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ADIN NAGUSIKO
Kaixo, Berrobi!!

Lantaldea:
Erlantz Allur, Iñigo Aurkia,
Agurtzane Belaunzaran,
Elena Berakoetxea, Maddi Dorronsoro,
Iker Elustondo, Izarne Garmendia,
Aloña Izagirre, Bittor Madina,
Begoña Olamusu, Ramon Olasagasti,
Igone Saldias.

Hemezortzi urte bete ditut. Bai, adin nagusikoa naiz. Jaioberria artean, gogoan dut zenbat zalantza, zenbat ilusio eta
poz, zenbat neke eta ezin, aurreneko hura ateratzeko. Pixkanaka hasi nintzen oinez, eta gero eta babes handia sumatu
nuen inguruan, idazten eta aldizkaria egiten zutenez gain,
publizitatearen bidez arnasa ematen zidaten herriko enpresa, denda, elkarte eta eragile guztiena. Krisia krisi, hor egon
zarete hasieratik asko eta asko, eta beste batzuk bidean aurrera egin ahala etorri zarete. Zuei esker bete ditut hemezortzi. Ez zarete makalak berrobitarrak!

Esker bereziak:
Eskerrik beroenak Jose Luis Aierberi,
Berrobiko hegaztien posterrarekin
emandako laguntzagatik.

Ni koxkortzen joan naizen urteotan guztiotan gehien poztu
nauena, niregana hurbildu direnak gaztetzea izan da. BerrobiBerri zahartu eta gaztetu egin da aldi berean. Aldizkaria
sortu zenean artean Berrobiko Eskolan ibiliko ziren ume
haiek dira orain niri bizia ematen didatenak, eta jarrai dezala
kateak, belaunaldiz belaunaldi.

Azaleko argazkia:
Indalecio Ojanguren
(Gure Gipuzkoa bilduma)

Adin nagusiko egin naizen honetan, indartsu eta gogotsu
nago aurrera jarraitzeko. Baina zuek guztiok ondoan nahi
zaituztet.

Lege gordailua: SS-27 / 2000

Eskerrik asko, Berrobi!

BERROBIBERRI

Berrobin, 2017ko abendua

Iturriza
janaridenda

 671 071 512 / 678 320 385
www.teileri.es

Jose Mª Goikoetxea, 24 · Berrobi
 943 683 169

SORONEA

IBARBURU

baserria eta denda ekologikoa

merkatutxoa

Letxuga kalea, 8 · Tolosa · & 943 016 868

Euskalherria, 51 · Ibarra

Jose Mª Goikoetxea
Casa Iriarte, 10
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JAIOTZAK /HERIOTZAK

Ane (2017/01/24)

Aritz (2017/01/26)

Gurasoak:
Mikel Belauntzaran
Olatz Irizar

Gurasoak:
Iñaki Aierbe
Marceline Lopes

Unai (2017/04/11)

Oinatz (2017/05/12)

Gurasoak:
Esteban Zabala
Eli Martinez

Gurasoak:
Joseba Odriozabala
Leire Rios

Aitzol (2017/07/03)

Sara (2017/08/03)

Gurasoak:
Anartz Egimendi
Edurne Elola

Gurasoak:
Xabi Pagola
Nekane Honorato

Sundus (2017/12/02)
Gurasoak:
Boubkar Tahiri
Aziza Laamoum

Brigida
Lasa Artola
1925/11/08
2017/03/09

Maritxu
Ezama Esnaola
1942/01/02
2017/10/08

Nieves
Ocampos Cabanillas
1935/04/02
2017/07/13
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ERREPORTAIA

IKUSI MAKUSI, ZER IKUSI?
Galdera honekin hasten da Berrobiko antzerki taldeak azken urte honetan errepikatu duen obra. Baina non dago
antzerki tailer honen abiapuntua? Gure herrian, aspalditik
egon da antzerkian trebatzeko joera. Txiki-txikitatik lantzen da Berrobiko eskolaren bidez eta garrantzi berezia
hartzen du gaztetxoen artean. Hala ere, behin Tolosako
eskolara joateko saltoa eman ondoren, antzerkigintzatik
aldentzeko joera nagusitzen da, izan ere, herrian ez baita
da egon segida hori bermatuko duen tailerrik.
Egoera hori izanda eta Berrobin, Ester Poveda bezalako
antzerkilari profesional bat edukita, antzerki tailerra eskaintzea proposatu zen bera zuzendari eta taldeko motor gisa harturik. 2016ko urtarrilean hasi ziren 12 lagun
eta oraindik orain 10 pertsonako taldea izaten jarraitzen
dute.
Antzerki ikasturtean lanketa desberdinak egiten dituzte. Iikusgarriena estreinatzen den obra izan arren, horretara iristeko beste hainbat ariketa egiten dira: inprobisazioa landu da, ahotsa ozen eta garbi erabiltzeko teknikak, erlaxatzeko ariketak, taldean konfidantza sortzeko
jolasak, etab. Antzerkia ez da eszenatokira igo eta buruz
ikasi duzun testua errezitatzeko bidea, hainbat ikaskizun desberdin josten dituen emaitza baizik.
Lehenengo obra 2016ko San Andresetan aurkeztu zen
“Aingerutxoak” izenarekin eta oso harrera ona egin zion
herriak. Antzerkilarientzat ere oso egun berezia izan zen.
Nahiz eta herrian egiteak urduritasun handia eman, ilusioa ere beste bat dela argi dute. Berrobin aurkezteko
helburu soila zuen obra izan arren, ordutik ez dira gelditu eta inguruko herrietan antzezten jarraitu dute, besteak beste: Berastegi, Amarotz, Elduain eta azkena egin
berri duten Alegin ere. Denbora aurrera joan ahala, gero
eta erosoago sentitzen dira eta bakoitza bere paperean
mantentzea askoz modu naturaleagoan lortzen dute.
“Aingerutxoak” obraz gain, bada aurtengo urtean oso aipagarria izan den berri on bat ere. Izan ere, Arantzazu
Rodasek, “Aingerutxoak” obran egiten zuen bere papera
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lehiaketa batean aurkezteko aukera izan zuen Urretxun.
“Antzez Motz” deituriko saioan, “Tetris” gisara aurkeztu
zuen bere lana eta hamabi partaideetatik finalera klasifikatu zen, beste lau kiderekin batera. Martxoaren 10ean
ospatu zen finala eta nahiz eta garaipenik ez lortu, lan oso
ona egin zuen. Herria oso harro sentitu zen eta ez da gutxiagorako ere, antzerki taldea sortu eta hain denbora
gutxian finalera iristerainoko ibilbidea egitea ez baitu
edonork lortzen.
San Andres astean, herriari eskaintzeko ikuskizun bat
ere prestatu zuen antzerki taldeak. Oso emanaldi desberdina izan zen. Prestatutako obra bat izan beharrean,
inprobisazioa zen bertan landu zena eta boxeolarien
“Ring” batean zeuden itxuran, bi talderen arteko lehia
landu zen bertan. Aurkezleak gai bat eman eta partaideek hiru minutuko denboran gai hori inprobisatu behar zuten estenatokian, istoria oso bat sortuz, hau da,

hasiera eta amaiera batekin. Hala ere, gai bakoitza modalitate desberdin batean egin behar zuten: batzuetan
mutu, bestetan kantari, modu motelean egitea ere tokatu zitzaien… Eta irabazlea publikoak aukeratzen zuen,
talde bakoitzari zegokion koloretako kartulinen kontaketa egin ostean.
Hala ere, aipagarria da, edozein talde izaeratan lider batek burutzen duen funtzioa. Kasu honetan, Ester Poveda
da paper hau gauzatzen duena eta hein batean hori da
taldearen bizi-iraupenerako arrazoi. Klaseak erakusteaz
gain, zuzendaritzaz arduratzen da, eszenatokiaz, mozorroez, beste herrietako kontaktuak bideratzeaz, agenda
bat errespetatzeaz. Hau guztiagatik, eta bertako kideek
jartzen duten ilusioagatik, martxa onean doan talde bat
da. Lotsa handiarekin askotan, baina beraien burua egunetik-egunera gainditzen dutela ikusten ari den taldea.
Jarrai dezatela horrela urte askotan!
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UDALA MINTZO

Udala mintzo
ARGITIK ARGIRA

APARKALEKUA

2016. urtean Berrobi alderik alde zeharkatzen duen “beheko bidea” deritzana argiztatzeko lanen esleipena eta
gero, aurten ibilbide horretan zehar elektrizitate-hodiak
kanalizatu eta obra zibilarekin lotutako lanak burutu ondoren, sistema elektrikoa kontrol-gune bakarrean zentralizatu da. Horrela, zenbait farola ezarri dira punturik
kritikoenetan, eta azpiegitura dagoeneko prest egonda,
2018. urtean gainontzeko puntuetan ere argia jarriko da.

EUTERAKO BIDE KONPONKETA
Erabilerak eta denboraren joanak inguruko pistak eta bideak hondatzen dituen neurrian, ezinbestekotzat jotzen
du Udalak -unean dituen baliabide eta aukerak kontuan
hartuta- bide horien mantenu lanak burutzea. Zentzu honetan, hondatutako hormigoi zatiak osatu eta mendiko
ur-ibilguari irteera emateko puntuak berrezarri dira herriko zenbait gunetan.

Herriko aparkaleku ezberdinak eraberritzeko planaren
baitan, aparkaleku nagusian 2016an egindako lur eskabazio eta osaketen ondoren, aurten asfaltatu egin da gainazala. Aldi berean elektrizitate instalazioak bertaraino
hurbildu eta argia jarri da. Hurrengo urtera begira aparkatzeko espazioa optimizatzeko ikerketa bat egingo da,
eta dagozkion seinaleztapenak jarriko dira.

ESKOLAKO ATE ETA ZERRAILAK
ERREKA ONDOKO PARKEA

Erabilera intentsiboa eta etengabea duen herriko eraikuntza honetan, arrisku guneak saihestu eta baliabideen
segurtasuna bermatzeko asmoarekin, sarbide nagusietan dauden ateak aldatu egin dira. Egitura sendoagoa
izateaz gain, larrialdi egoeretarako ebakuazio planetarako doitutako irekiera sistemak barneratu zaizkie. Aldi berean, Eskola ikasgela, bulego, biltegi eta sarrera guztietako zerrailak sistema elektronikora pasatu dira, eta honi
esker giltzen kudeaketa konplexu bat kudeatu behar izatetik, erabiltzailearen profilari lotutako txartel magnetikoak erabiltzen dira orain.

Erreka ondoan, “beheko bideak” zeharkatzen duen punturik lasaienean, haur-parke berria kokatu da. Inguru honetako erabilera areagotzen ari dela ikusita, aipaturiko aisialdirako espazioaren antolaketa hobetzeko ekimenak
proposatuko ditu Udalak datorren urterako.

UDALA MINTZO

BEGI-URDIN GAZTEGUNEA

SOLASTOKI TABERNAKO BARRA

Gaztetxo eta gazteen erabilerara egokitutako lokala eraberritu da. Lokalaren espazio banaketa, hormen pintaketa eta pladur xafla berriak jartzeaz gain, instalakuntza
elektrikoa, berokuntza-sistema, led argiteria aurreztailea
eta lokalaren espazio banaketa bera ere aldatu egin dira.
Aldi berean, soinu eta irudi ekipo berria integratu da. Horrez gain sofa, mahai eta eserlekuak, eta aisialdirako oheelastikoa eta pin-poneko mahai berria ere jarri dira.

Lokalari erabilera aproposagoa emate aldera, eta tabernara
joaten diren pertsonen erosotasuna hobetzeko asmoz,
egurrezko barra berria ezarri da. Lehendik zegoen baino
handiagoa izateaz gain,“L”itxurako forma du, eta honi esker
probetxu handiagoa ateratzen zaio orain espazioari.

ETXOLA HAUR-TXOKOA

Lokalaren erabilera bi motatakoa izan daiteke: herrian antolatzen diren ekintza desberdinak aurrera eramateko
(ikastaro, hitzaldi edo tailerrak) eta bestalde, gaztetxoek
euren aisialdirako gune bezala erabili dezaten (azken honetan, ostiral eta igande arratsaldetara soilik mugatua dago sarbidea).

ESKOLA ONDOKO PARKEA

Ezker-eskuin, azpi eta gain, albo eta izkina: erabateko itxuraldaketa eman zaio herriko plazatik oso gertu dagoen haur
parke edo jolastokiari. Lurreko drenajea hobetzeko lanen
ondoren, urdin koloreko gainazal biguna ezarri da, erorketen kasuan min hartzea ekiditeko. Horrez gain, parkeko egiturak berritu eta kolore deigarriz margotu dira bazterrak.

Gero eta haur gehiago dira lokal honetara hurbiltzen direnak arratsalde eta iluntzeak bertan jolastuz gozatzeko.
Aurtengoan, gainera, goitik beherako itxura aldaketa
izan du: guraso-talde batek diseinatu eta elkarlanean aurrera eramandako konponketa lanei esker, hondatua zegoen horma bat eta trasteleku bezala erabiltzen zen gelatxoa ere berreskuratu egin dituzte. Ez hori bakarrik: aipaturiko horman haurrek beraiek margotzeko tailerra antolatu eta azken emaitza oso dotorea eta erakargarria
izan da. Gustu handiz eta ilusioz egin duten lan honek,
are gustagarriago egin du aisialdirako gune hau. Gainera,
guraso-talde honek beste moldaketa batzuk ere egin ditu Etxolan: altzariak eraberritzea, espazioaren berrantolaketa, irakurketa eta margoketa txokoa barneratzea. Era
berean, haurren gorputz-lanketa eta psikomotrizitaterako koltxoneta berriak erosi ditu Udalak.
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Ekintza
Guraso Elkartea
Eguneko menuak ·
Menu bereziak ·
Asteburuko menuak ·
Karta ·
 943 683 078

Berrobi

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

Tolosa

BERROBIKO OGI-BERRI
Okindegia - Kafetegia
Maribi Agirretxe
 943 683 077 - 669 631 631

Eskola txikiak bizirik, herri txikiak bizirik
Jose Mª Goikoetxea, 31 behea - Berrobi

LESMES BELAUNZARAN
TXERRI ABELTZANTZA
Usarre baserria
 943 683 193
BERROBI

ARGAZKI ZAHARRAK

"BAIETZ... !",
batzuek ;
"EZETZ...!",
besteek.
Erronka. Desafioa
Norberaren edo taldearen nagusitasuna adierazi eta segurtatu nahi denean erabiltzen ditugun bi hitz indartsu eta esanguratsuak dira.
Orain 38 bat urte, Berrobiko jaietan, goizeko ordu txikitan animatuta eta koadrilakoek xaxatuta, gazte ziren bi bikotek
Euskal Kiroletan lagunarteko desafioa onartu zuten. Herriko bi trontzalari eta beste bi aizkolarien arteko apustua. San
Agustin egunean egiteko erabaki zuten.
Aizkolariak, Juan Jesus Armendariz eta Bittor Ibarbia. Hauen lana: txanda librean, bost korte egin beharra kana erdiko egurrei.
Trontzalariak, Iñaxio Esnaola eta Roman Agirretxe. Hauen lana: hamabost korte kana erdiko tronkoari.
Ez zen lan makala izan bi bikotearentzat. Izerdi patsetan bukatu zuen laukoteak. Azkenean, trontzalariak atera ziren garaile. Pelotaleku zaharreko atzekaldean zegoen Elkartean ospatu zuten elkarrekin galtzaile eta irabazleek.
Beste argazkian, desafioa burutu zuten laukotea agertzen da.

11

12

ERREPORTAIA

MATILDE URDANGARIN:
«Niretzat lorpen handia izan zen
margotzen ikastea»
Gure gaurko protagonista ere, berandu hasi zen kuadroak margotzen. Jubilatzeko gutxi falta zitzaionean umetatik zetorkion margotzeko zaletasunari heldu zion berriro,
frogatuz, gogoa izanez gero, adina ez dela oztopo, gauza
eta esperientzi berriak ikasteko eta bizitzeko. Ordutik hona, poz franko eman dio bere afizioak.
Alegin jaio zen 1939an. 14 urterekin eskola bukatu eta,
artean lanean hasteko gaztetxoa zela eta mojekin laboreak egiten pasa zuen urtebete. Gero, 12 urte egin zituen
Tolosako SAM eta Arzabalza fabriketan lanean.
Azken hau utzi zuen Legazpira jon zen ezkontzeko eta
han eman zituen bizitzako urte gehienak. 2013an alargundu zen eta handik urtebetera etorri zen Berrobira bizitzera.
UMETAN, MARGOTZEKO AFIZIORIK BA AL ZENUEN?

Bai, oso txikitatik datorkidan zaletasuna da. Eskolan astean behin aritzen ginen, baina, gero etxean ere denbora
asko pasatzen nuen margotzen. Behin edo behin aitak
partikular ikastera bidaltzeko kontua ere aipatu zuen, baina 4 senide ginen eta diru aldetik ez zegoen oraingo konturik. Gero lanean hasi nintzen, arreoa jostera ere joaten
nintzen eta han bukatu ziren nire marrazkiak.
EZKONDU ONDOREN EZ AL ZENUEN JARRAITU?

Carmen Herrera Estatu Batuetan bizi den kubarra da.
102 urte ditu, eta 60 urtez margotzen aritu eta gero, 89
urte zituenean saldu omen zuen bere lehen koadroa.
Orain, bere lanak munduko galeria eta museoetan
daude ikusgai eta salgai. Ez da kasu bakarra, 2014tik
hona, arte galerietan eta arte erakustaldietan puri purian omen daude 70 urtez gorako margolari emakumezkoen arte lanak.

Ez nuen betarik, etxea, bi seme-alaba, mertzeria bat ere
eduki nuen. Oso lanpetuta bizi nintzen, ez nuen denbora
libre gehiegi.
NOIZ HASI ZINEN BERRIZ MARGOTZEN?

Duela 20 urte inguru, erretiratu baino urte batzuk lehenago ekin nion berriro. Seme-alabak haziak nituen, denda itxi nuen; azken baten, denbora gehiago nuen niretzat. Nire senarra delineantea zen eta erakusten saiatzen
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zen baina nik ez nion uzten. Asko animatu ninduen, akademia batera ikastera joateko esan eta esan aritzen zitzaidan eta horrela, Zumarragako Felix Vaqueriza margolariarekin ikasten hasi nintzen ( Gerra garaian Errusiara
eramandako umeetako bat zen, eta TVE 1-ko “Vamos a la
cama que hay que descansar…” marrazkien egilea), bi urte egin nituen berarekin eta gero, Legazpiko kultur etxeko
pintura tailerrean jarraitu nuen. Urte asko egin nituen han.
ZER SUPOSATZEN DU ZURETZAT MARGOTZEKO AFIZIOAK?

Marrazten eta margotzen ikastea lorpen handia izan da niretzat. Legazpiko etxean, gela bat nuen nire koadroekin
aritzeko eta gustora pasatzen nituen orduak han sartuta,
denbora konturatu gabe joaten zitzaidan. Askotan kezkak
eta arazoak ahazteko ere balio izaten zidan. Kultur etxeko
tailerrera ere oso gustora joaten nintzen, ikasteaz gain lagun talde ona nuen, oso oroitzapen ederrak ditut, askotan
barne terapia moduko bat egiteko ere balio zigun.
ESTILO JAKINIK LANTZEN AL DUZU?

Denetarik egin izan dut: bodegoiak, figurak, biluziak, paisaiak, abstraktoa ere bai baino oso gutxi. Gehienbat, Legazpiko argazki zaharrak eredutzat hartu eta hango garai
bateko etxeak, kaleak eta paisaiak margotu izan ditut.
Teknika aldetik ere, denetik probatu izan dut: oleoa, akuarela, tinta eta pastela. Gustokoenak, oleoa eta pastela ditut. Oso kolore bereziak lortzen dira bi teknika horiekin, ez
dakit nola adierazi baino nolabaiteko barne poza edo sortzen didate.
ETA MARGOLARIAK, ZEIN DITUZU GOGOKOENAK?

Bat baino gehiago dira baina bereziki gustatzen zaidana
Sorolla da.

Bere kuadroen argitasuna eta koloreak zoragarriak iruditzen zaizkit. Kolore horiek margotzeko erabiltzen zituen
pinturak, berak egiten zituen, era askotako hautsak eta
olioak nahastuz. Oso zaila da, meritu handiko lana.
ERAKUSKETAK ERE EGIN IZAN DITUZU.

Bai, Legazpiko Kultur-etxeko pintura tailerreko kideekin
asko. Kultur-etxean bertan, herriko tabernetan, urtean 2
edo 3 antolatzen genituen.
Bakarka berriz, bi egin ditut, bat Legazpin eta bestea Berrobin.
SALTZEN AL DITUZU?

Oso gutxi. Nire gizona ez zen saltzekoaren aldekoa eta ni
ere ez gehiegi. Gehienak oparitu egiten ditut, familiakoei,
lagunei, etab.
MOMENTU HONETAN ZERBAIT MARGOTZEN ARI AL ZARA?

Zirriborro batzuk eginda ditut, Berrobiko bat adibidez,
baina gutxi aritzen naiz. Senarraren heriotza, etxe eta herri aldaketa, oso urte gogorrak pasa ditut eta kosta egin
zait zentratzea. Gainera, Legazpiko etxean nuen bezalako lekurik ez dut hemen, eta askotan pereza ere ematen
dit, baina tira, poliki poliki erritmoa hartzen noa.
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Ibin Kirol
Kluba abian
2017ko martxoaren 21ean sortu zen Ibin Kirol Kluba,
herritarren artean kirola sustatzeko asmoz. 2016ko
frontenis txapelketako antolaketa lanetan ari zirela
otu zen ideia lehen aldiz. Buelta batzuk eman ondoren,
ekitaldien antolakuntzan, diru laguntza eskaeretan
eta beste hainbat zereginetan lagungarri izan zitekeela pentsatuz Kirol Kluba sortzea erabaki zen. Tramite
legal hauek luze jo ohi dute eta hiru hilabete eta izen aldaketa bat tarteko Ibin Kirol Kluba sortu zen.
Adin tarte desberdinentzat ekitaldi ugari antolatu dituzte urte osoan zehar. Mendi txangoak hilabetero, eta
beste ekintza batzuk tarteka: eskia, bizikleta irteerak, pi-
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lota eta frontenisa besteak beste. Esan beharra dago, kosturik suposatu duten ekintzak, Berrobiko udalaren dirulaguntzaz eta partaideek eginiko ekarpenetaz ordaindu
direla.

Data

Ekintza

2017/04/08

Eskia Candanchu

2017/05/07

Bizikletaz Plazaolan

Kirol klubeko dokumentuetan pertsona batzuen izenak
ageri arren, ekitaldi garrantzitsuetan beste hainbat gazteren laguntza ere badutela, bestela ezinezko litzateke Ion
Ander Izagirre frontenis txapelketa eta BerroBira Herri Krosa. Ekintza hauek lan luze eta nekeza dute, hala nola diru laguntza eskaerak, kartelak, kamisetak, erosketak…

2017/06/22

Atzeko txokoko pelota txapelketa

2017/06/25

Larre – San Lorentzo

2017/07/15

Pirinioak

2017/08/25

Goikomendi – Belabieta

2017/09/17

XV. BerroBIRA Herri Krosa

2017/09/24

Hernio

2017/10/28

Aizkorri

2017/11/15

XXVI. Ion Ander Izagirre Frontenis
Txapelketa

2017/11/18

Erroizpe

2017/12/02

Uzturre

Herritarren partaidetzari dagokionean denetariko ekintzak izan dira. Lau eta 30 pertsona bitartekoaizan da parte
hartzaileen kopurua, hori dela eta, Kirol klubean gustura
daude lehen urtean izandako erantzunarekin. Izan ere,
erantzun honek, gauzak antolatzen jarraitzen laguntzen
duelako.
Klubetik lerro hauek aprobetxatu nahi dituzte laguntzaileei eskerrak eman eta herritarrei parte hartzen jarraitzeko eskatzeko.
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LEIRE JAUREGI
“El Conquis”-en, ustegabeko abentura

2016ko ekainean, denbora pasa zegoen goiz batean,
anaiari “El Conquis”, ETBko abenturazko “reality show”
saio ospetsuko castingera lagundu zion. Hara iritsitakoan, berak ere hautaketa probak egitea erabaki zuen.
Uda hartan dei bat jaso zuen, preselekzionatua izan
zela jakinaraziz. Handik gutxira, lantokian baimena
eskatu eta Kolonbiako irla batera abiatu zen, telebistako lehiaketan parte hartzera.
NOLAKOAK IZAN ZIREN HAUTAKETA PROBAK?

Lehenbizi, gela batean sartu eta nire datuak eman nituen
eta gero, neure burua aurkeztu nuen, afizioak, gustuko kirolak, etab... Ez genuen inolako froga fisikorik gainditu behar izan.
5000 lagun aurkeztu ginen eta 100 aukeratu zituzten aurreneko fasean. Gero, 100 horietatik, programako zuzendariek 33 aukeratu gintuzten, hiru taldetan banatuta.
ZERGATIK USTE DUZU AUKERATU ZINTUZTELA?

Bueno, gazteleraz ez naiz oso ondo moldatzen eta “kaxera”
papera egiteko aproposa iruditu nintzaiela uste dut.
Gainera, kirola egiten dut: eskalada pixka bat, mendia, sokatira... Nahiz eta ezertan ez izan bereziki trebea, orokorrean defenditzen naiz.

TELEBISTAN, LEHIAKETA 2017AN EMAN ZUTEN, URTARRILETIK MAIATZERA, ZUEK HAN ZENBAT DENBORA EGIN ZENUTEN?

Grabaketak 6 aste irauten du. Azaroak 5ean joan ginen eta
abenduaren erdialdera arte egon ziren bertan. Nik hiru aste egin nituen.
NOLAKOA ZEN EGUNEROKO ERRUTINA?

Egun erdi batean, inmunitate froga egiten genuen, beste
egun erdian asanblada eta hurrengoan dueloa. Eta berriro
hasten genuen zikloa, atsedenaldirik gabe. Egun t´erdian,
aste bateko programa grabatzen genuen.
Ez da erraza. Klima beroa eta hezea da, janaria eta edaria
oso neurrian ematen zizkiguten, nik 3 astetan zortzi kilo
galdu nituen. Frogek ere bere zailtasuna zuten, ez dago trikimailurik, telebistan ematen duen baino gogorragoa da.
ZER DIRA INMUNITATE FROGA ETA DUELOA ?

Inmunitate froga: hiru taldeak elkarren kontra egiten duten
froga da. Irabazten duenak inmunitatea lortzen du: aste bat
(emititzeko orduan, han berriz bi egun) deskantso, ez duelorik ez ezer. Libre.
Dueloa: bigarren eta hirugarren gelditzen diren taldeen artean, asanblada bat egiten da non bi edo, edizio batzuetan
hiru, nominatu ateratzen diren(nominatuen izenak, batzuetan, taldekoek beren artean erabakitzen dute eta, bes-
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te batzuetan, kontrako taldeak aukeratzen duena izaten
da. Aurten halaxe izan zen). Nominatu horiek dueloa egiten dute, bakarkako froga, hirurak elkarren aurka. Lehenak
eta bigarrenak saioan jarraitzen dute eta galtzen duena
etxera doa.
FROGARIK GOGORRENA?

Laberintoarena. Hiru ordu, eguerdiko bero betean, deshidratatuta, bizkarreko minez. Bai, dudarik gabe, hura izan
zen gogorrena.

tan jartzen gintuzten. Adibidez, gure taldekide batek osasun arazo bat izan zuen, medikuari deitu zioten eta etorri
zenean, botika ukatu zion, segituan emanez gero, produktorak lanik gabe utziko zuelako eta bost egun pasa eta gero
eman zion.
Beste adibide bat, neskei hilerokoarentzat produktuak
ematen utziko zigutela esan ziguten, baina gero, programan sartu aurretik katxeatu eta produktuak kendu ziguten. Gero, beharrean gertatuz gero ematen zuten, baina
nere kasuan adibidez, dexente kosta zitzaidan lortzea, hasiera batean ez zidaten kaso handirik egin eta.

NOLAKOA ZEN LEHIAKIDEEN ARTEKO BIZIKIDETZA?

Hiru talde ginen. Gurean oso ondo konpontzen ginen. Programakoek, gure artean eztabaida eta lixkarra sortzen saiatzen ziren, “show”-aren zati garrantzitsua baita hori, baina
gure taldekoek, naiz eta karakterra izan, asko autokontrolatzen ginen, hasieran behintzat. Denbora pasa ahala ordea,
gosea, nekea, eta abarren eraginez, programakoek, batzutan bere helburua lortzen zuten.
Gainera, telebistan ez zituzten gauzak beti han gertatzen
ziren bezela ematen, muntaia lan handia eginda ikusten ziren. Une ezberdinetako irudiekin eszena berriak sortzen zituzten.
“REALITY” HAUETAN PARTE HARTU DUTEN BATZUK, GERO
OSO KRITIKOAK IZAN DIRA PRODUKTORA ETA TELEBISTEN
LAN EGITEKO MODUAREKIN. ZER DERITZOZU ZUK HORREN
INGURUAN?

Niretzat, ETBren jarrera dezepzionantea izan da. Oso programa arraskatatsua da, gustokoa nuen eta orain ikusi dut
nolako aldea dagoen ikusten dena eta benetan gertatzen
denaren artean.
Guk sinatu genuen kontratoan agintzen ziguten, edozein
arazo izaten bagenuen, txikiena zela ere, berehala lagunduko zigutela. Han, ordea, azken muturrerainoko egoere-

jubilatuen
elkartea

ORDAINSARIRIK EMATEN AL DUTE PARTE HARTZEAGATIK?

Sari nagusia 20.000 eurokoa da, baina zergak kendu ondoren 14.000 euro inguru gelditzen zaizkio irabazleari. Gero,
talde bakoitzeko kapitainari ere zerbait ordaindu zaio. Gainontzekoei bidaia ordaindu eta han erabilitako arropak
eman zizkiguten. Lehiaketa arrazoirik gabe uzten bada,
arropa beraiei itzuli behar zaie.
ZUK DENBORA BAINO LEHEN UTZI BEHAR IZAN ZENUEN…

Bai, ziatikak jo ninduen eta zortzi egunez atzeratu nuen
erretiratzeko erabakia, baina azkenean etsi egin behar izan
nuen. Oso gogorra izan zen.
LEHIAKIDEEKIN HARREMANIK BA AL DUZU ORAIN?

Nere taldekoekin bai baina bestekoekin gutxi.“Famoseo” bila zihoan jendea zegoen eta horiekin ez dut kimika handirik.
NOLA BALORATZEN DUZU ESPERIENTZIA HURA ?

Sekulakoa izan zen, ez naiz damutzen, leku eta jende berriak ezagutu nituen, niri mugak non dagoen jakiteko aukera izan nuen. Joan aurretik uste nuena baino gehiago
ikasi dezakedala ikusi dut, eta honek autoestimua sendotu dit.

club de
jubilados

solastoki
Eliz-Gain etxea 20493 Berrobi
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Indalecio Ojanguren 1916

Berrobi aztergai: hirigintza, aldaketa
demografikoak eta hizkuntza
Azken urteetan hirigintza, aldaketa demografiko eta
hizkuntzaren arteko uztarketak geroz eta oihartzun
handiagoa du euskararen kasuan. Izan ere, euskarak
indar gehien duen herrien tamaina txikiak, hainbatek
azken hamarkadetan jasan duten biztanleen jaitsierak eta hori saihesteko egindako hirigintza planen eraginak leku horietan euskararen egoeraren inguruko
kezka piztu du. Horregatik, ikerketa ildo hau Berrobiko kasura ekarri dugu gurean gai honen iragana eta
orainaldiari erreparatuta, etorkizunean gerta daitekeenari tankera hartzeko asmotan. Zeregin hau iritzi
eta oroitzapenekin osatzeko hainbat berrobitarrekin
ere bildu naiz.

HIRIGINTZA: BASERRITIK LAUGARREN PISURA
Gaur egun Berrobin bizi garenoi iruditzen ez zaigun
arren, gure herri txikiak aldaketa sakonak izan zituen joan
zen mendean. Gutako gehienok ez genuen ezagutu, baina XX. mendearen hasieran Berrobiko herriaren erdigunea oraingoa baino txikiagoa zen, San Andres elizaren inguruan eta errepidearen bi aldetan eraikitako 24 baserri
eta 16 kale-etxek osatzen baitzuten. Halere, 1960 urte inguruan lehen bloke-etxeak agertzen hasi ziren, herriaren
itxura eta bizimodura nolabaiteko iraultza ekarriz. Izan
ere, bizpahiru hamarkadetan 14 bloke eraiki zituzten, hau
da, ia 100 etxebizitza gehiago! Berrobitar askok dituzte
garai hartako oroitzapenak. Elenak oso azkar eraiki izana-
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1974ko iraila

2003ko maiatza
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ren oroitzapena du: “kristoneko reboluzioa izan zen, baserritar giroa izatetik,
Eldu edo Beizama bezala, dena baserria, erderaz ez zekien jendea, barrio
obrero moduko bat izatera pasa zen”.
Mikelek, bestalde, gogoan du nola garabia leku batean jarri eta bloke bat
eraikitzen zuten, jarraian beste leku batera mugitu eta beste bat eraikitzeko.
Azken horren eraginez kontraste handiko herria bihurtu zen Berrobi. Azkenik, 1980. hamarkadatik hona baserri
edota etxe zaharrenak berritu eta erdigunean zeuden belaze gehienetan
bloke-etxe gehiago eraiki dira. Azken
urteetako aldaketetan nabarmentzen
dira 2000. hamarkadan egindako plaza, eskola eta inguruko etxe zein adosatuak. Ehun urtetan hirigintzari dagokionez jazotakoa laburtze aldera, esan
daiteke gaur egungo eraikinak garaiagoak, koloretsuagoak eta pilatuagoak daudela.
Hirigintzaren eraldaketarekin batera herritarren bizimodua ere aldatu da. Anartzek, esaterako, azken urteetan
gertatutakoren inguruan hausnartzean honakoa dio:
“Etxe aldetik kristoneko diferentzia dago, etxebizitza berri
pila egin dira eta etxeez gain plaza, frontoia etab. Gazte ginen garai hartan gauza asko eraiki ziren […] Ni txikia nintzenean baserri girotik gehiago zegoen, gogoratzen naiz
Eguberrietan baserri guztietara joaten ginela kantatzera,
baina orain herri-gunean bakarrik kantatzen da. Baserriko
kontua, nahiz eta batzuk oraindik hor bizi diren, herritik
deskonektatuta dago. Pare bat lagun bizi dira baserritik, nire adineko gehienak industriatik bizi dira”.
Horretaz gain, berrobitarren egunerokotasunean zuzeneko eragina duten beste hainbat alderdi ere aldatu dira azken mendean. Atzera begiratzean Carmenek honela dio:

“Yo lo veo muy bien Berrobi ahora […] que en pequeño
es grande como yo digo porque tienes de todo. Tienes la
farmacia, tienes la carnicería, el bar de los jubilados […]
Antes lo único que había era la tienda, la Isabel y el bar,
bueno mi marido lo pasaba aquí bomba. Ahora hay más
servicios […] Mis hijas me dicen que vaya a Tolosa, pero
yo no, yo estoy muy bien aquí y mientras pueda no voy a
cambiar Berrobi por otro pueblo”.

Herriko plaza.

ALDAKETA DEMOGRAFIKOAK: BERROBI HELMUGA
Berrobiko populazioak ere gorabeherak jasan ditu azken
ehun urteetan, batez ere estatu mailako eta atzerriko migrazioen eraginez. Biztanleria totalari dagokionez, aurkitutako daturik zaharrena 1860. urtekoa da, garai hartan
346 lagun bizi zirelarik. Horrekin alderatzeko aipa daiteke
1900 urtean 355 biztanle zeuzkala Berrobik. 1940. urterako nabari zitekeen igoera, 434 biztanle bizi baitziren. Dena den, 1960 eta 1970. Hamarkadak izan ziren, hirigintzarekin gertatu zen moduan, benetako iraultza ekarri zutenak. Goranzko joera 1990. hamarkadan amaitu zen eta
ondoren behera egin bazuen ere, gaur egun egonkortuta dago.

BIZTANLERIA TOTALA
URTEA

POPULAZIOA

1960 .................................................................................. 410
1970 .................................................................................. 622
1981 .................................................................................. 612
1991 .................................................................................. 604
2000 .................................................................................. 553
2010 .................................................................................. 576
2016 .................................................................................. 575
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en jatorriari dagokionez, inguruko
herrietatik etorritakoak eta atzerritarrak bereiz daitezke. Belen, esaterako, 2006an etorri zen Seguratik
Berrobira:

Berrobiko kasuan migrazioaz
hitz egitean bi testuinguru nabarmendu behar dira. Lehena
1960-70 hamarkadetan kokatzen
da eta Bigarren Industrializazioaren haritik Euskal Herrira lanera
etorritako estatu mailako migratzaileek osatu zuten. Paper industria indartsu zegoen Tolosaldean
23 paper fabrika baizeuden, horietatik lau Berrobirekin muga egiten duten herrietan eta
bat Berrobin bertan. Enpresa horietan Berrobin bizi ziren
hainbatek egiten zuten lan. Carmenek eta Mikelek diote
migratzaile gehienak Euskal Herriko beste herri batzuetara joan zirela Berrobira etorri aurretik eta herrira etortzeko arrazoi nagusia paper fabriketan eskaintzen zen lana eta herriko pisuen prezio merkeak izan zirela batik bat.
Halere, gutxi izan omen ziren etxea erosi zutenak, gehienak kale-etxeetan maizter edo alkilatutako logeletan bizitzen hasi baitziren. Garai hartan migrazioaren garrantzia nabarmentzeko aipatzekoa da 1975 urtean berrobitarren %41 soilik zen herrian jaioa.
Migratzaile uholdea mantsotzen joan zen agortu arte eta
1980-90 hamarkadan, paper fabrikak ixtean, herrian alokairuan bizi ziren gehienak bailaran behera jaitsi ziren
Ibarra, Tolosa edo beste herriren batera. Izan ere, Berrobik
ez zuen migratzaile berri guztientzako ez lan ez lekurik.
Bigarren migrazio garaia XXI. mendean eman zen. Azken
urteetako migrazioaren arrazoiak honakoak dira batik bat:
Tolosakoak baino prezio merkeagoa, Tolosarekiko gertutasuna edota herri txiki batean bizitzeko nahia. Etorritako-

“Nik Tolosan egiten nuen lan eta gizonak Berrobin paper fabrikan. Tolosan eta Ibarran etxeak ikusten aritu ginen, baina ikaragarrizko dirutza balio zuten eta orduan nik esaten nuen behin ordaintzen hasita
nahiago nuela herri txiki batean
etxetxo bat erostea. Orduan inguruko herri txikietan bila hasi ginen eta
asko gustatu zitzaigun
etxea […] Ez genuen bilatzen herri txiki bat, garrantzitsuena lanetik gertutasuna zen […] Zerbitzu batzuk bazeudela
ikusi genuen: eskola, harategia, autobusa eta
abar […] Niri herri txikietatik gustatzen zaidana
lasaitasuna eta harremanen gertutasuna da, hiri handietan ez da hori gertatzen, hotzagoa da”.
Amaitzeko, aipatzekoa da azken urteetan Estatuko EAE
ez beste probitzietako jatorridun Berrobitarren kopurua
jetsi egin dela. Izan ere 1981 urtean %14 izatetik, 2011 urtean %9,16 izatera pasa zen. Estatuz kanpo jaiotako Berrobitarren ehunekoari dagokionez, 1996 arte %0 zen eta
%5,88 2011 urtean.

HIZKUNTZA: EUSKARAREN GORABEHERAK
Euskararen egoerak aldaketa andana izan du Berrobin
eta joko-zelaian gaztelania lagun edo aurkari moduan
izan duen arren, azken urteetan beste hizkuntza batzuen
presentzia nabarmentzen hasi da. Ikuspegi historiko labur bat emate aldera, esan daiteke estatu mailako migrazioaren etorrera eta bloke-motako etxeen eraikuntzaren
aurretik euskara zela orokorrean Berrobiko hizkuntza nagusia. Urte horietan gaztelaniaren ezagutza ez zen oso
handia, nahiz eta eguneroko bizitzako hainbat aspektu
eta espazio nabarmen gaztelaniazkoak izan. Modu oso
orokorrean hitz egiten ari garen arren, kontutan hartu

ERREPORTAIA

beharrekoa da Espainiar Gerra Zibilaren ostean eta Frankismo osoan zehar euskara hitz egiteko debekua indarrean egon zela eta horrek zuzeneko eragina izan zuela
egunerokotasunean (eskola, meza, administrazioa etab.).
Halere, inguruko herri txikietan ez bezala, Berrobin 1960.
hamarkadan eman zen migrazioak eta garai hartan biztanleriaren gehiengoa baserri girotik bloke-etxeetara aldatzeak aurrekaririk ez zuen iraultza ekarri zuen bizimoduan. Esan bezala, 1960. hamarkadan Berrobira iritsi ziren migratzaileak gaztelania hiztunak ziren eta horrek
herrian giro erdalduna izatea bultzatu zuen, bi hizkuntzen arteko bizikidetza eta talkaren ondorioz kontraste
handiko egoerak eman ziren. Mikelen haurtzaroko lagun
taldeko hainbat kide migratzaileen seme-alaba erdaldunak zirenez gaztelaniaz jolasten ziren 1970eko hamarkadan, gaur egun ere harremanak neurri handi batean gaztelaniaz jarraitzen duelarik. Carmenek ere antzeko egoera irudikatzen du: “Cuando yo llegué en 1971 casi no se
hablaba euskera, por no decir nada, ni los niños hablaban
en euskera”. Gauzak horrela, hainbatek azpimarratzen
dute Berrobin inguruko herriekin alderatuta gaztelaniak
nagusitasun handia zuela.
1978 urtea inflexio puntu bat izan zen euskararen egoeran. Aurreko urteetan euskarak gainbehera nabarmena
egin zuen erabilera zein ezagutzan. Halere, 1978 urtean
euskarazko hezkuntza eredua txertatu zen herriko eskolan lehen aldiz eta erabaki horrek eragin nabarmena izan
zuen Berrobin euskarak zuen egoeran. Aldaketa horien
emaitzak bizitzen lehenetakoa izan zen Anartz eta bere
haurtzaro eta gaztaroan euskaraz hitz egiten zuela dio,
are gehiago, gaztelaniaz hitz egiteak lotsa ematen ziola
eta galduta sentitzen zela halakoetan. Euskararen goraldian zuzeneko eragina izan zuen beste faktorea izan zen
aurreko atalean aipatutako gaztelaniazko hiztunen migrazioen agortu arteko beherakada eta paper fabriken
itxialdiarekin Berrobin alokairuan bizi ziren hainbatek herria uztea. Hori dela eta gaztelania hutsean bizi zirenen
kopurua jaitsi zen.
Azken urte eta gaur egungo egoerari dagokionez, Berrobi euskararen arnasgune moduan sailkatuta dagoen
arren, egunero bizi ditugu euskara eta gaztelaniaren arteko tentsio zein talkak. Horretaz gain, aipatu ditugun
migratzaile berrienek hizkuntza profil desberdinak dituzte jatorriaren arabera eta gainera, 1960-70 urteetan gertatu ez zen moduan, biztanle berrien haur gehienak herriko eskolan euskarazko ereduan matrikulatu izanak eragin nabarmena du. Izan ere, jatorria edozein izanda ere,

haurrak herriko eskolan matrikulatzeak herria eta herritarrekiko harremana sortu du.
Berrobin hizkuntza desberdinek duten egoera aztertzeko kale-neurketa bat burutu da eta emaitzak esanguratsuak dira. Adinaren arabera, 0-14 urteko berrobitarren
artean euskara da nagusi, nahiz eta gaztelaniazkoak izan
ziren elkarrizketen laurdena. 15-24 urte artean ere euskarak erabateko nagusitasuna du. Halere, 25-64 urte bitartean eta 65 urtetik gorakoetan elkarrizketen erdia baino
gehiago gaztelaniaz eman dira.

ETORKIZUNARI BEGIRA
Berrobik azken mendeetan hirigintza, demografia eta
hizkuntzari erreparatuta izan dituen aldaketen lerro nagusiak biltzeko saiakera egin da orri hauetan zehar. Amaitzeko gaur egun Berrobin euskarak duen egoerari begira,
etorkizunean izan dezakeen panoramaren inguruan gogoeta egitera bultzatu nahi nituzke honaino iritsi diren
irakurleak. 1960-70 hamarkadek herriko aspektu desberdinetan izan zuten garrantzia nabarmendu nahi izan dut,
baina nabaria da orduko kutsuak indarrean dirauela gaur
egun ere. Azken urteetan iritsitako erdal hiztunen migrazioak hizkuntza erabileran aldaketak indartu dituzte. Halere, gaur egun euskararen beherakadaren ardura euskaraz ez dakiten horiei leporatzea errazena izan arren, horrek ez ditu Berrobin gaztelaniaz egiten diren elkarrizketa guztiak justifikatzen. Izan ere, Berrobin ez dago gaztelaniazko hiztunen aitzakia beharrik euskaraz ez hitz egiteko. Hortxe dago ezagutza eta erabileraren arteko koxka. Berrobi euskararen arnasgunea da teorian eta ia erabat euskaraz bizitzeko aukera egon arren, gaztelaniaz
hitz egitea ez dela gutxi batzuen kontua. Aurten bertan
egin diren bi kale-neurketek, neureak eta Soziolinguistika Klusterrarenak, argi utzi dute euskararen kaleko erabilera ezagutza baino dezente baxuagoa dela.
Gauzak horrela, honaino iritsi denak bere buruaz eta ingurukoen ohituretaz pentsatu du ziurrenik. Aldaketak ez
dira egun batetik bestera etorriko, ez eta zerutik eroriko.
Egoerari buelta ematea norberaren eta herri moduan
osatzen dugun komunitatearen baitan dago. Beraz, zerbait lortu nahi badugu lanean hasi behar dugu berandu
baino lehen.

Artikulu hau Maddi Dorronsoro Olamusuren
Gizarte Antropologiako Gradu Amaierako
lanaren egokitzapena da.

25

26

KIROL TXOKOA

AUTOMOBILISMOA

Iaz izan genuen estreinakoz, Gaizka Zabalaren lasterketen berri aldizkarian. Aurtengoan ere bere afizioarekin jarraitu du eta Slalom drift eta igoerez gain Rally sprint eta
erregulartasun lasterketetan parte hartu du.
Urteako nondik norakoen inguruan, hasera Gabiriko Rally
sprint probarekin eman zion. Taldeak gogotsu ekin zion
modalitate berriari eta pertsonalki gustura izan zen errepidearekin, ibilbide tarteekin eta kopilotu lanak egindako
Joanarekin. Besteak beste Hondarribia, Azkoiti eta Lesakako rally sprintetan parte hartu du urtean zehar, betiere ondo pasa eta lasterketak bukatzeko helburuarekin.
Apirila amaieran Errioxako Arnedilloko igoeran parte hartzera joan ziren. Estreinakoz erregulartasun modalitatean parte hartu. Errioxan oso gustura ibili ziren, ondo
pasa eta pasarazteko bide politak dituztelako eta antolatzaileek ez dutelako inolako mugarik jartzen. Beraien
ezusterako lehen postua lortu zuten.
Slalom modalitatean ere aritu da estreinakoz. Doneztebeko proban pilotu ikusgarrienaren saria eta sailkapen orokorreko bigarren postua erdietsi zituen. Malerrekako taldeari gonbidapena eta paregabeko ospakizuna eskertu
nahi dizkie bide batez. Urnietakoan ere parte hartu du. Sailkapen orokorrean laugarren geratu ziren eta junior mailan
aldiz txapeldun izan ziren. Urte honetan, Gipuzkoako junior mailako txapelketa irabazten saiatuko da.
Garaipenak aipatuz, orain artean ilusio gehien egin dion
lorpena drift modalitatean lorturikoa izan da. Olaberriko

zirkuituan Espainiako drift txapelketa izan zen, bertan
Gaizkak Pro kategorian parte hartu zuen. Modalitate honetan motorraren potentzia desberdinak daude, Zabalak
240 zaldi inguruko motorra du eta 800 zaldiko potentziadun aurkariak ere badaude. Asteburua euritan izan zen,
ondorioz motorraren indarraren eragina gutxituz eta pilotuaren trebezia nabarmenduz. Asteburu horretan Espainiako drift txapelketako Pro mailan hirugarren postu
ikusgarria erdietsi zuen. Koadrilako beste batek ere hirugarren postua lortu zuen semiPro maila, asteburu bikaina izan zen beraz hura.
Dena ez da polita izan ordea, uztaileko Lekunberriko proban motorra gainberotu zen Rally sprinta amaitzear zenean. Etxera itzultzean motorra ireki eta konpondu behar
izan zuten eta bide batez beste konponketa batzuk ere egiteko aprobetxatu zuten. Konponketa prozesua ez zen urte
bezala atera eta Jaizkibel eta Urbasako igoerak ezin izan zituzten amaitu, olio bonbaren arazoak tarteko.
Arazoa konponduta dute gaur egun eta inguruko proba
batzutan parte hartuko dute urtea amaitu aurretik. Beasaingo igoera, Olaberriko motor showa, Azpeitiako slaloma eta Aiako Slaloma.
Datorren urteari begira berrikuntza batzuk izango ditu,
motor berri bat lortu eta autoa osorik pintatzeko asmoa
baitu. Txapelketei dagokienez, hemengo probez gain,
aurten motor arazoak tarteko, joan ezin izan duen Kantabriako proba batzutan parte hartzeko asmoa du. Bejondeiola eta jarrai dezala garaipenak erdietsiz!
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PILOTA
Ezin pilotalekuak alde batera utzi. Gurean bada eskupilota, frontenisa edo palan lehiatzen den jendea.
PILOTA:
Iñigo Altuna (1979). Aurtengoan Euskadiko euskal liga
irabazi du Gazteizen Santxorekin batera. Uda aldean partidu mordoa jokatu du Burgos aldean.
Xabi Zubiria (1996). Aurten Amezketako Zazpi iturri pilota eskolan aritu da pelotan. Urte nahiko borobila izan du.
Lezoko txapelketan finalerdiak jokatu zuen, Antiguon,
Najeran eta Gravnin txapeldunorde geratu da. Txapeldun izan da Estellan eta Gipuzkoan binaka eta banaka
frontoi osokoan zein 4 ½ koan. Urtekariaren itxieran Aretako txapelketa, Zaldibarko 4 ½, Lezama eta El Diario
Vasco txapelketak jokatzen ari zen.
Amaiur Alberdi (1996). Alegiako Intxurre KKErekin aritu
da aurtengoan. Zubirirekin batera Lekunberriko trapuzko txapelketan txapeldun izan ziren. Gipuzkoako txapelketan parte hartu du eskuz banakakoan lehen aldiz,
emaitza txukunak erdietsiz. Aurtengo denboraldiari begira, 3. mailatik bigarren mailara igotzea du helburu.
PALA:
Arantzazu Rodas (1995), palan aritu da aurtengoan ere.
2016 amaieran emakumea pilotari txapelketa irabazi
zuen. 2017ko ekainean Berazubiko txapelketan bigarren postuan geratu zen. Uztailean Billabonako txapelketa mixtoa irabazi zuen Aritz Eskuderorekin batera.
Emakumea pilotari txapelketa hasteko dago une honetan, baina parte hartuko du.

FRONTENIS
Aurtengoan Berrobiko Ion Ander Izagirre frontenis txapelketak XXVI. edizioa izan du. Nesken binakako txapelketan bost bikotek parte hartu dute, mutilen binakakoan 36 bikotek, banakakoan 15ek, eta txapelketa mixtoan
sei bikotek. Iazko partaidetzaren antzeko zifra izan da
aurtengoan eta antolatzaileak gustura daude arlo horretan. Txapelketari dagokionean, finalak abenduaren
8an jokatu ziren. Mutilen binakakoarekin hasi zen eta
txapeldun izateko hautagai nagusi ziren Odei Arregi eta
Edu Lobatok 30-19ko emaitzaz garaitu zituzten Xabi Zubiria eta Aitor Erauskin berrobitarrak. Txapelketa mixtoan Nagore Lizardi eta Niko Artolak irabazi zieten Kristina
Urbieta eta Yeray Otaegiri 30-23. Nesketan, herritarren
izen ematerik gabeko lehen edizioan, Edurne Argain eta
Nuria Garatek 30-14 irabazi zieten Aitziber Zabaleta eta
Enara Lasarteri. Azkenik, mutilen banakakoan, iazko finala eta txapelduna errepikatu ziren. Odei Arregik 3027 garaitu zuen Ugaitz Renobales, horrela Odei, txapelketaren historialeko bigarren postuan jarri da lau txapelarekin.

BIZIKLETA
Herritarren artean gehien praktikatu kirola txirrindularitza izango da ziur aski. Bada urte osoan ibiltzen den jendea edota udan ibiltzen dena, errepidean eta mendian ibiltzen denik ere. Batzuk beraien gisan ibiltzen dira, lasterketetan parte hartuz besteak. Txirrindan aritzen diren guztien izenak aipatzea ezinezko izaki, parte
harturiko probak aipatuko dira. Inguruko martxetan, Goierrialdea ezagutzen
(122 km), 11 cimas abraham Olano (200 km), Zarautz klasikoa (150km), Donostiako Gran fondo (180 km) izan dira aipagarrienak, baita penintsulan La clasica lagos
de Covadongako (110 km) bezelako lasterketa ere eta azkenik, bada oporrak baliatuta pirinio edota alpetako dolomitetan izan denik ere.
Aipatzekoa da urteroko ohiturari jarraiki, aurtengoan 17 herritarrek Azpiroztik
barrena egiten duten 58kmko itzulia.
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FUTBOLA
Futbola ere herrian asko jarraitzen den kirola da. Hau honela izanik herrian bada kirol hau praktikatzen duen hainbat gazte.
• Garikoitz Egimendia (1991). Iaz Tolosako Samaniego Orixe taldean jokatu zuen. Gipuzkoako areto futboleko 3.
Mailan 4. postuan amaitu zuten. Bigarren mailan izandako gertatakariak tarteko, plaza bat libre gertau zen eta
hutsik geratutako maila eskuratu zuten. Aurtengo helburua bigarren mailan mantentzea izan arren, lehen 4
partidak irabazi dituzte eta ez dute ezer baztertzen.
• Julen Gil (1999). Iazko denboraldian Gipuzkoako jubenil
mailako liga irabazi zuen. Aurtengo denboraldiari begira
Samaniego Orixeko bigarren taldean jokatuko du senior
mailan, eta denboraldiko helburua mailaz igotzea da.
• Beñat Goenaga (1999). Zizurkilgo Danena KE taldean jokatzen du, gipuzkoako jubenilen lehen mailan. Iazko ligako finalerdietan kanporatuak izan ziren. Aurtengo helburua goiko mailara sailkatzea eta sailkapen fasea jokatu ezin bada kopa irabaztea.

ARRAUNA
Euskal Herriak lotura handia
izan du itsasoarekin, baleen
arrantza esaterako. Arraunketa da itsasoko gure kirol
tradizionala eta badugu bera praktikatzen duen herritarrik ere.
Mikel Areizaga (1998) Zarauzko eta Tolosako arraun
elkartean aritzen da eta denboraldian batel eta aulki mugikorrean aritzen da.
Batelei dagokionean Tolosako klubean kadete mailan aritu da. Gipuzkoako ligan bigarren postua lortu dute, Gipuzkoako txapelketan laugarren eta Euskadikoan bostgarren.
Aldi berean, jubenil mailako taldean patroi lanak egin ditu
Gipuzkoako txapelketan bostgarren postua eta Euskadikoan zortzigarren postua erdietsi dituzte.
Aulki mugikorrei dagokionean Zarautzekin aritu da arraunean. Gipuzkoako txapelketa eta ligan bigarren geratu dira.

KORRIKA
Lasterka aritzea ere oso kirol ohikoa da gurean. Proba esanguratsuenetara jota hona hemen egutegiko ordenean.
Zegama Aizkorri mendi maratoia (2017-05-17), Ibai Madinak 115. postua 4:50:49ko denbora batekin. Leitzako EH
Mendi Erronka, 67 kmko lasterketan Ion Jauregik 11:33:19ko
denbora osatuz. Zarautzko triatloia (2017-06-10) Ibai Madina 140. izan zen 5:01:05eko denborarekin eta Alex Jimenez
357. 5:34:58 ko denborarekin. 2017-06-18an herriaren ingurutik pasatzen zen mendi lasterketa, T3T eta bere anaia txikia T2Tan. Lasterketa luzean, mendi maratoian, Ion Jauregi
7:00:22ko denbora egin zuen. Aipatzekoa 24 kmko lasterketa motza sei herritarrek amaitu zutela; JoxeLuis Zabala,
Jon Altuna, Mikel Belaunzaran, Iker Elustondo, Asier Armendariz eta Nagore Lizardik. Iraileko hirugarren asteburuan urteroko zita, XV. BerroBIRA Herri Krosa. Aurtengoan
48 partaide haurren maila ezberdinetan eta 32 helduen
mailan. 32 hauetatik 15 herritarrak izan ziren. Garaipena
Hmatou Salaheddine (23:48) eta Lourdes Colomok (28:37)
erdietsi zuten. Lasterkari askoren urteroko helburu berriz
Behobia-Donostia maratoi erdia. Aurtengoan Ibai Madina,
Gregorio Plazaola, Alex Jimenez, Xabi Pagola, Azibar Zabala, Iosune Alberdi, Iñigo Aurkia, Igone Lasa eta Arantxa Garinek bukatu dute.
Aipagarria da indarra hartzen ari den kanikross modalitatea ere. Kirol honetan Lasterkariek txakurrekin batera
lehiatzen dute, biak soka batekin lotuta daudelarik. Kiko
Davila eta Maddi Davila ibiltzen dira lasterketa hauetan.
Aurtengoan ibili ez den arren, azken urteetan askotan ibili
da Kiko modalitate honetan. Bestalde, iaz, Errioxako ligan
Maddik lorturiko podiuma.
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ESPEDIENTE ONENARI
SARIA
Unibertsitate eta Goi-mailako ikasketetan ikasturte bakoitzean izandako espediente akademiko onenek Kutxa
Fundazioaren saria jasotzen dute. 2016-17 ikasturtea
41. edizioari dagokio eta berrobitar batek jasoko du espediente akademiko onenari dagokion sarietako bat:
Maddi Dorronsoro Olamusu. Sari ematea abenduaren
18an izango da. BEJONDEIOLA!

IV. ARGAZKI RALLYA
Adina izan zen
aurtengoaren gaia
IRABAZLEAK
Marijo Belaunzaran helduen mailan,
“Sukalde zahar” argazkiarekin
Maren Egues gazteeetan,
“Handitzen, handitzen” izenekoarekin.

BERROBI BIZIA 2017
Berrobi BIZIA eragile ezberdinen arteko lankidetza jarduerak bateratzen dituen, eta kultura, bizitza osoan zeharreko ikaskuntza, ongizatea, aisialdia, esku-hartzea
eta kolaborazio-sareak dinamizatzea helburu bezala dituen Berrobiko herritarren partaidetza proiektua da.
Oraindik ibilbide laburreko ekimena izan arren, azken
urteotan ekintza, ikastaro eta lankidetza programa ezberdinak aurrera eraman dira aipatutako paradigma honen baitan. Adin tarte ezberdineko herritarrek parte hartu dute, izan haur edo gazte, guraso, heldu edo jubilatu.
Hauetako jarduera bakoitzari ateratako probetxuaz jabetzeko, eta ondorioz, dagokion balorazioa egiteko,
esan bezala, esperientzia berriegia bada ere, asko izan
dira ekimenaren inguruan jasotako gogoetak. Eta gogoeta horietatik abiatuta eraikiz jarraituko duen proiektua da, finean. Herritarrentzat herriko baliabideak -pertsona, ezagutza eta lankidetza uztartuz- eta herrian
ekarpen sozial eta kultural aberasgarria sustatuko duten ekintzak dira.
2017. urteko programazioaren baitan, honakoak nabamendu daitezke:
• Helduei zuzendutako “Bizi zaitez bizi” ikastaro trinkoa,
bizi estilo osasungarrien inguruan.
• Etxeko lore eta landareen zaintzari buruzko tailerra eta
lehiaketa.
• Ingurumenaren inguruko hausnarketa teoriko-zientifikoa.
• Solastoki Jubilatu Elkartearekin lankidetzan antolatutako irteerak Bizkaia, Errioxa, Arantzazu eta Getariara.
• Euskal produkzioko dokumentalen proiekzio eta eztabaidak.
• Pinhole estiloko argazkilaritza eta egurra lantzeko
ikastaroak.
• Bularreko minbiziaren inguruko hitzaldia.
• Iruñeako Salting gunera eta Irrisarri Land abentura
parkera irteerak.
• Norbere buruaren edertasun eta apaintze tailerra.
• Berrobiko baratze parkearen baitan, ikastaro trinkoak.
• Onintza Enbeitaren solasaldi eta hausnarketa kritikoa.
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IKASTURTEKO PROIEKTUA: EGITURAK
Egiturak ardatz hartuta lan egin dute 2016-2017 ikasturtean. Hiru egitura hauek landu dituzte: arkitektura, gorputza eta hizkuntza.

Irteerak:

Iruñea: ”Human body” erakusketa ikustera joan ziren.
Lekaroz: ”Ingeleseko barnetegia”: 5. eta 6. mailakoak astebeteko egonaldia egin zuten bertan.

1. HIRUHILABETEKOA: “ARKITEKTURA”

3. HIRUHILABETEKOA: “HIZKUNTZA”

Gai hau jorratzeko Berrobiko historiaurrea landu zuten,
munduko harresiak non zeuden kokatu zituzten, haur
bakoitzak bere logelako maketa eskalan egin zuen, munduko eraikuntza ezberdinen informazioa jaso zuten,
Aroztegi azpi aldean koloretako hariak erabiliz animaliak
bizitzeko egiten dituzten egiturak sortu zituzten: habiak,
amaraunak…
Aintzane arkitektoak zubiak egiten irakatsi zienhirugarren eta laugarren mailako ikasleei.
Taldeka, material ezberdinekin txabola desberdinak egin
zituzten eta ondoren“Eraikiz”erakusketan, eskolako aterpean, gurasoen aurrean aurkeztu zituzten.

Esaera zaharrak landu, definizioak bilatu, hitz jokoak sortu, “Hitz pasa” eta 1,2,3 jokoak prestatu … hori dena eta
gehiago egin zuten “Hizkuntza Lehiaketa” gurasoekin jolastu ahal izateko.
Hiruhilabeteko honetan Patxi Zubizarreta idazlea etorri
zen urtean zehar bere idazlanak irakurri ondoren.

2. HIRUHILABETEKOA: ”GORPUTZA”
Hiruhilabete honetan bisita asko jaso zituzten:
• Joseba fisioterapeutak masajea nola ematen den erakutsi zien.
• Dyakoek sorospen ikastaroa eman zieten hirugarren
eta laugarren mailakoei.
• Ikerne erizainak -eskolako gurasoa denak- bere lanaren
berri eman zien txikienei.
• Arantxak, pediatriako erizainak, lehen sorospenen berri eman zien.
• Mikel Legarra medikuak gaixotasuna eta immunitate
sistema azaldu zien 5. eta 6. mailakoei.
Azkenik hitzaldia eman zuten gurasoen aurrean.

Bestelakoak:

• Ramon Olasagasti idazle berrobitarra“Sugaar”lanaren inguruan hitz egitera etorri zen. Ipuin bat nola idatzi ere
azaldu zuen.
• Euskara eguna: Eskolako aterpea inauguratuz Karaokea eta txokolatada egin zen.
• Eguberrietan kantatzera atera ziren.
• Ostegun gizenean beraiek egindako maskarak jarri zituzten.
• Kulturaldiko emanaldia estreinekoz Berrobiko elizan.
• Azpeitiara, tren museora eta Loiolara, urte amaierako
irteera.
• …
Aipatzekoa da ikasturte honetan 6.mailako 10 ikasle joan
direla Berrobiko Eskolatik Tolosako Orixe Institutora; hau
da hutsunea utzi dutena!
Urtero esaten dugun moduan, horrenbeste lan egin ondoren, ez da erraza guztiak jaso edo laburtzea. Horregatik, informazio gehiago behar baduzue, horra hor Berrobiko Eskolako blog interresgarria:
www.berrobikoeskola.blogspot.com
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Aurten XV. edizioa dagoeneko. 40 parte hartzaile izan dira eta 41 lan, horietatik 26 prosan eta 14 poesian. Kulturaldiaren egitarauaren baitan Begi-Urdin Gaztegunean
eman ziren sariak.

LITERATUR LEHIAKETA

1.KATEGORIA (LH 1-2) POESIAN
Irabazlea: ex aequo
Aroa Mendia “Mantangorri” lanarekin.
Irati Karrera“Oporretako olerkia” lanarekin.
2.KATEGORIA (LH 3-4) PROSAN
Irabazlea: Ander Agirretxe ”Lau ajente apuruan” lanarekin.
Aipamena: Unax Zudaire “Lau lagun eta isla” lanarekin.
3.KATEGORIA (LH 5-6) PROSAN
Irabazlea: Nahia Omaira Dorronsoro “Non dago ama”
lanarekin.

TXOMIN GARMENDIARI
OMENALDIA
Bide-Ona Elkarteak Txomin Garmendia bertsolaria omendu zuen azaroaren 25ean. 60 lagun inguru elkartu ziren
bazkari bikaina eta bertso saio ederrarekin eguna ospatzera. Bertsotan Iñaki Murua, Sebastian Lizaso eta Txomin
bera aritu ziren.

XXVII. KULTURALDIA
Maiatzaren 5etik 30era ospatu zen. Berrobiko Udala, Solastoki Jubilatu Elkartea, Ibin Kirol-Kluba, Urreburu Pilota Elkartea eta Ekintza Guraso Elkartea eta Berrobiko Parrokiak elkarlanean antolatu zuten eta honako hau izan
zen egitaraua:
Argazki ikastaroa eta IV. Argazki Rallya, “Gutik Zura” dokumentalaren proiekzioa, bizikleta ibilaldia, San Isidro
eguneko baserritarren afaria, Udaberriko Azoka, “Zerua
beti beherago dago” poesía musikatuaren emanaldia,
jubilatuen irteera Kastejoira, “Sexijentziak” Clown ikuskizuna, herriko pilotari gazteen arteko partidak, herriko
eskolako ikasleen antzerki emanaldia, haurren zeloen
inguruko hitzaldia, maskarak egiteko eskulan saioa eta
robotika, jimnasia erritmikoa, judo eta euskal-dantzetako ikasleen emanaldiak.
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JOSEBA IZAGIRRE
Aurten ere Josebak bere maila erakutsi du: parte hartu
duen lehiaketetan saridun izan da.
Berrobiko trikitixa txapelketan bezalaxe Zizurkilgo Gaztetxoen trikitixa txapelketan ere garaile izan zen. ArroaBeherako Txapelketan bigarren saria lortu zuen. Billabonako Sara Iriarte eta Josebari ZORIONAK!

HERRIKO JAIAK
SAN AGUSTINAK
Abuztuaren 25etik 28ra festa giroan izan ziren berrobitarrak. Aurten egitarauari hasiera mendi ibilaldiarekin
eman zitzaion: gu bai sanoak! Jarraian “Herri txiki, infernu
handi” telebista saioko protagonisten eskutik txupinazoa, buruhandiak, meza, toka txapelketa. Arratsaldean
trikipoteoa eta ondoren herri afaria giro ederrean eskolako estalpen bildu ziren eta Eromerian Taldearen kontzertua eguna bukatzeko. Larunbatean Gorritiren ikuskizuna, koadrilen arteko paella lehiaketa eskolako estalpean
eta bazkaria Bide-Ona Elkarten. Arratsaldean BerroBINGO herri jolas gustagarriari ekin zitzaion bigarren urtez.
Gauean pilota partidak eta ondoren Krakobia musika taldea hippien bisitarekin. Igandean umeen eguna zenez
beraientzat puzgarriak eta apar festa. Eñaut Elorrietaren
kontzertu eder eta hunkigarriarekin gozatu zuen bertara
azaldu zenak. Eguna bukatzeko Carlos Javier eta Latin

Dziadeken eskutik musika lasaia izan zen goxo lo egiteko
ere. San Agustin egunean Trikitilari txapelketa eguardian
eta arratsaldez ekaitzarekin batera sagardo dastaketa Izer
eta Alabierren trikiti doinuz alaiturik. Zahagi ardoa, erromeria eta bakarrizketak eman dio amaiera aurtengo festei.

SAN ANDRESAK
Azaroak 30 eta abenduak 8 bitartean ekintza ugari antolatu dira San Andres eta Euskararen Egunaren inguruan: jubilatuen bazkaria Iriarte jatetxean,Tremes ogia banatzea,
Etxola haur-txokoko hormaren margoketa tailerra, puzgarriak..., Jakoba Errekondoren hitzaldia, ”Kantu jira”, magia,
haurrentzat ekintzak, antzerki erakustaldia,Uzturrera ibilaldia, zirko tailerra, talo jana, frontenis txapelketa eta
gehiago.
Ez dugu aspertzeko betarik!

URTETIK URTERA

LESMESEN TXERRITEGIA
PORC D´OR SARIETARAKO
IZENDATUA
HARATEGIA ITXITA
2003ko abuztuaren 9an etorri zen Xabi harategira .
2017ko uztailaren 22an itxi zuen Ibarrara joateko. Berak
hauxe dio ”lana ahal nuen hobetoen egiten saiatu naiz”.
Orain hutsune latza utzi du herrian.

EUSKARAREN EGUNA
Urtero, abenduaren 3an, "Euskararen Eguna" ospatzen dugu Euskal Herri osoan. “Tolosaldean euskaraz 365 egun” leloa osatu dute, herri bakoitzak hizki edo letra bat jarriz. Berrobik “E” hizkia egin behar
izan du, horrela esaldi osoaren zati bat osatuz.
Eskolako ikasle, irakasle eta zenbait guraso “ Kantu Jiran” aritu ziren, platillo, bonbo, trikitixa eta panderoa
joz aurretik prestatutako euskal kantak abestuz eta
herria girotuz.
Ea “Euskararen Eguna”, ”Euskararen Urtea “ bihurtzen
den laster. Kontuan izan behar dugu esaldi indartsu
eta akulugarri hau:
“Euskara galtzen da, dakitenek erabiltzen ez dutelako
eta ez dakitenek ikasten ez dutelako”.

Porc d´or sariak 1994ean sortu ziren, Espainiar Estatuko txerri haztegien lana baloratzeko eta bultzatzeko. Aurten, estatu osoko 700 esplotazio aztertu ondoren, 96 aukeratu zituzten, Segovian, Azaroaren
17an ospatu zen finalerako. Hauetako bat Usarreko
txerritegia izan da, Euskal Autonomia Erkideko ordezkari bakarra gainera.
Orain arteko edizioetan 9 sari lortu dituzte (6 brontzezko, 2 zilarrezko eta urrezko bat), aurtengoan diploma eskuratu dute.
Bestalde, Urriaren 7an, suediar abeltzain talde baten
bisita ere jaso zuten, bere txerritegia nola kudeatzen
duten ikustera.

IRIARTE JATETXEA ETB-KO
“JUEGO DE CARTAS”
LEHIAKETAN
Euskal Herriko hainbat jatetxeen arteko lehiaketa da aipaturikoa. Saio bakoitzean 4
jatetxe lehiatzen dira. Berrobitarren kasuan, aurkariak
beste hiru jatetxe hauek izan
zituzten: Lazkaoko Lazkao Hotela, Olaberriko Castillo
eta Ordiziako Oiangu. Lekua, janaria eta serbitzua baloratzen dira irabazlea erabakitzeko eta bere saioan Iriarte
Jatetxea izan zen garailea.
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Ikasleak idazle
Hara hemen berriro ikasleen lanak. Literatur lehiaketan adina kontutan hartuz maila
desberdinetan aurkezten ditugu leiho honetan. Hemen dituzue Ander Agirretxe eta
Nahia Omaira Dorronsororen lanak.

L a u a je nt e a p u ro a n
Hemendik oso urruti baziren, ajenteak ziren lau anai-arreba, Pol, Lucia, Alex eta Bruno. Pol zaharrena zen, oso
indartxua zen eta lagunei laguntzea asko gustatzen
zitzaion. Lucia eta Alex aldiz bixkiak ziren eta pertsonalitate berdina zuten, baita telepatia erabiltzeko gaitasuna ere. Azkenik, Bruno anai gazteena zen eta nahiz eta
gauzak pentsatu gabe egiten zituen askotan, baina
familiako alaiena zen.
Egun batean eskolatik atera eta etxera iritsi bezain laister,
kapitainak deitu zien, munduari buelta eman behar ziotela
aginduz, harri bitxi magiko bat aurkitzeko. Polek esan zion aita
eta amari:
-Aita, ama, misio bata egitera Joan behar dugu.
-Ongi laztana, zaindu zuen buruak-esan zuen amak.
Eta hegazkin bat hartu eta Bartzelonara joan ziren La Sagrada
Familia izeneko elizara, baina harri bitxi magikoa ez zuten bertan aurkitu. Zalantza horretan, Alexek esan zuen:
-Eta orain nora goaz?
-Orain Parisera joan behar dugu- esan zion Polek.
Anaiek trena hartu eta Pariserako bidaia ekin zuten, baina alferrik. Paristik Afrikara joan ziren eta han bertan Tarzan ikusi
zuten. Liluratuta gelditu ziren Afrikako paisaiarekin, baina ez
zuten harri bitxirik aurkitu. Polek esan zuen:
-Kaka zaharra non aurkituko dugu harri bitxi magikoa?!!!
-Goazen New York-era- esan zuen Luciak.
-Bai, goazen-esan zuen Brunok.
Bertara iritsi bezain laister, Brunok esan zuen:
-Ze handia den New York.
-Hemen ez dago harri bitxi mamgikoa- esan zuen Alexek.
-Ba goazen orain Txinara- esan zuen Polek.

Txinara joan ziren, eta orduak
pasa zituzten, baina azkenean
Txinako harresian aurkitu zuten bila zebiltzan harri bitxia.
Harri bitxia aurkitu bezain
laister hegazkina hartu eta
etxera bueltatu ziren, ondoren agentzia eta hor kapitainaren ofizinan sartu ziren. Harri
bitxi magikoa mahai gainean utzi
zuten, baina bertan lau anai-arrebak
kapitain gaiztoaren iruzurraz ohartu ziren
eta munduaren azkena gertu zegoela ikusi zuten.
Anai-arrebak korrika alde egin zuten eta jendeari ohiu eginez
egia esaten hasi ziren, baina jendeak gezurra zela uste zuen.
-Ez! Bizitzaren amaiera! -esan zuen Brunok.
-Ez dut hil nahi!
-Hiltzen bagara asko maite zaituztedala esan nahi dut!-esan
zuen Luciak.
Eta Polek esan zuen:
-Ez, ez eta ez. Ez dut inola hori gertatzen utzik. Plan bat daukat.Planaren xehetasun guztiak kontatu zizkien bere anai-arrebei.
Dena prest zegoen munduaren amaierarako eta anai-arrebak
plana martxan jarri zuten. Horrela, Brunok kapitaina zirikatu
zuen honen arreta deitzko, bitartean Alex eta Luciak soka mehe
bat tenkatu zuten. Kapitainak soka mehe hau ez ikustean ziplo
erori zen lurrera, ondoren Polekin zetozen agenteek kapitaina
atxilotuz. Hiru anaiek harri bitxi magikoa leku seguru batean
gorde zuten, berriz inork aurki ez zezan. Hala bazan eta ez bazan sar dadila kalabazan eta irten dadila Berrobiko plazan.
Ander Agirretxe
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Non dago ama?
1907ko egun batean, Zamoran, mendian dagoen Robledo herrian
jaio zen Carmen. Berak hemeretzi urte zituenean Donostiara etorri
zen bere bi ahizpekin etxe dirudun batean neskame lanak egitera.
Bakoitzak etxe desberdinetan egiten zuen lana. Bera hiru ahizpetatik
erdikoa zen.
Ez dakigu noiz nola edo non baina lan egiten zuen etxeko gizon baten umearekin haurdun geratu zen. Etxe horretakoak beste etxe batean sartu zuten Carmen, moja batzuen kargu. Garai haietan emakume bat haurdun geratzen bazen ezkondu gabe etxe batean sartzen
zuten mojekin umea eduki arte.
Bere ahizpak sumatu zuten bere falta, astean egun bat zuten librea
eta beti batera ateratzen ziren kalera. Garai haietan ez zegoen telefonorik eta ezin zuten deitu. Egun batetik bestera ez zen azaldu, aste
bat ez, bestea ere ez. Ez zuten bere berririk jasotzen. Lan egiten zuen
etxera ere joan ziren, baina beste neskame batek beti esaten zien ez
zegoela etxean edo nagusiekin bidai batera joan zela. Bere ahizpa txikienaren nagusia bilatzen hasi zen eta ze etxetan zegoen aurkitu
zuen. Bere gurasoei abisatu zien baina aitak bakarrik zeukan joatea,
baina ezin zuen, herrena zen eta ezin zuen horrelako ibilbidea egin.
Azkenean 1926ko azaroaren 23an goizeko 3etan jaio zen bere alaba
Maria. Ez zioten umea hartzen utzi baina berak nahi zuen izen eta abizenak jartzea lortu zuen. Bataiatu eta arratsaldeko 5etan Sehaska
etxera eraman zuen norbaitek, alkandora bat, jipoi bat, haur-ohial bat,
buruko zapi bat, lepoko zapi bat, txaketa, eta tokilla bat, dena berria,
katea, bi domina, eta bataio agiriarekin. Carmentzat oso gogorra izan
zen umea uzteko momentu hori, berriz ikusteko esperantza bazeukan, horregatik jarri zizkion bere abizenak baina azkenean bazekien ez
zuela berriz bere alaba ikusiko.
Handik atera bezain laister bi ahizpak hartu zituen eta herrira bueltatu ziren.
-Nora goaz?- galdetu zuen bere ahizpa txikienak.
-Etxera- erantzun zion Carmenek.
Ez zuten ezer gehiago galdetu bidaia osoan.
Garai haietan desohore handia zen familiarentzat ezkondu gabe alabaren bat haurdun geratzea. Baina bere amak ez zuen alaba baztertu
etxean agertu zenean.
Etxera heldu zenean ama joan zitzaion eta esan zion.
-Bazeneukan umea ekartzea, denen artean zainduko genuen.
-Ama, denak sufritu dugu, utz dezagun hau! - erantzun zion Carmenek.
Carmen hango gizon batekin ezkondu eta Argentinara joan zen bizitzera. Hiru
seme-alaba eduki zituzten.
Joan eta lau urtetara lanetik ateratzen ari zela gizona hil zioten. Carmenek hiru ume txikirekin gelditu zen, lanik gabe. Gizona hil eta gero
bueltatu zen Zamorara, bueltatu zenean bere gurasoen jaraunspena
jaso zuten, altzariak eta horrelako gauzak saldu zituen izan ere ez
zuen lanik. Hori dena egin eta gero Argentinara bueltatu zen berriro.

Carmen 1980. urtearen inguruan hil zen.
Bestalde Mariak hiru hilabete egin zituen egunean, hartu
zuten Errezilgo Saletxe baserrian bizi ziren senar-emazteak. Garai haietan ohitura zen senar-emazte batzuk umea
galtzen bazuten beste bat hartzea etxean.
Mariaren amaordea haurdun geratu zen eta beste alaba bat
eduki zuen, bera txikia zenean. Geroago beste hiru anai-arreba
eduki zituen. Berak hamar urte zituenean bere amaordea hil
zen eta bere izeba-ordearen etxera joan zen bizitzera.
Handik urte batzuetara bere senarrarekin ezkondu eta bost
seme-alaba eduki zituzten.
Mariak ez zuen inoiz berari gertatutakoaz hitz egiten. Ez zitzaion gustatzen. Berari gauzak galdetzea ere ez. Inork ez zuen horretaz hitz egiten.
Seme-alabak hazi eta pixkanaka etxetik joaten hasi ziren. Zortzi biloben aitona-amonak bihurtu ziren Maria eta Jose.
Maria 85 urte zituela hil zen minbiziaren ondorioz. Bere gizona ia urte
bete geroago hil zen 94 urterekin.
Maria bizi zenean ez zuen ezer jakin nahi eta bere erabakia zenez ezin
zuten ezer egin.
Bera hil zenean bere senarrak ere ez zuen horretaz ezer jakin nahi, horregatik biak hil arte itxaron behar izan zuten bilatzen hasteko.
Maria eta bere senarra hil ondoren beraien seme-alabak beraien amona bilatzen hasi ziren. Bilatzen hasi eta non jaio zen aurkitu zuten.
Handik denbora batera seme gazteenak eta bere andreak erabaki zuten Zamorara joatea beraien seme txikienarekin.
Lehenengo egunean Mariaren semea eta bere familia Mariaren amaren
herrira joan ziren, Robledora. Kasualitatez herrian jendea zegoen, baina
inor ez zen han bizi, herrian etxe asko zeuden baina ez zen inor bizi.
Bere amaren historia kontatu zieten, bere amona zein zen, ez zekiten
historia horretaz asko baina kontatu zietena askotarako balio izan
zien. Esan zieten lehengusu batzuk zeuzkatela baina ez zirela familiarekin ondo ematen, beste batzuk ere zituztela eta herrian bizi ziren.
Baina dagoeneko ez zen ordua inoren etxera joateko. Afaldu eta hoteleko gelara joan ziren lo pixka bat egitera. Hurrengo egunean ondo
gosaldu eta herriko udaletxera joan ziren. Udaletxean zegoen andre
batek lagundu zien Mariaren ama bilatzen. Han bere lehengusuaren
gizonari deitu zioten eta udaletxera joan zen. Lehenengo bere kotxean joan ziren, gero beraien kotxea ikusi zutenean hartu eta bere
etxeraino bere atzetik joan ziren. Han Mariaren lehengusuetako bat
ezagutu zuten, Mariaren antza zeukan! Isabel izena zuen. Hitz egiten
hasi ziren eta historiaren bi aldeak ikusi zituzten. Orduan ulertu zuten
zer pasa zen.
Eguna berarekin pasa zuten, asko hitz egin zuten, Isabelen eta Mariaren izeba baten etxera joan ziren baina beraien izeba eta bere senarra
dagoeneko hilda zeuden.
Azkenean bi egun batera egon eta gero etxera bueltatzeko garaia heldu zen, agurtu eta kotxea hartu zuten etxerako bidean hasteko. Berriz
bueltatuko ziren Zamorara baina oraingoan etxera zihoazen.
Kontaktuan jarraitu zuten bi familiak, batzuetan deitzen ziren. Ondo
ematen ziren, baina bakoitzak bere bizitzarekin jarraitu zuen.
Nahia Omaira Dorronsoro
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