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tzeko saiakera ugari egin zituen Berrobik. Egoera hau
1845eko urtarrilaren 8ko Gipuzkoako Udalen legea
onartu bitartean mantendu zen. Lege honen eskutik,
eta aurreko egitura berbera mantenduz, Berrobik benetako udal independente izaera hartu zuen, Tolosako
alkatearen aurrean urteroko zin-egitea alde batera
utziz. Aitzitik, hurrengo urte askotan zehar, Berrobik
ez zuen Probintziako Batzar Orokorretan Tolosako auzokide bezala baino parte hartu; Tolosako ordezkariekin elkartuta, beraz.

ERDIGUNEA ETA EGITURA

Zelai edo Berastegi errekek sortutako haran estu batean, Tolosatik oso gertu aurkitzen da Berrobi. Erreka
txiki hauek soseguz zeharkatzen dituzte ia hiru kilometro karratu eskaseko azalera duten herri honetako lurrak. Haranak berak markatzen duen ibilbide horretan,
iparraldean Ibarra du mugakide, ekialdean Eldua, eta
mendebalde eta hegoaldean, ostera, Belauntza. Datu
estatistikoen arabera txiki eta arrunt dirudiena, ordea, ibilbide historikoan zehar gertakizun ugariren testigu izan da, eta hortik datorkio, bada, egungo aberastasun iturri nagusiena. Eta iturriak eta ura, errekak,
basoak eta zuhaitzak, harriak, lurra eta bizia; hauek dira Berrobiko herriaren osagai nagusienak, eta horiek
izango dira hurrengo lerroetan irakurriko dituzun bitxikeria historikoen lagun.
Herriaren izenak izana erakusten du; begira, bestela
honakoari: “Berro” gaztelaniazko iturri-belar delakoa
izendatzeko erabiltzen da, eta “bi” atzizkiak, bideari
egiten dio erreferentzia; iturri-belarrez josia dagoen
bidea litzateke itzulpenik errazena. Sinpletasun horretan, ordea, Berrobi, hezetasun gune batean dagoen
herria da toponimiak berak erakusten digunez; “behin
eta berriz lantzen den lurra” esanahia ere ematen baitzaio. Zentzu honetan, badira Euskal Herrian antzeko
esanahia duten beste herriak ere; Berroeta edota Barroeta, esaterako.

Berrobiko lehen erreferentzia historikoa 1374. urtekoa
da, Tolosako auzokide izatera pasatu zenekoa, hain zuzen ere. Bitarte horretan, Tolosako jurisdikzioaren menpe egon zen. Juan Lehena erregeak 1379ko abuztuaren
16an Burgosko Gorteetan ospatutako onarpen ekitaldian, helburu honetarako espresuki idatzitako konkordia
eskriturak adostu ziren. Kontratu hau dela eta, Berrobi
Tolosako alkatearen menpe geratu zen, eta zentzu berean, interes komuneko gastuen ordainketak egiteko obligazioa sortu zitzaion. Hitzarmeneko klausulen artean,
Tolosako alkatearen autoritate zibila eta kriminala onartzea adostu zen, besteak beste. Batasun honi esker,
ordea, garaiko soldadu eta gaizkileek egin ohi zituzten
bidegabekeria guztien aurrean segurtasuna eta babesa
eskaini zitzaion Berrobiri, baita Tolosako herriaren beste zenbat berezko pribilejio ere.
Berrobik bere mugarriak mantendu zituen, eta orduko
basoen ustiapena eta kontrol ekonomikoaren eskumena mantendu zitzaion, eta Tolosari eskainitako konfiantzaren bigarren erakusgarri moduan, auzo-alkatea
izendatzeko aukera eman zitzaion. Honek epaile batek
adinako autoritate maila izango zuen, baina Tolosako
alkatearen aurrean urtero bere karguagatik zin egin
beharko zuen. Eta ordukoa da, bide batez esanda, lehen udal taldea ere; alkateak eta bi errejidorek osatua.
XVI. eta XVII. mendeetan Tolosako aginpidetik urrun-

Berrobi Berastegirako bidean aurkitzen da, garai bateko Nafarroaranzko Errege Bidean, Uzturre, Urdelar,
San Lorentzo eta Errozpe mendiek inguratuta. Baserri eta eraikin publiko ugariz osatzen da; aipagarriak
dira, esaterako, Udaletxea, parrokia edota punta-puntako beste zenbait eraikuntza moderno ere. Nabarmena denez, Errege bide honek herriko egitura markatu du.
Eliza, Andres Deunari eskainia, Berrobiko erdigunean
dago kokatua, Udaletxearekiko aurrez aurre. Tenplu
txikia da, kapera handi edo presbiterioa, bi atal eta koru dituena. Kontrahormak kanpoaldekoak dira eta bobedak, berriz, mentsulen gainean eusten dira, eta
hauek gurutzeria sinplekoak dira. Eliz ataria fatxada
nagusian du eta eraikinaren aurrealdea hainbat arkiboltekin aurkezten da.
1555. urtean eliza honekin lotutako herritarren bilera
bat dokumentatua dago; bide batez esanda, kapera
nagusia altxatzeko lehen harriak ordukoak dira. Obra
hauen lana Martin de Berrobicana eta Joan de Amia
arkitekto ezagunei esleitu zitzaien. Nahiz eta hasierako lanak behar bezala joan, harginen artean gatazka
ugari izan ziren eraikuntzaren lidergoa bietako nork
mantenduko zuenaren kezkan, eta hala, 1562an lan
guztiak eten egin ziren. 1562ko abenduan herri galdeketa batean ateratako emaitzak ikusita, Martin de Berrobicanak proiektua bertan behera utziko zuela adostu zen adinez zaharrena izateagatik, eta bere ordez,
Joan de Amiak, artean oso gaztea zenak, jarraituko
zuela erabaki zen. Eraikuntza lanak hasi eta ia 30 urtera, 1586an, Joan de Amiak eliza bere kapera eta sakristiarekin amaituta entregatu zizkion Berrobiri
1570 dukat-en truke. Elizako dorrea beranduago eraikiko zen, estilo barrokoan.

Udaletxea duela urte gutxi eraberritu zen. Karrerape
edo arkupe irekia, eta hormak egurrezko eta adreiluzko egituraz eginak ditu, inguruko beste eraikinen usadioari eutsiz. Bere aldamenean Iriarte, Arbide eta Muñagorri etxeak daude; lehenengoak sarbidea eskailera
batzutatik duen ate ikusgarria du; Arbidek, aurrekoaren gisa berean, etxebizitza izan arren, Iriartek baino
itxura zaharkituagoa du eta XVI. mendeko maineldun
leiho-bikiak ditu; Muñagorri bere puntu erdiko arkuagatik ezaguna da, bestalde.
Errepidearen alde banatan aurkitzen dira Muttei, Iturralde, Berrobi-Zahar eta Telleri baserriak, guztiak arku ikusgarriak dituzten eraikinak, inondik-inora ere.
Sebastian Deunaren ermitak Berastegiko Eldua auzoko muga egiten du eta guruztoki erakoa da. Alontso
baserria, erdigunetik zertxobait urrunago dago eta
oso interesgarriak dira, besteak-beste, bere sarrerako arkuak eta teilatu-hegalak.
Errekatik oso hurbil, beste baserri sorta bat dago; horietako bat interes berezikoa da, gainera. Estilo ba-
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te leku batzuetan meazuloak zeuden. Hauetatik barita
eta karbonato kaltzikoa zituzten harriak ekartzen ziren errota honetara. Bertan harriak xehatu eta gero
mineral hauts bezala saltzen zen.
Arreta eta aipamen ugari egin daitezke, bide beretik,
Berrobiko beste baserrien inguruan ere: Antzi Azpikoa, Antzi Goikoa, Akolegi, Alontxo, Altxonea, Aranburu, Arbide, Arbideberri, Arotzanea, Arroztegi, Azpillaga, Bengoetxea, Berazar, Birabe, Birautz, Buenavista, Bordaberri, Etxabe, Gabitegi, Galtzaztegi, Iturburu, Larrarte, Loiola, Luberrinea, Maltxorro, Martinsoro, Muntegi, Seskea Berri, Seskea Zar, Soronea, Telleri Zar, Tontola Bekoa, Tontola Goikoa, Txapital, Txurdiñaga, Ulanganea, Usategi, Usarre edota Urruti, besteak beste. Herriaren izaera gozoaren fruituak jaso dituzte hauetako baserri askotan. Izenei erreparatuz,
bestalde, arestian aipatu bezala, herriak naturarekiko
duen lotura nabarmentzen da; arotza, iturria, larra,
soroa eta harri-bidea kasu.

HERRITIK HARRIRA
rrokoa duen Lapatza Jauregia Ulargako Markesek eraiki zuten. Eraikinaren izena, zenbait dokumentu historikotan jaso denez, “La paz” gaztelerazko espresiotik
datorkio: atseden baketsua eta lasaia edukitzeko moduko paradisutzat ere definitua izan da leku hau hainbat erreferentziatan. Harlanduzko elementu ugari ditu eta zaintza egoera onean aurkitzen da. Aurrealdea
erdiko ardatz nagusi baten pean nabarmentzen da;
horrez gain, sarrerako ate nagusia, frontoi batekin
errematatutako lehen solairuko balkoia eta familiako
armarria ditu. Ganbaran dituen hiru okulurekin osatzen da eraikinaren egitura. Jauregiak iturburu propioa izan zuen garai batean, eta horren erakusgarri
den iturri baten arrastoak ere badira oraindik. Bestalde, oso gertu dagoen Sebastian Deunaren ermita Lapatza Jauregiko Markesek kaperatzat zuten. Honek
Berastegiko Eldua auzoko muga egiten du eta guruztoki erakoa da.
Alontso baserria, erdigunetik zertxobait urrunago dago eta oso interesgarriak dira, besteak beste, bere
sarrerako arkuak eta teilatu-hegalak. Interes bereziko
baserriak dira, halaber, hilerritik gertu dauden Upilategi eta Errota Berri. Azken honetako errota 1975az
geroztik ez bada erabiltzen ere, egoera oso onean aurkitzen den eraikina da. Kaxolatzen eta Belabietako bes-

Harria, zurarekin batera eraikuntzan tradizionalki
gehien erabili den lehengaia da, eta honetan ere aipatzekoak dira Berrobiko eraikin askoren armarriak;
apaingarriak eta aipagarriak direnak, noski. Honen harira, azken urteotan asko izan dira elkarte eta erakunde publiko nahiz pribatuak identifikatzeko anagrama
edo “logoak” deritzanen erabilerari egin zaizkion aipuak. Heraldika eta zientzia oinarri duten irudikapenen
erabilerak bide berriei ekin die, zentzu zabal batean.
Nahiz armarriak pertsona konkretuak irudikatzeko
sortuak izan, familia eta leinuen irudikapenerako ere
erabili izan dira. Tokiko udal erakunde eta korporazioek
ere hauen erabileraren aldeko apustua egin dute. Armarria leinu, hiri eta bestelako ezaugarri demografiko,
ekonomiko eta sozialen isla da; zentzu honetan, armarriak deskribatu, grabatu, erakutsi eta diseinatzearen
artea da heraldika.
Luze-labur esanda, maizenik etxeko ate-nagusiaren
gainean agertzen da eta harrizkoa izan ohi da. XVII.
mendean dute sorrera. Zaldunen ezkutuetan margoturik azaltzen ziren, borroka-eremua elkarrengandik
bereizi asmoz. Dokumentu historikoetan jasotzen denaren arabera, Nafarroako Antso VI.aren “arrano beltza” izan zen Euskal Herrian dokumentatua dagoen lehenetarikoa.
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Hasiera batean zaldunen norgehiagoka saioetan erabiltzetik, urte gutxiren buruan, jantzi pertsonal, etxeko apaingarri, eta kapera edo ehorzketetako elementu
bilakatu zen. Udalerri eta korporazioek, kasu, erdi aroko dokumentuak zertifikatzeko erabili ohi zituzten, argizariz, lakrez eta berunez egindako zigiluetan, bereziki. Aro Garaikidera bitartean, dokumentuetan erabiltzeari utzi eta udal eraikinetara eta monumentu eraikinetara zabaldu zen.
Aurreko bideari berriz heldu nahian, XIX. mendearen
bigarren erdialdean, eta kautxuaren aurkikuntzari esker, udal korporazioek sinadura moduan armarriak erabiltzea hedatu zen. Korporazio asko eta asko eratu berriak izanik, armarriak erabiltzeko ohiturarik ez zuten
artean, eta gustuko zuten irudia aukeratzen zuten,
esangura edo mami gutxikoa izan ohi zena, kasurik
gehienetan.
Egun, Euskal udalerri askotako armarriak ere zoriz aukeratuak izan dira eta ez dira tokian-tokiko errealitate
sozio-demografikoaren isla izaten. Asko izan dira Administrazio Publikoek egoera hau konpontzeko egin dituzten ahaleginak, baina lortutako emaitzek ez dute
behar besteko sona izan. Epe oso laburrean, asmo
onez ziharduten udal erakundetatik egoera konpontzeko egindako ahaleginek egoera oraindik eta gehiago
nahastu zuten; ez baitzitzaien lan hori egiteko ardura
profesional egokiei esleitu.
Udalerrien armarri asko herri bakoitzari herriaren izena abizen zuen leinuen arabera zehaztu ziren. Heraldikaren gidalerroak kontuan hartzen badira, ezin da prozedura hori baliagarritzat hartu, izan ere familia edo
leinu bat ez baita printzipioz, eta kasu jakinetan izan
ezik, herri baten ordezkaritzat hartzen modu sistematikoan. Oraindik eta larriagoa da, ordea, Gipuzkoako
kasu askotan beste probintzietako leinuen heraldika
berbera eman izana.
Armarriek hondo edo eremu bat izaten dute, eta horren gainean elementu ezberdinak irudikatzen dira, batetik. Esanahi heraldiko hutseko elementuak izaten dira hauek; irudi geometriko, gurutze, zirkulu eta beste
ikur bakanak, esaterako. Bestetik, eguneroko bizitzako elementutzat har daitezkeenak ere irudikatzen dira: eraikuntzak, animaliak, landareak, astroak, pertsonak, gorputzeko atalak… Areago, badira izaki mitologikoen irudikapenak dituzten armarriak ere. Hauetako bakoitzak elementu heraldiko ezberdinen konbinazioa erakutsi izan ohi du sarrienik, eta kasu askotan,
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laurden izeneko zatietan ere banatzen dira; hain ezaguna dugun marra horizontal eta bertikal batek elkar
gurutzatutako lau zati ezberdinduz.
Elementu hauek taldekatuak agertzen direnean, zenbaitetan interpretazio okerrei bide ematen zaie, ez
baitute pilaketa hutsa baino haratago beste esanahirik; ez dute, alegia, eszena osoa eratzen. Armarriko
eremuak berak eta elementuek duten koloreari heraldikan esmalte deitzen zaio eta honakoak bereizi daitezke, hurrenez-hurren: sablea (beltza), sinoplea (orlegia) edota gulesa (gorria), esaterako. Metalei dagokionez urre edo zilarrezkoak izan ohi dira.
Heraldikaren printzipioak jarraitzekotan, kolorea metalaren gainean edo metala kolorea beraren gainean
noiz izango diren kontuan izan behar da. Badira, ordea,
oso erabiliak diren beste kolore batzuk ere: haragi kolorea (pertsonen irudietan haragia irudikatzeko kolore
arrosa) eta urrea, adibidez (animalia batzuen ilea irudikatzeko). Lehen premisa moduan, kontuan hartu beharrekoa da heraldikak ez dituela elementuen irudikapen errealistak bilatzen. Hemendik, beraz, elementuen esmalteak errealitatean duen kolorearekin ez
duela zertan bat etorri behar ondorioztatu daiteke.
Honen adibide modura, urre edo gorri kolorean irudikatutako lehoi bat har genezake.

BERROBIKO ARMARRIAK
Zuhaitz honek esanahi mistiko eta sakratuak ditu kristo-aurreko pagano kultuetan, eta ohikoa da kristau elizetatik oso gertu aurkitzea. Greziarrak izan ziren haginari Taxus izena eman zietenak, bere bi ezaugarri nagusi kontuan hartuz: taxon (arkua) eta toxikon (pozoia). Bere egur iraunkorra eta malgua arkuen ekoizpenerako erabiltzen zen, eta bestalde, bere izaera pozoitsuagatik heriotzaren zuhaitz bezala ere hartu izan
da, lehenago aipatu bezala.
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Greziar literaturak egiten dizkion aipuak ere oso ugariak
dira. Julio Cesar-ek Kristo Aurreko 51. urtean, De Bello
Gallico-ren seigarren liburukian zuhaitz honen aipamenak egiten ditu. Catuvolcus buruzagiaren heriotzaz hitz
egiten du, hagin-enborraren ezpalez egindako infusio
bat hartuta bere buruaz beste egin zuenaz, alegia. Haginarekin egin izan den lotura pozoitsu honek historian
zehar iraun du eta belaunaldiz belaunaldi gure artera
ere iritsi da. Sendatzeko dituen ezaugarriei dagokionez,
Claudio enperadoreak intsektuen hozka arriskutsuen
aurrean antidoto bezala gomendatzen zuen. XVIII. mendean erreumaren eta malariaren aurkako sendagai bezala ere hartua izan zen. Irlandako druidek sorginen aurka egiteko erabili izan zuten zeremonia magikoetan.
Oso ohikoa da hagina euskal lurretan. Ez du basorik osatzen eta talde txikiak sortzen ditu; ugaritasunean urria
da. Kare-harrizko harkaitz gorritan (bolkanikoetan) eta
arroiletan ageri ohi da, giro fresko eta hezeko guneetan.
Finean, halako ingurunea du Berrobik eta berezitasun
hori herriko armarrian islatu da.
Osaerari dagokionez, Berrobiko armarriak zilarrezko
eremuan hagina bat irudikatzen du sinople kolorekoa,
eta frantses garaikidea den eskudua du. Zuhaitza Berrobitarrek Tolosaren aurrean eta Gipuzkoako Batzar
Orokorretan izandako nobleziaren erakusgarri da, eta
egonkortasuna, ugalkortasuna eta ingurukoekiko adeitasuna adierazten ditu. Bestalde, Foruen defendatzaile
dela ere nabarmentzen du. Atzealdea zilar kolorekoa du
eta honek araztasuna, fedea eta esanekoa izatea erakusten du, ilargiari lotzen zaizkion ezaugarriak, zehazki
esanda. Kolore hau eramatea baimentzen zitzaien leinu
edo familiak bere zintzotasun, osotasun, sendotasun
eta esker-oneko izaeragatik goraipatuak izaten ziren;
umezurtz eta zerbitzariei laguntzen zieten hauek. Zilarrak harri-bitxiekin (perlarekin), eta urarekin lotura zuzena du (Berrobin hain ugaria den ondasunarekin, bide
batez esanda).
Urrutiko atarian dagoen armarriak, Berrobiko eredua
hartzen du abiapuntu, baina ezberdintasun nagusi modura, haritz eder bat nagusitzen da armarriaren erdialdean (leialtasun, sendotasun eta tradizioaren erakusgarri). Gainera, sablezko bi otso ditu ezkerrerantz begira; horietako bat zuhaitzarekiko aurrez aurre. Gerra gizon basati eta odolzaleen erakusgarri dira azken bi elementuok. Armarriaren atzealdea zilarrezkoa litzateke,
eta zentzu honetan, Berrobiko armarriaren ezaugarri
bertsuak hartuko lituzke.
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Dotorea eta ikusgarria da, zentzu berean, Lapatzako
Jauregiaren aurrealdean dagoen beste armarria ere. Armarriko gulezko (kolore gorrizko) eremuan urrezko 8 ikoroski edo aspa daude; 1227. urteko azaroaren 30ean,
San Andres egunez, Kastilako Fernando Errege Santuaren zerbitzura zegoen Diego López de Harok (Bizkaiko
Konde eta Jaunak) Jaengo Baeza hiria bereganatu zuen
eta bertako jauregi nagusira sartzea lortu zuten. Eskuratze horretan parte hartu zuten zaldunek (Lapatza Jauregikoak barne) ausardia osoz jardun zuten borrokan eta
beren nobleziaren sari modura, Erregeak gulezko eremua
markatzeko pribilejioa eman zieten mairuek isuritako odolagatik; Errege Santua ikoroski edo aspadun gurutze batean gurutz-hiltzatua izan zen.
Lapatzako Jauregian dagoen armarriaren eskudua, aurrez landu ditugun beste bien antzera, frantses garaikidea da, eta orla deritzanaren forma du. Heraldikako printzipioen arabera, familia edo leinu ohoretsuetan ezarri
ohi den irudi-forma da hau. Armarriaren erdialdean sablezko banda engolatua du, bi dragoi bururekin (zaintza
eta babesaren ikur). Zehazki esanda, Cadizko Saladoko
Gudan (Tarifako lurretan) parte hartu izana irudikatzen
du, Kastilako Alfonso XI. Erregeari lagunduz. Irudiaren erdi banatan herensuge bat (ametsezko irudia) eta gaztelu-dorre bat ikus daitezke. Azken honen bidez, garaiko
Printzeari eskuzabaltasunez arituko zaiola eta lortutako
guztia bere esku jarriko duela adierazten da.
Bestalde, armarriak arrano baten hegoak ditu euskarri
moduan: leinuaren heroi izaera berresten du honek, erregetza markatzen du, eta bere menpean dagoenaren nagusi dela gogorarazten du. Behealdean berriz, beste
ametsezko pertsonaia bat ageri da.. Armarriaren apaingarri moduan, eguzki ikurrak ditu (aberastasunaren eta
esperantzaz betetako herri berri baten sorrerarekin erlazionatua). Aipagarria da, era berean, armarriaren alde
banatan dauden bi danbolinak ere, bi ezpataren aurrealdean kokatuak (Lapatzako leinuaren subiranotasun eta
justiziaren erakusgarri).
Lertxundik Oi lur, oi lur kantuan oso ongi definitzen zituen
ezaugarri guztien multzoa da Berrobi, beraz; barre gozoz
ernea, oro laino mehe batek estalia, urrez oro eguzkiak jantzia. Armarriak, irudiak, elementuak, kokapena, historia
eta istorioak… hauek ere aurrerago aipatu dugun herriaren esentzia gozo horrekin lotu behar dira. Kasualitatea
eta kausalitatea biak bat bailiran aztertzeko egin den ahalegin hau abiapuntua baino ez da izango. Bada orain zuri dagokizu ibilbide horren hurrengo gidalerroak zehaztea!
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Gipuzkoaren ikurra
Arestian esan bezala, armarria euskarri aparta da
erakunde edo familia batek bere buruaz eta bere historiaz duen ideia eta irudia transmititzeko. Gauzak horrela, errealitatearen pertzepzioa aldatu ahala, ohikoa
da denboran zehar aldaketak ezagutzen dituen sinbolo
ere bihurtzea.
1466. urtera jauzi eginda, Gipuzkoako armarriak Probintzia beraren eraketa garaiko une oso interesgarriak bizi izan zituen. Ermandadearen Batzar Nagusiek
lehenbiziko armarria onartu zuten: bi laurden edo zatitan banatua, goian tronuan eseritako errege bat zuena, eskuineko eskuan ezpata, behean hiru hagin, eta
hau guztia itsas uhinen gainean. Hona hemen, aurreko
hamarkadetatik markatuak zetozen osagai politiko eta
ideologikoen irudikapen zehatzak; batetik, Koroa, Gipuzkoako Ermandadearen garapen instituzionalaren
sustatzailea. Hagin zuhaitzak, berriz, gipuzkoarren jatorrizko nobleziaren sinbolotzat jotzen dira, Monarkiarekiko harreman zuzenaren oinarri. Usadioaren arabera, antzinako kantabriarrek hagin-haziak janda pozoiturik hiltzea nahiago izaten zuten, erromatarren esanetara erortzea baino. Atzerriko beste ezein nazioren
nahasketa onartu ez zuten kantabriar haien ondorengoak izan ziren gipuzkoarrak; jatorri-jatorritik nobleak.
Horrez gain, zuhaitzak uhinen gainean egotea ere ez
zen zoriz hautatu. Monarkia eta Probintziaren arteko
harreman haietan kostaldeko hiribilduak izan ziren lehenetsiak, eta Gipuzkoako lurralde osoa jotzen zen
erresumaren Europaranzko itsas- irteeratzat.
Beranduago, 1513ko otsailaren 28an, Gaztelako Juana Erreginak armarrian 12 kanoi frantziar sartzeko
ohorea eman zion, Belate eta Elizondon 1512an bere
aitarekin tropa nafarren aurka egindako norgehiagoketan eskuratutakoengatik. Hala, probintziaren irudi
korporatiboa eraberritzeko hurrengo ekimena 1931.
urtean etorri zen, eta 1513an erantsitako kanoiak
kentzeko ebazpena onartu zen. 1936. urtean hau berretsi eta monarkiari edota jauntxoei loturiko beste
edozein sinbolo erretiratzea onartu zen. Gerra zibila
eta Bigarren Errepublikaren garaian onartua izan zen
ebazpena ez zen 1979. urtera arte gauzatu.
Tolosako Artxibo Orokorrean 1596 eta 1599 artean
Jeronimo Larra Goizueta tolosarrak Gipuzkoako arma-

rriaren jatorriari buruz egindako lau erliebeak gordetzen dira. Batzar Nagusiek Tolosako Santa Maria elizako sakristia zaharraren gainean zegoen Artxiboko fatxada apaintzeko enkargua eman zioten; Larreak intxaur-egurrez egindako goi-erliebeak erantsi zizkion
eta beranduago, beste artista ezberdinek margotu
eta urreztatu zituzten. Zentzu honetan, tailatutako
lau erliebeek, hein batean, armarriak erakusten dituen
hiru irudien jatorriak erakusten dituzte, garaiko testuinguru batean, jakina.
Gaur egungo Gipuzkoako armarria 1990eko martxoaren
27ko 6/1990 Foru Arauak onartu zuen. 1979an aldatu
zuten azken aldiz eta geroztik hurrengo deskribapen ofiziala du:
Kantoi bakarreko armarria, urrezko
zelai baten gainean hiru hagin berde
dituena, bat erdian eta beste biak
alde bakoitzean, proportzio berean,
eta zuhaitz horien oinetan urrezko
olatuak, zilarrezkoak eta urdinak, eta
armarri hori besarkatuz basagizon
bana alde bakoitzean eta behean
ondoko legenda: “FIDELISSIMA
BARDULIA NUNQUAM SUPERATA”.

Esaldi honen itzulpena “Bardulia txit leiala, inoiz ez garaitua” litzateke. Armarriaren osaerari begiratuz gero, bertan agertzen diren hiru zuhaitzak hagin arruntak dira (Taxus baccata). Zenbait kondairek diotenez,
barduliarrek, Erromatar Inperioaren aurrean ez errenditzeko, euren burua pozoitu zuten hagin arruntaren
haziekin.
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Europan zehar hamabi egunez

Errege eroaren gaztelua Alemanian

Bigarren batxiler eta selektibitate gogor
baten ondoren ondo merezitako uda hasi genuen ekainean eta bakoitzak bere erara ondo pasa eta estresa kentzeko tartea izan
genuen. Azkenean, abuztuaren 18an udari
agur esan eta ikasturte berria gogoz hasteko asmoz abiatu ginen Tolosatik gaztez betetako bost autobus.
Berna (Suiza) izan gure lehen geltokia eta
handik aurrera ia egunero leku desberdinetan esnatu ginen. Suizatik Munichera (Alemania) joan ginen, tartean Errege eroaren
gaztelua eta Dachauko kontzentrazio esparrua bisitatu ostean. Bertan pare bat egun
igaro eta Pragara (Txekia) abiatu ginen. Hurrengo egunean Erdi Aroko Rothenburg eta Heidelberg unibertsitarioa
(Alemania) bisitatu eta Amsterdamera (Herbehereak) joan ginen parranda bila. Bi egunen ostean eta iritsitakoan
baino nekatuago Amsterdam utzi ondoren, Brujas eta
Bruselasera (Belgika) joan ginen. Azkenik, Disneyland eta
Parisen (Frantzia) egin genuen azken geldialdia etxera
bueltatu aurretik.
Postaletan ikusten direnak bezalako leku pila bisitatu genituen, batzuk aipatzearren: Municheko HB garagardotegi ospetsua eta Marienplatz, Pragako zubia, Amster-

Amsterdameko ohiko argazkia

dameko kanalak, Bruselaseko plaza, Pariseko Eiffel dorrea eta Notre Damme …
Hori dena argazkietan jasotako bidaiaren zatia da, baina
ikusten ez diren hainbat bizipen ere izan genituen: autobusean lo egiteagatik izandako minak, goizean goiz jaiki
behar izatea kiroldegietan dutxatzeko, ogitarteko eta bide bazterrean egositako makarroiekin oinarritzen zen elikadura eskasa …
Aipatzeko anekdota xelebre moduan, horren famatua
den Angela Merkelekin izandako pasadizoa kontatuko nuke. Dachauko kontzentrazio esparrura iritsi ginen hiru-
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garren egunean. Hango aparkalekuan kanpin gasa erabiltzeko baimena eman ziguten lehen aldiz eta gustura entzun genuen hau, bazkaltzeko eta afaltzeko ogitarteko lehorrak jaten nazkatuta baikeunden. Hantxe ginen gu makarroi bero-beroak jateko irrikan, Merkel anderea eszenan sartu zen arte. Izan ere, hauteskunde kanpaina zela
eta egun hartan Dachaura joan behar zuen bisitan eta
horregatik ordubete lehenago itxi behar zuten. Beraz,
bat edo bestea aukeratu behar izan genuen azkar batean. Askok bazkaltzea erabaki eta bisitarik gabe geratu ziren, beste batzuk sagarra eskuan eta marmarka ikusi
behar izan genuen ordu erdian ahal izan genuena.
Halako bidaia hamabi egunean egiteak ez du lekuak nahi
adinako patxadarekin bisitatzeko aukera ematen eta
hainbat lekutan denbora luzeagoz egoteko gogoarekin
geratu ginen asko. Europan zehar egindako azaleko gainbegiratu bezala defini daiteke bidaia hau, gehienok hainbat leku berriz eta lasaiago bisitatzeko gosez utzi gaituena. Esperientzia polita izan zen arren, onartu behar da
etxeko ohea eta amak prestatutako janaria inoiz baino
gusturago hartu genituela bueltatutakoan.
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Berrobitik joan ginenak Volendaemeko errota bat bisitatzen
(Herbehereak)
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Iturriza
janaridenda
Jose Mª Goikoetxea, 24 · Berrobi
✆ 943 683 169

Teileri landa-etxea
✆ 671 071 512 / 678 320 385
www.teileri.es

SORONEA

IBARBURU

baserria eta denda ekologikoa

merkatutxoa

Letxuga kalea, 8 · Tolosa · ✆ 943 016 868

Euskalherria, 51 · Ibarra

Azpila baserriko karobia egoera onean mantendu
du Asintxiok, baserri bidearen ondo ondoan dago
estalpean.

TEILERI LORATEGIA ✆ 687 878 936

Karobiak,
harrizko
memoriak

Gure baserrietako ondareak dira karobiak: karea egiteko tokiak. Euskal Herriko nekazal giroan elementu
garrantzitsu ziren karobi zulo hauek. XVIII.mendean
zabaldu ziren Euskal Herri osoan, diotenez artoa
ekarri zenean. Baserri gehienek zuten berea, harrizko estruktura egiten zen tximini baten parekoa eta
bertan kare harria edota karaitza erretzen zen, tenperaturak kare hautsa bihurtu arte. Erabilpen ugari
zituen gero kare hautsak: soroetan botatzen zen,
(gure lurra azidoa omen eta kareak “ph” erregulatzen zion), xomorroak hiltzen zituen eta uzta hobea
jasotzen zen. Ikuiluak desinfektatzeko ere erabiltzen zen. Eraikuntzan aldiz, masarekin eta urarekin
nahastuz mortero gisa baserrietako paretak egiteko
edota etxeak txuritzeko erabili zen.
XX. mendearen erdialdean gainbeheran jarri ziren,
industrializazioak ez zien mesederik egin karobiei
eta ahazturan erori ziren. Gaur egun gehienak zikinak hartuta daude edota denboraren poderioz puskatu egin dira.
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Lapatza, Elduaingo Salesko karobian. Duela 100 urte inguru eraikia omen da.

Sarobeko karobia egoera onean dago, Elduain eta Berastegi arteko mendi bidean aurkitzen da.

Gure herriko karobien historia da hauxe ere. Baserri
oro ba omen zen karobia, gaur egun bakarra mantendu da, Azpilla baserrikoa eta Asintxio Urrutiarekin
egon gara:

Tontolatik, idikin. Batzutan pikatxoiakin aritzen ginen,
bestetan berriz dinamitakin. Arreba Lourdes gogoratzen da nola aritzen zen mailukin karaitze puskatzen
karobira bota baino lehen.

Karobia gau eta egunez piztuta edukitzeko etxetik kablea bota zuten eta bonbilla batekin aritzen ginen karobia kargatzen. Ordun egin zen azkenekoz karea gure
etxen.

“Ni mutil kozkorran nintzenen egin zuten karobi hau,
1955 urte ingurun. Gogoratzen naiz, bi beastiar aritu
zirela egiten, Ollokikoa bat eta Garaiburukoa bestea.
Batek paita egin zuen eta bestek karobiari eltzea edo
tximinie egin zion hargorrikin. Hargorrie erabiltzen zen
karobik egiteko, harri gogorra baita.
Gure atte zanak baserrie berrittu zuenean, gogoan
det nola piztu zan karobie, hura izan zen azkeneko aldia. 20 egun eta 20 gauez eduki gendun piztuta.

Karobia aurrena egurrez bete behar zan, arraoa deitzen zitazion, gohitik egurra bota eta bete egiten gendun. Azpitik sua eman eta sutzen zenean, kopa xextotan harrie ekartzen gendun eta txandan txandan karaitze eta egurre botatzen zan. Zuloaren ahoan, laiek
egoten zien eta ordu batzuk pasata ra ra ra muttu eta
karea ateratzen zan, gero ahutsa palakin ateratzen
zen. Lehenbiziko errealdiko karea koxkorrakin ateratzen zen, baina egunak aurrera joan ahala karea hobeagoa ateratzen zen.

……Garai hartan Berrobin karobiak baserri gehienetan baziren: Altsonen, Tontolan, Usarren, Munttegin, Seskean, Larten…..
Geroztik, bizimodue aldatu egin da eta iñor
ez da lantegi hontan hasten. Nik karobia
mantentzeko kapritxoa nuen eta aterpea eman diot, hala ere pena bakarra
dauket, zuloa tapatu izana”.

Egurre moztu behar zan aurretik, gaztaine, pagoa, haraitze…. ordun ez zan zerramotorrik, dena eskuz egiten gendun. Karaitze Txomiñenetik ekartzen gendun,

Azpilla baserria halaxe egin zan, errekatik ateratako
harrikin ondarra eginda eta etxean egindako karekin.
Soroneko Joxe Marik lagundu zigula akordatzen naiz.

Asintxiok bere oroitzapenekin ondare historiko honi bizia eman dio. Gure
baserrietako karobiak zikinak hartuta
daude, puskatuak, Berrobin bakarra ba-

dago ere zutik, Lapatzarekin Eldu eta Elduaingo karobiak ezagutzeko aukera izan dugu. Ongi ezagutzen ditu
Lapatzak gure bazterrak eta gogoan ditu ere Berastegiko Ollokiko Fernando eta Garaiburuko Martin Lontzo
karobigileek nola egin zituzten gure inguruko karobiak.
Lapatza bera ere aritua da karea egiten eta karaitze
dinamitakin ateratzen.
Guk “karobien bideak” ibilbidea egitea proposatzen dizugu Zelai errekaren inguruko herrietan.
Hasi Azpilan, jarraitu Elduko Argiñeneko karobian eta Elduaingo Serobe eta Saleskoa bisitatuz.
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2013ko urtean herrian burutu diren proiektu nagusiak hauxek dira:
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Errepide nagusian autoek hartzen duten abiadurak ere kezka sortzen digu eta Errepideetako arduradunekin harremanetan gaude,
neurriak ahalik eta azkerren hartu nahi genituzkelarik.

ARAU SUBSIDIARIOAK

Azaroaren 16an Gipuzkoako Foru Aldundiak 0 Zabor
herriak zoriondu zituen Orexan, tartean ginen gu. Gipuzkoan 7 herri gara, zabor organikoa herrian kudeatzen dugunak.
Zaborraren kudeketarako gainera herritar bat kontratatu da lan aldi erdiz.

Aldaketa txiki batzuk aplikatu nahi dizkiogu lehengoari. Batik bat, Berrobizahar baserriaren onurarako izango direnak. Herriaren ondarea denari balioa ematea dugu helburu.
Alontso azpiko lursailetan eraikitzeko ziren
etxeen ordez, Berrobizahar baserria eraberritu eta baserrian bertan etxebizitzak egiteko proiektua bideratzea nahi dugu.

ARGITERIA
Herriko argiteri guztia aldatu dugu epe luzean errentagarri izango baita. LED delako bonbilak jarri ditugu
errepidean eta oinezkoen bideetan. Errepideetako argiteriaren kasuan 250 watioko bonbilak kendu eta 40
watiokoak jarri dira. Oinezkoenean berriz 20 watikoak.
Kontsumoa nabarmen jetsiko dute bonbila hauek.

Jose Mª Goikoetxea
Casa Iriarte, 10
Berrobi

LANPOSTUAK SORTU

0 ZABOR HERRIA GUREA
Prozesu luzea izan bada ere, uztailaren 19an eman
genion hasiera 0 Zabor izateko bideari. Zabor bilketa
sistema aldatu genuen, helburua herrian sortutako
zabor organikoa herrian bertan kudeatzea izan delarik. Horretarako, birziklatzeko ontziak herriko puntu
ezberdinetara zabaldu genituen eta hondakin organikoa konpost bihurtzeko lekua egin genuen. Emaitzak
astero jasotzen ditugu eta egindako lana gero eta hobea dela adierazten dute zenbakiek. Birziklapen tasa
orokorra %86 da gaur egun herrian.
Lehen, zaborraren kamioiak astean 3tan etortzen ziren 18 ontzitako errefuxa biltzera, gaur egun berriz,
astean behin zaborrontzi bakarra eramaten du. Datuak oso positiboak dira eta lan gutzi hau herritarrena da, zuena da beraz meritu guztia.

Aurten 7 herritar kontratatu dira udaleko lan ezberdinak burutzeko; herri lanetako langileak, zabor bilketako arduraduna, garbitzailea eta ludotekako begiraleak.

PROIEKTU TXIKIAK
Sorone bidean baranda jarri da autoen eta oinezkoen
segurtasunagatik.
Udazkenean martxan jarri diren ekintza kultural eta fisikoei %20 diru laguntza eman zaie.

Ibañez
GARRAIOAK

BIDEAN DIREN PROIEKTUAK
Ermitarainoko oinezkoen bidea: Diputazioarekin lanean ari gara proiektuaren nondik norakoak zehaztuz. Ez
da lan makala, baina gure helburuetako bat da.

Ibai-Ondo etxea, 2 / esk. · 20493 Berrobi
✆ 943 683 112 / 619 405 260 · Faxa: 943 683 112
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JOSE LUIS AIERBE,
egurra lantzea afizio
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zuzendu eta kontu egin behar zaio ez okertzeko, igitaia
bezala jartzen baita bestela. Hiru hilabete geldirik eduki eta gero, ondo egosi behar da uretako kalderan ordu
pare batez. Ondoren, tenplatzen utzi eta forma ematen zaio. Gero, lehortzen utzi behar da denbora luzez,
egur motaren arabera: urritza ,adibidez, urtebete;
gorostia berriz, bi urte. Pentsa, beraz, zeinen prozesu luzea den. Lehortu ondoren, makila egin aurretik,
kixkaltzen jarri behar sopletea, sua edo berogailuarekin, egurrari nerbioa hiltzeko, materia bizia baitugu berau moztu eta gero ere. Hori lortuta, nahi den taila
egin dakioke, marraztu eta markatuz. Azkenik, lijatu,
barnizatu eta osagarriak jarri daitezke (larruzko heldulekua, gomazko edo burnizko punta...).
Bada makila mota bat, neguan aiena kiribilduta izan
eta udaberrian egurra haztean forma dotorea hartzen
duena berez, itsasargi baterako eskilarak bailiran. Bera ere ibili izan da, beste bastoigile batzuen moduan,
horren imitazioa lortzeko, neguan sokaz makilak lotzen. Baina, bada besteak egindakoaz aprobetxatzen
den jende bizkorra eta lanean aritu eta esku hutsik geratzekotan, hobe ez egitea. Gainera, urtebetera iritsi
leike geldirik eduki beharreko denbora.

Aurtengo Kultur Asteko azokan.

Jose Luisek txikitatik zuen arotza izateko nahia, baina
lanerako adina heltzean, bere osaba frantziarrak autoaren gremioan lanean has zedin konbentzitu zuen aita,
indarrez omen zetorren eta langintza hura. Halaxe,
hamalau urterekin eraman zuen tailerrera Joanito
Dravasak, bere bizikleta atzekaldean eserita.
Hala ere, bete du Jose Luisek bere nahia, ofizioz ez bada izan ere, bai afizioz. Hamahiru urterekin egin zuen
bere lehenengo egurrezko tresna: konejuentzat belarra ekartzeko lera. Gerora, orain hogeitabost urte hasi zen egurrarekin eskulanetan, bastoigintzan hain zuzen. Bihurriri bat erostekotan hasi eta hark “Hik egingo duk!” esan eta baita egin ere. San Blasera bidean
makil bat ikusi, bildu eta harekin egin zuen bere lehen

bastoia. Hasieran kotxe-konponketarako prestaturiko
garajea izan da bere eskulan tailerra.
Tolosako Agirre, Ttanborrero zeritzanak, erakutsi zion
egurrari marrazkiak egiten. Bihotzetik operatua zegoela eta mendian ibili ezin zuenez, Jose Luisek biltzen
zizkion berari makilak eta hark trukean, esku-taila erakutsi zion.
Makila franko puskatu omen du bere ikasketan, egurrari tenplea hartu ezinik. Batek ximaurretan sartzen
zuela egurra egosteko, besteak karearekin, hurrenak
lurrunarekin… Denetara probatu eta saiatu eta saiatu, azkenean ikasi. Egurra bere garaian bildu behar da
lehenik, azaroko ilberan hain zuzen. Bildu eta berehala

Makina bat makila egin du hogeitabost urte hontan,
baita Argentina, Valentzia edota Burgoserako ere. Asko ditu salduak. Gehienetan, bertara ikustera etorri
eta erosten dizkiote. Baina, kuttunena, beretzat tailaturikoa da, etxeko beste hirurentzat egindakoak bezela, motibo esanguratsu ugariz apainduak, kapritxoz
eginak. Ondo jasota ditu laurak, baina okasio batzuetan ateratzen du, erakusteko gogoa duenean. Familiako zuhaitz genealogikoa ere idatzia du egurrean.
Gehien kosta izan zaiona, bastoien heldulekua edo arkua egitea da, makila tolestea alegia. Makilan sugearen ezkatak tailatzea ere asko kostatzen da, bi egun
agian.
Bastoi edo makilez gain, bestelako lan ugari egin izan
du. Berastegiko udalak esate baterako, gazta lehiaketako sariak egitea eskatu izan dio. Berastegi bertako
San Lorentzo mendira urbiltzen denak berriz, han ikusiko ditu urte berdinean jaio ziren hogei umeren izenekin eginiko taulak, landatu zuten zuhaitz banaren ondoan, “Berastegiko sustraiak” izeneko taula handiarekin
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batera. Espronceda herrian erre ziren olibondo batzuen egurra aprobetxatu zuen horretarako.
Abaltzisketan ere lan franko atera zaio. Lehenengo,
hango “Txalburu” eskolan azken ikasturtea egiten zuten ikaskideei lepoko bana egiteko eskatu zioten, txalburu formako zintzilikarioarekin. Horren atzetik, eskolako anagramarekin plaka egin zien Jose Luisek bere
kabuz eta halako sorpresaz jaso zuten, non, omenaldia
egin baitzioten hunkituta utzi zuten bertsoak kantatuz. Abaltzisketako ostatukoak bere lanaren berri jakin zuenetik, lan asko agindu omen dio. Hoien artean,
500 giltzatako ostatuaren izen eta telefonoarekin (ia
txoratzeko modukoa! Hara deitu nahi duenak galdetu
zenbakia Jose Luisi).
Baserri eta etxe askotarako taulak ere egin ditu, bakoitzaren izenarekin. Eta herrian bertan, hortxe ditugu erreka ondoko atsedenlekuan landaturiko zuhaitzei
jarritako izen-taulak, latinez eta guzti. Eskola Txikien
festarako ere makina bat gauza egin zuen: giltzatakoak, erlojuak (hauek herriko harmarriarekin ere egin ditu), eskolarako plaka eta puzzle polit askoa, eskolako
txikienek jolasteko.
Dena den, politena, mendian zoazela ikusten dituzun
egur zatiak zer izango liratekeen pentsatu eta hura
ateratzen saiatzea dela dio.
Jarraitu ba ahal duzunean Jose Luis eta eskerrik asko
makilak egiteko sekretua pausoz pauso azaltzeagatik.
Lasai egon, zenbataineko lana duen ikusirik, ez dizue
inor askok lanik kenduko...

BERROBIKO

ELENA 943 68 40 57
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1953KO eta 1983KO
UHOLDE HISTORIKOAK
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1983ko uholdeak ere ez ziren atzera geratu. Garai
hartan hirigintza eta industria garapen handia ari ziren izaten eta oso kalte larriak ekarri zituen. 101 udalerri baino gehiago kaltetu zituen baina, kalterik larrienak Bizkaiko probintzian izan ziren. Bizkaiko toki askotan 600 litro erori ziren metro karratuko egun bakar
batean eta 32 hildako egon ziren Bizkaian eta 2 Araban. Gipuzkoan kalte materialak handiak izan ziren baina, heriotzik ez zen gertatu.
Abuztuaren 25etik 28ra bitarte gertatu ziren ( Berrobiko festak bete-betean harrapatu zituen). Uholde
hauek Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako iparraldean izan
zuten eraginik handiena. Nahiz eta Gipuzkoa asko kaltetu, gehienbat Bilbo eta Nerbioi ibarra, Laudio eta
Aiarako harana astindu zituen.
30 urteko zikloak izan dira beraz uholdeak direla eta
urte kritikoak. Horregatik, aurtengo urteari begira espektatiba asko zeuden berriro gerta ote zitekeelakoan. Zorionez, urte euritsua izan arren ez da horrelakorik gertatu eta eskerrak.

1953ko uholdeak Berrobin

2013. urte honek oroitzapen eta beldur ugari ekarri
ditu guganaino euriteei dagokienean. Batetik, uholde
historikoen urteurrenak gogorarazten dizkigulako eta
bestetik, uholdeek izandako erlazio ziklikoa dela eta
errepikatzeko aukera bat ikusten zelako aurtengo urtean. 1933an, 1953an eta 1983an Euskal Herriko
herri askotan eurite izugarriak izan ziren eta horrek
oso ondorio latzak utzi zituen gure inguruan. Ezer gutxi dakigu 1933koei buruz, baina bada informazio mordoxka gainontzekoen inguruan.

1953ko eta 1983ko uholdeen eragina
lurraldean
1953. urtea oso nahasia izan zen meteorologikoki baina, Gipuzkoari dagokionez, urria izan zen zehazki hilik
gogorrena bere 14. egunean. Urte hartako udaberri

eta uda lehorrak izan omen ziren baina, urriaren 11ean
euria hasi eta 14ean izugarrizko uholdeak ekarri zituen. Probintziako hainbat ibaietako urek (Urola, Deba, Oria eta Urumea besteak beste) gainez egin zuten
eta hainbat herri urez bete. Tolosa eta inguruak izan
ziren kantatuenetakoak eta Oria ibaia 3 metrotako altuerara iritsi zen, saltoki guztiak urez betez.
Hainbat tokitan 300 litro baino gehiago jauzi ziren eta
ondorioak ugariak izan ziren. Horien artean azpiegiturena, Plazaolako eta Bidasoako trenak behin betirako
itxi egin behar izan bai zituzten konponketa gastuei
aurre egin izan ez zitzaielako. Hala ere, uholde hauetako gertakaririk larriena “La Guipuzcoana” autobusaren istripua izan zen. Autobusa, Zestoa inguruan harrapaturik geratu zen eta barrutik atera ezin izan zuten 16 bidaiari hil egin ziren. Guztira 27 izan ziren Gipuzkoan euriteen ondorioz bizitza galdu zutenak.

Ondo gogoan dute Piedad Lopezek, Lontxo Dorronsorok, Txomin Garmendiak eta Jose Luis Lizarraldek (Lapatza) garai hartan euritea dela eta sufritu zutena.
Garai hartan, Piedad eta Lontxo Elduan bizi omen ziren
Goiberri baserrian. Urriaren 14 hartan, eguraldia nahiko ona zela dio Piedadek. Arratsaldean umeekin paseatzen egon omen zen eta ilunabarra omen zen euria
gogor hasi zuenean. “Elduan zegoen denda txikira joan
nintzen euria hasi eta pixka batera erosketa batzuk
egitera. Bertako saltzaileak etxera iristen arazoak
izango nituela esan zidan eta halaxe gertatu zen. Aldapatik behera zetozen urak etxe ertza jotzen zuen eta
beraz, ur asko pilatzen hasi zen. Juxtu-juxtu lortu nuen
barrura sartzea”. Guztia oso momentu txikian gertatu zela kontatzen dute.
Lontxo garai hartan Elduko papeleran aritzen zen lanean. Gauez joan behar zuen eta gorriak eta bi ikusi omen
zituen etxetik irten eta lantokira iristeko: “Bijilantea
eta ni bakarrik izan ginen lantoki guztitik lanera agertu
ginenak eta guk ere beldur handia pasatu genuen bertan. Etxera itzultzea ere ez zen erraza izan. Ohiko bidea urez gainezka zegoen eta mendiz izugarrizko buelta eman behar izan nuen etxean sartu ahal izateko”.
Lontxo lanean zen denboran, Piedad bakarrik geratu
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zen etxean bost hilabeteko haurrarekin eta oso gau
gogorra izan zela dio. Ikaragarrizko ekaitz soinuan entzuten omen zituen eta uneoro hanka ateratzen omen
zuen ohetik ea lurra urez betetzen ari zen ala ez jakiteko.
Jose Luisek ere gogoan du Urruti alderdia nola urez
bete zen. Lapatzatik Errotara ezin omen zuten pasatzerik izan eta erreka horrenbeste atera zenez, arrantza egiteko aprobetxatu omen zuen berak. Parrez kontatzen du berak nola gogoratzen dituen bi uholde historiko hauek. Biak amuarrainak arrantzatzen Urruti inguruan, orain baratzeak dauden gune hartan.
Denbora asko igaro omen zen uholde horiek egindako
kalteak konpontzeko. Tolosako saltokiak oso kaltetuak
izan ziren eta baita bertan saltzen zituzten produktuak ere. Horregatik, Piedad eta beste herriko emakumeek garai hori aprobetxatu omen zuten Tolosara jaitsi eta urek busti eta zikindutako arropa askoz prezio
merkeagoan erosteko. Kalteen konponketa dela eta
hala dio Txominek ere: “ Frankoren garaian geunden
une horretan eta herria konpontzeko ez zen inongo diru laguntza publikorik egon. Errotako zubia erori zen
eta soilik hori konpondu zuten baina uholdeak gertatu
eta urte askotara. Beste guztia auzolanaren bidez
egin zen eta beraz, lan asko egin behar izan genuen herritar guztiok gauzak lehenera ekartzeko”.

14. zenbakia

2011

1983ko uholdeak Berrobin
1983ko abuztuaren 25-26 bitartean gertatu ziren
berriro ere uholde gogorrak, aurrekoa baino hogeita
hamar urte beranduago hain zuzen ere. San Agustinak
ospatzeko garaia hain juxtuan eta guztien tristuran,
bertan behera geratu behar izan zuten.
Harri eta egur pila ugari ekarri omen zituen urak herrira eta Izugarrizko garrasiak entzuten omen ziren herrian. Denak beldurtuta omen zeuden urak egingo zuenaz. Piedadek dio menditik zetorren urak olatuak ematen zutela eta honako adibidea ematen du eliz inguruan
sufritu zuten egoera azaltzeko: “Gu laugarren pisuan
ginenez, ez genuen horrelako beldurrik izan, baina ondo ulertzen dut besteek pasatutakoa. Izugarrizko urak
zetozen Agotzane aldetik, olatuak ziruditen eta pentsa zein zen uraren indarra, garajeetako egurrezko
ateak ere eraman egin zituela. Jendearen garrasiak
entzuten ziren nonahi”. Eliz eta plaza ingurua oso gaizki geratu omen ziren. Kotxe pila urak eraman eta paretaren kontra geratu omen ziren. Garajeetatik ateratako bonbonak herrian zehar omen zebiltzan.
Ez zen ordea eliz ingurua kaltetu bakarra izan. Soroneko alderdian luizi handia gertatu omen zen dio Iñaki
Urangak (Beazar ingurutik behera) eta baita Bista alderdian ere, izugarrizko zuloak egin zirela kontatzen
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baitute. Demetrio omen zen une horretan Berrobin
apaiz eta hala esaten omen zuen hark: “Arantzazun bada kobazulo franko baina, Bistan urak egin dituen bezalako zulorik ez dut ikusi nik”. Bista eta Soroneko ur
haiek bi bide hartu zituzten: ur batzuk Telleri ingurutik
errepideraino iritsi ziren eta beste batzuk Eguzkieder
etxe aldera zihoazen zuzenean. Bertan bizi ziren Urangatar hiru senideak eta gorriak eta bi ikusi zituzten.
Batez ere, Joxepi Balda eta Juan Cruz Urangak, lehenengo pisua izanik, etxea urez beteko zitzaienaren beldur bai ziren. Muntta, Errota eta Minerone Baserrietan ere ez zen giro izan, erreka hain gertu izanik tentsio
biziko uneak eduki bai zituzten. Aipatutako gune hauez
gain ere izan ziren beste mila txikizio, ez bai zen herriko
txoko bat bera ere kalte hauetatik salbu geratu.
Txomin Garmendia, alkate zegoen garaia harrapatu
zien 1983ko uholdeek. Buru belarri festak antolatzen
zebiltzan euriak gogor hasi zuenean abuztuaren 26an.
Dena antolatuta zegoen festetarako, besteak beste,
zikiroa erosia zuten eta pena handia ematen zien bota
behar izateak. Horregatik, aste bete beranduago egun
bateko festa ospakizuna antolatu zuten zentroan zikiro jana eginez. Musikaz alaiturik igaro zuten eguna
bertatik atera ere egin gabe eta tabernarien haserrea
gogoratzen du Txominek: “Herriko tabernarien kexak
ondo asko gogoratzen ditut. Beraiei kalte handia suposatu zien festak bertan behera geratu behar izateak.
Horri gehitu behar gainera, egun bateko ospakizun hartan ez ginela zentrotik atera ere egin eta beraz, inon-
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go etekin ekonomikorik gabe geratu zirela tabernariak.
Arrazoi eman nien beraien haserrea dela eta baina, beranduegi zen konpontzeko, eguna jada igarota baitzegoen”.
Luis Javier Erauskinek ere badu anekdota dotorea uholde garai hau dela eta: “Soldaduska egiten nengoela
gertatu ziren uholdeak”. Herria oso egoera txarrean
geratu zenez eta bere kotxea ere urak eraman zuenez,
baimena eskatu zuen eta herrira itzultzen utzi zioten
egun batzuetarako. Kalteak izugarriak izan zirela dio
herri mailan eta bere kotxea konpontzerik izan ez zuenez pena galanta hartu zuen. Hala ere, ez zuten galdu
umore pixka bat jartzeko tartea. “Festak bertan behera geratu zirenez, uholdeen hurrengo egunean Urkolara joan ginen garagardo batzuk hartuz giroa pixka bat
alaitzera. Hantxe bildu ginen Xanti Belauntzaran, Migel Mari Arburua, Manueltxo Izagirre eta ni. Garai har-
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HERRIKO MUGEN
TESTIGANTZA, MUGARRIAK

tako giro politiko nahasia kontutan hartuta eta herrira iristeko bideak oso gaizki zeudela aprobetxatuz, telefono kabinara joan eta Guardia Zibilei dei bat egin genien. Herrian ikurrin bat zabaldu zutela esan eta zain
geratu ginen ea etorriko ote ziren galdezka. Urkola itxi
ziguten eta han non ikusten ditugun bi edo hiru Guardia Zibil patruila Berrobira iristen. Korrika, ondoan zegoen artasoroan ezkutatu ginen lauok parreari ezin
eutsiz eta honelako komentarioak entzuten genizkien
bertatik: “ ¡Ostia, dónde estará la ikurriña, ostia!”. Herri osoan bueltaka ibili ondoren, ez zuten ikurrinik aurkitu eta alde egin zuten. Eskapada ederra gurea, artasoroan aurkitu baligute!”.

Jose Luisek ere badu zer kontatua. Oraingoan ere Urrutin arrantzan aritu omen zen eta gogoan du bi amuarrainekin etxeratu zela. Garai hartan Markesaren lurrak
erabiltzen omen zituzten eta urak menditik ekarri zituen
harriez bete omen zen. Izugarrizko lana izan omen zuten
harri horiek bertatik kentzen. 200 karretila baina gehiago kenduko omen zituztela dio. Gogoan du ere “Guarda”
batek bota zion sermoia. “Lursail inguruko harriak errekara botatzen ari nintzela harrapatu ninduen eta errietan hasi zitzaidan, hori ez nuela egin behar esanez. Eman
nion erantzunarekin azkar asko alde egin zuen alajaina!.
Honakoa esan nion: Urak berak ekarri ditu harriak hona
ezta? Ba nik ura berari itzultzen dizkiot. Hala, zer nahi
duzu mendira joatea harriak banan-banan bere tokian
jartzera?”. Barre egiten du Jose Luisek erantzunaz,
baina harro dago, guarda txintik ere erantzun gabe bidaltzea lortu zuelako. Gogoan du ere, Urkolako Doloresek festetarako prestatu zituen txipiroi pila ere. Disgustu galanta omen zuen beraiekin zer egin ez zekielako.
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Hamabost egun pasatu omen zituen Jose Luisek txipiroi
haiek jaten eta horregatik ez omen zaio sekula ahaztuko
Doloresen txipiroien ezbeharra.
Nahiz eta uholde hauek direla eta momentuko ezbeharra
handia izan, gerora onurak ere ekarri zituela gogoratzen
dute. Diru laguntza publiko asko iritsi zirela herrira kontatzen du Txominek. Horrek guztiak, bertako kontratista eta langileei onurak ekarri omen zizkien, denbora luzez lan asko egiteko aukera izan baitzuten. Bestetik,
uholdeak gertatu baino lehen herriko bideetako egoera
ez omen zen oso ona eta egin ziren konponketekin lehen
baino hobeto geratu omen ziren. Konponketez gain, uholdeek kaltetu ez zituzten gauzak egiteko ere iritsi omen
zen dirua, besteak beste, gaur egun dugun urrutiko zubi berria garai hartan konponketetarako iritsi zen diruaz
egin omen ziren. Beraz, herri mailan gerora onurak ere
izan zirela azpimarratzen du Txominek.
Une gogorrak beraz, gure herritarrek bizi behar izan zituztenak. Ea guk une horietatik pasatu beharrik ez dugun izaten, nahiz eta inoiz ez jakin eguraldiak zer ekarriko digun.

Mugarriak (mojón gazteleraz) lur edo lurraldeen mugak identifikatzeko erabiltzen diren harri pisutsu eta
sendoak dira. Jabego pribatu edo publiko baten mugatze prozesuaren amaieran ezartzen dira, prozesu beraren seinale bezela eta urtetan bertan mantentzen
dira bataren eta bestearen mugak nun dauden erakustaraziz. Mugarriak lurjabegoaren puntu konkretu
batzuetan jartzen dira eta mugatze prozesua legeztaratzeko altxatzen den akta ofizialean bere kokapena
deskribaturik geratzen da (sarritan erreferentzia iguruko baserriren bat delarik). Harriak inskribatu egiten
dira mugarri diren kasuetan muga bera erakutsiz eta
herriaren izena agertzen da alde bakoitzean herri artekoak direnean (batzutan mugatze data ere eransten zaie). Mugarriak ehundaka urtetan mugigabe egoten badira ere bere izaera legala alda daiteke urte
hoietan egindako mugarriztatze (amojonamiento gazteleraz) berritze lanen batean kontutan izan ez badira. Kasu hauetan egun batetik bestera mugarria harri
bihurtzen dela esan dezakegu. Horregatik mugarria
mugarri da, bere existentzia justifikatuko duen dokumentu legal bat atzetik daukan kasuetan bakarrik. Dokumentu honen gabezian, ez dago oinarri legalik harria
mugarri deitzeko.
Berrobiren kasuan, 1889. urtean agertzen da herriko
mugarriei buruzko lehenengo mapa. Aurretik, 1871.
Urtean, sortu zen Estatu Espainolean herri eta jabego bakoitzaren mugei buruzko informazio nahia (lurren
eta jabegoen arabera zergak ordaintzea zen helburua
eta horretarako nahitaezkoa zen informazio hau) eta
1889. urtean garaiko gobernadoreak herri bakoitzeko
mugarriztatzea agindu zuen 50 pezetatako isunaren
mehatxupean. Garai hartan Berrobi izan zen mugarriztatzeaz gain, mapa bat egin zuen herri gutxietako
bat, bertan herriaren mugak eta jarritako mugarri
guztiak agertzen direlarik.

Garai batean mugarriak neurtzeko erabalitako neurria (bara)
eliz batean inskribaturik eta distantziak neurtzeko erabilitako
kateak (Agrimensoreko kateak)

1889. urteko Berrobiko mugarrien mapa
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Berrobik Belauntza, Ibarra eta Elduarekin egiten du muga mugarrietan eta mapa 1889. urtekoa den arren Berrobiko mugarrien eraketa askoz aintzinago dator. Horrela ikusten da adibidez, 1379. urtean Berrobi Tolosaldeko beste herri asko bezela Tolosako villaren parte bihurtu zenean (1845 artean mantendu zen egoera hau) daukan mugarriztatzea mantenduz egiten duela aipatzen
dela. Hau da, legalki Tolosa bihurtzen bada ere, bere lur
mugak mantenduz egiten du 1379. Urtean. Beraz urte
honen aurretik bageneukan gure mugarriztatzea.

Herriko mugarrien berreskuratzea.
Joseba Alonsoren lana
Zenbait herritarrek mugarri hauen kokapenaren zantzurik baduten arren, herritar gehienak ez ginateke gai izango nun kokatzen diren esateko. Urteen joanak eta zaindu
ez izanak harri hauek izkutatu egin ditu gure mendietan
eta kasu gehienetan ezin da bereiztu mugarri bat inguruan dauden beste harri soil batetik.

14. zenbakia
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Orain dela hilabete batzuk ordea Joseba Alonso izeneko
Olaberritar bat agertu zen udaletxera Berrobiko mugarriei buruz egiten ari zen lan bat aurkeztera eta aurrerantzean bere asmoak zeintzu ziren erakustera..
Josebak, Berrobi aurretik beste 30 herri baino gehiagotan egin du orain Berrobin egiten ari den lana, teknika
konkretu baten bidez. Herri bakoitzean mugarriei eta
mugarriztatzeei buruz dagoen dokumentazioa aztertzen
du hasteko. Gero, mugarriztatze aktetan mugarri bakoitzari buruz emandako erreferentzi eta distantziekin mapa zahar batean bakoitza nun kokatu daitekeen markatzen du (garai hartako mapan ez dago gaur adina begetazio eta honek lurren arteko mugak ikusgarriago egiten ditu eta beraz mugarrien ustezko posizioa asmagarriago).
Azkenik, zaharragoa den mapa hau hartu eta gvsig programa informatikoaren bidez gaur egungo mapa batean
gainjartzen du, horrela egungo mapa batean mugarrien
uztezko posizioa identifikatzen duelarik.

Belardegi
mugarria
1712. urtea

JOSEBA ALONSO
(OLABERRIA)
narentzat eta pinturarekin harriaren marketan nabaritu daiteke zinzela edo antzeko herramenta baten bidez eginak direla
atzemandako markak (Ikusten dena ilusio bat ez dela ziurtatuz). Hona hemen zenbait harriren egoera aurkitutako momentuan eta Josebak nola utzi dituen:

NOR DA JOSEBA ALONSO?
Bere interesa mugarrietan ipini duen pertsona
soil bat, besterik gabe.
ZEIN DIRA ZURE HELBURUAK? NORBAITEK

Hortik aurrera aitzurra eta GPS-a hartu eta mendira jotzen du mapetan markatu dituen ustezko posizioen inguruan mugarriak bilatuz. Lan hau, erreza badirudi ere, ez
da erraza harri bat mugarria den ala ez asmatzea sarritan. Harriaren forma eta dimentsioek ematen dute sarritan mugarri izatearen zantzua baina sarritan mugarriak erorita, hautsita edo lurperatuta egon daitezke urteen igaroaren eta gizakiaren eskuartzearen ondorioz.
Behin mugarri bat aurkitzean, Josebak harria garbitu,
neurtu eta bere marka inskribatuak hobeto ikus daitezen
margotu egiten ditu (pintura ureztatuz, denbora batera
desagertzen den pintura bat). Behin hau eginda mugarria askoz ikusgarria gertatzen da ondotik pasatzen de-

Behin GPS-arekin mugarriaren benetako posizioa ezagututa
mapan birkolokatzen du bere posizio egokian, horrela pixkanaka
herri guztiko mugarriztatzea osatu nahian.
Orain arte aurkitu duen mugarri zaharrena 1712. urtekoa da
eta bi harriz dago osatua:
Josebak dio, Berrobiko udaletxera ordurarte herriko mugarrien
bila eginiko lana aurkeztuz etorri zenean interesik nabaritu izan
ez balu, agian ez zuela aurrera jarraituko, baina hainbesteko interesa ikusi zuenez, lanarekin jarraitu eta ahal den punturaino iristea du bere xede. Hori bai, berak ez du nahi lan hau Joseba Alonsok egin duen zerbait soilik izatea eta horregatik herriko jendearen parte hartzearekin talde lan bat izan dadila nahiko luke.

INTERES EKONOMIKOA DUZULA ATZETIK
PENTSA DEZAKE?
Nire helburua, orain arte egindako lanak Berrobin
interesa sortu duela ikusita, lana bukatzeko geratzen dena herritarrekin elkar lanean egitea da.
Lan honetatik ateratzen dena herritarren parte
ere izan dadila. Ni etorri naiteke Berrobira, lana
nere kabuz egin eta udalarekin mugarriei buruzko
Joseba Alonsoren liburua plazaratu, baina horrekin enuke nere lanarekiko herriaren identifikaziorik lortuko, ta hori da bilatzen dudana. Proiektuan
parte hartzen duten herritarrak berea bezela
sentitzea egindakoa eta herrian mantenaraztea

Josebak zenbait herritarren laguntza izan du bere azken mugarrien bilaketan eta honela, Gerardo Armendariz, Iñigo Aierza
eta Jose luis Lizarralde-ren (Lapatza) laguntzarekin jo du mendira Berrobiko zenbait mugarriren bila. Azken honekin esperientzi interesgarri bat izan zuen, bila zebiltzan mugarria aurkitzean gurutze bat markatu bait zuen inguruko zuhaitz batean (Josebak aintzina egiten zela irakurria zuen bezela).

urtetan zehar.
Dirua irabazteari buruz, hori balitz nire helburua,
mugarritze pribatuetarako lan egingo nuke. Baina ni mugarritze publikoetan bakarrik aritzen
naiz, izan ditut bestelako proposamenak baina ez
dut horretan sartu nahi.
HURRENGO PAUSOAK?

Berrobi, Ibarra eta Belauntzen mugak
elkartzen dituen mugarria (1740.
Urtekoa). Haseran nola aurkitzen den,
GPS-ko koordenaden irakurketa, eta
mugarria nola uzten den
Mugarrien kokapen posiblea Berrobiko mapa zahar eta berri
batean (gorriz dagoeneko aurkituak)

Puntu honetara iritsita eta oraindik zenbait mugarri aurkitzeke izanik, Josebak aurrez aipatutako herritar taldetxoa sortu
nahiko luke aurrera egiteko eta lanaren barruan, Berrobiko udalak herriko mugarriei buruzko liburu bat argitaratzeko asmoa
du. Ea ba Josebaren laguntzaz gure herriaren mugarriztatzea
berritzeko gai garen eta honekin Berrobin nondik nora gauden
eta non ez gauden argitzea lortzen dugun.

Udalarekin batera mendi irteera bat daukagu egiteke mugarriak ikusi eta falta direnak aurkitzen
saiatzeko. Bestalde, lan talde hori sortu eta
proiektua gauzatzen jarraitzea da helburua.
EA BA LORTZEN DUGUN!
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Ekintza
Guraso Elkartea

Eguneko menuak ·
Menu bereziak ·
Asteburuko menuak ·
Karta ·
✆ 943 683 078

Berrobi

Realak ere badu tartea aurtengo aldizkarian, iazko ligan
lorturiko postuari eta Lyongo Olympique-n aurkako kanporaketa ostean, Champions Leaguen jokatzeko txarteletako bat lortzea, Europako zelaiak ezagutzeko herritar batzuen aitzakia izan baita. Gutxitan jokatu ohi du talde Donostiarrak Europan eta aukera aprobetxatuz Leverkusen
eta Manchester-en izan dira.

2013-X-2 Leverkusen. Juanan Areizaga,
David Gil eta Juanra Etxenagusia

Xanti harategia
Xabier Errazkin
Bertako okela eta artisau
eran egindako txerrikiak
Usategi Berri etxea · ✆ 943 683 311 · Berrobi

Rondilla, 11 · ✆ 943 674 074 · Arostegieta, s/n · ✆ 943 676 093

Tolosa

Hiru herrritarrek furgoneta hartu eta Alemania aldera
abiatu ziren urriaren batean beste bost lagunekin batera.
Bide bitxia izan zuten, Euskal Herrian lo, Frantzian hamaiketakoa, Belgikan bazkaldu eta Alemanian afalduz egin baitzituzten Berrobi eta Leverkusen banatzen dituzten
1300 km-ak. Gaua Colonian pasa ondoren joan ziren Leverkusenera trenez, bertan partidarako girotu ostean
BayArenan emozioz beteriko partida ikusteko parada izan
zuten. Partida ostean Coloniara itzuli ziren eta parrandatxo baten ostean bueltako bidea hartu zuten. Batzuk futbolzale gisa eta besteak turismoa egitera joan ziren arren
hirurek ederki pasa zituzten hiru egunak eta partiduko
emaitzarekin triste samar itzuli ziren.

2013-X-23 Manchester. Ion Alberdi eta
Iker Elustondo

Eleitz-Gain etxea · 20493 Berrobi

BERROBIKO UDALA
Euskara eta Kulturarekin

Biak herri beretik atera arren, bide ezberdinetatik iritsi
ziren Old Trafford-era. Ioni partida ikusteko bidaia oparitu
zioten, eta beste lau lagunekin joan zen Bilbotik, tartean
Dublinen eskala eginez. Partidaren aurreko egunean iritsi
zen Ingalaterrara eta egunean bertan jubenilen txapelketako lehia ikusi ondoren Picadilly Gardenen igaro zuen
arratsaldea. Iker aldiz, partida baino bi egun lehenagoko
gonbidapen bati esker joan zen, lehenbizi Gironara eta
bertatik Manchesterrera partiduaren egunean bertan.
Eguerdian Old Trafford bisitatu ostean Realzaleen biltoki
zen Picadillyn pasa zituen partida aurreko orduak. Elkar
ikusi ez arren bertako giro ona gogoratzen dute biek, plazan kolore txuri-urdinak nagusi zirela azpimarratuz. Ametsen Antzokian izandako giroa betirako gogoan izango dutela diote, hara joandako 6000 lagunek zutik, Realaren aldeko kantuak abestuz, igaro baitzituzten partiduko minutu guztiak, baita partida osteko 20 minutuak ere. Partidaren ostean bakoitza bere apartamentura joan zen jasandako porrotaren zapore garratzarekin etxerako bidaiarako deskantsatzera.
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Urtean zehar nolako entrenamenduak izaten dituzue?
Zenbateko taldetan eta non izaten dituzue?
Asteartetan eta ostegunetan, Anoetako kiroldegian entrenatzen dut Sensei (irakasle) Pilar Martinez-ekin, 8
bat kenshi biltzen gara. Ostiraletan berriz, Andoainera
joaten naiz Shihan Juan Mari Vidal-ekin. Urtean zehar
ikastaro bereziak egiten dira eta zenbaitetan tradizio
handia duten Oiartzun eta Naparroa iparraldera (Elizondo, Bera) joaten gara.
Gradu igoerako azterketa gertu badugu, entrenamendua espezifikoki horretara bideratua egoten da, ikasi
beharreko katak ondo atera arte behin eta berriro errepikatuz. Entrenamendu hauek, banaka, binaka ala armekin izan daitezke. Txapelketa bat inguratzean (Euskadikoa eta Gipuzkoakoa azken bi urteotan) berriz, kataz
gain, konbateak asko entrenatzen dira. Hortaz aparte,
defentsa pertsonaleko teknikak ikasten ditugu, oreka
landu, lurrera erortzeko teknikak ikasi, luxazioak, arnasketa desberdinak, kontzentrazioa eta beste hainbat
gauza landuz.

◗ KENPO-KAI
Aitor Mendiola herritarra Japonian izan da Kenpo Kaiko
munduko txapelketan Euskal Selekzioarekin lehiatuz.
Kenpo Kaia nahiko kirol ezezaguna denez azalpentxo bat
zor zaio, Kenpo usadioko arte martzial japoniarra da eta
nahiko modu bitxian sortu zen. Shaolin monje bat gogaituta zegoen etxera itzultzen zenean familiako lurretan
jasan behar izaten zituzten lapurreta eta erasoekin eta
familia kideei irakatsi zien. Ondoren familian belaunaldiz
belaunaldi transmititu zen lurrak babestea bermatuz. Ishizaka Japoniarra bidaian zela arte martziala irakatsi zieten eta honek Japoniara itzultzean gehiago landu zuen.
Japonian izan zuen garapenik handiena eta urteetako
eboluzioaren ondoren 1970ean gaur egungo izena jarri
zitzaion. Antropologo japoniar batek ekarri zuen kirola Gipuzkoara bere lan-bidaietako batean. Hemen Kenpoa irakatsi zien hainbati, gaur egun munduko txapeldun den
Juan Mari Vidal. 2004az geroztik mundiala jokatzen da
hiru urtean behin eta aurtengoan parte hartu du Aitorrek. Japoniara egindako bidaian munduko txapelketan
parte hartzeaz gain lehen DAN mailako gerriko beltza
lortzeko azterketa gainditu zuen. Aitorrekin izandakoa
elkarrizketan ondokoa kontatu du:
Herritarren artean ezaguna da gaztetan pilotan aritzen zinela, nolatan eskupilotatik arte martzial bate-

rako jauzia? Bat-bateko aldaketa izan da, ala tartean
beste kirol batzuk probatu ondorengoa?
Oso gustuko nuen pilotan aritzea, halere kirol ezberdinak
praktikatzea beti gustatu izan zait. Saltsero samarra
izan naiz kirolekin, mendia, mendi eskia, bizikleta eta piraguan ibilia naiz besteak beste. Gustukoena hautatzean
mendi kirola aipatuko nuke; lagunekin sortutako hartuemanak, hotza pasa, sufritu, begien aurrean duzunaz disfrutatu … Elurturiko mendiak bezalako paisaiarik ez dago.
Kotxeko gida baimena atera nuenetik, beti mugitu izan
naiz Euskal herriko mendietan zehar. Pirinio eta Alpetara
ere urtero egiten dut astebeteko ihesalditxoren bat.
Kenpo kaia berriz, duela 4 urte ezagutu nuen. Nere iloba
Anderrek praktikatzen zuen Anoetako Kiroldegian, egun
batean entrenamendu batera eraman nuen eta bertan
ikusten gelditu nintzen. Bertakoek probatzera animatu
ninduten, eta ordutik honaino. Oso gustura nabil kirola
egin eta arte martzial bat ikasteaz gain giro polita dugulako eta ondo pasatzen dugulako. Tatamian sartzean,
eguneroko arazoak ahaztu egiten dira. Kirol honek gorputzaren eta buruaren arteko oreka bilatzen du. Bestalde laguntasun handia dago Kenpo kai egiten dugunon artean, maila baxuagokoei erakutsi behar zaie eta maila
handiagokoengandik ikasi, horrela familia txiki bat osatzen dugu.

Nork eman zizun munduko txapelketan parte hartzeko
berria? Zer sentitu zenuen?
Berria nire Sensei (irakasle) Pilar Martinez-ek eman zidan entrenamendu baten ondoren, ezustekoa eta sinesgaitza egin zitzaidan eta hasera batean nire burua ez
nuela prest izan zen erantzuna. Berak animatu ninduen
esanez hiru hilabete nituela gogor entrenatzeko eta niretzako egokiak ziren modalitateetan lehiatuko nuela , bidaia bezela ere esperientzi ederra izango zela niretzat
eta gogorarazi zidan Japonian bertan gerriko beltzaren
azterketa egiteko aukera paregabea nuela. Esandako
guztia asimilatu ondoren esperientzia hau bizi beharrekoa nuela erabaki nuen.
Kenpo Kaiaren bitartez Japonia bisitatzeko aukera
izan duzu, kirolaren sorburua, nola bizi dute kirol hau
bertan?
Japonen jende askok praktikatzen du Kenpo kai, gobernuaren aldetik laguntzak jasotzen dituzte, bai materiala
eta baita instalazio aldetik ere, familia osoak ikusi nituen
Kenpo kaia praktikatzen, ume, guraso eta aiton-amonak.
Hamamatsuko unibertsitatean munduko beste herrialdeetako kenshiei (Kenpo praktikantea) bertan ikasketak
burutu eta kirola entrenatzeko aukera ematen zaie diru
laguntzaren bidez. Bertan Japonen bizi zen gazte Nepali bat ezagutu nuen.

Laburki esplikatu ezazu Japoniako bidaia.
Euskal selekzioko 6 lagun, Frantziar selekzioko 3 eta Espainiar selekzioko bat joan ginen Uztailaren 31-ean. Bidaia
oso luzea izan zen, hegazkinez 18 ordu Dubaien eskala bat
eginez eta ondoren autobusez lau ordu Hamamatsura .
Abuztuaren 3-an, gerriko beltza ateratzeko azterketa genuen, azterketa hasieran banakako egin nituen. Ondoren,
labana duen aurkari baten bost eraso ezberdin teknika
desberdinekin menperatu behar nituen. Ondoren, SHIWARI (apurketa) egin nuen, horretarako bata bestearen gainean dauden egurrezko 3 tabla (75 mm guztira), ukabilkada batez hautsi behar nituen. Egurrak hautsi ondoren,
erreka harri bat ere esku zabalik puskatu behar izan nuen.
Azterketako azkeneko zatia, 2 minutuko 2 konbate egitea
zen. Dena gainditu nuenean Chiaki Ohasi jaunak ( munduko
Kenpo Kai presidentea), merezitako gerriko beltza eta dagokion diploma entregatu zizkidan.
Hurrengo egunean, Munduko Txapelketan hartu genuen
parte eta egun luzea izan zen, goizean goiz hasi eta iluntzerarte, bakoitzak zegokion modalitatean parte hartuz.
Nik labanaren aurkako defentsa pertsonaleko tekniketan
(JUHO) hartu nuen parte eta gustora gelditu nintzen
egindako lanarekin. Gero taldeka egiten den puntukako
borrokan parte hartu genuen beste 8 selekzioekin (Nepal, Indonesia, India, Frantzia, Espainia, Australia, Japon, Sri Lanka eta gu, Euskal selekzioa). Talde bakoitzak
hiru partaide ditu, eta guri Nepaldar eta Frantsesen
aurka lehiatzea tokatu zitzaigun, beraiek hobeak izan ziren eta hor bukatu zen txapelketako nire parte-hartzea.
Ezagutu ditudan Japoniarrak alaiak, irekiak, diziplinatuak
eta oso eskuzabalak dira, irteera guztietako gastuak beraiek ordaintzen zizkiguten (sarrera, janari, etab.) azke-
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nean deseroso sentitzeko punturaino. Beti eskertuko
diet Japoniarrei han bizitakoa. Hamama lakuko hondartzatxo batean aldiz barbakoa ederra ere egin genuen Japoniar, Nepali eta Frantziarrekin batera. Bakoitzak bere
herrialdetako abestiak kantatuz eta dantzatuz bukatu
genuen eguna, kultura desberdinak elkarrekin jorratuz.
Anekdotaren bat aipatzerakoan, Japonera iritsi eta hurrengo egunean umeen kenpo-kai entrenamendu batetara eraman zigutenekoa, bertan gure burua aurkeztean
euskeraz aurkeztu nuen nire taldea, taldeko batek inglesera eta Chiai Ohashik japoniarrera, jajaja. Gerriko beltzerako azterketa egiten ari ginela aldiz, lurrikara bat jasan genuen, 5 bat segundu izan ziren baina mugimendu
handia izan zen, beldurtu ginen baina Japoniarrak lasai
zeudela ikustean gu ere lasaitu ginen, ondo prestatuak
eta ohituak daude lurrikaretara, kalteak sahieste aldera
argi kableatu guztia airean dute.
Bidai oso ona izan da, errepikatzeko modukoa, 11 egun
egin genituen eta beste horrenbeste egingo nituen gustura, hurrengo batean beharko du.

◗ GIZA-PROBAK
Iazkoaren ondoren herritar talde honek jarraipena
eman die giza-probei. Lehiaketari erreparatuz aurten
ezin izan dute iaz lorturiko Gipuzkoako txapelketako
garaipena errepikatu eta bigarren postuarekin konformatu behar izan dute. Finala abuztuaren 4an jokatu
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Gerriko beltzaren lorpena eta Mundialean jokatzeko
aukera momentu gozoak dira, baina zein da lorpen
hauek lortzeko ezkutuan egin behar izan duzun lana,
sakrifizioa?
Prestaketa gogorra egin genuen uda osoan, bereziki Uztailean, entrenamenduak goiz eta arratsaldez zirelarik.
Nik lana nuenez, arratsaldetan 3 orduko entrenamendua
egiten nuen astelehenetik ostiralera, Bera Bidasoako
eta Oiartzungo kiroldegian. Gogorra egin zitzaidan egunero lanetik irten, zuzenean entrenatzera joan eta etxera gauean berandu iristea, astea lehertuta bukatzen
nuen. Bizitakoak, sakrifizio guztiak gainditu ditu eta merezi izan du egindako esfortzuak.
Lorpen hauen ondoren zein da aurrerantzean helburua?
Momentuz hurrengo helburua otsailean Federazio espainiarrak errekonozitzen duen gerriko beltzaren azterketetara aurkeztea da. Ondo prestatzeko nahi adina denbora izan ez arren horretan saiatuko naiz.

zuten Aiako probalekuan Aiztondo-Oarso, Berrobi,
Orio eta Urretxuko taldeek, 15 minutuko bi txandaren
ostean garaipena Oriok lortu zuen 86 plaza eta 2,17
m-ko lana eginda, herritarrek 82 plaza, 4 zinta eta
2,30 m-ko lanarekin bigarren postua. Denboraldi
amaieran lau hilabeteko atsedena hartu ondoren entrenatzen hasi ziren aurpegi berriekin taldea osatzeko
asmoz. Txapelketa gogorra izan dela diote, aurten zazpi taldek parte hartu baitzuten eta lehia gogorra izan
zuten Debatarrekin finalera sailkatzeko helburua lortzeko. Helburu hori beteta finalean ahal zuten lanik
txukunena egin zuten eta saioan akats pare bat egin
arren gustura gelditu ziren egindako lanarekin eta herritarrengandik jasotako babesagatik. Halere izan dute desadostasunik federazioarekin, probak baino astebete lehenago araudian aldaketa batzuk egin zituztelako. Kontuak kontu urtea positibotzat eman dute,
txapelketaz gain Berrobin, Tolosan eta Pasai San Juaneko erakustaldietan ondo pasa baitute. Datorren urteari begira, taldean aldaketa batzuk egin beharko dituzten arren jarraitzeko asmoa agertu dute.
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izan da txapelketarik antolatu pertsona gutxik eman dutelako
izena. Halere, lehen aldiz epaile baten aurrean aritzeko aukera izan dut Berrobin eta gustura nago izan ditudan saioekin.
Nolatan suertatu zen 200 kg-ko harriarekin proba egiteko saioa? Urte hasieran ezarritako helburua al zen?
Ez ez, inola ere ez. Lehen esan bezala urte hasieran Gorostidirekin hasi nintzen entrenatzen, proba batzuen ostean harri handietara jotzeko aholkatu zidan, batik bat gorpuzkeragatik eta aholkuari jarraiki hasi nintzen. Entrenatzen hasi eta
aurrera joan ahala gustura sentitu nintzenez, pisua gehitzen joan ginen, azaroan jasotako 200 kg-taraino. Batik bat
harri errektangeluarrarekin aritu naiz eta nahiko ondo moldatu naiz, eta urtea aurrera joan ahala landutako harri mota
eta pisuak aztertuta sortutako proba izan da.

Joseba Esnaolak (1993), Perras aitonaren ezizena dela eta,
bigarren urtea izan du aurtengoa harri-jasotze munduan.
Hainbat erakustaldi egin ditu urtean zehar eta bat aipatzekotan azaroaren 17an Berrobin bertan egin zuena. Bertan
bost minutuko saioan 4 aldiz jaso baitzuen 200kg-ko harria.
Urtearen inguruko gorabeherez mintzatzean ondokoa kontatu zigun:
Familian eta inguruan ez duzu harri-jasotzailerik, nolatan
hasi zinen mundu honetan?
Beti izan dut harri-jasotzaileak ikusteko gogoa; txikitatik
gustatu izan zaizkit harri-jasotzaileak, aizkolariak eta antzekoak ikustea. Banuen horretan hasteko gogoa ere. Etxean
antzekorik izan ez denez, lehen ez nuen laguntza handirik
hasteko. Egun batean kasualitatez probatzea egokitu zitzaidan: gustura ekin genion eta orain ezin harririk gabe egon.
Debut urtearen ostean, nolakoa izan da bigarren urte
hau?
Duela zazpi-zortzi hilabete Iñaki Gorostidirekin (Bere pisua
77 kg-tako izanik 185eko zilindro zarra jaso zuen beso bakarrarekin) hasi nintzen entrenatzen, ezaguna genuen aita eta
biok eta lagunduko ote zigun galdetzera joatean baiezkoa
eman zigun. Otsailean hasi nintzen berarekin lanean eta ordudanik asko entrenatu dut. Iaz 130 kg ingururekin amaitu
nuen urtea eta pixkanaka geroz eta pisu gehiago hartzen joan naiz, azaroko erakustaldian 200 kg jaso arte. Urtean zehar asko ikasi dut eta hori da egiteko daukadana, pixkanaka
ikasten joan eta teknika eta indarra hartuz aurrera egin harriaren mundu honetan.
Ze lehiaketa edo erakustalditan parte hartu duzu urtean
zehar?
Erakustaldi asko izan ditut, Frantziako landetan ibili nintzen
astebetean hiru erakustaldi eginez, Iparraldean, Berastegin,
Azpeiti, Elgoibar eta herrian ere ibili naiz besteak beste. Ez
dut txapelketetan parte hartu, ez gogo faltagatik, baina ezin

Nolako izan zen Berrobin 200 kg harriarekin egindako
saioa?
Probara joan aurretik etxean jasoa nuen harria, baina ezin da
fidatu eta proba eguneko tentsio eta urduritasunak bitarteko ez nekien nola irtengo zen. Egunean jende ezagun asko zen
Urreburu frontoian eta urduritasun puntua nuen. Bestalde
nire aurretik izen handiak egin zuten lan, Zizurkilgo Danena
halterofilia taldearen erakustaldiaren ostean, Aimar Irigoien
eta Izeta IIa aritu baitziren eta niretzat ohorea izan zen frontoiko beraiekin partekatzea. Nire saioa oso ondo joan zen, harria 5 minututan lau alditan jasotzea lortu bainuen eta gustora gelditu nintzen emaitzarekin.
Horrelako saioa egiteko zer nolako entrenamenduak egiten dituzu?
Gorostidirekin hasi nintzenetik astean bi saio egiten ditut
harriarekin, normalean astean behin etxean eta bestean
Adunan. Asteazkenetan harri txikiagoarekin aritzen naiz eta
larunbatetan handitxoagoarekin. Bestalde mendian ere ibiltzen naiz. Momentuz ez dut gimnasioko lanik egiten, ez naiz
pesak eta horrelakoekin ibiltzen baina ikusiko da denborak aurrera egin heinean. Lanean aritu arren ondo moldatzen naiz
biak uztartzeko, gainera entrenamendu edo erakustaldiren
bat izan dudanean ez didate eragozpenik jarri ordutegia aldatzerakoan. Janariari dagokionean ez dut sakrifizioa handiegirik egiten oraingoz, parrandak kontrolatu eta gainontzean
gehiegikeriarik egin gabe ondo elikatzen saiatzen naiz.
Aurrera begira zein da duzun helburua? Harri handiekin jarraituko duzu?
Hasera batean ikasten jarraitzea da asmoa, batik bat teknikoki eta ahal bada pisu handiagoko harria jasotzeko asmoa
dut. Beste harriak ere probatu nahi ditut, aurten errektangularrarekin egin dut lan gehienbat baina beste motakoekin
aritzea ere gustatuko litzaidake. Orokorrean ikasten jarraituko dut eta helburu finkorik ez dudan arren, urteak aurrera
egin ahala ikusiko dugu. Gustatuko litzaidake txapelketaren
batetan parte hartzea, baina pertsona gutxik ematen dute
izen eta zaila izango da.
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Familia izan berritan nintzen eta, futbolak berarekin dakartzan bidaia, kontzentrazio eta abarretarako nekatuta sentitzen nintzen. Urtebeteko kontratua izan arren,
taldearekin hitz egin eta onena botak zintzilikatzea zela
erabaki nuen.
Nola baloratuko zenituzke futbolari gisa jokaturiko urteak?
Niretzat plazer bat izan da futbol jokalaria izatea, pribilegiatua sentitzen naiz gustuko dudanetik bizitzeko aukera
izan dudalako. Guztiz positiboak izan dira urte hauetako
bizipen eta esperientziak, taldekideekin ordu asko igarotzen dira bidaia, kontzentrazio, entrenamendu eta beste ekintzetan eta horrek jende asko ezagutzeko aukera
eman dit. Batzuk onak izan dira eta besteak ez hainbeste, baina beti onarekin gelditu behar da. Erlazio ona dut
hainbat taldekide ohirekin eta tarteka biltzen naiz beraiekin tertulia, afari edo planen bat egiteko.

Ibarratarra izan arren, gaur egun Berrobin bizi den futbolari ohia da Jon Altuna (1980). 2013ko udan utzi berri
ditu zelaiak eta gaur egun Leitzako eskolan hezkuntza
bereziko irakaslea da. Futbolari profesional gisa 2. eta
2.B mailan jokatu izan ditu 14 denboraldi. Bere futbol jokalari ibilbidea Logroñes-en hasi zuen eta ondoren Aurrera, Barakaldo, Eibar (bi alditan), Granada eta azkenik
Amorebietan jokatu zuen, aurrez Antiguokon ibili zen. Erdilari aurreratu gisa jokatu izan zuen eta aipatzekoa da
2008-2009 denboralditik aurrera urtero 10 goleko mugatik pasa zela, aurrelari askok sinatuko luketen zifra.
Nabarmentzekoa da, Eibarko historian gol gehien sartu
duen jokalaria izan dela. Jarraian berak esandakoa:
Futbol profesionala 2012-2013 denboraldi ondoren
utzi duzu, zeintzuk izan dira arrazoi nagusiak?
2011-12 denboraldia gustura eta sasoi onean amaitu
nuen, eta uda horretan Amorebietara joateko aukera
izan nuen. Bi urteko kontratua sinatu nuen hasera batean, eta gustora jokatu nuen urtean zehar. Talde aldaketa
batek ordea neke handia inplikatzen du, batipat mentalki,
gauza berri askotara moldatu behar delako: taldea, taldekideak,lekua … Denboraldia amaitzean motibazio falta
sumatu nuen, futbol ibilbidean lortu beharreko lorpenak
beteta nituela sentitzen nuen, ez nuela 20 urteko batek
eduki dezakeen ilusio bera. Horretaz gain, aurten liga jokatzeko formatua ere aldatu dute eta lehen eskualde edo
lurraldeko multzoak ziren arren, aurten Espainia osoko
taldez osatutako multzotan banatuta dago 2.B maila.

Gaur egun asko hitz egiten da epaileen inguruan, zer
iritzi duzu beraietaz?
Jokalari bezala nahiko lasaia izan naiz eta ez dut aipatzeko tirabirarik izan epaileekin. Beraien lana zaila da, segundu gutxi batzuetan erabaki behar dutelako zer gertatu
den eta horren arabera epaitu. Halere beraien lanari dagokionean, pertsona bereziak iruditzen zaizkit, hartzen
duten erabakia hartuta bi taldeetakoren bat kexa izango
dutela badakiten arren, lan hori egiten dutelako. Bestalde, futbol jokalarien mailak mugatzen du jokalari bakoitza
zein mailatako den, eta epaileekin gauza bera gertatzen
da. Telebistan ikusten diren lehen mailako epaile asko
txartzat hartzen dira, baina beheko mailetan daudenak
ez dira hobeak.
13 denboraldi jokatu ondoren zaila den arren, zein izan
dira momentu onenak? eta txarrenak?
Zalantzarik gabe unerik gozoena Eibarrekin zilarrezko
mailara igotzea izan zen eta hurrengo denboraldia 2.
mailan jokatzea. Aurrez, Logroñesen hasi nintzenean, jokatu nuen partidaren bat edo beste lehen taldearekin,
baina Eibarkoa ezberdina zen. Taldean pisua edukita eta
eginkizun erregularra betez igoera lortu eta 2. mailan
Reala, Malaga, Tenerife bezelako taldeen aurka jokatzeko
aukera izan dudalako. Gipuzkoar izanda oso polita izan
zen Realaren aurkako derbya.
Momentu txarrak ere izan dira tartean. 20-24 urte bitartean ezker oineko 5. metatarsianoa apurtu nuen hiru
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aldiz eta igeltsuarekin bi saiakera egin ondoren azkenean
titaniozko iltze bat jarri zidaten. Geroago lesio muskularrak izan dira eduki ditudan lesio motak. Lesioez gain esperientzia txarra bizi izan nuen Granadan, haseran hiru
urtetarako joan arren arazo ekonomikoak izan zituen taldeak, 6-7 hilabete egon ginen soldatik gabe, etxetik kanpora nengoen eta une gogorrak izan ziren. Ala eta guztiz
momentu hauek ezberdinak dira, Granadakoa talde moduan denok sufritzen genuelako eta denok biltzen ginelako, lesioetan aldiz besteak jokatzen ari diren bitartean
geldi egon beharrak buelta asko emanarazten baitizkio
buruari.
Jokatu duzun zein zelai izan dira gehien gustatu zaizkizunak edo aipatuko zenituzkeenak?
Aurreran nengoela San Mamesen jokatzeko aukera izan
nuen, eta zelai berezia zen, giro eta kutsu berezikoa. Gipuzkoar bezela Anoetan jokatzea ere berezia izan da duen
esanahiagatik. Mendizorrotza eta Teneriferen zelaian jokatzeko aukera ere izan dut.
Zer izan da futbolari moduan gehien kostatu zitzaizuna?
Inguruko pertsonekin alderatuz bizi antolaketa ezberdina
izatea izan da alde zailena, hau da, nik astez egunero 23 ordu entrenatzen nuen bitartean, lagunek lan egiten
zuten eta ezin izaten nuen denbora libre hori lagunekin
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egoteko aprobetxatu. Asteburuetan, beraien planak egiten zituzten eta nik, aldiz, partida edo konzentrazioa izaten nuen taldearekin. Bestalde horren garrantzitsua
izan ez arren parrandarako limitatuta nengoen, inauteri
eta herriko jaietan nabaritu dut batipat. Familiarekin aldiz nahiko ondo moldatu naiz, asteburutako denbora falta, astez nuenarekin konpentsatzen bainuen.
Erretiroaren ostean futbolarekin lotutako zerbaitetan jarraitzeko asmoa duzu? Entrenatzaile, kirol kazetari edo agian?
Gaur egun irakaslea naiz Leitzan eta oso gustura sentitzen naiz, momentuz aldaketarik egiteko asmorik ez dut
gainera. Futbolzale amorratua izan naiz, partida, debate eta prentsa asko ikusi izan dut. Baina askotan horrenbeste txikikeriarekin sartzeak futbolaren ikuspegia aldatu dit, orain beste modura ikusten dut futbola, futbol
partidak ikustera mugatuz. Gustuko dut Bartzelonak
eta Realak jokatzen dituzten partidak ikustea. Entrenatzaile izatearen kontuaren inguruan, momentuz ez dut
entrenatzaile izateko asmorik, halere, entrenatzaile izateko hiru urtetako ikasketen lehen urtea egin nuen Eibarren nengoela, horrek jubenilak arte entrenatzeko aukera ematen dit, baina momentuz alboraturik dut aukera
hori. Aurrera begira ez dakit zer egingo dudan, baina nahi
izanez gero hor daukat hasiera.

◗ TXIRRINDULARITZA
Urteroko ohitura politari jarraituz aurtengoan ere herritarrek izan dute hitzordua txirrindularitzarekin. Aurten abuztuaren 30ean txirrindak hartu eta herriko plazatik irten ziren 26 lagun eguraldia lagun zutelarik festetako parranden artean kirol pixkat egiteko asmoz.
Itzulia azken urteetako bera izan zen eta polita izan
arren badu zere zailtasunik 64 km-ko luzera duen bueltak.Tartean Azpiroz (617 m) eta Uitzi (802) mendiak igo
behar dira, Leitzatik itzulerakoan aldiz, Berastegin Urto igotzeak ere nahikoa lan ematen du. Bidean Betelu bitarteko txantxak ahaztu ziren Araxesen jaiolekura gerturatu ahala, Azpirozek erakusten baitu bakoitzaren maila zenbatekoa den, eta bertan izaten dira lehia, desafio eta
norgehiagokak. Aurtengoan Xabier Ayerbe izan zen lehena, jarraian Ibai Madina, Jose Luis Zabala eta gainerakoak zituelarik. Bertan argazkia atera ondoren denak batera itzuli ziren herrira, dutxa baten ondoren ondo merezitako herri-afariko lagunartera. Ziur, zenbait arratsaldean plato txikian baino gustorago ibili zirela gaueko ordu txikitan. Urte askotan jarrai dezala azken urtetako kirol usadioak!!
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◗ PILOTA
Pilotari dagokionean bost herritar izan dugu gure lurraldeko frontoietan txapelketa ezberdinak jokatuz. Jarraian
hitz egindakoa 2013ko azarora bitartean lortutakoa da.
Iñigo Altuna (1979). Urtarrila hasieran Urdulizko txapelketa irabazi zuen gaur egun profesionala den Erik Jacarekin. Urtarrilaren 6an min hartu zuen Donezteben
belaunean eta horren ostean erreabilitazioan ibili zen
maiatza bitarte. Maiatza bukaeran hobeto aurkitzen zelarik 30 partida inguru jokatu zituen, batipat Garferekin
herri ezberdinetako jaietan. Baina berriro mina hasi ostean urriaren 2an meniskotik operatu zen. Orain sendatze prozesuan dago eta lesioa gainditu ondoren pilotan
aritzeko asmoa du.
Ion Elustondo (1994). Urtea jubenil mailan hasi zuen
Aurrera-Saiaz Bidaniko pilota eskolarekin, maila honetan
Bergara Hiria eta Errenteriko txapelketetan final laurdenak jokatuz. Getxoko eta Gipuzkoako txapelketan aldiz finalerdietara iritsi zen. Uda ostean 22 urtez azpiko mailan jokatzen hasi da Amezketako Zazpi-Iturrirekin.
Amaiur Alberdi (1996). Urteari Leitzako Aurrera K.E.n
eman zion hasera jubenil mailan, oso gustura ibiltzen zen
arren, bikotekiderik ez izateak aldaketa bat ematera bultzatu zuen. Uda ostean Alegiako Intxurre pilota eskolara
joan da eta Ikaztegietan entrenatzen du. Eskola aldaketa
dela eta ezin izan du neguko txapelketan parte hartu eta
orain udaberriko txapelketarako prestatzen ari da.
Xabi Zubiria (1996). Amezketako Zazpi Iturri eskolan
aritu da urte osoan jubenil mailan. Usurbilgo txapelketan
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TRIATLOIAK:

txapeldun izan zen eta Amezketako frontoi luzeko txapelketan final laurdenetara iristea lortu zuen. Datorren urteari begira gogor entrenatzen jarraitzeko asmoa du,
partidetan duena emanez, eta bide batez, afizionatuetarako saltoa egitea tokatzen denerako ikasiz.
Aitor Erauskin (1997). Honek ere Amezketako Zazpi
Iturrirekin jokatu du. Denboraldi haseran kadete mailan
eta udara ostean jubenil mailan jokatuz. Emaitza esanguratsu gisan Abadiñoko finalerdian galdu izana, Burladako
Carmelo Arguellesen eta Añorgan finalean galdu eta Donostiako Plaza Trinidaden txapeldun izatea aipa daitezke.
Azaro haseran Gipuzkoako txapelketan murgilduta dabil.
Bakoitza bere pilota-eskolan ibiltzeaz gain, bostek hartu
dute Gipuzkoako herriartekoan Berrobi Izenarekin. Afizionatu mailan Iñigo eta Ion izan ziren bikote, jubenil mailan Amaiur eta Xabi eta Azkenik kadetetan Imanol Arratibel izan zuen lagun Aitorrek. Aurreko urtean txapelketako finalera iritsi izanak kanporaketa bat beranduago hasteko aukera eman zien, horrela lehen norgehiagoka txapelketako final laurdenetan jokatuz.
Aurkari Tolosako talde sendoa suertatu zitzaien, Berrobiko taldean aldiz kategoria mailaketak ez zuen iazkoak
bezain talde lehiakorrik izateko aukerarik uzten. Joaneko
partidak Tolosako Beotibarren jokatu ziren eta Berrobitarrek afizionatu mailan lortu zuten garaipen bakarra,
emaitza eta aurkaria ikusita zail zegoen hurrengo faserako sailkapena lortzea. Ahalegindu ziren herriko frontoian baina hemen ere, Tolosak bi kategoriatan irabazi
zuen eta batean Berrobik. Horrela txapelketatik at geratu zen taldea, hurrengo batean izango da lan hobea egiteko aukera.

LESMES BELAUNZARAN
TXERRI ABELTZANTZA
Usarre baserria
✆ 943 683 193
BERROBI
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◗ TRIATLOIA
Joxe Luis Zabala da aipatu beharreko kirolarietako bat, kirolerako gaia baduela erakutsi baitu aurtengoan ere. 2013
urte honetan 40 urte bete berri ditu eta giza-probetan
herriko taldean aritzeaz gain duatloi eta triatloietan aritu
da. Aurtengoan gainera, adina baliatuz beteranoen mailan
lehiatzeko aukera aprobetxatu du. Bi kirol proba hauetan
gutxiago ezagutzen den modalitatean ibili da, izan ere gizaprobak direla eta uda garaia okupatu samarra du eta beraz neguko probetan aritzen da. Froga hauetan igeriketaren ordez eskia egiten da eta ordena ere aldatzen da, lehenbizi korrika, ondoren bizikleta eta amaitzeko eski proba
egiten baitute. Duatloietan aldiz bi korrika saioren tartean
bizikleta saio bat egiten dute. Kirol hauetan ondo moldatzen da zinez, jarraian lortutako emaitzak:

◗ 2013-01-19: Vinuesako frogan (Soria) 6. Sailkatu zen
sailkapen orokorrean, beteranoetan lehen postua lortuz. Froga honetan 8 km korrika eta 30 bizikletan egin
ondoren eski proba ez zen lehiatu elur falta zela eta.
◗ 2013-01-28: Espainiako txapelketan (Reinosa, Cantabria) lehen postua 40-45 urte artekoetan. Proba
honetan 10 km korrika, 30 bizikletan eta 8 eskian.
◗ 2013-03-03: Euskadiko txapelketan (Isaba, Nafarroa)
parte hartu zuen eta epaileen gaizki ulertu bat tarteko froga amaitu gabetzat eman zioten. (7 km korrika,
30 bizikletan eta 10 eskian)

DUATLOIAK:
✓ 2013-03-09: Euskadiko Esprint txapelketan bigarren
gelditu zen Ermuan (5km korrika – 20 bizikletan – 2,5
korrika)
✓ 2013-03-23: Durangon lehiaturiko Euskadiko txapelketa motzean hirugarren postua lortu zuen beteranoen mailan (10 km korrika – 40 bizikletan – 5 korrika)
2014 urteari begira dagoeneko entrenamenduetan buru
belarri sartuta dago eta aurten proba berdinetan parte
hartzea du buruan, gainera helburu bezala emaitzak hobetzea finkatu du. Iazkoa hobetzeko gogor entrenatu beharko du derrigor, guk animatuko dugu gauden tokitik.
Bejondeiola eta zorte on datorren urterako!

◗ FUTBOLARI GAZTEAK
Bestalde, badugu futbolean aritzen den herritarrik ere, maila ezberdinetan jokatzen duten hiru gazte baititugu astebururo hara eta hona partiduak jokatzen.
Garikoitz Egimendiak (1991), areto futboleko Gipuzkoako bigarren mailan jokatzen du Orixe Futbol Kluba taldearekin. Iaz mailaz igotzea lortu ondoren 2012-2013 denboraldia, ikasketa urtea izan dute eta 10. postu txukun batean amaitzea lortu dute. Aurten 2013-2014 denboraldi berria hasi berri dute eta iazko esperientziaren ondoren
sailkapenean hiruzpalau postu gorago amaitzea dute helburu.
Imanol Arratibelek (1997) Nafarroako jubenilen bigarren mailan jokatzen du Leitzako Aurrera K. E.-an. Iaz ez zuten taldea osatzea lortu eta aurten lan handia egin ondoren, eta asko kostata lortu dute futbolerako taldea. Imanolek erdilari gisa jokatzen du eta helburutzat denboraldian zehar, ikasiz eta esperientzia hartuz gozatzea da. Pixkanaka hobetu eta ahal den neurrian denboraldi txukun bat egitea.
Azkenik Julen Gil (1998) gazteak Tolosa F.C. taldean jokatzen du azken 5 urteetan. Adinez kadetea den arren Jubeniletan jokatzen du. Iaz kadetetan 6 postuan amaitzea lortu zuten, aurtengo helburua ez da makalagoa. Izan ere
taldekako fasea pasa nahi dute, eta momentuz bide onetik doaz ligan lehen postuan baitaude.
Espero dezagun hiru herritarrek beraien helburuak lortzeko aukera izatea, eta ea urte batzuk barru telebistan
ikusten ditugun Euskal talderen baten elastikoarekin. Zorte on hiruroi!!
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◗ ARRAUNA

Barneko herria izan arren, azken urte hauetan Berrobin
indarra hartzen ari den beste kiroletako bat arrauna da.
Aurtengoan hiru herritar aritu dira bakoitza bere taldean ahal duen lanik txukunena egiten.
Ion Jauregi (1995) eta Iñigo Areizaga (1996) Tolosa TAK
taldean aritu dira jubenil mailan, dagoeneko pasa dira urte batzuk talde honetan hasi zirenetik, 12 urterekin hasi baitziren Oria ibaiko uretan lehen paladak ematen.
Denboraldirako prestaketak azaroan hasi zituzten, apirila bitartean bateletan aritu ostean maiatzean trainerilletan aritzeko. Urte borobila izan dutela esan daiteke,
izan ere bateletan Gipuzkoako ligaxka eta Gipuzkoako
txapelketa irabazi baitituzte. Honen ostean Gipuzkoako
lehen zortzi taldeak, lehen zortzi bizkaitarrekin batu eta
Euskadiko txapelketa jokatu zuten, arraroa dirudien
arren, Legution (Araba). Finalean hirugarren postuan
amaitu zuten horrela Espainiako txapelketa jokatzeko
txartela eskuratuz, azken hau lehiatzera Camargora
(Cantabria) joan ziren eta han hamar taldetatik seigarren postua lortu zuten. Honen ondoren, bateletako
denboraldia amaitutzat eman eta maiatzean trainerilletan murgildu ziren. Modalitate honetan egutegia konprimituagoa da, asteburu askotan bi bandera jokatu beharra izaten baita. Entrenatzeko Oria ibaia txiki samar gelditzen denez, Orion kokaturiko Zarauzko Arraun Elkartearen kirol instalazioetan entrenatzen zuten. Gipuzkoako
ligaxkan hirugarren postua lortu ostean, Hondarribin
Euskadiko txapelketan lorturiko bostgarren posturekin
amaitu zuten denboraldia.
Lorpen hauen ostean herritarrek beren ibilbideak banatu zituzten, izan ere, Ionek, adina medio, ezingo du

jubenil mailan aritu 2014an. Denboraldi berriari begira
Zarauzko arraun elkartera joan zen, bertan ARC1 mailan lehiatu zuen eta playoff-en ostean ARC2 mailara
jaitsi ziren. Trainera denboraldian 3 estropadatan hartu zuen parte eta datorren urteari begira esperientzia
aberasgarria hartu duela dio. Bien bitartean Iñigok,
Tolosarekin estropadaren bat edo beste egin du, besteak beste Hernaniko San Juanetako proba irabaziz.
Urteko momenturik gozoenak aipatzerakoan Ionek Zarautzko taldearekin egindako debuta gogoratzen du
eta aldi berean tristuraz hitz egiten du ARC2rako jaitsieraz mintzatzean, Iñigok aldiz Tolosarekin Gipuzkoako txapelketa irabazi zutenekoa. Anekdota moduan Iñigori Mutrikun gertatu zitzaiona, Gipuzkoako txapelketako sailkapen proban arraunean ari zela, toleta apurtu zitzaion eta ziaboga egiteko unean uretara salto
egin behar izan zuen.
Datorren urteko asmoez mintzatzean Ionek Zarauzko
taldean jarraituko du, taldearen helburua berriro ARC1
mailara igotzea izango da, arlo pertsonalean ahal dituen
estropada gehienetan parte hartzea da eta taldean giro ona izatea denboraldi osoan zehar. Iñigok azken denboraldia izango du jubenil mailan Tolosa TAK-ekin eta helburuak Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa dira.
Bestalde, Iñigo Jauregik (1989) Zierbenako taldearekin lehiatu zuen hirugarren urtez jarraian. ARC1 mailan
12 banderatatik 8 irabazi zituzten ligan lehen postua
lortuz. Postu honek igoerako playoff-ak jokatzeko eskubidea eman zien ARC1 mailako beste talde batekin, Galiziako ligako 2 talderekin eta San Miguel ACT ligan 11.
sailkatuarekin. Playoff-en ostean ACT-rako igoera lortu
zuten. Urteko balantzea positiboa helburu nagusia lortu
dutelako, ondo kosta eta merezitakoa saria. Horretarako azaroan hasi ziren entrenatzen, astean behin Zierbenara joanez eta beste egunetan bere gisara entrenatuz. Entrenamendu maiztasuna pixkaka handitu zuten,
denboraldi erdian egunero Zierbenara joan behar izanez.
Entrenamenduak aprobetxatuz Bizkaiko batelen txapelketan hartu zuten parte, eta postu honen ondoren Euskadikoan hartu zuten parte kontsolazio tandan gailentzea lortuz. Honen ondoren lehen aipaturiko ARC1 txapelketa lehiatu dute San Juanetatik irailaren erdiralderarte. Urteko momenturik onenez hitz egitean ACT-rako igoera aukeratzen du, halere denboraldi hasera bikain
baten ostean, denboraldi erdian emaitza txarren tarte
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bat izan zuten eta presio dezente jasan behar izan zutela gogoratzen du. Egoerari buelta eman eta azkenean
lortu zuten helburua azken estropadetan sendo arituz.
Datorren urteari begira aldaketa urtea izango du, Hondarribi arraun elkartearekin sinatu baitu kontratua, besteak beste, erabakigarria izan da Zierbenarekin alderatuz entrenatzerakoan Hondarribira joateko egin beharreko distantzia. Taldeak garaipenen lehian aritzea iza-
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nen du helburu, denboraldi amaieran postu txukun batetan amaituz eta arlo pertsonalean postu titular bat lortzen saiatuko da.
Datorren urteari begira dagoeneko hasi dira hirurak
gogor entrenatzen, entrenamenduak tarteko beste
batzuk baino gozo gutxiago janda gelditu beharko dute
gabonetan, aurreko entrenamenduek finkatuko baitizkie denboraldi amaierako lorpenak. Zorte on hiruroi!!

◗ ATLETISMOA
Behobia-Donostia lasterketak errekorrak hautsi ditu
aurtengoan ere, 28000 lasterkarik parte hartu baitzuten azaroaren 10ean. Hainbeste lasterkariren artean izan da herritarrik. Hona hemen herritarrek lortutako emaitzak:
- Jon Alberdi Urrutia: 1:12:35
- Ibai Madina Aizkorbe: 1:13:44
- Gregorio Plazaola Usabiaga: 1:17:36
- Felix Belaunzaran SanSebastian: 1:21:06
- Iñigo Areizaga Bengoetxea: 1:37:51
- Naiara Rodas Iturriza: 1:44:31
- Juanra Etxenagusia: 1:45:12
Bejondeiela denei!!
Horretaz gain, Ibai Madinak maratoia egin du. 42 km
pasatxoko lasterketa 2 ordu 54 minutu eta 35 segundoko denboran eginaz, bejondeiola. Honetaz gain hainbat eta hainbat krosetan hartu dute parte herritar
hauek eta beste batzuek urtean zehar, Donostiako hiru hondartzen lasterketa, Donostiako maratoi erdia...
Berrobin XI. krosa ospatu da aurtengoan, baina bi aldaketa nagusi izan ditu aurreko urteetakoarekin alderatuz. Lehen aldaketa egutegian izan du, herriko jaietan izatetik San Andresetara pasa direlako, bestalde
ordutegi aldaketa ere izan du, negu garai horretan
arratsaldeko 17:00tan korrika egin zutelako lasterkariek. Aldaketaren arrazoi nagusia, herritarren erantzuna hobetzeko esperantza izan da, festetako ajeak
bitarteko, herritar gutxik parte hartzen zutelako San
Agustinetan. Aurten 60 partaidetatik 16 herritarrak
izan dira, 50 mutil eta 10 neska. Jarraian podiumak

Mutilak:
1. Gaizka Romero (Oñati) 24:15
2. Ibon Gonzalez (Tolosa) 24:18
3. Manu Hurtado (Beasain) 24:56
Nesketan:
1. Lurdes Colomo (Zizurkil) 29:01
2. Eva Calle (Gasteiz) 30:54
3. Amaia Iza (Ibarra) 31:21

Mutiletan Lehen Herritarra Joxeluis Zabala (4. Mutilen sailkapen orokorrean) izan zen 25:03ko denborarekin eta nesketan Igone Saldias (8. Nesken sailkapen
orokorrean) 42:15eko denboraz.
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◗ FRONTENIS

2013 urte honetan Berrobiko Ion Ander Izagirre Frontenis txapelketaren XXII. edizioa jokatu da, urteroko
legez azaro erditik abendura arte frontoian aritu dira
goiz eta arratsalde. Aurtengoan ere iazko txapelketa
modalitate berak izan dira, mutiletan banaka eta binaka, nesken binakako txapelketa eta txapelketa mistoa.
Azken urteotan nesken txapelketan partaide gutxi izan
dira eta horregatik sortu zuten mistoa, modu horretan neska gehiagok parte hartuko zutelakoan. 2012ko
emaitza positiboa ikusita aurten berriro errepikatu
dute.
Txapelketak urtean behin lagun-giro politean egoteko
baliatzen dute partaideek, gehienak ezagunak baitira.
Halere antolatzaileek aurpegi berrien falta sumatu dutela adierazi dute, eta aurten partaide gutxiago izan
du txapelketak, mutiletan binaka 28 bikote, banaka
26, mixtoan 4 eta nesken binakakoan 2 bikote. Hauek
izan dira aurtengo txapelketako finaletako emaitza eta
kronikak:
MUTILAK BINAKA:
Xabi Romero eta Edu Lobato 31 - 18 Odei Arregi eta
Nikolas Artola
Hasera lehiatu baten ostean pixkanaka tartea zabaltzea lortu zuten txapela lortu arte.
Hirugarren postuan Urko Indaberea eta Manu Oliveirak amaitu zuten eta laugarren Xabi Zubiria eta Ion
Jauregi herritarrak.
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Patxi Ruizekin
berriketan

TXAPELKETA MISTOA:
Odei Arregi eta Arantzazu Rodas 30 - 12
Mireia Lezea - Aitor Oinederra
Hasera lehiatu baten ostean garaipena lortu zuten txapeldunek. Hirugarren postuan Oihane Vergara eta Iker
Elustondo herritarrak bukatu zuten eta laugarrengoan
Ion Jauregi eta Leire Jauregi anai-arrebak.
NESKAK BINAKA:
Arantzazu Rodas eta Mireia Lezea 30 - 16
Oihane Vergara - Naiara Onsalo
Txapelketan parte-hartzaile gehiagok izena eman ez zuenez zuzenean jokatu zuten finala. Hasieratik tartea atera
zuten eta galtzaileek aldiz ez zuten egunik hoberena izan.
MUTILAK BANAKA:
Xabi Zubiria 30 - 22 Odei Arregi
Xabi Zubiriak finalera iristeko Nikolas Artola (13 aldiz txapelduna eta orain arte txapelketan inoiz partidarik galdu
gabea zena) eta Xabi Romero (2011kako txapelduna) garaitu ostean finalean iazko txapeldunaren aurka lortu
zuen txapela- Partida lehiatua izan zen erdialderarte eta
Odeiek eguneko hirugarren partidaren pisua sumatu
zuen. Hirugarren postuan Ugaitz Renobales gelditu zen
eta Mikel Goitia laugarrengoan.
Azkenik, lerro hauek baliatu nahi izan dituzte
http://www.izagirrefrontenistxapelketa.com
webgunea ezagutarazteko.

Bizitzaren joan etorriek Berrobira ekarri dute Patxi Ruiz
(Lizarra, 1980). Berrobitar peto petoa bilakatu da, berak hala dio behintzat “oso integratua sentitzen” baita.
Herriko heldu zein gazteekin berriketan egiteko aukerarik
ez du galtzen nafarroako pilotari ohiak, pilota kontuak batzuetan edota ehiza eta onddoak direla besteetan Patxirekin aspertzeko motiborik ez da. Berrobiko mendi inguru guztiak ederki ezagutzen ditu,Bide Ona elkarte gastronomikoan ere kide egin da eta Anje semearen atzetik
korrika dabilen bitartean euskaraz hitz batzuk ikasteko
aukera du. Gizon polifazetikoa da hauxe. Irrifarre errazeko mutila da eta horrek herritar kuttun bihurtu du.
Hala ere dena ez du erraza izan Patxi Ruizek, 2013ko urte hasiera maldan gora hasi bait zuen. Ofizio bihurtu
zuen afizioari betirako agur esatea egokitu zitzaion, erabakia ez zen ahuntzaren gauerdiko eztula izan. Osasun
kontuak medio, ebakuntza egin zioten bizkarreko lesioak
konpontzeko, baina errekuperazioa uste baino zailagoa
izan zen eta ez eta kantxatik kanpo geratu zen gaztea,
galtza txuriak betirako zintzilikatuz. Erabaki gogorra
hartu behar izan zuela onartzen du, bainan bizitzan aurrera egin beharra dagoela ere argi du. “Familia eta bizitza proiektu bat ditut orain eta ez dago atzera begiratzerik. Hasiera hartan oso gaizki pasatu nuen, baina
orain beste proeiktu batzuk ditut, aurrera egin beharra
dago”.
Umetatik pilotari loturik egon da Patxiren bizitza “8 urte nituenean hasi nintzen pilotan Lizarrako San Miguel
pilota elkartean, orduan nire aitak ere pilotan jokatzen
zuen. 10 urterekin Nafarroako Txapelketa irabazi nuen.
Pilotaz ulertzen dutenek dohai handiko pilotaria nintzela
zioten eta horrela egin nuen salto profesionaletara 18
urterekin”. Bost urte geroago, pilotari batek irabazi dezakeen txapelik maiteena jantzi zuen Patxik, 2003an Buruz buruko txapeldun izan baitzen.
Sasoirik onenean utzi badu ere pilota, ez da inon gelditzen gizon hau. Galtza txurien ordez, mailota jantzi eta
noiz nahi ikusten dugu bizikleta gainean. Herriko jaietan
Azpirotzeko itzulia ere egin zuen. “Kirola praktikatzen jarraitu beharra daukat, bizkarreko lesioak igeriketa eta

bizikleta egiteko aukera soilik ematen didate eta eguraldiaren arabera praktikatzen ditut”.
Kantxara sekula ez dela itzuliko onartua du, bizkarrak ez
baitio onartuko. Pilota beraz, gradetatik edo telebistan
ikustea egokitzen zaio eta enbidia sentitzen duela onartzen du.
Herriko pilotariei buruz galdetu diogu eta kanteratxoa
badela azaldu du eta eutsi egin behar zaiola honi “herrian
bada pilotarako gogoa, disziplina behar da, baina disfrutatzen ikasiz gero kirol ederra da. Emaitzak ere hortxe
daude, Herriarteko txapelketako finalera iritsi zen Berrobi, herri txiki batentzat handia da hori”.
Patxiri orain bide berrietatik ekitea egokitu zaio. Pilotari zen
bitartean masaia eta bizkarreko teknikari ikastaroa egiten
hasi zen eta orain bere lokaltxoa ireki du Tolosan. Olantze
izena jarri dio gainera tokiari, Berrobi inguruak apreziatuak
dituela nabaria da. “Ez dira garairik onenak hauek, baina ikasitakoa martxan jarri beharra dut” dio Patxik. Gogotsu dago eta guk hemendik zorterik onena opa diogu.

DI-DA BATEAN
Inguruko txoko bat.
Belabieta. Uso postuak ikusi eta Donostia ikustea zoragarri da.
Lizarrako piperrak edo Ibarrako piperrak.
Berrobikoak nahiago.
Pilotari bat.
Zabaleta
Kirol bat.
Txirrindularitza
Afizioa bat.
Ehiza
Sagardoa edo Nafarroako ardoa.
Errioxako ardoa.
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Festatik
Festara

Bazkal ostea
Urkola tabernan
1964 ko argazki hau, urte hartan Don Rikardo Alzola apaiz
zaharrari egin zitzaion omenaldikoa dela ia uste osoa dugu. Urte askoan izan zen herriko erretore, hain zuzen ere,
bera da 2014ko egutegiko gerra zibileko argazkian ageri
den apaiza. Bere ordez, Soraluzeko Don Gonzalo Baraikua
etorri zen.
Irudian, herri bazkarian parte hartu zuten hainbat herritar
Ikusten dira mahai inguruan, kopatxo batzuk aurrean dituztela.

Zutik, ezker eskuin: Juanita Zabala, Manuel Tolosa,
???, Martin Iturriza, Zeledonio Aierza, Juan Mari
Erauskin, Maria Dolores Irigoien, bere atzean Pilar
edo Joakina Irigoien.
Mahai inguruan eserita: Joxepa Ansorena, Milagros Tolosa, Joxepa Tolosa, Joxepa Irazusta, Joxe Antonio
Aierza, Eugenio Zabala, Gregorio Urruzola, Tomas
Zabala, Joxe Mari Odriozola.
Mahai gainean eserita: Juan Joxe Aierza.

Honako argazki hauek, berrobitarrentzat bi festa nagusiak izan daitezkenetan egindakoak dira, Sanaustinetan
eta Tolosako Iñauterietan hain zuzen.
Goikoa, 1978ko herriko jaietakoa da. Bertan ageri dira,
zutik, ezker eskuin:
Andoni Aierza, Joakin Bengoetxea, Jabier Berakoetxea, Juan Jesus Armendariz, Juanito Zabala, Joxe Berakoetxea, Manolo Ibarguren, Paulo Intxausti.
Beheran, makurtuta: Txomin Garmendia, Felipe
Ibañez, Julian Txurio, Joxe Urruzola, Patxi Erauskin.

Argazki txikia ere urte horretan edo aurrekoan
egindakoa izango omen da, Juanito Zabalak
dionez, bera da karritoan ikusten den haurtxo txikia, eta bere lagunak ezkerretik eskuinera, Estanis Artola, Jesus Aurkia eta Antton
Artola dira.
Urte pare bat lehenago apaiz jantzita atera omen
ziren, artean Franco bizi zen eta aidanez, arazoren bat edo beste izan zuten herri agintariekin
mozorro jantzi hura zela eta.
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ARGENTINAR BAT
EUSKALDUNEI BURUZ
LEZIOAK EMATEN

Kultur Astearen barruan egin zen lehen aldiz Berrobiko Argazki Rallya. Herriko gazte eta helduak argazkiak atera eta atera aritu ziren gaitzat URA hartuta.
Gaia emanda astebeteko epea eta hiru argazki aurkezteko aukera izan zuten parte-hartzaileak argazkiak ateratzeko. Etxolan egon ziren erakusgai aurkeztutako 127 argazkiak. Irabazleentzat sariak tentagarriak ziren: helduentzat gau bat landetxe batean
eta gaztetxoentzat argazki makina bat. Epaimahaiak
erabakia hartu ondoren sariak II. Udaberriko Azokan
eman ziren. Epaimahaikoen erabakiz helduen kategorian hauek osatu zuten podiuma hurrenez hurren: Joseba Egues, Garazi Goenaga eta David Belaunzaran.
Gazteenen sailean Joseba Izagirre, Leire Jauregi Garcia eta Ane Agirretxe ziren lehen hirurak.

Cesar Arrondo historialari argentinarrak gustura utzi
zituen eman zuen hitzaldira joan zirenak. Hizlararia La
Platako Unibertsitateko historia irakaslea da eta ederki asko azaldu zuen noiz, nola, zergatik eta nora joan
zen hemendik hemengo jendea. Arrazoiak arrazoi eta
zergatiak zergati azalpen historiko bikain askoa egin
zuen. Historia klase magistrala.

ELKARTEAK
BERROBI 0 ZABOR
Birziklapenean pausu handi bat eman dugu berrobitarrok, izan ere, aurtengo uztailaren 20ra arte %70a
edo errefusa zen. Horrekin ulertu behar dugu kantitate hori ez zela birziklatzen, ez zitzaiola berrerabilpenik
ematen.
Papera ontzi urdinean, latak eta plastikozko ontziak
horira eta beira berdera botatzen genituen eta beste
guztia zer? Ia bost hilabete igaro ondoren egoera bestelakoa da.Zer aldatu da ba? Organikoen bilketa eta berrerabilpena ematea izan da gakoa.Udaletxean banatu
zituzten ontzi marroira organikoa bota eta konposta
egiten da, lehen hondakina zena orain ongarria lortzen
da baratza edo lorategietarako. Horretarako, herrian
bertan konposta gunea egin dute, non herrian sortzen
diren hondakinak herrian bertan kudeatzen dira.
Gaikako bilketa egiteko gaur egun zazpi gune daude,
lehen lau zeuden.Gune bakoitzean kolore ezberdineko
ontziak daude, berriak direnak dakizuen bezala marroia
organikoa botatzeko eta beltzean errefusa, hau da,
birziklatu ezin den zatia.
Berrobiko Ingurumen teknikariak dioenez ”hau denen
onerako da bai ekonomikoki bai ingurumenari dagokionez, azken finean lehen hondakina zena gaur egun baliabide bezala ikusi behar dugu. Birziklapenaren industria bat dagoelako ondo sailkatuz gero ordaintzeko
prest dagoena gure hondakinengatik.Lehen zaborte-

gietako zaborrak (errefusa %70) kudeatzea, garraioa… gastatu behar zena da garestia. Zenbat eta
errefusa gehiago sortu, hobe eta merkeago, eta gainera, erraustegirik ez da beharko”.
Datu bat kontutan izateko: lehen 100 egunetan %86a
birziklatu da.
O ZABOR herria da Berrobi, Elduain, Orendain, Amezketa, Aduna,Altzo eta Orexarekin batera eta duela gutxi, azaroaren 16ean, Gipuzkoako Aldundiak egindako
lanarengatik zoriondu zituzten Orexan egin zen ekitaldian. Beraz,guk ere badugu parte, ondo egindako lanaren ondorio baita.
Asko egin dugu, horrela segi eta ahal bada hobetu!
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BEGI GORRI
Aurten ere makina bat ekintza antolatu ditu Begi Gorri
gaztetxeak. Aste kulturalean, III. Bertso bazkaria antolatu zen Bide Ona elkartea eta Udaletxearen laguntzarekin.
Bertaratutakoek gustura bazkaldu zuten Julio Soto eta
Jexux Mari Irazu bertsolarien konpainian. Honetaz gain,
Aste kulturaleko maiatzaren 16ko gaua alaitu zuten Wainot talde tolosarrak eta Zurruma talde zuberotarrak.
Festetako giroa alaitzen ere parte hartu zuen Begi Gorrik herriko gazteen laguntzarekin. Abuztuaren 31an herri kirol eta jolas saioa egin zuten plaza betearen aurrean. Bukatutakoan, zapi-jokoan aritu ziren gazteak horren
gazteak ez zirenen aurka ardo botila lortzeko lehian.
Azken urteetako ohiturari jarraituz, iraileko azken igandean taldetxoa bildu zen Ernioko gailurra zapaltzeko as-

SANTA AGEDA
Azken urteen moduan berriro ere haur eta gurasoak
atera ziren etxez etxe eskean Santa Ageda bezperan.
Ea datorren urtean ere guraso eta haurrak ibilalditxoa egin eta eztarriak berotzera ateratzen diren
usadio zaharrak ez ahazteko eta transmisioa ez galtzeko.

moz, Zelatunen hamaiketako eta bazkari legea egin ostean Berrobira etorri ziren bueltan.
Azaro erdialdean ere Frontenis txapelketaren XXII. edizioari hasera eman zitzaion eta San Andres egunean afaria antolatu zuten gaztetxean bertan.

JUBILATUAK
Berrobiko jubilatuek ere ekintzak antolatu dituzte aurtengoan. San Agustinetan udalak antolatutako bazkarian 50 lagun inguru bildu ziren eguna ospatzeko eta San
Andresetan Santuaren ohoretan bazkaldu zuten Solastokin beste 36 lagunek.
Halere dena ez da jatea, kanpora ere atera dira bazterrak ezagutzera, Isla, Bizkaia aldera eta Iratxera besteak beste. Gainera, udaberrian karta jokoak antolatu zituzten eta kultur astean toka txapelketa. Segi dezatela
horrela!
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FESTAK
Abuztuaren 27an hasi ziren aurtengo Sanaustinak.Txupinazoarekin eman zitzaion hasiera urtero legez eta aurten 2012an giza probako Gipuzkoako Txapeldunak izan ziren horren arduradunak. Ondoren buruhandi eta trikitilariak eman zioten segida. Arratsaldean, gazteen arteko futbol partidak ere izan ziren
aurten nesken talderik ez bazen ere. Trikitixa Txapelketa ere ospatu zen.
Hurrengo egunean, San Agustin egunean diana eta
mezaren ondoren herriko harri jasotzailea “Perras”
eta aizkolarien erakustaldia izan ziren goizean. Bazkal

KULTUR ASTEA
Maiatza iristearekin batera, Berrobira Kultur Astea ere
badator. Aurtengoa XXIII.a izan da maiatzaren 13tik
19ra bitartean.
Egunez egun izan ziren ekintzak, ohitura bihurtu direnak
batzuk eta berriak besteak.
III. bertso afari umoretsua, gero eta jendetsuago den
udaberriko azoka,kontzertuak gaztetxean, Felix Belaunzaran sukaldariak plater goxoak Bide Ona elkartean sukaldatzen, urtero izan arren gustura ikusten dugun bertsoz, kantaz, dantzaz eta antzerkia eskaintzen
dituen eskolako emanaldia, pilota partidak, …
Ekintza berriak ere tokia egin dute aurtengo egitarauan:
giro euritsuko patata tortilla erraldoia egin zen, sendabelarren ikastaroa ,Agurtzaneren Asiako bidai kontaketa,I. Argazki Rally arrakastatsua…
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ostean, sagardo dastatzea, eta “Asto kaka non, dirua
han” zozketa egin zen Urruti ondoko belazean. Erromeriarekin eman zitzaion egunari amaiera.
Abuztuaren 29an, osteguna, jubilatuen eguna izan zenez meza, bazkaria eta Toka txapelketa izan genuen
eguna ospatzeko.
Haurren egunean buruhandiak, jolasak eta merienda
antolatu ziren. Iluntzean hasi eta ordu txikiak arte, herri afaria izan zen eta gauerdian “Ingo al deu” taldearen kontzertuarekin amaitu zen eguna.

ESKOLA

Asteburuari hasera ona emateko, paella erraldoia egin
zen frontoian eta aldi berean Bide Ona elkartean bertso bazkaria izan zen. Arratsaldean, plaza jendez bete
zen gazteen arteko herri kirola, zapi-jokoan ibili zirenak
eta Toka txapelketa ikusteko. Gauean, Alurr dantza taldeak emanaldia eskaini zuen frontoian eta segidan La
Jodedera taldearen kontzertua plazan.

Lehen hiruhilabetekoan:
Unibertsoan zehar ibili ziren eta horretarako aztertu zituzten planetak, espaziora eta Ilargira egindako lehen bidaiak eta bidaiariak … Hori dena lantzeko han eta hemen
materiala bildu zuten: Interneten, liburuetan eta irtenaldien bidez. Horregatik, Iruiñeako Planetariora eta Donostiako Zientzia Museora joan ziren.
Sakon informatzeko, Pekinen bizi den astrofisikari euskaldun batekin bideo konferentzia egin zuten beste lau eskolekin batera. Egindako lana zabaltzeko, bloga ere sortu
zuten Aduna, Igeldo eta Olabarriarekin batera. Bertan
astero galdera problematiko bat planteatu eta erantzuna aurkitzeko ikerketa egin behar izaten zuten.
Lan horren emaitza abenduan egindako emanaldi mamitsu batean erakutsi ziguten. Mertxe irakasleak dioenez:
“Berrobi osoa zeruari begira jarri genuen”.

Azken egunean, irailaren 1ean, mezarekin hasi zen eguna batzuentzat. Eguerdian pilota partidak jokatu ziren
frontoian. Arratsaldean, Giza proba eta ondoren Erramun Martikorenaren kontzertua izan zen. Giro politean festei amaiera emateko, zahagi ardoa antolatu zen
plazan eta tripa bete ondoren, horren ondo gordetako
sorpresatxoa izan genuen: dantza latinoen erakustalditxoa.
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IBILTARIAK: ikasturteko proiektua
Berrobiko haurrek eta irakasleek azken ikasturtean eskolatik atera gabe mundutik kanpo eta zehar ibili dira, makina bat kilometro egin baitituzte espaziontziz, trenez, autobusez, bizikletaz, oinez, itsasontziz…
Eskola osorako ikasturteko proiektua ”Ibiltariak” izan da,
asmoa bidaiatzen ibiltzea zelarik.

Bigarren hiruhilabetekoan:
Lur planetan barrena bidaiatu zuten. Astero bidaiariren
bat etorri zen, beraz, mundua ezagutzeko aukera izan
zuten bidaiak modu ezberdinetan eginez: bizikletaz, trenez, interrailez, piraguaz … Hori dena azaltzeko Aitor Elduaien, Ane Arrondo, Fadili Hamuad, Julio Villar, Asier
Caminos, Mikel Labaien, Naiara Aginako eta Agurtzane
Belaunzaran joan ziren eskolara. Munduko toki ezberdinetatik ibili ziren Hego Amerikan, Eskandinabian, Europan, Afrikan, Indonesian … Txikienek “Bidaiarien koader-

SAN ANDRES EGUNA
Garai batean herriko festak San Andresetan izaten
omen ziren, baina eguraldi txarra zela eta abuztuan
ospatzea erabaki zuten, hau da, San Agustinetan. Aurten festa nagusiak ez dira izan azaroan baina San Andres eguna ospatzeko asmoa izan da.

noa” egin zuten eta zaharrenek bidaia bat antolatu zuten
ikasitakoa bilduz.
Hirugarren hiruhilabetekoan:
Pelikula bat egin zuten: ”Izartxoren bila”. Ikasi eta ikusi
zuten guztia erabili zuten pelikula osatzeko. Gidoia idatzi,
istorioak asmatu eta muntaketa beraiek egin zuten.
Bukatutakoan gurasoak gonbidatu zituzten egindako lana ikustera. Eskolako blogean dago zintzilikatuta ikusi
nahi duenarentzat: berrobikoeskola.blogspot.com

BARATZA
Denok dakigu 2013ko udaberria nolakoa izan dugun, horregatik ez da harritzekoa baratzean lanik ez izatea. Ikasgaia ikasi dutenez, negutegi bat jarri dute. Izango dute
proiekturen bat. Ea datorren urtean tomateren bat dugun entsaladan prestatzeko!

AZOKA
Aurten ere azokan parte hartu zuten beraiek egindako
ezpainetako kakaoa saltzen jarrita.
Hori guztiaz gain, Inauterietako mozorro festa egin zuten, Eguberrietan kantari atera ziren, mendiko irteerak
egin zituzten eta txikienak Hondarribira eta zaharrenak
Bilbora joan ziren gaua pasatzera, besteak beste.
Geldirik egotekoak ez dira ez.

Goizean meza, jubilatuen bazkaria eta arratsaldean XI.
Herri Krosa. Haurrei kantatzeko eta dantzatzeko aukera ere eman zieten Solastokin antolatutako karaokean. Korrika egin ondoren, indarrak berreskuratzeko,
afaria egin zen gaztetxean. Amaitzeko, igandean Giza
proban apustua egin zuten Berrobiko mutilek Ibarrako
nesken aurka, aste batzuk lehenago Tolosan egindakoaren errebantxa.
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LITERATUR LEHIAKETA
Hamaika urte igaro dira lehiaketak bidea hasi zuenetik. Urte hauetan Berrobin bizi eta ikasten duten haur eta gaztetxoek aukera
izan dute egindako idazlanak aurkezteko. Aurten ere Etxolan egin
genuen sari ematea Kultur Astearen barruan. Epaimahaikoek aurkeztu ziren 33 lanetatik hauek saritu zituzten:
1. Kategorian (6-8 urte) Andoni Tejera “Animaliak espaziora”.
2. Kategorian (9-11 urte) Ibai Torkemada “Nire aita lan bila”.
3. Kategorian (12-14 urte) Irati Aira “Ilargiaren minbizia” lanarekin.
Poesian ere lanak aurkezteko aukera izan arren prosan bakarrik idatzi zituzten. Sari ematearen ondoren Sonia,
ipuin kontalaria, etorri zen haurren gozagarri. Segi lanean!

EKINAREN EKINEZ EGINA
Oskarrek eta Begoñak garbi zeukaten baserri batean
bizi nahi zutela eta ez kale etxe batean.
2000. urtean hasi ziren Gipuzkoako txokoetan zehar
bere ametsetako habiaren bila. Hiru hilabeteren buruan aurkitu zuten bere gustuko lekua: guk “Arkaitza”
izenarekin ezagutzen dugun baserria.
Oskar kaletarra da, Donostiako Altzakoa, eta Begoña
berriz, Oiartzungo Ugaldetxo auzoko baserri batekoa.
Lekua aukeratzeko irizpide nagusiak bizitza bakarrekoa
izatea, azalera handikoa eta prezioa ziren.
Eskriturekin gora beherak izan zituzten eta urte batzuk joan zitzaizkien etxea bereganatu arte.
Hasiera hasieratik izan zuten landetxea egiteko asmoa. Etxea hartu zutenean ez zegoen oso baldintza
onetan, eraberritze lan sakona eskatzen baitzuen oinarritik hasi eta teilaturaino. Pixkanaka hasi ziren lanean Begoña eta Oskar, asteburuetan eta ahal zutenean, baita tarteka hainbat lagun eta senitartekorekin
ere. Oskar lanbidez kotxe mekanikoa da baina familian
igeltseroak baditu eta horretan eskarmentua baduenez lan izugarri honi heldu zioten.
Lanari eta gastuari ere bakarrik aurre egin zioten,
nahiz eta diru-laguntzak egon bazeuden. Halere, eskuratu ahal izateko baldintza asko bete behar ziren eta
beraiek ez zeuden horretarako prest, lasaiago eta beraien erritmoan egitea nahiago baitzuten.

egiteko beharra ikusi zuten eta Berrobin gelditzea erabaki zuten azkenean. Begoñak dioenez Berrobi leku
aproposa da haurrak hazi eta hezteko, horregatik hartutako erabakiarekin gustura daude. Geroztik, bururik
altxa gabe, txingurrien moduan, lanean aritu ondoren
bukatzear dago proiektuaren lehen zatia: etxea eraberritzeko lana. Aurtengo urtearen bukaeran edo datorrenaren hasierarako espero dute Foru Aldundiaren
onarpena landetxearen ateak zabaltzeko. “Arkaitza”
Landetxea izenarekin zabalduko dituzte ateak. Nahiz
eta eskrituretan “Caseria Muñoa” bezala azaldu aspaldi honetan Berrobin Arkaitza izenarekin ezagutzen
dugu etxe hau, horregatik “ Arkaitza Landetxea” izango da hemendik aurrera.
Bost logela daude bakoitza bere bainugelarekin eta sarreran bisitariak partekatu ditzaketen sukalde, jangela eta egongela daude. Ezinduentzako gela bat ere
prestatuta daukate. Urte osoan irekitzeko asmoa dute eta logelak banaka alokatuko dituzte. Prezioaren barruan gosaria ere izango dute etortzen direnek eta
behar izanez gero baita zeliakoentzat aproposa ere.
Honetaz gain, Oskarrek aipatzen zuen Leitzaran bailara hurbil dagoenez bezeroei bizikletak eskaintzeko asmoa dutela inguruak ezagutu ahal izateko.
Orain arteko lanaren ardura nagusia Oskarrek izan badu ere, landetxeak ateak zabaltzen dituenean Begoñaren gain izango da lanaren zama. Ateak zabaltzearekin
batera web orria abian jartzeko intentzioa dute.
Ea hemendik aurrera ere lanean gogor aritzen zareten!

Behin baino gehiagotan etsi zuten eta urtebetez eduki zuten salgai. Alabak izan zituztenean zirt edo zart

ZORTE ON!

IKASTAROAK BERROBIN
YOGA
Yoga ikastaroa Kutxak antolatutakoa da. Asteazkenetan
biltzen da zortzikotea 15:00etatik 16:00etara ariketak
egin eta erlaxatzeko. Udalak diru-laguntza emango die
ikasleei.

PILATES
Hemen ere zortzikotea biltzen da astearte eta ostegunetan 20:15etatik 21:15etara gorputzari lan pixka
bat emateko. Joaten direnen artean antolatutako ikastaroa da eta kasu honetan ere udalak diru-laguntza
emango die ikasleei.

DANTZA LATINOAK
Festetan ikusi genuen urtean zehar ikasitakoa. Gehiago
ikasteko asmoa dutenez aurten ere biltzen dira hankak
eta gerriak arin Hegoamerikatako musika lagun.

SENDABELARRAK
Urria eta azaroa bitartean egin da. Astean behin bi orduz
bildu dira belarren mundua ezagutzeko. Gustura egon dira eta ikasteko gogo handia dutenez segida izango du datorren urtean.

SAN ISIDRO EGUNA
Herriko baserritarrak urtean behin bada ere elkartu
eta lasai ederrean afaltzeko aukera ez zuten galdu.Aurten San Isidro eguna Kultur Astearen ekintzen
barruan izan da.

EMAKUMEEN EGUNA
Martxoaren 8an urtero bezala Emakume Langilearen
Eguna izan zen. Bildu, afaldu eta ordu batzuk lasai egon
eta biharamunean betiko martxari ekiteko prest.

berrobiberri

