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Memoriaren sarea ehuntzen
Askotan esaten da haurrak direla herri txikien geroa eta bizia.
Eta halaxe da. Haurrak begiak erneak ditu, begirada zolia du,
jakin-mina du, dena du ikusteko. Esnatu orduko zabal-zabalik
ditu begiak, egunak zer ekarriko, bizitzak zer ekarriko. Berea
du geroa. Eta, ibilian-ibilian, begirada zorroztuko du, eta ikasiko du zer den bizitza eta begi-sareetan gordetako oroitzapenez, esperientziaz, ehunduko du bere izatea eta herriarena.
Adinean aurrera doala, berriz, begiak ez ditu hain zoliak izango, baina begirada izango du zaildua. Bizitza guztia itsasoan
eman duen arrantzaleak bezala. Izan ere, memoria sare bat
dela esan ohi da, eta hor geratzen direla harrapatuta gure bizitzako unerik gogoangarrienak, ederrak eta zoriontsuak batzuk, gogorrak eta tristeak beste batzuk. Arrainak nola.
Berrobiberri aldizkarian ere sare hori memoriaren itsasoan
murgildu eta Berrobiko adinekoen oroitzapenak jasotzen ibili
gara urteotan guztiotan. Saregileak nola, herriaren memoria
historikoa josten. Jakinik, sarea oroitzapenez beteta jaso
arren, ehunka kilometro ur igaroko zitzaizkigula sarean barrena, arrastorik utzi gabe. Baina jasotakoa, gutxienez, hor geratu da. Horregatik, eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu,
bihotz bihotzez, urteotan guztiotan memoria historiko horren
sareetan murgiltzeko eta haien begirada eta oroitzapenetan
sakontzeko aukera eman diguzuen guztioi. Argazkiak ekarri
eta utzi dizkiguzuen guztioi. Piedad, Pilar, Felixa, Tomas, Joxepa, Martin, Brigida, Patxi, Lontxo, Maria… eta beste guztioi, mila-mila esker.
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BERROBIZAR - BEGIBAKAR
Gurean, gero eta ohikoagoak dira herri-kultura, familiarteko lotura, aldaketa historiko, eta
gizarte egitura berrien korronteetan biziraun duten baserrien dokumentazio lanak. Baina
ezbairik gabe, ikuspegia erabat ezberdina izan daiteke hauetako bakoitzaren iraganak herriaren oroimenean errotu dituen gertaeren arabera. Hala, baserria eraikin mota jakin bezala ulertzen bada, hau da, nortasun berezia duen arkitektura eredu bezala, gehienez ere
bostehun urte inguru izango dituen etxe modernoen formula erregionalaz ariko gara; Gipuzkoako kasuan, gaur egun, baserri batek berak ere gainditzen ez duen antzinatasuna,
bide batez esanda. Baina baserri hitzaren esanahi hertsia aztertzen badugu, etxeaz gainera, etxeari dagozkion lurrak ere hartzen ditu; etxaldea, alegia. “Bas” aurrizkiak “baso” edo
“landa” esan nahi du, eta bigarren osagarria den “herri” horrek badu, euskaraz, esanahi
multzo andana: geografikoki zabalenetik mugatuenera ordenatuz gero, “herrialde”, “lurralde”, “eskualde” ala “etxe bakar bat”-ena, esaterako.
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Etxe bakar bat, baina ez, ordea, bakartia. Berrobizar
Baserriaren iraganaz arituko gara: lehen izan zen hura
orain ere badelako. Ñabarduretan sartu gabe, azpimarragarria da euskal baserriek izen bereziak dituztela;
agintari zein bizilagunek aitortuak, eta historian zehar
nekez aldatu izan direnak. Zentzu honetan, aldaera eta
idazkera ugari izan ditu historian zehar Berrobizarrek:
Verrobizar, Berrobizarra, Berroz-ibar eta Berrobizarko
Benta, kasu. Baina izena eta lurrek bere horretan jarraituta ere, urteen poderioz, etxearen osaera eta
itxura nabarmen aldatuz joan da.

Historian atzera joanez gero, Behe Erdi Aroan,
Gipuzkoako klase sozialik ugariena nekazariena zen;
jauntxo eta aberatsak ez bezala, bigarren
kategoriakotzat jotzen zirenak. Gehiengoa
baserriko errentarien mehatxupean bizi zen, eta
oso talde heterogeneoa osatzen zuen. Pribilejio eta
obligazio oso ezberdineko kategoriak bereiz
zitezkeen: “aitonen-semeak” zeritzenek, esaterako,
landatzen zuten lurraren gainean eskubide osoa
zuten, eta errege edo jauntxoei egin beharreko
zerga ordainketetatik salbuetsiak zeuden; hauen
azpian, “erregeren petxariek”, beren baserriak
autonomiaz kudeatu zitzaketen, eta lurren gaineko
zergak jasotako nekazal gaiekin ordaintzen zituzten
(zoruagatikoa, gerrarakoa edo zerbitzuengatikoa,
besteak-beste); Erdi Aroko gizarte piramideko behe
mailan zeuden nekazari-morroiek, ordea, ez zuten
askatasun pertsonalik, ez baserria berreraikitzeko,
ezta zerbitzatzen zuten jauntxoaren baimenik gabe
ezkontzekoa ere.

erreportaia //
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Berrobi inguruko XIV. mendeko nekazari populaketaren
analisia egiterakoan agerian geratzen da aldapa ertain
eta txikietan nekazariak erruz pilatu zirela, eta aprobetxamendu oneko lurrak jabetu zituztela. Orduko
etxebizitzak, ordea, XV. mendean egiten hasi ziren baserriengandik erabat ezberdinak ziren. Garai hartako
eraikinak erosotasun gutxiko txabola hauskorrak ziren; tamaina txikikoak baina animaliak eta lastoa pilatzeko, eta familia bizitzeko nahikoa toki zutenak. Areago, Berrobiko zenbait baserritan gaur egun ere ikus
daitekeen modura, sarri askotan, dolare, txerritegi
eta askak baserrien kanpoaldean egin ohi ziren.

Gipuzkoako “karez eta harri-kozkorrez” egindako
lehen baserriak XVI. mendean hasi ziren
eraikitzen; harria atera eta landu behar zuten
hargin taldeei soldata ordaintzen zitzaien, eta
haritz-egurra, aldiz, zuhaitzak dohain moztu
zitzaketen kontzejuaren basoetatik hartzen
zituzten. Errege Katolikoen erregetzaren ondoren
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ez zen nobleen erasoaldi beldurrik, eta
nekazariengan segurtasun eta oparotasun giroa
zabaldu zen; aberasteko aukera berriek nekazariei
lasaiago bizitzeko eta etorkizunerako plan
baikorrak egiteko aukera eskaini zieten.

Berrobizar baserria zurgintza eta harri-lanagatik bereizten da; azken mendeotan eraikitako beste etxe askok baino egitura sendoagoak ditu oinarrian. Eraikinaren atzeko eta alboko hormak harlanezkoak dira. Horrez gain, XVII. mendearen erdialde-arte eraikitako baserritan ohikoa den, behetik hasi eta etxebizitzaraino
joaten den zurezko habe izugarria eusten duen eskeletoa du. Horrez gain, etxeko egituraren zenbait puntutan, zeharkako zutoiak eusteko kurbadun besoak ere
baditu. Pentsaera moderno eta zorrotzarekin egindako baserria da, inondik-inora ere. Espazio handiko eta
ongi bereizitako lan-eremuak ditu. Bestalde, buztin
gorrizko hodi-teilekin egindako estalkia du, XIV. mendetik aurrera Gipuzkoan eskuz lantzen zirenak.
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Sukaldea sarreratik gertu dago, eta eraikinaren aurrealdeko zokoan kokatzen da: baserriaren bihotz,
hizketarako gune, familiaren epel eta bisitarien geraleku aparta. Han jasotakoak dira zenbait ezkontza hitzarmen. Goiko solairu osoa gauzak pilatzeko egina
du, eta ukuiluaren gainean dago mandioa; bertan belarra, belar ondua eta lastoa pilatzen zen abereentzat. Gari-arkak eta sagarrak edo urtean zehar usteldu gabe gorde nahi ziren fruituak jasotzen ziren
goiko solairuan. Artaburuak lehortzeko eta alea ez
txantxartzeko tokirik egokiena zen, lur lehorraren gainean botaz. XIX. mende amaieran, bestalde, sabaia
handitu zitzaion babarrun eta patatentzat tokia uzteko.
Berrobizar baserria Berrobiko Martin Etxeberria
Anzia eta Bautista Soroa Alonso maisu zurginek eta
beste zenbait hargin profesionalek berreraiki edo eraberritu zuten; Berrobizarko familiak kontrataturik
egiten zuten lan, ofizial eta morroi talde baten laguntzarekin. Etxeko jabeak, Gazteluko Maisuarekin eztabaidatzen zituen eraikinaren ezaugarri orokorrak eta
inbertitzeko prest zegoen diru kopurua. Areago, bere
idi parearekin laguntzen zuen eta lanerako beharrezko harria, zura edo etxean egindako karea jartzen
zuen. Zalantzarik gabe, Berrobizar baserria, lan tresna eta lantoki iraunkorra izan
zen. Eraikin bakarrean itxia eta egitura
trinkokoa; hazitako ganadua eta uztak jasoko zituena, eta familiaren beharrizanak
asetzeko janari eta tresnak bertan ekoiztea ahalbidetu zuena.
XVI. mendea izan zen, ziurrenik, Gipuzkoako baserrien bizitzako unerik zoriontsuena. Berpizkundeko haizeak indarrez jotzen
zuen Gipuzkoako haran mehar honetan.
Baina klima, lur-mota eta Berrobiko orografia zaila ez ziren egokienak laboreak landatzeko. Berrobizarko familiaren ahalegin
etengabeak lortzen zuen, ordea, lurrari bizitzeko adina janari kentzea. Sagardo, gaztaina, haragi eta larru salmentak, baserriko gutxieneko sarrerak osatzea ahalbidetzen zuen. Etxebizitzaren zabalera ia osoa
hartzen zuen dolare izugarri baten aipamena egiten da dokumentu historikoetan; uda
amaieran bildutako fruta gozoa zanpatzeko
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Goran, Berrobizarra familiak egindako
ondare eskualdaketa baten adibidea.
Beheran, Berrobizar baserriari buruzko
erregistroa Gipuzkoako Hipoteken
Kontularitza.
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erabiliko zena. Lurraren berezko desnibelaz baliatuz,
upategi bat ere eduki zuen lur-azpian ezkutatua, garai
bateko sagardo-salda usaintsuak bertan ontzeko. Garia ehotzeko Berrobiko udal-errota erabiltzeagatik,
bestalde, urtero 55 dukat ordaintzen zituzten.
Amerikatik zetorren artoaren lehen agerpenarekin
aberastu ez baziren ere, Gipuzkoako baserri askotan
bezala, Berrobizarra familiari ere baldintza duinagoetan bizitzea ahalbidetu zion. Artoa leku berrietara azkar ohitzen den alea izanik, Berrobizarko bazter eta
zelai askotan landatu eta errentagarritasun altu baten esperoan, lur-jabetza edo erosketa berriak ere
egin zituzten, hauek ondoren errentan eskaintzeko.
1556. urtean, esaterako, Berrobiko Joanes Bengoetxeak Martin Berrobizarrari 9 dukat eta 8 errealen
truke Urdindegiko lurrean sagasti bat saldu zion bertan arto-saila landatzeko.
Artotarako erabiliko ziren ganadu-larre zabalak desagertzeak eragindako kaltea konpontzeko, arbi-soroak egin ziren, eta ganadua ukuilu barruan edukitzen
zen denbora gehitu egin zen. Ordukoak dira, Berrobiko,
Ibarrako eta Elduko beste baserri ezberdinen artean
egindako lehen elkarteak ere; izaera oso kontserbadorea zuten familia ustiakuntza txikien sare gisa tinkotuz hedatu zirenak. Aipagarria da Domingo Berrobizarra eta Ibarrako Monteflorido baserrian maizterra zen
Grazia Mendigibelen arteko hitzarmen sorta 1576.
urtean, abereak erdibana hazteko. Era berean, 1658.
urtean Berrobiko Gaspar Etxeberria eta Berastegiko
Eldua auzoko Maria Berrobizarra alargunak 4 behor 8
urtez ustiatzeko elkartearen aipamen idatziak ere aurkitu dira.
Artoak ez zuen, ordea, garia desagerrarazi. Gari-irina
oso preziatua zen, merkatuan dukat edo bestelako diru
jakin batean erraz bihurtzen zelako. Nekazariek bi uzta
erein behar izaten zituzten: bata taloa eta familiak jango zuen ogia egiteko artoa, eta bestetik, Elizak eta maiztergoak ezarritako zerga eta alokairuei aurre egiteko
garia. Zentzu honetan, Katalina Berrobizarra mojak,
1592. urtean, Arroztegi-baratza lursailagatik 98 erreal
ordaindu zizkion Juanes Mendizabal eta Maria Bengoetxea senar-emazteei; bada, arto sail galantak landatu
izanaren erregistro historikoak aurkitu dira.
1795eko Frantziako tropa errepublikanoaren eta
1807ko Napoleonen armadaren inbasioak Berrobiko
udalari, Gipuzkoako gainontzeko udalei bezalaxe, gastu
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handiak eragin zizkion, eta hauei aurre egiteko, herriaren ondare zati esanguratsuak saldu behar izan zituen. Hauetako asko Berrobizarko familiak eskuratu
zituen. 1821. urtean, esaterako, Berrobiko Joanes
Usategi eta Domenja Berrobizarra senar-emazteek
Elduako maisu Domingo Aintziari Elduan mendi puska
bat erosi zieten. Lur hedakuntza handi honek ondorio
mesedegarriak ekarri zituen Berrobizarrerako. Izan
ere, lur-sail berriak eskuratzeaz gain, landatzen ziren
labore motetan ere eragin zuzena izan zuelako.
Gipuzkoa industrializaziorantz gerturatu ahala, nekazariek baserria utzi eta hirira joateko mehatxuarekin, jabeen agintea gutxitu eta nekazari hauek egon-
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Azken urteotan Berrobizar baserriaren egoera okertzen joan da.

kortasuna lortu zuten. 1830. urtean, adibidez, Berrobiko Goietxe eta Maria Argindegi senar-emazteek Ramus Berrobizarra eta Grazia Etxeberria senar-emazteei Berrobiko Argindegi etxea dohaintzan eman zieten, etxea eta lur-sailak zaintzearen truke. Baserri
asko, lurra lantzeko eskubideagatik ordaintzeko prest
zeuden maizterrez bete ziren. Aipagarria da, zentzu
honetan, Berrobizarko maizterrak Berrobizar familiarengana joaten zirela hitzartutako errenta ordaintzera. Errenta hau atal ezberdinetan banatzen zen. Sarri
askotan ordainketa osoaren zati txiki bat eskudirutan
egiten zuten, eta gainontzekoa gari-anega kopuru ezberdinak emanez. Horrez gain, “kariziak” deritzen derrigorrezko opariak ere egiten zizkieten; kapoiak, sagarrak, ahariak, arrautzak, gazta, eztia eta baita beste zenbait janari gozo ere. Berrobizarko lur-sail batzuen maizterrek lurraren ekoizpen ahalmena eusteko
edo hobetzeko konpromisoa zuten, eta lantzean behin
karearekin ongarritzeko eta gaztainondoak eta sagastiak landatzeko a. Inguruko lurrak agortu arte behartzen ziren, eta uzta oparoagoak eduki nahian, etxe-inguruko karobian egindako karea botatzen zieten; sarri,
ordea, gehiegi eta neurriz kanpo. Hauetako lur-zati
onenak erre ere egin ziren, eta denboraldi baterako lehortu.
Ordukoak dira Berrobizarra sendiaren azken aipamenak, Berastegiko Maria Berrobizarrak, Domingo Malkorraren alarguna zenak, seniparteak bere seme-alaba ziren Meltxor, Juanes eta Anaren artean banatu zituenekoak. Ia 80 urte beranduago, Legorretako Diego
Garin eta Maria Josefa Goikoetxeak Berrobiko Martin
Jose Malkorrari Berrobizar baserriko lursailak saldu
zizkieten 1.664 errealen truke. Bi hamarkada pasatu
eta gero, Berrobizar baserria errentan hartu zuten,
urteko 80 dukaten truke.

Urteak pasatuz joan ziren, eta Berrobizar baserria
ere eskuz aldatu zen. 1854. urtean, Berrobiko Martin
Ybarbiak eta bere emazte Josefa Ignacia Garinek Berrobizar etxea eskuratu zuten. Hauen semea, Carlos
Ybarbia –herriko alkate izana – Josefa Ignacia Uranga,
bere ilobarekin ezkondu zen eta sei seme-alaba izan zituzten: Joxe, Luis (†1988), Irrita, Martin (†2003),
Mattin eta Juana(†2000), Paulo Insausti (†2002)rekin ezkondua.
Zalantzarik gabe, Berrobizar baserriaren bilakaera
oso oparoa izan da, eta hargatik, garaiko testuingurua
zuhurtziaz eta arreta bereziz aztertu beharreko zerbait da. Agian, ikuspegi sinplistaegi batetik, historian
zehar gizon eta emakume batzuen bizitza eramangarriago egitera baino bideratu ez den etxetzat hartuko
du zenbaitek. Bestetzuk, eraikinaren edertasuna,
egun izan dezakeen kanpo-itxura zurbilduaren eremu
errazera laburtzen dute. Azken urteotan, izan ere, negu beltzeko haize hotzek eta udako eguraldi sargoriek
Berrobizarko baserriaren egitura kaltetu dute; ahuldu
eta teilatua erortzera arte. Piskanaka itzaltzen joan
den suziria izan da, Lazkao-Txikik ederki kontatzen zuen
bezala:
“o baserritxo, hartuko dezu bihotz barrenetikan
min; eskerrak mihirik ez dezun eta ezin dezun
gaur hitz egin! Zenbat famili hazi dituzun
Jainkuak bakarrik jakin, orain bakarrik uzten
zaituzte: ondotik denek alde egin”.
Baina dena den, harridura sortzen digu, sortu ere,
Berrobiko magalik goxoenean, urteetako sekretu eta
bitxikeria guztiak barruan dituela, bere begi-bakarrarekin keinu egiten digun aldiro. Hor dago Berrobizar:
Berrobiko memoria historikoaren abagune.

2010
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ZORIONTASUNAK
baditu milaka aurpegi

Jaiotzen garen unetik jasotzen dugu gure inguruaren eragina. Zuzentzat eta okertzat jotzen dena azaltzen
digute. Ontzat eta txartzat hartzen denaren artean bereizten irakasten digute. Une oro zer esan eta egin behar dugun aholkatzen digute. Zer maitatu behar dugun ere ikasten dugu. Azken finean, bizitzaren jokoko
arauak eta nondik norakoak irakasten dizkigute, konbentzionalismoek finkatutakoa, alegia. Halere, dena ez
da horretara mugatzen. Izan ere, norbera baita bere bizitzaren gidoilari nagusia. Hortaz, sarri askotan “normala”, “denek egiten dutena” eta konbentzionala” den horretatik “desbideratzen” gara.
Etiketa, arau, ohitura edo uste zurrunetatik libratu garela uste dugu “bakoitzak berea” egiten duela eta hori ondo dagoela esanez. Denok entzun edo esan dugu “para gustos los colores” esaldia. Baina gure baitan sakon errotuta daude aurretik aipatutakoak, bestela duen zentzu urria galduko luke hurkoaren bizitzaz gaizki esaka aritzeak. Baita jarraian datozen hitzek ere.
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Mirenek ere zirriborratuta zeuzkan marrak jarraitu zituen hasiera batean, baina ez zen eroso sentitzen. 20
urte ingururekin jabetu zen ez zekiela zer zuen gustuko. Galduta sentitu zen hasiera batean eta han eta hemen galdezka aritu zen arren, neska batekin lehen esperientzia izandakoan jabetu zen hura zela berak gustuko zuena, betetzen zuena nolabait esatearren. Handik aurrera, ez zion bere buruari trabarik jarri, kontrakoa baizik: bere benetako izaera aurkitu zuela sentitu
zuen, bere bidea aurkitu zuela. Eta hori naturaltasunez bizi du geroztik.
Gauzak argi izan zituenean, etxekoei kontatzeko ordua
iritsi zen eta emandako pausu gogorrenetakoa izan zela dio Mirenek. Izan ere, etxekoen iritzia zen axola zitzaion bakarrenetakoa. Batzuk errazago onartu zuten
eta besteei gehixeago kosta zitzaien. Mirenek dio badakiela herri txikietan halako pausuak ematea ez dela
erraza, halere, honakoa esaten du: “harro nago pausua eman izanagatik, ni harro nago naizenagatik”. Horregatik, ez zitzaion otu bere izaeraren zati hori ezkutatzea edo Berrobitik alde egitea. Ideiak argi zituen:
Berrobin bizi eta noizbait ama izan.
Dena den, dena ez da horren gozoa izan: “Itsusikeria
asko entzun behar izan ditut eta orain normaltzat hartzen den arren, garai hartan latz sufritu genuen etxekoek eta nik”. Baina Mirenek garbi zeukan jakin beharrekoa eta sendo sentitzen zenez, ez zion garrantzirik
ematen ingurukoek esandakoei. Halere, azpimarratzen
du bere buruan segurtasun gutxiago eta familiaren babes txikiagoa izan balu, ziurrenik kalte handia egingo
ziotela gainontzekoek esandakoak.
Joneren kasua ere antzekoa izan zen. Gustuko zuena
argi izan zuenean, etxekoei kontatu zien lehenengo eta

Miren Belaunzaran
“harro nago pausua eman
izanagatik, ni harro nago
naizenagatik”
batzuk besteek baino hobetu ulertu zuten arren, laguntza handia jaso izan du beti familiaren aldetik.
Esan bezala, ideia argiko emakumea da Miren eta amatasuna argien izan duenetakoa izan da. Halere, Jonek
eta Mirenek ez zuten inoiz adopzioan pentsatu, argi
baitzuten haur bat izan nahi zutela. Jende askok esan
izan die: zer pentsatu edo sentituko du ume horrek?
Biek argi dute Peruk galderak izango dituela eta ziurrenik lagunek xaxatu egingo dutela handitzean. Halere,
Peruk txikitatik ezagutzen duen errealitatea ez zaio
arrotza izango. Azken finean, bere amak homosexualak
izateak ez du beraien izaera baldintzatu, hau da, Miren
eta Jone betiko berdinak dira. Ez dute beldurrik Peru
haztean gertatuko denaren inguruan, bere momentuan egingo diete aurre. Izan ere, biek ideiak garbi dituztenez horixe bera transmititzen saiatuko dira Peruri ere. Kanpotik etorriko dena kontrolatu ezin den
arren egunetik egunera handiagoa da familien aniztasuna eta hori lagungarria da, noski.
Haurdunaldia eta amatasunari dagokionez, orain arte
egindako lorpenen artean beste baten moduan ikusten
dute, momentuan tokatzen dena. Eta aurrerantzean,
gauzen alderdi onari erreparatzen saiatuko dira, orain
arte egin duten moduan.
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BASOARI
ESKAINITAKO
BIZITZAK
Duela urte batzuk, asko izan ziren basoa lantoki
izan zutenak Euskal Herrian. Horietako batzuei
bertako basoetan lanean aritzea tokatu bazitzaien ere, ugari ziren Frantziara, Alpeetara eta
beste lurralde batzuetara joan behar izan zutenak ere.
Alpeetan eta Pirinioetan jardun zuten gehienek
lanean. Ez zuten normalean urte osoa han igarotzen; negu amaieran joan eta negu hasieran bueltatu ohi ziren gehienak. Garai hartan, herri askotan gaztediaren erdiak alde egin behar izan zuten
basora lanera egoera ekonomikoa momentu zailean baitzegoen eta halaxe iraun zuten fabrikak
irekitzen hasi ziren arte.
Guk ere baditugu herrian basora lanera joan behar izan zutenak ere. Horien artean ditugu Inazio
Esnaola, Jose Luis Lizarralde eta Joxe Aierbe
(duela urte batzuk hil zena).
Jose Luis Lizarralde dugu guztietan zaharrena.
Orain 80 urte ditu eta bizitza guztia basoan aritutakoa da. Oraindik ere egunero joaten da mendira
eta beti aurkitzen du zer eginik bertan. Berak, soldaduskara joan baino lehen obran jardun zuen, baina handik itzuli eta 23 urte inguru zituela hasi zen
basoan eta horretan aritu izan da bizitza osoan zehar. Hasieran Berrobi inguruko enpresa batzuentzat egiten zuen lan eta beraz, etxe inguruan ibil-

Jose Luis Lizarralde

tzen zen. Pinuarekin egiten zuen lan gehienbat, pinua bota, basoa txukundu eta ondoren botatakoa
berriro landatu egiten zuen. Bidania-Goiatz, Azpeiti, Albiztur eta inguruetan lan asko egitea tokatu zitzaion arren, Soriara ere irten behar izan zuen noizik eta behin. Zotzi eta hamar egun artean pasatzen zituen bertan pagoa mozten, Bilbo inguruko
enpresa batentzat mailuak egiteko egurra lortzeko
hain zuzen ere.
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Ezkerrean Inazio Esnaola,
eskubian Joxe Aierbe.

2014

Inazio Esnaolak ere badu zer kontatua basogintzaren
inguruan bere 70 urterekin. 12 urterekin utzi omen
zion eskola joateari eta ordutik beti etxeko ganadua
zaindu eta basoko lanetan aritu izan da 64 urte zituen
arte. Bera ere hemen inguruan asko ibili zen, Astigarraga, Amezketa eta Ugarte aldean gehienbat. Baina
Huesca, Irati eta Roncal aldera ere irten beharrik izan
zuen 8 eta 15 egun tarteko boladak han igaroz. Kanpoan egoten zenean mendiko txaboletan egiten omen
zuten lo baina, azken urteetan karabanetan egoten ziren.
Joxe Aierberi dagokionez, jada badira urte batzuk hil
zela baina, bere anaia Jose Luisek kontatu dizkigu Joxeren hainbat pasarte. Orain 70 urte izango zituen gizon hau izan da baso lanetan urrunen ibilitakoa. Hasieran papertegian lan egin arren, ofizioz aldatu eta azken urte luzeak Frantzia eta Suitzako Alpeetan igaro
zituen. Berak ordea oso denboraldi luzeak igarotzen
zituen bertan, zortzi hilabete kanpoan eta neguko lau
hilabeteetan etxera itzultzen zen. Mendi altuetako zonaldea zen berak lan egiten zuena eta neguko hilabete
horietan dena elurtuta egoten zenez ezin izaten zuten
lanik egin. Garai aproposa beraz etxeko goxotasunaz
gozatzeko. Lanean zegoenean, ia beti mendian egoten
ziren gau eta egun. Lankide gehienak euskaldunak
omen zien, Nafarrak batez ere eta oso gutxitan izaten
zuten herrira jaisteko aukera. Nahiz eta bizimodu oso
gogorra iruditu honako hau, bere anaiak ez zuela inolako kexarik izaten dio, ohituta omen zegoen eta inoiz ez
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zutela negu ondoren mendira itzuli behar zuelako triste ikusten. Hala ere, Jose Luisek ondo daki momentu
zail asko igarotzen zituztela bertan eta nola bere
anaiak kontatzen zion bere lankide batzuk negar batean egoten zirela askotan mendiko txabolan.
Hirurak zonalde desberdinetan aritutakoak dira baina,
antzekotasun askorekin. Besteak beste, lan tresnen
bilakaerari dagokionean. Guztiek ikusi zuten animaliekin eta trontzerrarekin lan egitetik motozerra eta kamioia erabiltzearen desberdintasuna. Eta azer nolako
desberdintasuna gainera! Jose Luisen arabera: “Motozerra agertu zenetik basoan lan egitea oso erraza
bihurtu zen, lan asko egiten genuen batere nekatu gabe”. Ea hotza zer moduz eramaten zuen galdutakoan
ere irribarrez: “garai hartan hotzik ez zan” erantzuten
du. Jose Luisek pozik dakar gogora bera izan zela Berrobira lehen motozerra ekarri zuena “Solo” markakoa
hain zuzen. Inazio Esnaolak ere lan asko egin zuen trontzerra eta animaliekin eta azken hauetaz gogoratzean
hala dio: “ maldizio earrak entzuten zituen”. Joxe Aierbe berriz, nahiz eta zerrarekin ere ibilitakoa izan, ia beti motozerrarekin jartzen omen zuten. Oso ona omen
zen motozerra erabiltzen, tokirik zailenetara bera eramaten omen zuten. Aipagarria da, Alpeetako zonalde
batzuetan helikopteroz egurra ateratzen zutela kontatzen digunean bere anaia Jose Luis Aierbek. Kamioiak ezin iritsi eta helikopteroaz baliatzen omen ziren tronkoak ateratzeko.
Baso lanak ere badu ordea bere arriskua eta hiruetako
inor ez da istripuez salbu egon. Inazio Esnaolak lau edo
bost eskapada gogor izan omen ditu. Larriena Itsasondon egurrak hanka harrapatu zionekoa. 31 egun egin
omen zituen ospitalean eta hanka moztuko ote zien dudan ibili omen ziren sendagileak. 54 urte inguru zituen
orduan eta oso gaizki pasatu omen zituen egun haiek.
Apaiza bere gelan ikusi zuenean, barre egiten du hiltzera zihoala pentsatu zuela gogoratzean.
Jose Luisek berriz, Maita baserriaren ondoan izan zuen
istripua 40 bat urterekin. Seguru ona zuenez Madrilgo ospitale batetara eraman zuten eta han egon zen 7
hilabetez, udan ez bai zuten ebakuntzarik egiten. Pare
bat zentimetro motzago du orain hanka ebakuntza geroztik. Pasarte asko gogoratzen ditu Madrilgo egonaldiaz, besteak beste; Rosa erizaina du gogoan, bere
koinata Anttonik nola lagundu zion ebakuntzan bertan
eta baita Berrobitarrengandik jasotako bisita guztiak
ere: Isidro, Don Ignacio apaiza, Galtzastegiko Juanito,
Balentin, Elixaldeko Alberto, Elduko Muxikako monjak,
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Zelaiko Periko… guztiak puru kaxarekin joaten omen ziren. Bere solairuan asko hezurretako minbiziarekin
zeuden eta han egin zituen bi lagun horrela hil omen ziren, Mateo eta Angel ondo asko gogoratzen ditu. Beste batean ere, zuhaitz altu batetik erori eta 56 egun
egin omen zituen ingresatuta janaria eta dena besteek
eman behar ziotelarik.
Joxe Aierbe ere ez zen istripuez salbu izan. Bat gogoratzen du bere anaiak baina, oso gogorra. Tronko batek
sabela zapaldu eta 12 egun egon omen zen kontzientziarik gabe. Helikopteroz eraman omen zuten Lurdesko klinikara eta sabel osoa irekita omen zuen “Z” formaz. Hiru hilabete baina gehiago egin zituen ospitalean
baina, handik atera eta etxera iritsi arte ez zuten istripuaz ezertxo ere jakin familian. Ez omen zituen etxekoak arduratu eta Frantzira bueltaka ibiltzerik nahi.
Ospitaleko estantzi hark lehendik zekien frantsesa hobetzeko izugarri lagundu ziola kontatzen zuen Joxek.
Hemen inguruko lanetan ere hirurak batera lan egin zutela dio Jose Luisek. Lankide asko izan zituzten beraien bizitzan zehar eta argi uzten du Inaziok batzuekin
besteekin baino hobeto konpontzen zela dioenean. Hala ere, lankideei dagokionean Jose Luisek dio ez duela
inoiz bere Beizamako lagun Esteban
ahaztuko. Baso lanean hasi zenetik beti biak elkarrekin lanean
aritutakoak omen ziren urte
guzti hauetan baina Esteban,
duela hiru bat urte hil zen basoa
garbitzen sasiei su eman eta berak ere su hartuta. Nahiz eta Jose Luisek hankako istripua izan
eta 40 urterekin jubilatu arren
ez zion lanean aritzeari utzi.
Hanka primeran omen du eta
ez du lanerako indarrik falta
izan.
Basoaren etorkizuna ordea
inoiz baino egoera zailagoan dugu eta
oso kontziente dira honetaz. Pinuak diru gutxi balio du eta dauden pinudietako asko gaitzak jota omen daude. Komeria beraz, oraingo gazteek basoa ogibide
bihurtzeko.
Hiru gizon, hiru esperientzi baina, bai bata
eta bai bestea zein baino zein gogorrago eta
interesgarriago. Ea hauen ondorengorik ere
ezagutzen dugun herrian.
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Udala mintzo
Udala mintzo atalean, urtean zehar xume xume lanean aritu garela adieraztera gatoz.
Herri txikietako errealitatera eta egungo egoera egokitu eta herriaren eta herritarren
onerako diren lanak, proiektuak eta inbertsioak eginez.

OBRAK ETA KONPONKENTAK:
Pilotalekua eraberritu: 1985ean eraiki zen pilotalekua eta orduezkero egin du makina bat euri. Teilatuak itxuteak zituen eta noiznahi putzuak egiten ziren. Teilatua eta ur kanalak berritzeko eskaria egin
genion Gipuzkoako Diputazioari eta bi departamendu ezberdinek eman digute dirulaguntza (Kiroletakoak eta Ingurugirokoak) guztira 54.000 euro. Konponketak egiteko lanak ordea 120.029 kostua izango du.

Atseden kaleko aparkalekua egiteko obrak.

Oinezkoentzako bidea Ermitara: Kosta zaigu Diputazioak begiak Berrobin dugun beharrik nagusienean jartzea, Joseba Altube diputatuarekin hainbat aldiz bildu ostean azkenean baiezkoa eman digute. 2014-2015 artean burutu beharko dira GI
2130 errepidearen trazatua aldatu eta espaloia
egiteko proiektuak, horretarako 401.306 euroko
dirulaguntza jasoko dugu. Lan hauek zein enpresak
egingo dituen ez dakigu oraindik.
Abiadura jaisteko neurriak: Herritarren partehartzearen bidez eskualdean zein behar zeuden identifikatu eta bozketa bidez Berrobiko errepidean abiadura moteltzeko neurriak hartzeko 90.000 euroko
dirulaguntza jasoko dugu.

Errekako harriak aparkalekua egiteko erabili ziren eta erreka
garbitu zen bide batez.

Aparkalekua: Atseden kaleko eta Arbide inguruan zegoen kotxe pilaketari konponbidea emateko aparkalekua handitu dugu. Lan hauek egiteko, errekako harriak
erabili genituen, bide batez erreka garbituz Errota
eta Errotaberri parean. Kostua 28.932 euro.

2014 15. zenbakia

ENERGIA
Udaletxean kaldera aldatu dugu eta berotze sistema
biomasa bidez lortzen dugu.
Herriko argitegi sistema Goienerren (euskal energia
kooperatiba) bidez gestionatuko dugu aurrerantzean.
Led bonbilak jarri ditugu herrian, baita kanposantuko
bidean ere.

KONPOSTAGUNEA ETA ZABORRA
Urte bete daramagu zabor bilketa herrian gestionatuz
eta konpostagailua txikia geratu zitzagunez handitu
egin dugu.
Zabor bilketari dagokionean herri lagilearearen kontratazioarekin jarraitu dugu.
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Herritarrei dagokigunean, orokorrean birziklatzea ongi
egiten da. Hala ere auzune batzuetan baditugu puntu
batzuk identifikatuak akats larriak egiten direnak. Honen aurrean, jendeak birziklatzeari uko egiten badio
udalak neurriak hartuko ditu.

LAGUNTZAK:
- Seskea Berriko familiak hilabetero 2015ko maiatza
bitartean 905 euro jasoko ditu. Baserria erre zenean herritarrek emandako dirua eskuratzen ari dira
orain.
- Euskaltegian euskara ikasten dutenentzako dirulagutzak .
- Aisialdiko hezitzailea izateko ikastaroa egiten duten
gazteek %50 diru laguntza jasoko dute kurtsoa
amaitzean.
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SANFILIPPO GAITZA
Eskualde bat Oierren alde burrukan

Sanfilippo orain arte gehienontzat ezezaguna zen
gaixotasun neurodegeneratibo bat da. Haurtzaroan hatzematen da eta munduan hiru mila haur
inguruk pairatzen duten gaixotasun bortitza da
benetan.
Sanfilippo gaixotasuna, funtsean, entzima batean akatsa izatean datza. Gizakiok mutatutako ehun bat gene
izaten ditugu, eta mutazio horietako batek eragiten
du entzima jakin horren akatsa. Ez da ohikoa, ehun
pertsonatik batek izaten baitu gene espezifiko horren
mutazioa eta gaixotasun hau jasateko beharrezkoa da
gurasoek (biek) gen hau mutatu izatea.
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Entzima jakin horren helburua gorputzak produzitutako toxinak kanporatzea da, baina bere funtzioa ondo
bete dezan toxikoak erreko dituzten proteina batzuk
fabrikatu beharko lituzke; horrek huts egiten badu,
kanporatu beharreko toxinak zeluletan pilatzen dira.
Hau da funtsean gaixotasunaren jatorria, gorputzak
ezin ditu toxinak kanporatu, eta sintomak arnasketa
arazoak, ikasteko zailtasunak, hiperaktibitatea, etab..
dira. Gaitz neurodegeneratibo honek lau mota ditu: A,
B, C eta D, lehena delarik bortitzena.
Tamalez Tolosaldean azken aldian asko entzun dugu
gaitz hontaz Oier Iribarren ume Ibartarrarak gaixotasuna diagnostikatua zuela zabaldu zenetik. Oier Kepa
Iribarren Berrobitarraren semea da, Kepa, bere gazteria Berrobin pasa eta gero, egun Ibarran bizi da Izaskun bere bikotearekin. Orain dela sei urte, Oier semea
munduratu zuten eta bere bizitzako lehen urte t'erdian
dena pozgarria izan zen. Oierrek adin hortako edozein
umeren garapena zeraman, hamalau hilabeterekin oinez hasia zen, ingurukoak ezagutzen zituen, puzleak
denbora gutxian osatzeko gai zen.Orduan bikoteak familia zabaltzea erabaki zuen, eta Maite alaba bidean
zela, hasi zen gaur egun bizitzen ari diren famili honen
amesgaiztoa, pixkanaka Oierri aurrez ulertzen zuena
ulertzea gehiago kostatzen zitzaiola konturatu ziren
eta gurasoak maiz eraman behar izaten zuten urgentzitara muki pilaketa eta belarriko arazoengatik. Haseran medikuak garrantzi haundirik ematen ez bazioten
ere, proba ezberdinen ondoren amesgaiztoa berretsi
zen, Oierrek Sanfilippo gaitza zuen, bere mailarik gogorrenean gainera (A maila). Bost hilabete beranduago Maite jaio zen eta berak ere gaixotasuna ote zuen
ala ez argitzeko proba ezberdinak egin zizkioten. Zorionez Maitek ez zeukan gaixotasuna.

Kepa eta Izaskun semearen gaixotasunaren berri izan
zutenean lur jota geratu ziren. Medikuak gaixotasunaren aurrean sendagai baliogarririk ez zegoela esan zieten eta pixkanaka Oierren egoera txartzen joango zela heriotza iritsi arte.Bitartean beraiek ezin zuten
ezer egin, impotentzia izugarria guraso batzuentzat...
Orain dela gutxi ordea argi izpi bat piztu da Oierren eta
bere egoeran dauden beste umeen inguruan. AEB-tako
Cleveland hiriko Abeona Therapeutics laborategian azken hamabost urteetan garatutako entseigu kliniko ba-

Gurasoak Maite eta Oierrekin

tzuetan gaixotasunari aurre egiten dion tratamentu
bat lortu dute. Oraingoz entseiguak xaguekin eta tximinoekin bakarrik egin dira baina tratamentuaren laguntzaz gaixotasuna zuten animaliak hobekuntza nabarmena jaso zuten (hobekuntza %100 izan da kasu batzuetan) . Laborategi honek Kanada, Suitza, AEB eta Espainiako "Stop Sanfilippo" fundazioekin akordio bat lortu du
tratamentu hau pertsonengan probatzeko eta berriki
laborategi honetako bi inbestigatzaile etorri dira hona
proba egin ahal izateko baimen administratibo guztiak
lortzera. Arazo bat dago ordea, tratamentua hona ekarri eta umeengan probatzeko kostua oso altua da, hiru
miloi euro behar dira asmoa gauzatzeko.
Oierrez gain badira gaixotasun hau duten beste zenbait haur euskal herrian, Sanfilippo A gaixotasuna duten Araitz, Ixone eta Unai, Sanfilippo B duen Irune,
Sanfilippo C duen Iker eta D duen Mikel. Nabarmendu
aurrez aipatutako tratamentua Sanfilippo A eta B kasuentzat bakarrik dela, kasurik bortitzenentzat alegia, besteentzat oraingoz ez dago tratamenturik.
Tratamentu honen aukeraren berri jakitean Kepa eta
Izaskunek zerbaiti eusteko aukera ikusita, bere kasuaren berri eman eta laguntza eskatzea erabaki zuten.
Diru asko zen, baina bere semeari aukera bat irikitzen
zitzaiola ikusita saiatu behar zutela argi zuten. Ordundik hona Tolosaldeko herri ezberdinetan hainbat ekintza antolatu dira Sanfilippo gaixotasunaren aurka eta
era berean, Oierren alde. Mobil zaharren bilketa (diru
bat jasotzen da beraiengatik), bazkari eta afari solidarioak, errifak, hainbat kontzertu, kirol apustuak... Era
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guztietako ekintza eta ekitaldiak antolatu dira, sekulako mugimendua. Tolosaldeko biztanleak prest agertu dira Oierren alde lan egiteko, bakoitzak ahal duen
neurrian bere laguntza emanaz, batzuk ekintzak antolatuz, beste batzuk ekintzetan parte hartuz. Dirua
lortzeko helburua gordina izateak ez du jendea kikildu
eta ia astebururo badago ekintzaren bat Tolosaldeko
herriren batean Oierren alde dirua biltzeko.
Ekintza eta ekitaldi guzti hauen artean izan dira batzuk entzutetsuagoak. Adibidez Olasagasti aizkolariak egindako 20 oinbikoen mozketa saioa Tolosako zezen plazan, edo Eguskitza sagardotegian eskeinitako
afari solidarioa baina guztiak dira helburua lortzeko
lagungarri, Berrobin bertan ere mobil zaharrak biltzeaz gain, errifen zozketa, aste kulturaleko Bertso
bazkaria eta merkatu solidarioa antolatu dira.
Erantzun hau pozgarria izan da Kepa eta Izaskunentzat, herritarrak beraiekin daudela ikusten dute eta
honek borrokan jarraitzeko indarra ematen die. Astero dabiltza hemen eta hor ahal duten ekintza guztietan parte hartzen eta beraiekin kontaktuan jartzen
diren komunikabideei adeitasunez hitzordua emanez.
Leher egiteko modukoa da beraien egunerokotasuna
baina pozgarria ere iluntasunean argitxoa gero eta
nabarmenagoa egiten ari dela ikustea.
Helburua lortzeko bidean denok lagundu dezakegu eta
oraindik garaiz gaude gure laguntza emateko, horretarako bi kontu zenbaki daude baliagarri, 2095 0028
8091 133 98 728 Kutxabank-en eta 2100 5839
7502 001 41 215 La Caixa-n. Dirua lortu ezkero
2015 urtearen erdi aldera egin daiteke saiakuntza.
Guztion artean lortuko dugu!!
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Kepa eta Izaskun
-Lehenik eta behin, zer moduz dago Oier?
Oier egonkor ikusten dugu, 2-3 urtekin nabaritu genuen bajoi handiena eta azkeneko urte hauetan lehen
esan dugun bezela nahiko egonkor dago.

-Orain dela hilabete batzuk hasi zen zuen dirua
lortzeko borroka , espero al zenuten erantzun
hau?
Uda aurretik ikaragarria izan zen eta oporren ondoren
etorri dena ere, ikusgarria izan da, hunkigarria. Urtarrilean hasi ginen laguntza eske, eta laguntza jaso eta
jaso ari gara, bazter guztietatik. Diru mordoa lortu
dugu Tolosaldetik, eta bi bizitza beharko genituzke hori guztia eskertzeko. Esan beharra dago diru laguntza
guzti hau kaleko jendearena izan dela, ez zaigu etorri
inor gehiagorik. Dena tantaka-tantaka etorri da.

-Dirua lortzeko helburuan, zein da egungo egoera, zenbat diru jaso da dagoeneko?
Joan den urtean fundazioak ez zuen euro bakar bat ere
eta uztailean milioi bat euro bilduak genituen dagoeneko. Ia dena Euskal Herrian egindako ekintzetatik eta
donatiboetatik bildua gainera. Kopuru hori zientzialariei eman diegu. Gurutzetako medikuek amerikarrekin
hitz egin dute, eta hospitala ikustera ere etorri ziren
uztailean honaino. Ziurrenik entsegu klinikoa Gurutzetan bertan egin ahal izango da. Berez 3 milioi euro behar dira, nahiz eta gutxiagorekin martxan jarri daitekeela usten dugun.

-Oierren guraso bezela, zer sentitzen da guzti
hau bizituta?
Hitzik gabe gaude, urtarrilean ez genuen hurbiletik ere
pentsatzen, laguntza-eskaera hura gaur egun den honetan bihurtuko zenik. Astebururo ez, baina bizpahiru
asteburuz behin zerbait egon da. Eta gainera, esan
beharra dago, guk ezagutu ere egiten ez dugun jendearen aldetik iritsi dela laguntza horren zati handi
bat. Lana ikaragarria egin du jendeak.

Gainera, ideia politak eta hunkigarriak izan dira, orijinalak eta jende desberdinarengana iristen direnak.
Badakigu uholde hau guztia ere pasatuko dela. Oierri
zer gertatuko zaion ez dakigu, eta denbora agortzen
ari zaionez, orain da momentua, laguntza horri guztiari heltzeko.

-Berrobin ere antolatu dira hainbat ekintza…
Jakin ezazue Berrobin antolatu izan diren ekintzak,
Madrilgo fundazioan oiartzun haundia izan dutela, adibide bat, Martxoan saski eder baten zozketarena, Madrilen harriturik geratu ziren, nola 600 biztanleko herri batek 5.000€ lortu dezakeen bapatean.
Jakin ezazue, mendi izugarri honen gailurrera bidean
Oierri eta beste haurrei laguntzen ibili zareten Berrobitar guztiei, zuekin betiko esker onean izango garela.
Haur hauek ezin dizuete esker onik hitzez adierazi, baina irribarre soil batekin eskertuko dizuete dena.

Mila esker bihotz-bihotzez!
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Hiriak, herriak, haurrenak ere
badirelako…
Berrobiko eskolak, 2014 honetako udaberrian, Francesco Tonucci “Frato” psikopedagogo ikerlari italiarraren bisita izan zuen. Hainbat liburu argitaratzeaz
gain, marrazkilaria ere bada, aipatu berri dugun “Frato” ezizenarekin. Besteak beste, ondorengo lanak argitaratu ditu: La città dei bambini (Haurren Hiria),
1991 —idatzi hau liburu horretan oinarritu da hein
handi batean—; Guida al giornalino di clase, Roma-Bari, 1980; La solitudine del bambino, Firenze, 1995;
eta Con gli occhi del bambino, Firenze, 1995.
Urteetan kokatzeko, 1945 etik hona sortu zen ideia kritiko edo behar baten harira mintzatzen da Francesco Tonucci: orduan eraikitzen hasi ziren hiriek haurrak ez zituztela kontutan hartzen dio, eta gaur egun ere antzerako zerbait pasatzen dela, neurri batean, bederen.
Gaur egun, Europako zenbait herritan, Hego Amerikan
eta Euska Herrian; urrutira joan gabe, Tolosan bertan,
Francesco Tonucciren proposamena martxan jartzen ari
dira. Hein handi batean, kalea berriz berreskuratzea eta
jolastoki, topaleku, bizileku bihurtzea da gakoa, haurrarengan eta ondorioz geroko gizartearengan horrek nolako eragina duen kontutan hartuta. Adibidez, ardatzetako
bat da etxetik kalera eta herriko txoko desberdin guztietara haurra —bere jolas guztiekin— segurtasunez joan
ahal izatea da.
La città dei bambini (Haurren Hiria) liburua, 2013an euskaratu zen, Txatxilipurdi Elkartearen, Hik Hasiren eta
Irrien Lagunen egitasmoaren laguntzarekin. Bertan Tonuccik agertzen duen egitasmoa Italiako Fano herrian jarri zuten martxan lehen aldiz, hango udalarekin elkarlanean. Harrezkero, Italiako beste 100 bat herritan ere
aholkulari lanetan ibili zen Haurren Hiria proiektua martxan jartzeko.
Finean, haurra, herri edo hiriaren erdigunean jartzeko
proposatzen du eta horretarako, lehendabizi haurrei ahotsa eman behar zaie, bere ustez. Zeregin horretan herri
edo hiriko arlo guztiek hartu beharko lukete parte; hala
nola, eskolak, udaletxek, gainontzeko hiri eragileek, saltokiak, zerbitzuek… Haurra erdigunean jartzeak ez du esan

nahi horiek
esaten dutena egin
behar denik
itsu itsuan,
ezta gutxiagorik ere, haurrak kontutan
hartu, eurei entzun
eta parte-hartzaile bezala ikusi behar direla baizik. Hori
egin ezkero, nagusiki ikasleen garapenean eta gure herriaren etorkizunean eragina izateko aukerak areagotzen
direla dio. Hiri eta herrietan jolaserako eta haurrak euren
familiekin egoteko gune espezifikoak sortu dira. Tonucciren ustez, baina, haurrak eremu horietara mugatu beharrean, herriko eremu zabalagoa, eta hala bada herri
osoa, eurentzat prestatzeko apostua egiten du. Garrantzia haundia ematen dio bakoitzak esperientzai propioak bizitzeari. Hor sartzen da jokoan heldu, zahar eta
herriko partaide guztien begirada eta ardura haurrei zuzendua egotea.
Bere liburuan jolasari izugarrizko garrantzia ematen dio.
Horrek haurrarengan eta pertsonengan izugarrizko eragina du Francesccoren arabera. Erreferentzi zuzena
egiten die, adibidez, parkeei. Bainan edozein jolasek ez du
balio. Parkeak helduentzat pentsaturiko tokiak direla dio,
ezkutatzeko lekurik ez duten gune lau horizontalak, haurra behin eta berriz ariketa edo jarduera berberak errepikatzera behartzen dutenak. Helduen altuerara eginiko
kulunkariak, eta erabateko kontrolaa eskaintzen duten
gune bigun arriskugabeak. Joaten zaren tokira joaten zarela ere, beti jolas berdinak aurkitu ditzakezu parke guztietan. Sormena bideratuz, hainbeste kontrol eta zaintza-modu ez duen jolastoki irekiago eta polibalenteago
baten aldeko apustua egiten du. Parkeetan maiz helduok
zehazten dugu haurrak zertan jolastu behar duen, baina
Tonucciren aburuz, kontrakoa litzateke egokiena, hau da,
umeari berari libreki erabakitzeko askatasuna eta autonomia ematea.
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Bere liburuan, atal ezberdinen aipamena eta proposamena egiten du eta hona hemen horietatik batzuk:
Eskolek ere ez omen dituzte haurrak eta gurasoak modu
egokian kontutan hartzen. Inorentzat ez da harrigarria
haur batek eskola gustuko ez duela esatea, eta atseden
ordu edo asteburuaren zain desiratzen egotea. Eskoletan
ere haurren iritzia gehiago konttan hartzeko aukerak badirela dio eta horretarako “hirirako haurren batzordea”
osatzea proposatzen du, haurrak txiki txikiak direnetik
eta ez goi mailetan bakarrik. Gero proposamen horiek eskolatik herri edo hirira helarazi eta elkarlanean aritzeaz
hitz egiten du, herriko proiektuak elkarrekin egiteaz.
Telebista berriz, etxeetan gatazka bide eta mehatxu bide
izaten da maiz. Haurrak egunean ordu mugatuz egoten
dira telebistaren aurrean, eta justu interes gehiena duen
programa iristen denean itzali egin behar. Umeek, Francesccoren hitzetan, askotan ez dute ondo ulertzen zergatik itzali edo piztu behar duten telebista arau horien
pean. Gainera, telebista itzalitakoan, zer jolas proposamen izaten dute haurrek ordainetan? Askoz sinpleago
eta egokiago ikusten du haurrek beraiek gomendatzen
dutenari kaso egitea. Ikerketa ugariren arabera, haurraren nahia lagunekin edo norbaitekin jolastea izaten da lehenbizi, eta ondoren datoz telebista bezelako gailuak.
Bere hitzetan, haurrak kalean dabiltzan hiria, hiri segurua da, ez da egokia haurrentzat bakarrik, baita zaharrentzat, elbarrientzat eta hiritar guztientzat ere. Gai
horrekin loturik, haurrek kalean aliatu berriak bilatu beharra aipatzen du. Auzokidetasuna eta elkartasun soziala
hau guztia aurrera eramateko ezinbestekotzat jotzen
du. Hau da, haurrak edo orokorrean norbaitek kalean zerbaiten beharra izanez gero, gurasoak ez diren, auzotar,
udaltzain, heldu, lagunek… babesa eman eta informazioa
dagokionari ahoz aho helarazteko gaitasuna izatea, horrek suposatzen duen babesarekin. Haurrarekiko eran-
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tzunkizun soziala gizarteratzearen aldekoa da, ardura
bakarra gurasoen gain utzi beharrean.
Haurrek autonomia handiagoa izan dezaten nahi badugu,
beraien gurasoen eta heldu guztien beldurrak desagerrarazi behar ditugula dio Francesccok bere liburuan.
Zaharrak ere kontuan hartzen ditu. Berak dio, zaharrek
zaharren artean ez dutela bere bizitzako gauzak kontatzeko beharra asetzen zahar guztiek baitituzte zer kontatuak, eta entzuteko behar gutxi. Zahar baten lekua beraiek entzun eta beraiengandik ikasteko prest daudenen
artean dagoela dio, eta zaharrek haur eta gazteen artean, eta oro har, gizartean parte hartu behar luketeela,
eta ez zahar etxeko lau pareten artean egon.
Dendarien inguruan, haurrekin jatorrak izatea eta beraiei
denbora eskaintzea zein aberasgarri izan daitekeen aipatzen du. Eta udaltzaina eta zaharra, nahiz heldua, haurrari laguntzeko momentuan inguruan ez badaude, hortxe egongo dira dendariak beti esku bat botatzeko prest,
behar baten aurrean, etxera dei bat egiten uzteko, adibidez. Horrek haurrari sekulako segurtasuna eman dakioke idazlearen iritziz.
Garaiak asko aldatu direnez, eta kaleetan agian lehenago
bezain libre ibiltzea zailagoa den honetan, nola egin dezakegu haurrari bere tokia bueltatzeko hirietako kale eta
espaloietan? Herri txiki eta handiak badakigu, oso desberdinak direla, bere abantaila eta ezabantaila zabalekin.
Ezin izango dugu Berrobi Fano edo Italiako beste hiri handi batzuekin konparatu, baina, tokian tokiko moldaeren inguruan hausnartzeko aukera ematen digu Francesco Tonucciren pentsaerak. Berrobiko kasuan, gure herri txikiak nola ikusiko luke horrelako pentsakera bat praktikan
jartzea? Prest legoke? Egon beharko luke edo zentzugabekeriak dira ideia hauek guztiak? Eztabaida irekia proposatzen da eta nork daki gure haurrengan eta ondorioz
gure gizartearengan zer eragin izan dezakeen.
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Egurra landuz denbora lantzen
PEDRO EGIMENDIA
Pedro Egimendia, duela 62 urte Berastegin jaioa, bi
papeleratan lanean aritua da urteetan. Hala ere,
edozein ofiziotan aritzeko gai izango zen seguraski, izan ere, bere gogo eta ilusioak bultzatuta, emaztearen jaiotetxea, Arbide Zar baserria, bere kabuz poliki-poliki berritzeko
gauza izan baita.
Pisuan bizi ziren beraiek, baina pena
ematen zion halako baserria ondoan zahartzen ikusteak eta batere esperientziarik gabe, ganbara raseatzen hasi zen praktika moduan. Ondo moldatzen zela ikusirik, kanpoaldea
ere zarpeatzera animatu zen eta ondoren harriak jarri. Barruko egitura bota, etxe guztia tabikatu, dena zarpeatu, lurra eta tetxuko egurrak jarri,
eskilara eta baranda, sarrerako teilatuko aleroa tailatu… Ez arotz, ez igeltsero, baina gogo eta ilusioarekin
eraberritzea lortu zuen 6-7 urteren bueltan.
Pareta pikatu eta zarpeoa izan zen berarentzat lanik
gogorrena. Masa egin, gora igo… Martin aitona eta
Bernabek lagunduta aritu zen. Lanik politena berriz,
harriak jartzea: neurrira moztu eta leiho eta ate inguruetan kokatzea. Bada leiho berezi bat gainera beheko
pisuan, forma gotikoa duena. Lehengo harri zaharra
gaizki zegoela eta hark zuen forma berdinarekin eginda
ekarri zuten Galiziatik. Ondoren berak tailatu zion lauburu bat azpian duen zutabeari.
Taila da hain zuzen berak gehien gozatzen duen lana,
egur taila. Beti izan zuen ikasteko ilusioa eta azkenean,
orain dela hamar urte, ikastaro bat egin zuen Tolosako
Kultur Etxean. Kutxa bat egiteko neurriko egurrak
prestatuak zituen duela 20 urte. Albizturko Jauregitarren baserria bota egin behar zutela plaza zabaltzeko eta hango oholak hartu zituen kutxa egiteko ilusioarekin. Hamar urte itxaron behar izan zuten egur haiek,
baina azkenean bete zuen bere nahia. Gaiztoa atera
zen egurra; haritz zaharra izan eta lan handiak eman

zizkion, baina dotore ematen du orain beheko pisuko
sarreran, aurrealdea ezezik, eskubi eta ezker aldeak
ere tailatuta. Gainean Arbide baserria kristalezko ontzian margotua.
Haren ondoren, bigarren kutxa bat ere egin zuen Pedrok. Baserriko sarrera nagusian jarrita dauka, soilagoa, baina ederra hau ere. Denbora hartzen duenean,
hirugarren batekin hasteko gogoa badu. Kutxa txikiak
ere bat baino gehiago egin ditu, opari moduan.
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Bestalde, ikusgarria da ere beheko pisuan egurrez
egindako hiru arkuko sarrera, zutabeak kapitel tailatuekin dituela. Goiko eta beheko salan tximiniak ere jarri zituen. Goikoa harri gehiagorekin, behekoa berriz
egur tailatuz. Pare bat uztarri ere berrituak ditu. Bat
goiko sarreran dago, egurrezko zutabeen artean
apaingarri eta bestea bi argi jarrita lanpara moduan
garajean. Garajeko horman pintatzen ere ausartu zen.
Mahai bat zeukan paretaren kontra eta haren inguruan (paretan) eredu batetik bertsolariak margotzea
bururatu zitzaion. Aipagarria da ere etxe atarian dagoen txakurraren txabola, baserria tamaina txikian kapritxoz egina. Kristalezko botiletan eta marmolean
idatziak grabatzen ere moldatzen da, horretan lanean
laguntzen ibili eta ikasita.
Orokorrean, gustora geratu da egindako lanekin.
Garbi dago gogoa eta ilusioarekin mila gauza desberdin
egiteko gauza dela pertsona. Gaizki ateraz gero, bota
eta berriro hasi. Burua ere ez da beti egoten prest eta
halako egunetan beste lan batzuetara joan eta hurrengo egunerako uztea hobe. Hala egin izan du Pedrok eta
emaitza aberatsa lortu du poliki-poliki orduak sartuz.

ASINTXIO URRUTIA
Orain lau urte inguru hasi zen Asintxio denborapasan
egurrarekin eskulanetan. Gezurra dirudien arren, denborapasan, bai, behiak larrean dauden garaian ez baita
lanik ikuilua hutsik egonda. Udan bai, belarrak egin be-
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har, baina denak batera izaten dira horiek ere, eguraldi onarekin. Hala ere, haren eskuei begiratu besterik
ez dago, ume izan eta gai zenetik, eskuekin lan ugari
egin duela ikusteko. Harriekin paretak egiten aitari lagunduz edo Azpillaga jaiotetxe bera berritzeko lanak
eginez bere garaian.
Alontso baserri atarian dagoen bankua da egurrarekin egin duen lanetako bat, “Eseri lasai” idatzita duena. Alontson bertan dago ere, ganbarako jangelan
apaingarri, eraberritu zuen dolare zaharra (Berrobiberri 2012).
Ikusi eta gustatzen zaizkion lanetatik hartzen ditu
ideiak. Apaingarri moduko asko egin izan ditu, motozerrarekin, gero txukundu eta barnizatuz. Tailarako
pazientziarik ez duela dio, ez duela ikasi. Hala ere, taila lan txiki batzuk ageri dira bere zenbait eskulanetan.
Paragueroak, lanparak, fruta-ontziak egin izan ditu
adibidez. Lanparak hormigoiarekin ere bai, moldeak
eginda.
Lan horiek utziak zituen azkenaldian. Eskuareak egiten aritu da buru belarri, azken boladan. Proba moduan
egiten hasi zen eta saltzera eramatea bururatu zitzaion, traktoreak konpontzen dituzten Seikin-era
(Apatterrekan) adibidez. Saldu zituzten eta orain eskatu egiten dizkie. Baita Irurako Basolurren ere, asko
saldu dituzte eta Alegiko pentsu almazenean ere bai.
Azken honetarako enkarguz ere egin zituen, Bizkaia alderako, han erabiltzen diren modukoak. 110etik gora
saldu ditu denera. Eginak berriz, 150 paseak.
Eskuz eta makinaz egiten ditu eskuareak, etxeko
egurrarekin. Kirtena Urritzarekin, burua Lizarrarekin
eta hortzak Akaziarekin, zimela eta gogorra baita. Neguan egurra bota, zerratu, lehortzen utzi eta urtebete edo bira egin. Kirtena egiteko zuzena aurkitzea zaila izaten da eta egurra landu egin behar da, zuzendu,
biguina dagoen bitartean.
Orain ere Arramorron botatako gaztaine galanta jasoa dauka lehortzen, beste banku bat egiteko asmoan.
Baita galiziarrei hartutako enbor lodiak ere, xerratu
eta mahaiak egiteko. Itxaron beharko dute ordea boladatxo batez egur horiek, Asintxioren belauna ebakuntzatik bizkortu arte, baina asmoak hor daude.
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Jesusen bastoiak bere ganbaran.

JESUS GONZALEZ
Aldeadavila de la Riveran (Salamanca) jaioa da berez,
Jesus Gonzalez, 60 edo 70eko hamarkadan Europako
zentral nuklearrik handiena izandakoa dagoen herrian.
Gurasoek emigratu zutelarik, Berrobin bizi da aspaldian.
80ko hamarkadako krisian, langabezian suertatu
zen pare bat hilabetez. Asperturik, denbora ezin pasa
zebilela, Jose Luis Aierberekin egiten zuen topo askotan. Bere txokoan egurretik hainbat eskulan atereaz
gozatzen ikusten zuen eta berari ere artisau lan hura
ikasteko grina sortu zitzaion.
Halaxe, bera ere hura egiteko gauza izango zela eta
Jose Luisek irakasten zionarekin eta bere gogo eta ilusioarekin ekin zion eta makina bat gauza sortu du harrez geroztik: txotxak edukitzeko ontziak, leporako zintzilikarioak ikur desberdinekin, paparrerako txapa modukoak, erliebean egindako kuoadroak (Picassoren Gernika txiki bat adibidez), baserri, etxe edo elkarteetarako izen-taulak eta bastoiak, noski. Bastoi desberdinak:

makila hazten ari denean sokaz kiribilduak asko,
irudi desberdinekin tailatuak, kate formadunak... Badu bat kuriosoa, zezenketetan erabiltzen den ezpataren heldulekuaren forma bera duena. Salamancan ezpata haietako bati begira bururatu zitzaion eta argazkia aterata berdina egitea lortu zuen.
Berari gustatzen zitzaizkion gauzak egin izan ditu, ez
saltzeko intentzioz. Baina Iruñeko Blanka Aizkorberen
aita, zer lan egiten zituen ikustera askotan joaten zitzaiolarik, behin esan zion berak salduko zizkiola txotxak edukitzeko ontzi haiek Iruñean. Baita saldu ere
San Fermin batzuetan. Kanpotarrez josia izango zen
Iruñea garai hartan eta euskal motiboekin tailaturiko
ontzi haiek arrakasta izan zuten nonbait haien artean.
Auskalo nongo sukalde txokotan aurkituko diren...
Orain, utzia du ofizio hau, neurri handi batean. Baratzea eta han dituen oilasko eta ahateei eskeintzen dien
denborak asko asebetetzen du. Hala ere, mendirako
afizioa ere badu eta joatean makiletarako egurra ikusiz
gero, laster heltzen dio.
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Ikasleak idazle
Ikasturtean zehar, Berrobiko eskolan idazketa lantzen dute: ariketak, galde-erantzunak, testuak, ipuinak, berriak idatzi, gaiak jorratu...
Baina udaberrian, idazle publikoak bihurtzen dira . Urtero, Tolosako " Uxola " Literatura - Lehiaketan parte hartzen dute eta baita Berrobikoan ere. Bietara lan idatzi asmatuak eta ordenagailuz idatziak aurkezten dituzte.
Sei-zortzi urte bitartekoek ipuin motzak euren adinari egokituak. Ikasle helduagoek gai zabalagoak eta landuagoak aurkezten dituzte.
Aurten, lehenengo aldiz, Berrobiberriko orri hauetara maiatzean Literatura-Lehiaketako zenbait sarituen lan
idatziak ekarri dizkizuegu.
Lekurik ez dugulako besteen lan on batzuk ere hemen argitaratu gabe gelditzen dira. Pena da. Badago neurririk horrelakorik gertatu ez dadin : "Ikasleak idazle " izanda, datorren urtean aurkeztutako lanekin liburuxka
berezia osatu eta herriko etxeetara banatu. Horrela, haurrak idazle eta herria irakurle bihurtuko gara.

Sorgin
gaiztoa

Bazen behin txirrintxi izeneko mutil bat. 3 urte zituen. Bazen sorgin bat
eta katu batekin Txirrintxi beldurtzen ari zen. Txirrintxe bere aitxatxorekin bizi zen. Aitak Txirrintxi beldurtuta ikustean asorginarengana joan
zen. Sorginak esan zion “buuuu, AAAAAAAAA!!!!! MIAU, PUUUUUU,
PUUUUUUU!!! Eta Txirrintxiren aitak erratzarekin sorgina eta katua jo
eta hil egin ziren. Orduan magia gertatu zen eta izar pila bat agertu ziren. Handik aurrera Txirrintxi eta aita lasai bizi ziren.
Galder Lekuona
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Mutiko baten amets zoroak
Ba omen zen Homero izeneko mutiko bat, antzinako Grezian bizi zena. Oso azkarra zen eta bere ametsa munduaren bukaeraraino iristea zen.
Eskolan burla egiten zioten eta ameslari zoroa deitzen zioten baina berak ez zuen kasurik egiten eta bere munduan
jarraitzen zuen, bere gurasoak ere beti bronka botatzen ari
zitzaion eta ez zeuden inoiz etxean. Egun batean nazkatu
egin zen eta Eos bere hatz gorrixkekin atera zenean barku
bat lapurtu eta munduaren bukaeraraino abiatu zen, Eos
ezkutatu baina lehenago lo egiteko toki bat bilatu behar
zuen. Beldurra sartzen ari zitzaion eta gorputzean hotzikarak zituen eta bere bihotza Zeusen tximistak baina azkarrago zihoan. Azkenean irla batera iritsi zen eta berak ez jakin arren ziklope indartsu eta ikaragarriak bizi ziren han.
Aterpe baten bila hasi zen eta azkenean kobazulo bat aurkitu zuen, kobazuloa oso handia zen hirurehun elefante bezain handia eta lurrean izugarrizko oinatza zegoen.
– Zeusen tximistengatik ze maltzurkeri da hau!
Orduan bat-batean pauso ikaragarri batzuk entzun ziren
eta hortxe azaldu zen ziklope ikaragarri bat eta Homero ikusi zuenean hauxe esan zuen:
– Zein zara zu? Ez ditut gogoko kanpotarrak!
Orduan Homero hartu eta lapiko batean sartu zuen afaltzeko, Homerori ideia bat bururatu zitzaion eta ziklopeari esan
zion:
– Itxaron pixka bat, gizakiok oso gogorrak gaude eta biguntzeko hoberena ardien tartean sartzea da.
Orduan ziklopeak ardien artean sartu zuen Homero. Azkenean zein zen Homeroren amarruaz jabetu zen eta ziztu bizian ardien artetik begiratzen hasi zen eta Homero beldurturik lurreko makil luze bat hartu eta begian sartu zion. Ziklopeak buila ikaragarri bat egin zuen eta lurrera erori zen.
Eos bere hatz gorristekin ateratzerakoan Homero ziztu bizian barkura joan zen eta bere bidaiarekin jarraitu zuen.
Gose asko zuen, ia hiru egun zeraman ezer jan gabe, ezin
zuen gehiago, azkenean Egiptora iritsi zen. Han pertsona
bat zegoen, aurpegi guztia tapatuta zeukana eta Homerori hitz egiten hasi zitzaion:
– Hatu lala osa tu ou ou janta janta olanga potetatus kalerotis (kaixo). Homerok beldurtuta alde egin zuen baina orduan herriko txamana agertu zen eta esan zion:
– Ni Jola Jola jakin pixkat zu hizkuntza, zu ni hizkuntza?
Orduan Homero zorabiatu egin zen. Txamanak korrika bere
tribura eraman zuen zaintzeko.
Esnatu zenean, txamanak janaria eta edaria eman zion eta
Homerok eskertzeko urrezko txanpon bat eman zion eta
bere bidai zoroarekin jarraitu zuen. Denbora asko bidaiatu

eta gero azkenean Japonera iritsi zen! Tokiora!
Han samurai bat azaldu zitzaion bere ezpatarekin eta esan
zuen:
– Kanpotar xiki - xiki hil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa!!!!!.
Homerok ziztu bizian alde egin zuen eta ostatu batean ezkutatu zen. Han aste bat egon zen, baina astelehenean
abiatu behar zuenean tsunami bat agertu zen. Barkuaren
barrenean sartu eta itxoiten geratu zen pasatu arte, Barkua hautsi egiten zen eta ura sartu zen barrura.
Azkenean tsunamiaren indarrarengatik Ginea Berriko hondartzaraino iritsi zen, hor tximino batek Homero harrapatu zuen eta mutikoa esnatu zenean bere buru gainean platano bat zeukan, tximua parrez hasi zen. Homero hasarretu egin zen eta tximuari makila bota zion. Tximua hasarreturik platano azalak botatzen hasi zitzaizkion . Homero kobazulo batean ezkutatu zen eta suertez ez zuen tximuak
aurkitu. Han aste bat egon zen hango jakiez elikatzen eta
almadia bat egiten bere bidaiarekin jarraitzeko. Azkenean
bukatu zuen bere almadia eta hortik hiru hilabetera Mexikora iritsi zen eta han familia bat azaldu zitzaion eta esan zuten:
– Andale, andale, de dónde viene? Yo me llamo Juanito!
– Greziatik nator eta munduaren bukaeraraino iritsi nahi
dut, baina gosetuta nago, emango al didazu jateko eta
edateko zerbait? Eta bitartean herria erakusten didazu?
Esan zion Homerok.
Lehenengo bazkaldu egin zuten eta gero herria ikustera joan ziren eta lehenik hango talde bat ikusi zuten kantatzen
eta egia esan oso arraroak ziren kantak Homerorentzat.
Beraien kanta horrela zen:

“En la sierra morena
cielito lindo viene pasando
Un par de ojitos negros
cielito lindo de contrabando(bis)
ay, ay ,ay, ay, canta y no llores”...
Baina bidaiatu eta bidaiatu, azkenean berriro ere bere herrian zegoen eta esan zuen harriturik:
– Zer da hau? Eos eta bere hatz gorrixkengatik!
Homero harrituta zegoen, ezin zuen sinistu eta bapatean
bere gurasoak azaldu ziren, muxu ematen hasi ziren eta
Homerok dena kontatu zien gurasoei. Noski, gurasoek ez
zioten sinistu, baina Homerok bazekien egia zela eta oso
pozik zegoen ez zen munduaren bukaeraraino iritsi baina leku asko ezagutu zituen eta lagun asko egin zituen eta Eos,
Afrodita eta jainkosa guztiengatik etxean bukatu zuen bidaia.
Ibai Torquemada Uranga
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Simon Txurio
Etxeetan oraindik ur kanilerik ez zegoen garaietako kontuak ditugu oraingo hauek. 60 urte
inguru izango dira.
Herrian bi iturri nagusi zeuden, Iturburukoa eta Teilerikoa. Azkeneko hau, Teileri Berriren
atzekaldean. Uranga fabrikak, urte batzuk lehenago, Kixkin errekatik eraman zuen ura bere
lantegira. Errezildar batzuk etorri ziren tuberiak pasatzera. Harekin nahikoa ez eta, zahori batek
esanda edo aidanez, Teileriko iturri ondoan zulatzen hasi zen, paper fabrikarako ur gehiago
aurkitu nahian. Lan hauek zirela eta , bere langileetako bat, Antzi Txikiko Simon Txurio, jarri zuen
aipaturiko iturritik ura hartu eta etxeetara banatzen. Argazkian, Sorone Txiki (Riojanane) etxearen
atarian dago. Bere ondoan Joanitoneko Patxi Erauskin, eta atzean, etxeko semea, Hipolito
Tolosa, besoetan Karlos iloba txikia duela eta bere eskubitara, bere koinatua eta umearen aita,
Karlos Vallejo.
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Uranga faktoria
1970. hamarkadatik hona, papergintzaren sektorea , bukatzen ez den krisia sufritzen ari da. Hori dela eta, gure
inguruan hain ugariak izan diren paper fabrikak desagertzen joan dira. Aurten, urtarrilaren 31n, gure herrikoak, Urangak , itxi ditu ateak.
HISTORIA APUR BAT
XVIII. mendearen bukaeran, Euskal Herrian, zenbait burniola, jasaten ari ziren krisiari aurre egiteko, paper-errota bihurtu ziren. Honela, batak aske uzten zuen ibaietako ur indarra besteak erabiltzen zuen. Beste batzutan,
errota soilak ziren, paper-errota izatera iritsi zirenak.
Askotan paper errota berriak ezarri ziren ibaietako indar
hidraulikoa aprobetxatuz.
Errota hauek, papera eskuz egiten zuten. Trapuak egosi,
pasta bat egin arte txikitu eta gero pasta hori urarekin
eta beste produktu batzuekin nahastu, zuritu, lehortu
eta paper orria lortzen zen.
1842. urtean, Tolosako “La Esperanza” fabrikan, paper
jarraia egiten zuen Euskal Herriko lehen makina jarri zen
martxan. Honek papergintzaren aro industrialari hasiera eman zion. Hurrengo hamarkadetan, papergintzak
eta bere inguruko sektoreek garapen handia izan zuten
Euskal Herrian, eta bereziki Tolosaldean.
Makinaria berria erabiltzen zuten paper fabrika ugariak
ikusi zuten argia. Urte batzutan eskuz aritzen ziren paper errotak eta fabrika berriak elkarbizitzen segitu zuten, baina artisau erako papergintza, desagertzen joan
zen. Foru Aldundiaren argitalpen batek dio, Urangatarren Berrobiko errota izan zela eskuz aritu zen azkenekoa (1940). Behin baino gehiagotan paper errota zahar
baten lekua hartzen zuten lantoki berriek .
1915ean, 20 paper fabrika omen zeuden Tolosaldean
eta Espaniako paperaren % 60 Gipuzkoan ekoizten
omen zen.

LA CASUALIDAD - URANGA
1868ko urriaren 17an, Tolosako Notaritzan emandako
eskritura publikoan, Pedro Jose Uranga Olazaguirre (Tolosan jaio eta Berrobin bizi zena) eta Marcelo Arrillaga
Arruebarrenak ( tolosarra) inskribatu zuten Berrobiko
Urkiri eta Urkia lursailetan eraikitako “La Casualidad”
paper fabrika. 6 urte lehenago, “La Trinidad” izeneko bes-

1952KO ERAIKINA.
Fabrika berria,1952an eraiki omen zen.
“Gipuzkoa. Arkitekturaren gida. 1850-1960”
liburuan, Ana Azpiri Albistegi adituak dionez,
Gipuzkoako arkitektura industrial razionalistaren
eredu azpimarragarrienetakoa zen.

te bat eraiki zuten Beotibarren. Bietan, “papel de barba”
izenekoa eskuz egiten zuten.
Zubia, kanala, presa, fabrika eta makinaria, guztira
177.199 erreal eta 16 zentimotan baloratu zituzten (
17.719 escudos,916 milesimas).
1881 an Uranga eta Arrillagak banandu egin ziren.” La
Casualidad” 45.000 pezetatan baloratu zuten era Urangaren eskutan gelditu zen. Urte hartan bertan, bere seme zaharrenarekin, Carlos Uranga Trojaola, elkarte bat
osatu zuen.
Hemendik aurrera “La Casualidad” Urangatarren eskuetan egongo da. Aita faltatutakoan, Carlos eta bere senideak egingo dira jabe eta gero bere ondorengoak.
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PATXI ARRAZOLA ECHEVERRIA
Ez dakigu noiztik, baina 1949an Urangako zuzendaria zen
eta enpresaren disoluzioa sinatu zenean ere bera zen
Uranga, SA ren ordezkaria. Tartean Leitzako paper fabrika
eraiketzeko ahalegin guztiak egin zituen. Horretarako
Lorenzo Marco Sarrio enpresari katalanarekin
harremanetan jarri zen. Leitzako herriaren aldeko beste
hainbat ekimen ere bultzatu omen zituen,besteak beste,
etxebizitzak eraikitzeko kooperatiba, eskola berri bat, etab.
1936an, etenaldi bat izan zen. Aurrena, enkante judizial batean “Asociacion Reguladora de la producción y venta de papel” elkartea egin zen jabe eta gero Celedonio Zaragueta.
1944an, Juliana, Pilar eta Dolores Uranga Nosellas ahizpak
(Juan Cruz Uranga Muñagorriren alabak eta Carlosen bilobak),
beste hainbat bazkidekin, Papelera Uranga, SA sozietatea
eratu zuten. 900.000 pezetako kapital soziala zuen, 1.800
akziotan banatuta, eta Juliana Uranga administrazio-kontseiluko lehendakari. 1946an paper jarraia egiten zuen makina txiki bat jarri zuten.
1948-1952 artean lantegi berria egin eta makina handiago
bat jarri zuten. Handik aurrera, bazkideak gehitzen joan ziren,
(tartean Lorenzo Marco Sarrió, “Papelera de Leiza, SA” ko nagusia) eta kapital soziala handitzen joan zen.
1968an “Papelera de Leiza, SA”ak absorbitu zuen “Uranga
SA”. Urte hartan Arkauteko paper fabrika ere erosi zuen (Arkautek “La Esperanza“ absorbitu zuen lehenago).
68-69an disolbatu zen Uranga SA. , bere azkeneko balantzea,
69ko abenduaren 18an itxi zen. Aktiboa eta pasiboa
264.861.932 pezeta eta 40 zentimokoa ziren.
Handik urte gutxira,1970ean, “Papelera de Leiza, SA”, “SARRIO, SA” bilakatu zen. Hainbat fabrika ditu estatu osoan. Ordutik hona, Urangan, konpainia horrentzako oinarrizko papera
ekoiztu da.
Gaur egun, LECTA izeneko multinazional batena da SARRIO.
ASPAPELek argitaratzen duen aldizkariak dionez,Uranga itxi
eta, Zaragozan jarriko dute makina bat, urtean 80.000 tona
paper ekoiztu ahalko dituena. Urangak berriz, 25.000 tona bakarrik ekoiztu ziztzakeen. Itxi baino egun batzuk lehenago, 57
langile zituen plantillan.

G. Gayoso Carreiraren “Historia papelera de
Guipuzcoa y Alava” liburuan, filigrana hau azaltzen
da. 1880ko eskuizkribu batekoa omen da. Bere
ustez, Berrobiko fabrikakoa da, garai hartan Uranga
izeneko nagusia zuen fabrika bakarra zelako.
1750etik aurrera Leitzan, burniola bat, paper errota
bilakatu omen zen. Bere filigrana edo ur marka,
Uranga-LeIza omen zen.
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PILAR URKIZAR ETA
IXABEL GARMENDIA
Garai batean, gure inguruko paper fabriketan, emakumeen presentzia arrunta zen. Pilar eta Ixabel 1955ean
hasi ziren Urangan, 18 eta 15 urte zituztela .

JOXE MARI AIERZA
Goiko solairuko salan aritzen ziren. “Denera 40 emakume inguru ginen. Urte batean, gero Leitzako fabrikan
lan egin behar zuen langile asko etorri zan Urangara,
ikastera. Haien arteko 20 emakume salan, gurekin aritu ziren”. esaten du Pilarrek.
Astelenetik larunbatera, 8etatik 12etara eta 2etatik
6etara egiten zuten lana. “Ordu sartzea egokitzen zitzaigunen, 6etatik 12etara eta 2etatik 9etara aritzen
ginen” gogoratzen du Ixabelek. “Lana genuen igandeetan, goiz mezara, 7,30ean, joaten uzten ziguten eta
ordu hura ere ordaintzen zuten”. Oporrak, urtean aste
bat, udan.
Pilarrek jarraitzen du: “Papera ebakita banketatan igotzen ziguten eta guk orriak banan, banan errepasatzen
genituen, kontatu eta neurri ezberdineko paketeak edo
resmak osatzen genituen”. Ixabelek 2 paper mota ditu
gogoan: litos (xuabea) eta pluma (zakarra).
Astean 80 pezeta irabaziz hasi ziren. Pilarrek dio: “Ostiralero, Peña ofizinista etortzen zitzaigun jornalak sobre batean hartuta. Ordu estra bakoitzeko 2’5 pezeta
ematen zizkiguten. Gero, greba bat egin ondoren, orduko 5 eta bukaeran 6 pezeta ordaintzera ere iritsi ziren”.
Lan gehien egiten zutenei primak ematen zizkieten. Horrekin soldata asko igotzen omen zen. Urtean 2 gratifikazio ere izaten zituzten: Eguberritakoa eta “18 de Julio”koa.
Pilarrek 5 urte egin zituen Urangan eta Ixabelek 11 .
“Ezkontzeko atera ginen. Orduko ohiturak halakoak ziren. Finikitoa, dote eta guzti, 22.000 pezetakoa eman
zidaten” dio Ixabelek.

Gaztetxoa nintzenean, fabrika oso ttikia zan. Oraingo
aparkalekuaren Berrobi aldeko muturrean zegoen zubia, honen bestaldean etxe kozkor bat eta atzerago paper errota.
6-8 langile izango zituen. Papera eskuz egiten zuten
eta orriak zintzilik jarrita lehortzen zituzten. 1940. hamarkada aurreratuta, makina txiki bat jarri eta langile
gehiago hartu zuten.
Ni, 32 urtekin, 1965ean sartu nintzen. Ordurako fabrika berria eginda zegoen eta makina haundia martxan.
Aurrena arotz lanetan aritu nintzen, gero mekaniko eta
azken aldian, almidoia egosten.
Hasieran, 3 errelebotan aritzen ginen , astelehenetik
larunbatera. Gero, Elizari baimena eskatu ondoren, jai
eta aste hasi ginen, 5 errelebotan.
Pasta, bertan egiten genuen, espartzu eta egurrarekin, goataren antzeko zerbait ere nahasten zitzaion,
eta gero, pasta horrekin dekoraziorako eta kalkorako
erabiltzen zen oinarrizko papera.
Behin papera lehortzeko sekadora bat lehertu zan, 5
tona pisatuko zuen. Bala bat bezela atera zan, karretera ere gurutzatu zuen. Langile bat hil zan istripuaren
ondorioz.
Urangan 30 urte inguru egin eta gero erretiratu nintzen. Garai hartan, 80-100 langile baino gehiago ez ginen izango.
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 BERROBIKO KROSSA
Kirolen artean gehien praktikatzen denetako bat dugu
korrika, horrela da gure herrian ere. Urtean zehar ainbat leku eta lasterketetan parte hartzen baitute herritarrek. Asfaltoa dela, mendia, herria, hiria denentzat izan da aukera, baina hemen ezin ditugu denak aipatu. Maiteminduen hiria Paris den moduan, Gipuzkoako lasterkarien lasterketa Behobia denez berau aipatuko da, aurtengoan ere partaidetza handia joan baita
Berrobitik. Jarraian Berrobitarren denborak.

Beste proba bat aipatzekotan Donostiako Maratoia,
aurtengoan Felix Belaunzaran (3:18:29) eta Iñaki Mendiak (3:30:01) burutu dute. Eta ezin aipatu gabe utzi
San Andres bezperan Berrobiko XII. Krossa. Aurtengoan eguraldia lagun izan ez arren 46 pertsonak amaitu zuten lasterketa helduen mailan. Lehenak Hmatov
Salah (23:59) eta Lurdes Colomo (28:39) izan ziren,
herritarren artean aldiz JoxeLuis Zabala (26:31) eta
Iosune Alberdi (37:58). Bejondeizuela denoi!

Ibai Madina. 1:11:04

JoxeLuis Zabala. 1:15:25

Gregorio Plazaola. 1:18:45

Felix Belaunzaran. 1:23:56

Juanra Etxenagusia. 1:35:28

Iosune Alberdi. 1:49:11

Iñigo Aurkia. 1:57:33

Igone Lasa. 1:57:33

Naiara Rodas. 2:00:10

 FELIX BELAUNZARAN
Felix Belaunzaran, Iriarteko sukaldari bezala ezagutzen
dugun arren badu beste zaletasunik, izan ere zenbaitetan sukaldeko su, jaki, eltze, lanabesak alde batera utzi
eta hauen ordez kirol arropa eta oinetakoak hartzen baititu korrika egiteko. Ondoko lerroetan irakur daitekeen
bezala, ondo hartua die gainera neurria.
Aspalditik du gustuko korrika egitea baina zaletasunaren
hasieraz galdetzean, zail suertatzen zaio zaletasuna bizitzako une bati atxikitzea. Gogoan duena da 2006 inguruan hasi zela korrikarako tentu handiagoz prestatzen,
eta hara non ezustekoa artxiboa arakatzen hasi eta urte hartako Behobia - Donostia lasterketa ospetsuan
1:19:11ko denbora ofiziala egin baitzuen, sailkapen orokorreko postu txukun bat eskuratuz. Itzela!

Korrika aurrez ere ibiltzen zen, baina aldaketa entrenamendu orduetan bat egiten zuten pertsona batzuk lagun talde bat osatzetik etorri zen. Taldeek dakarten partaide arteko leia sortu zuten ustekabean, horrela batabestearen denborak edo erreferentziak hobetu nahian
ibili izan ziren. 2009 urte ingururarte asfalto gainean
Donostia inguruko 10-15 km arteko krosetan parte hartuz, helburutzat Behobia-Donostia eta Donostiako maratoi erdia hartuta. Aurreraxeago lasterketei kilometroak gehitzen joan zen, horrela maratoiak egiten hasiz,
Donostiakoa urtero. Aipatzekoa 2010 inguruan Madrilekoa egin zuenekoa, oso gustura gelditu zen gainera egindako lanarekin.
2010 urte horretan ordea beste erronka bat jarri zuen,
eta azaro amaieran Donostiako maratoia egin ostean hilabeteko deskantsua hartu eta entrenamenduak gogor-
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tu zituen. 2011n ehun milak lasterketa famatuan parte
hartu zuen. Aipatzekoa da lasterketa honen gogortasuna, alde batetik 168 km eta 11000 metroko desnibel positiboa duen lasterketa delako, eta bestetik ibilbidea behatuz gero ikusten da Gipuzkoa osoa zeharkatzen duela,besteak beste Txindoki(1.346) , Ganbo (1.402) , Aizkorri (1.528), Erlo (1026) , Izaspi (967) eta Ernio (1073)
bezalako gailurrak igoz.
Horrelako lasterketa luzeak egitean burutik zer pasa ote
daitekeen galdetzean, oso metodikoa dela erantzun du,
korrika doan denboran kontzentratuta egoten baita pausua emateko moduan, noiz eta nola elikatu fruta eta jelekin, proban zehar igaro beharreko ze kontrol-gunetan
geldituko den deskantsatzen, jaten, dutxatzen... Ondokoak bere hitzak "Kontzentratuta aritzen naiz korrika,
ekidin ditzakedan ezbeharrak ez gertatze aldera. Metodikoa naiz eta elikadura, ibilera, arnasa zaintzen ditut.
Horrela nabilela probak ez zaizkit luze egiten".
Ordutik aurrera asfaltoa eta mendi-lasterketak partekatu ditu, hala nola Lasarteko krosa, Donostiako hiru hondartzen krosa, Donostiako 15 km-ak, Behobia - Donostia, Maratoiak (azken 4-5 urteetan) , Zumaiako flych lasterketa, 4 G2ak. Azken proba hau 2013 eta 2014 urteetan lehiatu du. Proba hau gauez hasten da eta partaideek linterna baten laguntza behar izaten dute lasterketaren lehen orduetan, lasterketa hau 50 milia edo 88 km
ingurukoa da. Iraupen luzeko proba hauek (100 milia, maratoiak, 4 G2a ...) entrenamendu eta prestaketan zorrotzago izatea eskatzen dute, oso gustura lehiatzen du
baina horrek entrenamenduak gehiago lantzea eskatzen
du. Elikadura zaindu behar izaten du, entrenamenduek
ordu asko eskatzen dituzte eta pixkanaka nekea metatzen joaten da. Entrenamenduak lanarekin, familia eta
lagunekin uztartzeak sakrifizioa puntua dakar.
Bestalde, bizi garen, eta hainbeste maite dugun Euskal
Herri honetan, jakina da zer nolako eguraldia izan ohi dugun, eta entrenatzeko ezin zaio zeruari edo eguraldi iragarpenari begiratu. Aurrez finkatuta dauden entrenamenduak jarraitzen ditu. Entrenamendu hauek prestatzen entrenatzaile modura duen Peiok laguntzen dio, horrela bien artean entrenamendu batzuk prestatzen dituzte, entrenamendu taula batzuk bete egin beharreko
lanarekin, betiere finkatutako helburua lortzeko asmoz.
Bestalde motibazio lanean ere asko laguntzen dio Peiok,
pultsometroan lortutako datuak tauletan sartu eta on-

doren emaitza hauek aztertzen dituzte entrenamenduen joera ikusi eta erreferentziatzat jartzeko, horrela
datozen saioetako helburutzat jarriz.
Orokorrean gusturago aritzen da mendi lasterketetan,
baina asfaltoan ordubete nahikoa bada entrenamendu on
bat egiteko, mendian bi edo hiru orduko lan saioa behar
da, eta halabeharrez asfaltoan gehiago aritzen da, halere artikulazio, gihar eta abarrentzat erosoagoak dira
mendi lasterketak, lurrak hobeto xurgatzen duelako pausua ematean lurrarekin izaten den talka. Zentzu honetan
oso garrantzitsuak dira oinetakoak, eta urtero bizpahiru
oinetako pare behar izaten ditu asfaltorako eta beste
hainbeste mendirako. Amaitzeko proben aurreko egunez
mintzatzean, aitortu du urduritasun puntua izaten duela soinean. Proba garrantzitsuren baten bezperan jai
hartu izan du arratsaldea deskantsatze aldera, baina lasai egon ezinik egon da probaren gorabeheren inguruan
pentsakor, "gizon urduria" proba aurreko orduetan bere
esanetan. Halere uste du ona dela urduritasun puntua
izatea, probara lasai joatean lortzen baitira emaitza kaxkarrenak.
Aurrera begira kirola egiten jarraitzeko asmo garbia adierazten du, lasaitasuna ematen diolako, mentalki laguntzen duelako eta lasaiago egoten eta barne tentsioak baretzen laguntzen duelako. Eta baita sukaldari lanean egiten diren mokadutxoak gorputzean gehiegi nabari ez daitezen. Aurtengo denboraldian lasai antzera dabil,halabeharrez lanordu gehiago eginaz. Halere Peiorekin entrenamendu taulak egiten eta aztertzen jarraituko
du motibazioa lantzeko. Aurtengoan ere Behobia-Donostia egingo du, baina lasai antzera, sentsazio onekin korrika egitera, horrela lasterketaz gozatzeko.
Bejondeiola eta segi dezala orain arte moduan Iriarte-ko
txinpartak eta lasterketa ezberdinak uztartzen
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 ARRAUNA

Herriko arraunlariek beste pausu bat egin dute beren
arraun ibilbideetan. Bakoitzak bere taldearekin denboraldi hasieran jarritako helburuak bete dituzte jarraian irakurri ahal den moduan.
Iñigo Areizaga (1996). Tolosako taldean hasi zuen denboraldia jubenil mailan bigarren urtea izanez. Iraila hasieratik Abendura bitartean aurre-denboraldia izan zuten
eta prestatze lanetan jardun ziren buru-belarri. Urtarrilean batelen Gipuzkoako liga irabazi zuten, ondoren Pasai
San Pedron Gipuzkoako txapelketa jokatu zuten eta azken ziaboga ostean lehen postuan irten arren, taldekide
bate baten ondoezak tarteko, bigarren postuan amaitu
zuten. Euskadiko sailkapen probetan lehenak amaitu zuten eta Legution lehiaturiko finalean bigarren postua eskuratu. Postu hau nahikoa zuten Espainiako txapelketan
parte hartzeko, Camargon jokatu zen eta Galizia, Kantabria, Bizkaia eta Gipuzkoako onenak hartu zuten parte,
aurtengoan 5. postuarekin konformatuz. Honekin Tolosa
TAK ekiko ibilbidea amaitutzat eman eta Zarauzko arraun
elkartearekin hasi zen entrenatzen. Jubenil mailan lehiatzen hasi zen trainerillekin. Gipuzkoako liga irabazi zuten
eta ondorengo Gipuzkoako txapelketan 2. postua lortu.
Euskadikoa bandera lortu zuten eta denboraldi bukatzeko Moañan Espainiako txapelketan brontzezko domina
eskuratu zuten. Datorren urtean Zarautz arraun elkartean jarraituko du senior mailan eta ahalik eta lanik txukunena egitea d helburu.
Ion Jauregi (1995). Zarauzko arraun elkartean lehiatu
du denboraldi osoa. Denboraldi hasieran entrenatzen
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hasteko batel txapelketan ordezko bezala aritu zen, ondoren trainerilletan B taldearekin lehiatu zuen. Ekainarekin batera traineruen aurre-denboraldia hasi zuten
eta uztailarekin bat ARC2 ligaren hasera etorri zen. Liga
lehen postuan hasi zuten bi banderekin baina ondoko bi
saiotan txapelketako lidergoa galdu zuten Deustoren
mesedetan. Hurrengo estropadan lehen postua lortu
eta txapelketa amaiera arte mantendu zuten. Deustuko
"Tomatera"ko arraunlariak izan dituzte aurkari zuzen baina 14 banderatatik 9 irabazita ARC1 mailarako igoera
eskuratu du taldeak. Arlo pertsonalean 6 banderatan
sartu da traineruan eta beraietako lautan lortu du garaipena Ionek. Denboraldia oso ona izan da eta espero baino hobeto aritu direla aitortu du. Datorren urteari begira Zarautzen jarraituko du eta taldearen helburua mailan
mantentzea izango da, Ionena aldiz ahalik eta estropada
gehienetan parte hartzea.
Iñigo Jauregi (1989). Aurten, herrian, arraun munduan
izen bat aipatu behar bada Iñigo etortzen da gogora. Iaz
Zierbenan ARC1etik ACTra igoera lortu ostean klubez aldatzea erabaki zuen eta Hondarribiko taldearekin egin
zuen fitxa, helburutzat garaipenen lehian aritzea finkatuta. Finkatu bazuten finkatu ondo bete dute jarritako helburua, ACT-ko txapeldunak izan baitira merezimendu
osoz. Jarraian berarekin izandako elkarrizketa.
Azal iezaguzu denboraldiaren laburpena eta txapelketaren nondik-norakoak.
Taldeak ACT ligara begira egoten da denboraldi hasieran, baina aurrez entrenatze aldera beste modalitatetan ere aritu gara. Entrenamenduak azaroan hasi genituen, kirol denboraldia hasteko trainerilletan bi talde
osatu genituen Gipuzkoako ligarako eta bi taldeek estropadak txandakatuz lehiatu genuen. Ondoren Gipuzkoako txapelketa serioago hartu eta garaipena lortu
genuen, Euskadikoan ordea ez ginen sailkatu. Amaitzeko buru belarri traineruetarako prestatzen hasi ginen.
Denboraldia bosgarren postu batekin hasi genuen Bartzelonako mediterranear uretan, eta hortik aurrera lehen hiruretan sailkatzea lortu dugu azkenekoa ez gainontzeko estropada guztietan. Erregulartasun honi
esker lehen postua lortu genuen Pedreñan eta hortik
aurrera lider izan gara (astebetean izan ezik) eta pixkanaka aldea atera diogu gure arerio zuzen izan den Oriori. Estropada guztien bataz-bestekoa eginez gero estropadako 2,5. postuan amaitu ditugu saioa guztiak,
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eta garaipenaren sekretua erregulartasun hori izan
da. Taldean 18 arraunlari gara eta Zarauzko estropada
bitartean postuak txandakatuz aritu gara, estropada
batean tiraz eta hurrengoan ez. Estropada horretan lidertza lortu genuen eta hortik aurrera ezinbesteko aldaketak soilik egin ziren, talde titular batek lehiatuz.
Denboraldia hastean ez genuen uste horrelako emaitzak irtengo zirenik, baina estropadaz estropada emaitza onak lortuz joan gara, erregularrak izanez eta pixkanaka aukerak ikusi ditugu, azkenean txapelketa lortuz. Orain hotzean ikusita lortutakoa asimilatu dugu,
eta esperientzia polita izan da oso. Lorpen handia.
Zer moduzkoa izan da talde berriko egokitzapena? Taldekideen aldetik jasotako laguntza, eta ARCtik ACTrako aldaketa.
Jende aldetik oso ondo hartu naute, oso gustura sentitu naiz. Kirol aldetik berriz zailtasun apur bat eduki dut.
Orain arte egiten nuen arraunketa motarekin alderatuta
estilo berria da Hondarribikoa. Modu ezberdin batean
exijitzen ninduen eta hasera batean kosta arren moldatu
ondoren oso gustura aritu naiz. Azaroan entrenatzen ari
ginen eta denbora izan dut ikasten joateko. Bestalde,
klub moduan talde ona da oso, eta herrian arraun giroa
antzematen da. Taldeak kategori asko ditu umetatik helduetaraino, arraun talde asko daude txiki-txikitatik hasita eta hori herriko giroan antzematen da.
Entrenamenduei dagokienean aldaketa entrenadorearena izan da, bakoitzak bere metodo duelako eta esan bezala estilo berrirako egokitzapena. Gainerakoan denbora
aldetik aurreko urteen antzekoa izan da, entrenatzen pasatako denbora antzekoa da.
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Ze une aukeratuko zenuke denboraldiko une on bezala? Une txar moduan?
Denboraldiko une on bezala Pedreñan garaipena lortu genuenekoa hautatuko nuke, nire lehen bandera zelako ACTn
eta gainera sailkapeneko lidergoa hartu genuelako. Une
txarra aldiz, abuztu hasieran Zarauzko estropadakoa,
asteburu txarra izan zen benetan. Ez genuen sailkapena
lortu. Azken luzean lehen egotetik luzea 20 segundora
amaitu genuen. Harrituta, lekuz kanpo, zer pentsa ez
genekiela gelditu ginen.
Denboraldia nola baloratuko zenuke?
Denboraldia oso ona izan da, oso erregularrak izan gara
eta oso gustura aritu gara bai talde moduan eta baita
arlo pertsonalean ere. Bederatzi batekin baloratuko nuke. Hamarrekoa jarri eta denboraldia perfektua izateko
Kontxakoa falta zitzaigun (barre artean).
Zer moduz iazko denboraldia amaitzean klubez aldatzeko hartutako erabakiarekin?
Oso gustura, erabakia ona izan da. Hasiera zaila izan zen
lehen esandako arraunketa estilo berria zela bitarteko,
baina behin neurria hartuta oso gustura. Esperientzia
polita izan da eta lortu ditugun emaitzek, talde aldaketaren erabakia zuzen hartu izana sendotu dute.
Datorren urteari begira zer esan dezakezu?
Datorren urtean... Talde polita izango dugu eta helburua
lan ona egitea izango da, lehen postuen lehia horietan
aritzea. Baina denboraldia hasi eta estropadak lehiatzean ikusiko dugu nola gauden eta zerrekin amestu dezakegun.

 FRONTENISA
XXIII. Berrobiko Ion Ander Izagirre frontenis txapelketa izango da 2014 urte honetan, baina eraberritze lanak tarteko azaro amaieran eman diote hasiera. Halere, frontenisa ez da Berrobira atxikitzen den kirola eta horrela erakutsi dute beste udalerrietan dabiltzan herritarrek. Horietako bat dugu Mireia Lezea. Azken urteotan Itziarko
txapelketa mixtoan, Sakanako txapelketan, Iruñako Iturraman, Berriozaren, Ezquirozen eta Irurtzunen jokatu
baitu besteak beste . Txapelketa guztietan izan da finalista urteren batean eta Itziarko mixtoa ez beste guztietan garaipena lortu du noizpait. Aurten gainera, Irurtzungo txapelketan Arantzazu Rodas bikote zuela, Leire Jauregi eta Oihane Vergara herritarren aurka jokatu zuten final-erdietan garaipena erdietsiz. Txapelketa amaieran
Berrobiko bikotea izan zen txapeldun.
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 TRIATLOIA ETA DUATLOIAK
Joxe Luis Zabala aurtengoan ere erakutsi du kirolari fina dela. 42 urte betetzear den honetan, neguko
duatloi eta traitloietan aritu da, kross, Behobia, GizaProba eta gainerako probez gain.
Jarraian aurtengo honetan lortu dituen emaitza
esanguratsuenak

TRIATLOIAK:

·

2013-01-25: Espainiako txapelketa Reinosan (Cantabria). Sailkapen orokorreko 15. postuan Sailkatu
zen, eta hirugarren beteranoetan (40 urtetik gora). Froga honetan 10 km korrika eta 25 km bizikletan egin ondoren 10 km egin zituzten eski gainean.

·

2013-03-03: Euskadiko txapelketan (Isaba, Nafarroa) parte hartu zuen sailkapen orokorreko hirugarren posta lortuz. Beteranoetan lehena izan zen.(7
km korrika, 30 bizikletan eta 10 eskian)

DUATLOIAK:

·

2013-04-12: Euskadiko Esprint txapelketan bigarren gelditu zen beteranoetan Azpeitian (8km korrika – 34 km bizikletan – 4,5 km korrika).

 HARRI-JASOTZEA
Joseba Esnaolak (1993) harri-jasotzen jarraitu du
amaitzear den 2014 urte honetan. Urte osoan zehar
hainbat erakustaldi egin ditu Soria, Asteasu, Eldua,
Sara eta beste makina bat txokotan. Horretaz gain,
maiatzaren 18 an 215kg harria jaso zuen Berrobin
eta uztailaren 20an 220koa Alegin.

 GIZA PROBAK
Berrobiko taldeak hirugarren urtea izan du kirol honetan, amaitzear den 2014 honetan. Aurreko urteetan bezala aurpegi berri batzuk izan dituzte taldea osatzeko eta sendotasuna lortze aldera ia deskantsurik gabe
aritu dira urte osoan zehar. Udaberri hasieran, Martxoaren 29an, Gure Esku Dago fundazioak antolaturiko
kirol triatloian parte hartu zuten. Erakustaldian korrika, ergometroan eta giza probatan aritu ziren, Ibai Madina, Ion Jauregi eta Giza Proba Taldea urrenez urren, Berrobiko taldea, Ibarra eta Anoetaren aurka ordezkatzen. Ondoren uda hasierarekin, Gipuzkoako txapelketako sailkapen probetan sartu ziren buru belarri. Federazioak antolaturiko zozketan Debako tarinak eta Urola Garaia taldeekin batera osaturiko sailkapen multzoa osatu zuten. Multzoko lider amaitzearekin finalerako txartela lortu zuten. Finala Aiako probalekuan izan
zen abuztuaren 3an, Heldu! Orio, Urretxu eta Andutz-Itziarko taldeekin batera hirugarren postua lortu zuten 15 minutuko bi txandatan 81 plaza eta 1,06ko lana eginaz. Uda amaitzeko, abuztuaren 31n, festetan
ohiko proba bihurtzen ari den proban garaipena lortu zuten Debatarren aurka.
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 FUTBOLA
Garikoitz Egimendiak (1991), areto futboleko Gipuzkoako bigarren mailan jokatzen du Orixe Futbol Kluba
taldearekin. Iaz ere maila honetan jokatu zuten, ligan
10. postua lortuz. Aurten sailkapenean posturen batzuk gora egiteko asmoz hasi dute liga.
Julen Izagirre (1996), Billabona taldearekin jokatu du
jubeniletan eta baita talde nagusian ere. Jubeniletan
liga erregularrean lehen postua lortu ondoren, play-off
etako lehen partida galduta amaitu zuten denboraldia.
Talde nagusian aldiz maila mantentzeko lanak izan
arren azkenean helburua betetzea lortu zuten.

Joseba Izagirre (2000), Orixe A taldearekin jokatu du
eskolarteko txapelketan.
Bestalde Iker Elustondo (1989), Garikoitz Egimendia (1991) eta Xabi Zubiriak (1996), Andoaingo areto futbol txapelketan parte hartu zuten, B multzoko
txapelketa Ekaitz taldearekin irabaziz. Datorren urtean ere txapelketa berean parte hartuko dute, A multzoan sailkapen on bat lortzeko helburuarekin.

Imanol Arratibelek (1997) Nafarroako jubenilen bigarren mailan jokatzen du Leitzako Aurrera K. E.-an. Iaz
sailkapeneko erdialdean amaitu zuten, eta aurten iazko emaitza berdintzen saiatuko dira.

 KENPO KAI

Julen Gil (1998) gazteak Tolosa F.C. taldean jokatzen
du. Iaz lehen fasea pasa ostean, bigarren fasean bostgarren postua lortu zuten. Aurten jubenil mailan lehen
urtea dute eta Momentuz lider doaz ea bigarren fasera sailkatzeko helburua dute.

Aitor Mendiolak iaz Japonian 1 DAN gerriko beltza
atera bazuen, aurtengoan estatu mailako DNK 1 DAN
gerriko beltza eskuratu zuen otsailean, "Espainiako
consejo superior de deportes"-ek aitortua den titulua
alegia.

 ESKU-PILOTA
Iñigo Altuna (1979). Afizionatu mailan jokatu du Garferekin. Urte hasieran, iaz belaunean izandako lesiotik errekuperatu (nahiz eta aurreko egoerara ez itzuli) da gimnasioko lanari esker. Urretxuko txapelketa irabazi zuen Azpirirekin. Bestalde ekaina eta urria bitartean 34 partida jokatu ditu.
Ion Elustondo (1994). Amezketako zazpi iturri eskolan aritu da afizionatu mailan. Doneztebeko txapelketan txapeldunorde gelditu zen. Ordezko modura Gipuzkoako txapelketan final aurrekoa galdu eta ondoren Euskadikoan finala jokatzea izan dira emaitza esanguratsuenak.
Amaiur Alberdi (1996). Alegiko Intxurrerekin lehiatu du jubenil mailan eta uda ostean afizionatu mailan hasi da.
Binaka Gipuzkoako txapelketan aritu da eta ondoren Udaberriko txapelketan 4 ½koan final laurdenetara iritsi da.
Xabi Zubiria (1996). Amezketako zazpi iturri pilota eskolan jubenil mailan. Lezo eta Zestoako Dinastia etxabe
txapelketan final erdietara iritsi da, Matienako 4 ½koan final laurdenetaraino. Iraila amaieran Zaldibarko 4 ½-koa
eta "El Diario Vasco" txapelketan ere jokatu du.
Aitor Erauskin (1997). Jubenil mailan jokatu du Amezketako Zazpi Iturrirekin. Getxoko txapelketan azpitxapeldun geditu da, Lezokoa finalerdiak jokatu ditu eta Donostiako Antiguon final laurdenetara iritsi da.

42 // Urtean zeharrekoak

15. zenbakia

2014

ESKOLA

“Kontu azokan” kantari.

IKASTURTEKO PROIEKTUA: PAUSO BAT
AURRERA
Gizakia betidanik eta edozein lekutan dagoela ere
duen egoeratik pauso bat haratago ematen saiatu da.
Hori ulertzea izan da aurten Berrobiko eskolako umeek
lortu nahi izan dutena:
1. Hiruhilekoan: Gizakiak, leku eta une ezberdinetan
azalpen ezberdinak eman ditu munduaren sorreraren inguruan. Mundu ikuskera ezberdinak ulertzeko
Euskal Herriko, Greziako eta mundu zabaleko ikusmolde ezberdinak landu zituzten. Aipatutakoa lantzeko eta Aita Barandiaranen bilduma ulertu nahian
Ataunera joan ziren. Gaia gehiago lantzeko, Juan
Kruz Igerabide idazlea eta Maddi Dorronsoro joan
ziren. Gainera, Iruneko Oiasso museora egindako
bisitaren bidez erromatarren ikuskeraren berri izan
zuten. Lan hau Adunako eskolako ikasleekin batera
egin zuten. Hiruhileko azken xedea “Kontu azoka”
izan zen herriko plazan. Bertan, talde bakoitzak ikasitako mitologiako pasadizoak eta ipuinak kontatu
zizkien plazaratutako guraso eta gonbidatuei.
2. Hiruhilekoa: Landutako gaiaren izenburua “Aurkitzen” izan zen. Honakoa ulertu nahi izan zuten: Aitzinako herriek (Egipziarrek edo Greziarrek) zientzia nola ulertu zuten. Horretarako, ikasleek ere
esperimentuen bidez aztarna horiek jarraitu zituzten. Arkimedesen lana ezagutu zuten, Egipziarren
ezagutzaren ere landu zuten, globo bat egin zuten,
paraxutak, txalupak uretaratu zituzten, eguzki labea egin zuten, argiarekin esperimentuak egin zituen … Guzti honi laguntzeko Donostiako Kutxagunera ere joan ziren. Hiruhilekoa oso aberatsa izan
zen Mertxe ikasketa buruaren esanetan.

3. Hiruhilekoa: Gizakiaren adierazpena izan zen gai nagusia. Artea eta poesia landu zituzten gehienbat.
Haurrek poemak, kantak, itzulpenak eta antzekoak
sortu eta egin zituzten. Ondoren, produkzio hori
eskolako irratian zabaldu zuten.

BESTELAKOAK

 IBILALDIAK: Zaharrenak Irunera joan ziren Adunakoekin eta txikienak Oriora Lizartzakoekin. Tolosako
Gureak lantegira ere bisita egin zuten.

 INAUTERIAK: Aurreko hiruhilekoari lotuta pertsonaia mitologikoez mozorrotu ziren: lamiaz, galtzagorriz, tartaloz …

 BARATZA: Iaz bezala baratza ere landu zuten. Bertako barazkiak dastatu zituzten ikasleek.

 KULTURALDIA: Azokan parte hartu zuten Sanfilipo
gaixotasunaren inguruko ikerketarako dirua bildu
nahian.

 FRANCESCO TONUCCI ETA MYRIAM NEMIROVSKY:
Mundu mailan ezagunak diren F. Tonucci eta Myriam
Nemirovskyren bixita jaso zuten gure herriko eskolan. Haurrengan iraultza sortu zuen Tonuccik “jolastea da haurraren etxeko lana” esaldiarekin. Haurrek aurkezpena italieraz egin zuten.

 RELATOS DE INFANCIA: Umeei gazteagoak zirenean
gertatutakoekin liburuxka argitaratu zuten. Horretarako, Manolo Rodas eta Mikel Torkemadaren bixitak izan zituzten beraien haurtzaroko bizipenak kontatzeko.
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KULTURALDIA
Orain arte astebete irauten zuena aurten hilabete luzatu da. Denetarik eta denentzako moduko ekintzak
izan ziren.
Nerea Mendizabal psikopedagogoaren eskutik haur
eta gurasoen arteko harremana hobetzeko hitzaldia;
denok ezaguna dugun Jakoba Errekondoren hitz jario
jakintsua; Julio Soto eta Iker Zubeldiaren eskutik bertso artean egindako bazkari umoretsua; Agurtzane
Belauntzaranek Asiara egindako bidaiaren berri emateko emanaldia; udaberriko azoka jendetsua, herriko
haurren piano emanaldia; dantzari hankarinak; San Isidro egunean baserritarren afaria; Uzturre mendira irteera; Joseba Esnaola herriko harri jasotzaileak
215kg-ko harriari emandako jasoaldia; II.Argazki Rallya; Literatur lehiaketako sari ematea; eskolakoek eskainitako emanaldi gustagarria; txokolatada etab. Zerrendatze luze honen ostean, esan al daiteke Berrobin
ez dela ezer egiten?

LITERATUR LEHIAKETA
Dozena urte joan dira lehiaketa hasi zenetik. Urtero bezala helburua Berrobin bizi edo ikasten duten haur eta
gazteak parada izan dute beraien lanak plazaratzeko.
Sari ematea Maiatza Kulturalean egin zen Etxolan, azken urteetan bezala.
36 parte hartzaileren lanak irakurri eta aztertu ondoren epaimahaikideen erabakiz sarituak hauek izan ziren.
1. Kategorian: hiru aipamen proposatu zituzten:
“Babarrun magikoa” lanarekin: Ander Agirre.
“Unibertsoa” lanarekin: Eneko Gorostegi
“Sorgin gaiztoa” lanarekin: Galder Lekuona
2. Kategorian:
Irabazlea: “Mutiko baten amets zoroak” lanarekin:
Ibai Torkemada
Aipamena: “Fermin eta Loinazen bidaia” lanarekin
June Ugartemendia.
Azken urtean bezala, poesian ez zen inor aurkeztu. Ea
datorren urtean ere lan egiteko gogoarekin jarraitzen
duten Berrobiko gazteek!

PARTE HARTZAILEAK.
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II. ARGAZKI RALLYA
Aurten kulturaldiaren barruan II. Argazki Rallya egin da.
Gaitzat formak hartuta, astebetez argazkiak atera eta
atera aritu ziren ondoren Etxolan erakusteko.
Epaimahaiak erabaki ondoren, helduen lehen saria Pili
Martijari eman zitzaion eta gazteena Jessica Menak
irabazi zuen. Irabazleak gustura hartu zituzten sariak.
Izan ere, helduentzat Nafarroako landetxe batean asteburu pasa izan zen saria eta gazteen kasuan, argazki kamera digitala.

FESTARA! FESTARA! FESTARA!

Sanagustin eguna, eguerdia. Udaletxeko balkoitik Jon
Jauregi gaztea (hiru arraunlari txapeldunen ordezkari
bezala) prest dago lehenengo suziria pizteko. Behea ,
denok gora begira zai. Metxari sua eman eta zzzziiisstt, ziztu bizian suziria gora. Puuummmm! eta horrekin batera suziritik, trumoi hotsez euskal abesti
famatuaren hasierako hitz alaia hiru aldiz entzun zen:
FESTARA!!!.
Jaiak lau egunetan.Ekitaldi ugari: Buruhandiak, pilota
partiduak; sagardoz zintzurra bapo freskatzekoa;
trikitilariak; jubilatuak gaztetzeko ekintzak; puzgarriak; presoen eskubideen aldeko ekintza; herri afaria; Valentziako paella desberdinak pilotalekuan; bi

koadrilen arteko jolas herrikoi, alai, original eta barregarriak; "Alurr" dantza talde zoragarria; trikitixa txapelketa; aizkolariak eta harri jasotzaileak
(gure Joseba Esnaolaren erakustaldi bikaina); Deba
eta Berrobiko mutilek harri galanta arrastaka eramanaz Elizari gora eta behera itzuliak egiten (publikoaren artean bi idi pareen falta sumatu zen bi taldeen lana ikus zezaten); Mikel Urdangarinen kontzertu goxoa; bukatzeko kubanoak dantzan plazan.
Zer lau egun!! Ba al dago gehiago eskatzerik herritxo
baterako? Bai! Herri jolasak egiten dituzten gazteek
eta hanka arinak dituzten helduek Fandangoak, ArinArinak eta Axuri beltza dantzak datorren urtean plazan dantzatzea.
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RAMON OLASAGASTIK HAURRENTZAKO BI IPUIN
EMAN DITU AURTEN ARGITARA
Sugaar izenekoarekin Lizardi Saria irabazi du
Ramon Olasagasti herritarrak haur literaturako bi liburu eman ditu argitara aurten, biak Elkar argitaletxearekin. Udaberrian, Sugaar izeneko ipuina argitaratu zuen. Lan horrekin, gainera, Zarauzko Udalak antolatzen duen Lizardi Saria irabazi
zuen. Hamazazpi lan aurkeztu ziren
lehiaketara, eta Olasagastirena hautatu
zuen Jesus Mari Olaizola Txiliku, Miren
Agur Meabe, Iñaki Friera eta Gari Berasaluzek osatutako epaimahaiak.
Lau epaimahaikideek aho batez egin zuten Olasagastiren Sugaar lanaren alde. Haien iritziz, “istorio klasikoa
da, baina oso ondo egituratuta dago. Misterio puntua
ere badu, eta amaiera biribileraino erraz bideratzen du
irakurlea, oso euskara sanoan idatzitako orrialdeetan
barrena. Pertsonaia asko agertu arren, orekaz antolatuta dago narrazioa, eta haurrek gustura irakurtzeko
moduko lan ederra da, uste okerrei eta sineskeriei buruzko istorio hau”.
Bruno Hidalgo marrazkilariak egin zituen ipuinaren ilustrazioak, misteriozko kontakizunarekin bikain ezkontzen
diren irudi ederrak.
Berrobitik gertu, Berastegiko Aintzerga auzoan, Lindozuloko putzu bitxian kokatu du Olasagastik misterioa,
Gabon giroan: Eki gaixotu egin da, medikuek antzematen
ez dioten gaixotasun arraro batekin. Haren arreba Izadik susmoa du Eki eta bere lagun Martxel jolasean ibili diren Lindozuloko putzuak izan dezakeela zerikusiren bat
gaitzarekin. Bere kasa ikertzen hasiko da, eta hainbat
sekretu joango da deskubritzen aintzira misteriotsu horren inguruan: zer ezkutatzen diote aitonak eta Zamoneko Joxek? Zer eramaten du zakuan putzura Sagastibeltzako Gartzenek? Zer gertatu zitzaion haren anaia

Paulo hankamotzari? Eta, batez
ere, zer edo nor da Sugaar?
Udazkenean, berriz, Ipurtargien
herrian izeneko ipuina eman du argitara, hori ere Elkar argitaletxearekin. Naturarekiko maitasuna, lagunartea, herri txikietako giroa,
askatasuna… dira bigarren ipuin
horren oinarrian dauden osagaiak. Protagonista nagusia, berriz, Lur da. Erreka ondoko autokarabana trauskil
batean bizi da bera. Herrian apenas dakite ezer gehiago
hari buruz. Askok sorgintzat daukate, orain agertu,
orain desagertu egiten delako. Intza, Lizar, Ibai, Elur eta
Itsaso, San Joan sua egiteko sastrakak bilatzen ari direla, Lurren etxera hurbilduko dira, kontu pixka batekin
bada ere. Amonak, ordea, adiskidetsu hartuko ditu eta
bidaia zoragarri bat egitera gonbidatuko ditu etxe gurpildunean. Txango berezi horietan, Lurren seme-alabak
ere ezagutuko dituzte: Eguzki, Ur eta Haizea. Eta haien
eskutik deskubrituko dituzte neska-mutilek Euskal Herriko paraje eta txoko zoragarriak, eta gainera, haiek
maitatzen eta zaintzen ikasiko dute.

SUGAAR
Egilea: Ramon Olasagasti Aiestaran
Ilustrazioak: Bruno Hidalgo Garcia
Argitaletxea: ELKAR
Prezioa: 12€

IPURTARGIEN HERRIAN
Egilea: Ramon Olasagasti Aiestaran
Ilustrazioak: Mikel Valverde Tejedor
Argitaletxea: ELKAR
Prezioa: 10,70 €
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TELEFONO KABINA
1979. urtean Eliza aurrean telefono kabina publikoa jarri zutela. Ordutik gaurdaino, zer ez du
entzun lau aldeak kristalez inguratutako " konfesonario partikular "horrek. Auskalo!! CD batean grabatuta egongo balira han esandakoak eta entzundakoak
harrituko ginateke. Berri alaiak eta tristeak, deiak,
maitasun hitzak eta zitak, haserreak, egiak, gezurrak,
kontsolamenduak, zer ez!!
Urte asko hauetan, dio kabinak, ni neu ixilik egon naiz beti besteek barrura sartu izan direnean. Betiko lekutik
kendu baino bi egun lehenago jakin nuen hortik desagertuko nindutela. Eta joanda ere, berrobitarrei nere sentipen batzuk nahi dizkiet azaldu.
Makina bat hotz-bero jasan ditut, bai, baina pozik egon
naiz Berrobin. Aldiro, garbitzaileak guapo-guapo jartzen
ninduen kolonia eta guzti botata. Beti zai nengoen norbait sar zedin beraren txutxumutxu desberdinak entzuteko. Noizbaiten, inbidiaz josita, kirten batzuk, min eginaz eta arrazoirik gabe, kristalezko nere jantzi ederra

bortxaketa eginaz erantsi izan didate; biluzik plaza ondoan. Ze egoera!! Eta, alderantziz, hauteskunde garaietan
bereziki, ilunetan uzten ninduten, nigana nor zetorren
aurrez jakin ezinik.
1983ko uholdeek lortu ez zutena, oraingoan etxeetarako
behar den ur lasaiak eta hainbeste zabaldutako "mugikorrek" kendu naute. Ez dut min askorik hartu. Nere lana ondo bete dut eta horrekin konforme nago. Kamioi batean,
zabaldutako manta batzuren gainean, kabinen kanposatura eraman naute, hiletarik egin gabe. Ez du axolik. Nik gogoan izango zaituztet beti.
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Berrobi, saskia bete marrubi
Halaxe dio esaerak eta halaxe omen
zen kontua duela hirurogeitamar
bat urte. Arbideko Brigida Insaustik kontatu digu horren
berri. Ostiralean bildu eta bi
edo hiru saski, marrubiak ez
mastrakatzeko txabal-txabalean jarrita, eramaten
omen zituzten larunbateroko feriara eta denak saltzen omen zituzten.
Gereziak ere baziren garai hartan Berrobin. Marrubien puria
igarota ere jarraitu zuten gereziek
ospea izateko adina frutu ematen, baina bien hala biek ez dute gaurko egunetaraino iraun oparotasun hartan. Jendea soroak utzi
eta lantegietan lanean hasteak, landare eta zuhaitzak
gutxiago zaintzeak eta gaitz malapartatuek izango
dute beren errua seguraski.
Brigidak nahiago izaten zuen marrubiak egunero ureztatu eta lapurretatik zaintzen egotea eskolara joatea
baino. Aita ere kontentu, nahiz eskolara ez joan. Aita
Martin Joxek urtean bitan (udaberri eta azaroan) jorratu (bestela aiena sortzen baita) eta marrubientzako propio bereizitako ximaur xehe-xehea emanda dotore jarri ondoren “Zaindu itzazue, umek” eskatzen
zien seme-alabei eta Brigidak “Bai, atte, baino lapurtu itteizkigue” erantzuten zion. Lan asko egin zuen
Martin Joxek marrubiekin. Alabak esaten zion aitari
joan zedin lapurrei errespetua jartzera, emakumea
izanda errezago lapurtzen ote zioten, baino hark bestela ere nahiko lan eta ahal zuena egiten zuen Brigidak
marrubi sailak babesten. Iluntzera arte egoten zen,
ilunduta lapurrak ez zirela joango pentsatuta, baina
hurrengo goizerako hura kuxidadea! Landare guztiak
zapalduta. Munttako aitonak, Simonen aitak, abixatu

izan zien lapurretan ari zirela eta gezurretan ari
zela pentsatuz, “Meliton el mentiroso”
deitu umeek, gero
egia zela jabetu
eta gaizki egin zutela pentsatuz.
Antziko Mariak
ere abixatu zion
behin eta harrapatuko zituela uste,
baina iristerako denak ohostuta. Haserre
franko pasata, baino beti
zaintzen, larunbatean diru
apur bat irabazteko esperantzan.
Bi marrubi sail zituzten, errentan hartutako lurretan:
Berrobizartik gora, Aino eta Luberri. Ainokoa harkaiztia zen, lur gutxikoa; Luberrikoa lur hobeagokoa. Egunero ureztatzen zituen Brigidak, Kixkin errekatik ura
eramanda.
Zentralekoek goraxeago zuten marrubi saila eta hauek
ere saltzen zuten Tolosako ferian. Baita Antzikoek
ere. Etxe gehienetan zen marrubia herrian, baina
gehienetan etxerako.
Zentraleko Bernardaz irrifarrez oroitzen da Brigida.
Marrubiak zaintzen ari zirela hura izanez gero, gustora pasatzen zuten. Abila zen nonbait gaztain hosto
eta margaritekin txapelak egiten eta hartan entretenituta marrubiez ahaztu eta ilunbistean lapurretan
ari zirela oharkabean pasa izan zitzaien.
Hamasei urte egiterako marrubiak utzi eta lantegi batean hasi zen Brigida. Hala ere, gogoan ditu oraindik
marrubi gorri ederrak.

berrobiberri

