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SARREREA

Lau urte joan dira gure herriko ondarea batzen hasi ginanetik. Lehenengo toponimia batzeko egitasmoa bete genduan eta haren
emaitza mapa bat izan zan.

Gero bizimoduagaz zerikusia daukien arlo guztien ganeko informazinoa batzeari ekin geuntsan; interneten lehenengo txatalak ar-
gitaratu eta, orain, emaitza orokorra aurkezteko ordua da.

Edade batetik beherako bediaztarrok ezagutu doguzan herria eta bizimoduak zerikusi gitxi daukie aurreko berrogeta hamar urtee  ta-
koakaz. Etxean entzun izan doguz hainbat kontu, lehen hau egiten zala, eta bestea zelan zan. Lan honen bitartez, informazino guzti
hori ordenauta eta danok ezagutzeko moduan eskaintzen dogu. Kontu arruntak dira, eguneroko bizimodukoak, baina interesgarriak
gure eboluzinoa hobeto ulertzeko.

Eskerrak emon behar deutsueguz zuen pazientziagaz lan honetarako informazinoa emoten lagundu dozuen guztioi eta argazkiak
lortzen etxeko albumak eta kajoiak arakatzen ibili zarienoi. Zuei esker heldu ahal izan gara emaitza honetara.

Udalaren helburua da gazteei gure aurrekoen bizimoduaren barri emotea, eta horren bitartez gure herriko euskerearen transmisi-
noa egitea; hau da, atzera begiratuz geroa ziurtatzea.

Liburua euskarri iraunkorra da hori guztia lortzeko, baina horreri bideoa, irudia, gehitzen badeutsagu, lekukotasunak askoz bi-
ziagoak, sinisgarriagoak eta hurrekoagoak egingo jakuz.

Gure hizkuntza eta kultura geroratzeko helburuagaz egin dan behar hau orain guztion esku dago. Lehenengo pausua eginda dago,
materiala bera sortzea. Hurrengoa herritarren artean zabaldu eta erabiltzea da; hemendik aurrera biderik ahalik eta luzeena egitea. Ia
danon artean lortzen dogun!

Aitor Zorriketa
Alkatea





BERBAURREA

Liburu honetan, izenburuak dinoan moduan, XX. mendean Bediako bizimodua zelangoa izan dan erakusten da. Ez da mende
osoa harrapetan, gure barriemoileak gerra aurretxuan jaioak diralako gehienak. Horrez ganera mendearen azken hamarkadak ez dagoz
zehatz jasota. Esan daiteke lan honetan mendearen erdia dagoala ondoen erakutsita. 

Bediako herriaren barri lehenago be aztertu izan da, lan honek aurrekoak daukaz. 1922-24 bitartean Tiburcio Ispizua zanak iker-
keta lan batzuk egin ebazan. Bedian egon zan abade, eta Jose Miguel Barandiaran zanak asmautako metodologiari jarraituta, hiru ar-
tikulu argitaratu zituan Anuario de Eusko Folklore aldizkarian, heriotzako ohikuneak, herri egutegia eta ume-hizkuntzari buruz.

Koldo Azkue be Bedian egon zan, osasun arloko langile moduan. Orduko edadeko jenteagaz euki eban hartu-emona aprobetxauta,
lan ederra egin eban herriko ohitura eta bizimodu tradizionalari buruz: Bedia XX. mendean (2002). Orduko barriemoileek gerra ga-
raia askoz argiago eukien gogoan, eta orduan batutako informazinoa gaur egun urrinduta geratzen da.

Lan honek kate horretan beste maila bat dakar, aurrekoen aldean hainbat aldaketagaz batera. Joan dan mendearen azkeneko lau-
renean gizartea guztiz aldatu zan; arlo guztietan, ganera. Urte gitxian mende oso baten baino aldaketa gehiago gertatu ziran: gizarte
mailan, balioetan, ohituretan, bitartekoetan, erosotasunean, mundua ezagutzeko aukeretan… Hori guztia hurrengo lan baterako ge-
ratu da, honetan jasotakoagaz konparatu ahal izateko. 

Informazino guztia herriko jenteari grabau jakozan alkarrizketen bitartez dago jasota. Hogeta hamar laguni egin jakoz grabazi-
noak. Tartean auzo guztietakoak dagoz, andrak eta gizonak, bizimodu edo beharleku ezbardinekoak. Danakaz herriaren barri oroko-
rra emotea izan da lan honen helburua; eurak bizirik dagozala euren bizitza herrian zelangoa izan dan batu, eta herria bera zetan
aldatu dan ikusi.

Jaso ezeze, lan honen helburua da atzetik datozanak horren barri eukitea, eurei eskura ipintea aldi bateko bizimodua, nondik ga-
tozan jakiteko, eta oraingo hainbat kontu hobeto ulertu eta interpretau ahal izateko. 

Amaitzeko eskerrak emon behar deutseguz lan honetarako izan doguzan lekukoei eta zetan edo hatan lagundu daben guztiei.
Baita Bediako Udalari be egitasmo hau aurrera aterateko egin dauan ahaleginagaitik, eta horretarako gugana jo dauelako. 

Gure iragan hurbila ezagutzeko balioko ahal dau lan honek.

Labayru Ikastegia
Herri Ondare Atala
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Gure lekukoek, herriari esateko, gehiago erabili izan
dabe Kolazino izena Bedia baino. Bedia batez be erderaz
berba egin orduan erabilten eben, baina euskeraz Kolazino.
Aldi baten Colación de Bedia zan; hau da, Bedia ez zan
parrokia, Galdakaokoaren menpe egoan, eta horixe adie-
razten dau Colación horrek. Hortik dator euskerazko for-

mea be, baina ahozko hizkuntzan
bakarrik erabili izan da.

Gure herritik Ibaizabal errekea
pasetan da, Lemoan Arratiagaz bat
egin ostean. Galdakaoko mugan
erreka txikitxu batek banatzen ditu
Bedia eta Usansolo, Lekubasoko
errotara doan errekeak, eta mugan
Isasi (Isisi) baserria dago. 

Errekearen parean kaminoak
zeharkatzen dau herri osoa, Bilbo-
tik Bituriara doan kaminoak. 

Hainbat auzo dagoz Bedian:
Ereño, Utxarain (Utxine), Eroso-
Ugarte (Ugarte-Barranko), Bedia-
kolea (Bedikolea), Barroeta, Ibarra,
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HERRIA

Bedia 1970eko hamarkadan.



Jauregi (Jeuri), Eleizondo, Bediakoetxe (Bidekoetze), Mu-
gartatza (Murtatza), Astui eta Asteitza (Astitze).

Baserri batzuk nahiko aparte dagoz eta gure lekuko-
entzat ez dira auzo zehatz baten sartzen: Utxaraingolea
(Utxingolea), Tosubando (Tosemando), Toselanda, Kiski-
bel (Kiskibille), Santotomas, Artobil edo Igertugane, Men-
dizur, Ubegi, Bidestubieta (Bistubieta), Aldai, Isasi (Isisi),
Belaustegi (Belusti), Telleri, Txorroa, Orpategi eta Onda-
tegi dira horreetarikoak. 

Garraioetan, gure lekukoek euren aldian beti ezagutu
dabez tranbia eta trena. Trena lehenagokoa izan ei zan,
baina sasoi baten kendu egin eben, eta tranbia ibili zan
denporan trena ez zan Bediako apeaderoan geratuten.
Tren-geltokia, jentearentzat, orain dagoan lekuan egoan
lehen be, baina Mendizurren inguruan kargarako apeade-
roa be baegoan, tronkoak-eta kargetako. Trenez ibilbide 
bi egiteko modua egoan: Bilbao-Durango eta Bilbao-
Bermeo. Azken hau Gernikatik pasetan zan, eta horregai-
tik Gernikatxu esaten jakon; ikatzagaz mobiduten zan. 

Dana dala, barriemoileek batez be tranbia erabilten
eben. Askok, beharren joateko, goizean goizetik urten
behar izaten eban etxetik; tranbiak Bilbora ailegetako or-
dubete emoten eban eta. Antza, hain astiro joianez, tranbia
martxan zala igon eta bajetan ziran. Erromeriara be tran-
bian joaten ziran. 

Tranbiak be linea bi eukazan: bata Durangotik Bilbora,
eta bestea Arratiako tranbia eritxona, Zeanuritik Bilbora
joiana. Ordu erdirik ordu erdira pasetan zan eta bertan be-
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Tranbia Txokolateriaren parean 1920ko hamarkadan.



13

hargin bi ebilzan: bata konduziduten eta bestea kobretan.
Zornotzakoa gerra sasoian kendu eben eta Arratiakoa
1964an. Santa Teresa eguneko ur nagusiek hondatu ei eben
tranbiaren bidea urte batzuk lehenago.

Tranbiak kaminoaren parean egiten eban bere bidea,
baina Bediakoetxetik, Astuitik zehar joaten zan Usansolora.
Parada honeek eukazan: Usansolo; Ealo (Igalo) Asteitza
(Astitzen); Txokolateria, Koteteren etxean, Elei-
 zondon; eta Ibarra. Bilbora joateko tranbia Usan-
solon, Txokolaterian edo Ibarran koiuten eben
Bediakoek.

Autobusa oraintsukoa da gure herrian, tran-
bia kendu ebenean hasi ziran autobusak. Ka-
mioiak lehentxuago akaso, eta kotxeak gitxi egon
ziran lehen. 

PLAZEA

Herriko plazan eleizea, udaletxea eta eskolea
egon izan dira. Plazan lurra eta arbolak egozan
lehen. Lekuko baten esanetan: “dana lurra eta hatx-
puntak ziran”. Plazea leku zabala zan eta mutikoek
pelotan olgetan eben arbola artean porteriak eginda.
Beste dana aiuntamentuaren soloak izan ziran: zati
bat sekretarioak erabilten eban, beste bat don Mar-
celino maisuak eta bestea abadeak. 

Eleizea lehen ezbardina zan barrutik. Bost altara ego-
zan, barandileagaz zarratuta; mezea abadea altareari be-
gira zala esaten zan, hau da jenteari lepoa emonda;
pulpitua egoan sermoietarako. Gerora, 70eko hamarkadan
horreek danak kendu eta abadeak jenteari begira mezea
emoten hasi ziran. Beti egon izan dira aurrean bankuak gi-
zonezkoentzat eta atzean sillak andrentzat. 

Plazan batzen dira eleizea, udaletxea eta zerbitzu orokor gehienak.



Kanpoan, eleizpeak buelta osoa emoten deutso eleizeari,
baina ordutik eta hona, apur bat aldatuta dago. Lehen es-
kailerak egozan Mari Cruzen dendaren parean eleizpetik
kaminora igoteko; eta eskolaren aldeko zatia, aldi baten 
itxita egon zan, gazteentzako lokala (Saloia) egon zalako.

Udaletxea orain dagoan lekuan egon izan da. Haren 
atzean kanterea egoan aspaldian; eta herriko tabernea eta
bolaleku itzela egozan, antza. Hori dana gerran galdu zan;
baita lehengo abadetxea eta orain batzokia dagoan etxea

be. Etxeau lehen zarratuta egoan, horma batek inguratuta;
jardina eta guzti. 

Oraingo udaletxea aurrekoaren lekuan dago, 1941ean
ipini eban Gobernadoreak lehenengo harria, bertan ikusten
danez. Genaro Riestra berenberegi etorri zan Bediara eki-
taldi horretarako.

Gaur egun Mari Cruzen dendea dagoan etxean batzo-
kia egon zan gerra aurrean. Baina gero, udaletxe barria
egin bitartean, hor udaletxea ipini eben, eta bertan bizi izan
zan Don Jose medikua errentan. Horren alboan baserri bat
egon zan, Jandones, eta bertakoek estankoa euki eben. Ge-
roago, karnizeria egin eben han.
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Etxe honetan lehenengo batzokia egon zan; gero udaletxea, ba-
rria egin bitartean; Don Jose medikua be bertan bizi zan. Jandones baserria egon zan kaminoaren ondoan.



Eleizearen ondoan mataderoa egon zan luzaroan, gero
frontoi ostera pasau ebena. Mataderoaren alboan okela
saltzeko karnizeria be baeukien.

Kanposantua be egon zan lehen plazan, nahita gure le-
kukoek ezagutu ez inor han lurperatzen. Plazaren erdi-
erdian etxe bat egon zan, pisuetakoa; Luis Uriarte alkate
zala egindakoa, maisuen etxea zan. Frontoia oraintsukoa
da, baina lehenago horma batekoa egon zan.

MUGARTATZA 

Herriaren punta batetik hasita, lehenengo auzoa Mu-
gartatza (Murtatza) da. Lehen Mugartatzatik plazara dana
zan baserria, soloa eta haretxa, eta orain barrutik doan
bidea be, estartea baino ez zan.

Auzoan beste leku batzuk bereizten dira: Belusti, Te-
lleri, Orpategi, Ondategi eta Txorroa, besteak beste. 

Telleri esan dogu, baina hor barik Errementeri esaten
jakon lekuan Tejerea egon zan; gure lekukoetako batzuk
martxan ezagutu ebena, ladriluak egiten. Tejerea zarratu or-
duan, hango zuloetan umeak olgetan ibilten ziran askotan. 

Mugartatzan tabernak eta dendak hainbat egon dira le-
hengo mendean zehar. Tabernak Arandiarena eta Santa
edo Juanillorena; eta dendak Juanitarena eta Eusebirena;
honen ondoan bere gizonak, Juanek, karnizeria eukan.
Beste herri batzuetan gertatzen zan moduan, ostera, taber-

netan dendako jeneroak be saltzen ebezan; beraz, horreek
be dendatzat hartu behar dira.

Orain pabiloiak dagozan lekuan, Etxeluzearen aurrean,
kanterea egon zan lehen, buztina aterateko.

Auzo honetako jentea Telleriko errekara edo erreka na-
gusira joaten zan, bai erropak garbitzeko eta bai ganaduari
edaten emoteko. Etxerako uraren bila, ostera, iturrietara
joiazan. Inguru honetan hainbat egon dira: Serradurea,
San Lorentzo osteko pabiloiak dagozan lekuan, metal-ura
eukana; Errekatxu Errementerin; eta Gorrinekoa aitatu da-
bezanen artean.
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Mugartatzako gazteen atzean tejerea, 1960ko hamarkada.



San Lorentzoko ermitea dago auzo honetan. Lekuko
baten esanetan auzoko gizon batzuk Lemoatik santua idia-
kaz ekarri eben eta danen artean ermitea egin. Orain san-
tuaren irudia bakarrik dago, baina lehen altarea horma
osokoa zan, eta santua arku baten barruan egoan. Jaia egi-
ten zanean, arku osoa lorakaz apainduta dotore ipinten zan.
Jenteak bidetik igaro eta ermitan sartu-urten bat egiten
dauenean, dirua botateko ohiturea euki dau. 

ASTEITZA ETA BEDIAKOETXE 

Plazarantza joanda, Asteitza (Astitze) eta Bediakoetxe
(Bidekoetxe) dagoz, batzuentzat auzo bi, beste batzuentzat
bakarra, Asteitza. Astui be Asteitzan sartzen da.

Hor inguruan Gergoritak Pagotxuetan, Ormazabaleko
Emilik eta Claritak euki ebezan dendak. Claritarena ta-
bernea be bazan.

Ganaduak Ealoko (Igalo) labaderora eroaten ebezan ura
edaten. Erropak garbitzeko, ostera, Astui inguruko errotara
joaten ziran. Edateko ura behar ebenean, uda partean errekara
edo Marrukoanera joaten ziran; neguan, barriz, Incoesa on-
doko errekatxura. Han labaderoa be baegoan. 
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San Lorentzoko ermitan abuztuaren 10ean jai egiten da, 2011.

Asteitza XX. mende hasieran. Ormaetxe eta Eperrena baserriak.
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Asteitzan Palazioa dago, eta inguruan dagozan base-
rriak (Eperra, Estarta, Ormaetxe eta Ealo) palazioaren uga-
zabarenak izan zirala dinoe lekukoek. 

Lehen ez egoan errekea pasetako modurik, Bediako-
leako txanelean ez bazan, harik eta Asteitzako zubia egin
arte, 1957 inguruan, Manu Ugarte alkate zala. Zubia ura
pasetako egin eben berez, Saukutzatik ekarrien ura eta.
Gaur egun pasaleku hori oinezkoentzat da.

JAUREGI

Plazatik aurreratxuago, Jauregi (Jeuri) auzoa daukagu.
Gaur egun Jeuri esaten bada be, Jeuziri esan izan deutsie
inguru osoari, gaur egun Jeuri danari eta kaminoaren beste
aldeko etxe multzoari. Izan be, Jauregizuri eritxon etxea
egon ei zan hor, eta halan erakusten dabe beste baserri ba-
tzuen izenek be: Jauregizuriabarri, Jauregizuriazarra, Jau-
regigoikoa, Jauregibekoa etab. 

Auzo honetan Zinbe fabrikea dago aspalditik, baina le-
henago hor baserria egoan. 

Hemen be egon izan dira tabernak, Mercedesena, Ze-
ledoniaren etxean lehenengo eta Jauregin gero; eta Mari
Carmenena. Azken hori dendea be bada.

Eleizondo eta Jauregikoak Presapera edo Goikoiturrira
joaten ziran uretan. Goikoiturritik metal-urak urteten eban.
Plazan be baegoan iturria, baina ez zan edateko ona. 

Hemengo gazteak zentralaren parera joaten ziran uger
egiten, eta asteko garbikuzia egiten be bai, udan behintzat.
Plaiea zala esan deusku lekuko batek, ur-bazterrean lurrak
urtenunetxu bat eukala-ta.

IBARRA

Ibarra (Iberre) dogu beste auzo bat. Ibarra eta Bedia-
kolea (Bedikolea) bereiztu egiten dabez lekukoek, nahizta
orain Ibarran sartzen dala esan.

Bediakolean jente asko bizi zan lehen, antza. Erreka
ondoan andaparea egoan, lehen ola egon zan eta. Han 

Jauregizarra baserria, Jauziri esaten jakon gunean.



ondoan Palazioa dago, gaur egun hondatuta, baina doto-
rea izandakoa: frontoia, iturria eta kapillea eukazan ba-
rruan. 

Palazioaren alboan dendea egon zan, Bediakoleako
Luisaren dendea. Hona Barrankoko guztiak etorten ziran,
errekea pasetako hango egurrezko zubia baino ez egoan
lehen eta. Dana dala, batzuk txanelean pasetan eben erre-
kea. Horregaitik, Ugarte eta Ereñotik etozanak, Bediako-
leara arte trenbidez trenbide joaten ziran eta gero han zubia
pasau.

Marrukoaren etxe ondoan zentrala dago, eta lehen han
etxea be baegoan, guardearen familia bizi zana. 

Ibarran herreria egon zan. Hango familiari Herrerue-
nak esan izan jako. Han ganadua perratzen ezagutu dabe
gure lekukoek, eta burdiak konpontzen. Fragua euki eben
han behar egiteko.

Juli Herrereak euki eban Ibarran tabernea eta dendea,
eta aldi baten herriko telefono-zentralitea be bertan egon
zan, etxeetara zabaltzen hasi arte. Haren ondoan, Jesusa-
nean be tabernea egon zan. 
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Bediakolean olea egon zan. Palazioa garai bateko jauregi-etxea da, frontoia eta kapilea eukazan.



Harik eta auzoen artean Ubegiko labaderoa egin arte,
Ibarrakoak Presapeko iturrira joaten ziran: uretan, gana-
dua eroaten eta erropak garbitan.

Hainbat baserriren izenak emon deuskuez lekukoek
Ibarran: Etxatxu, Etxebarri, Zapateruena, Etxezarra, He-
rreruena... 

Zubiaren bestekaldean, apeaderoa dagoan auzoari Ba-
rroeta esaten jako. Han beste zubi bat pasetan da, trenbi-
dearen ganetik hau, eta horreri esaten jako Barroetako
zubia. Lehen burdiak pasetako bakarrik zan, gero zabaldu
eben. Baserri multzotxu bat dago han, bateri Gaiteruena
esaten jako, hango gizona, Juan Ayesta, gaiterua zalako.

EROSO-UGARTE

Eroso-Ugarte dogu beste auzo bat, zati bi batzen di-
tuan auzoa: Eroso goiko zatia da eta Ugarte behekoa. 
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Juli Herrereak tabernea, dendea eta telefono-zentralitea euki ebazan.
Ezkerretik: Lorenzo Arana, Javier Astobiza, Luis Uriarte, Juli Arei-
tioaurtena, Enrique Lazaro, Angel Perdiguero, Jose Mari Mendieta

Atila, Felipe Lopez de Abechuco, Jose Luis Dorronsoro Gerra 
behean, 1976an. 

Herreruaren etxea, Ibarra.



Auzoan eskolea egon zan joan dan mendearen 60ko ha-
markadara arte, gero plazakoa baino ez zan geratu eta he-
rriko ume guztiak hara joaten ziran.

Herriko etxea egon da Ugarten, Ugartezarra izenekoa;
tabernea eukan eta ondoan bolalekua.

Inguruko baserri batzuen izenak batu doguz barriemoi-
leen bitartez: Agirre, Bengoetxezarra, Utxaraingolea, Arte-
abaroena, Goikoko, Kareagabeko, Errekagorri, Etxezuri
Bekoko, Santotomas, Santotomastxikerra eta Santotomas-

barria. Aldai eta Astegieta be badagoz, aparte bada be. As-
tegietan etxe bi egozan, baina gaur egun jausita dagoz. 

Utxaraingo auzunea baino apur bat gorago karabia
egon zan, horregaitik inguru horri Karabiondo esaten deu -
tsie. Utxaraingolea baserrian olea egon ei zan, eta Sau-
kutza (Sekutze) baino gorago meatzea. 

Iturriak Motreru basoan eta Utxaraingolean egon ziran.
Erosomenditik errekatxu bat bajatzen da eta han be egon
zan iturria. Erosomendi azpian ur-depositua egin eben
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Arteabaroena, Eroso.

Utxarain etxe gunea.



gero. Erropea garbitzeko ez eukien inora mogidu beharrik,
auzoan bertan egoan labaderoa eta.

Ermitea dago auzo honetan, Santo Tomas. Dana dala,
gaur egun San Roke ospatzen da bertan. 

Utxarainetik aurrera, Saukutzara joaten da, eta hango
bideari Lapurbide esaten deutsie.

EREÑO

Ereño dogu herritik urrinen dagoan auzoa, Mandoia
mendiaren azpian. Hainbat baserri dagoz han be: Ereño-
beitia (Ereñobeti), Lexarreta, Zeata, Zarandona, Ereño,
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Santo Tomas ermitea Eroson, San Roke egunean, 2013.
Ereño XX. mende hasieran. Antonenekoa, Garaia eta Portitxene-

koa baserriak.



Jondobena (Jaundobeana), Etxebarri, Antonena, Señone-
koa, Portxinekoa, Batistena, Bekokoa eta Aranburu.

Herri-lurrak egon dira Ereñon gure lekukoen garaian:
Aldapakosoloa, Añarre, Atxarro, Arrizuriaga eta Kastillo-
zar (Kastillozarre) bai behintzat. Ereñon baso itzelak ego-
zan, dana zan haretxa, pagoa eta txopoa; baina orain ostera
inguru guztiak pinuz josita dagoz. Basootan erbiak, kata-
mixerrak eta azkonarrak ebilzan zenbatgura.

Ereñon bainuetxea egon zan aldi baten, baina honez-
kero errasturik be ez dago. Lekuko batzuek ezagutu dabe,
eta bertan tabernea eta bolalekua egon zirala dinoe. Uratsa

eukan eta ur horregaz bainuak hartzen jente asko etorten ei
zan, hainbat lekutatik: Txorierritik-eta.

San Martin ermitea dago Ereñon eta ondoan bolalekua
dauka. 

ERROTAK

Bedian errota bat baino gehiago egon da. Hiru gogo-
ratzen dabez gure lekukoek: Lekue, Utxaraingoa (Utxine)
eta Errotabarri.

Lekuekoa izan zan azkena zarratzen, orain berrogei
urte inguru. Utxaraingoak presea eukan urak hartzeko, eta
Errotabarri ez dabe gure lekukoek errota moduan martxan
ezagutu.

FABRIKAK

Bediako jenteak behar egiten alboerrietara joaten izan
da. Bertan egon zan Tejerea eta Herrerie, baina fabrikak
geroagokoak dira: Malibi (1962 ingurukoa), Incoesa
(1964koa), mueblerie eta fabrika txikerrak. 

Jente asko joaten zan Dinamitara (Unión de Explosi-
vos Río Tinto, Galdakaon), Vasconiara, Firestonera, Eus-
kaldunara eta Cantabricara beharren. Dinamitan, ganera,
asko hilten ziran esplosinoetan. 

Andrak Usansoloko Josefinan (Firestone) egiten eben
behar. 
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Ereñoko San Martin ermitea, 2013.



Etxean familia osoa bizi zanean, alkarregaz ikasten eta egiten
ebezan beharrak, baina etxekoez aparte, auzoen arteko batasuna
eta laguntasuna sano garrantzitsua izan da, eta halan agertu deus-
kue lekukoek.

Hainbat beharretarako auzoak batu eta danen artean egiten
ebezan: gariak jo, solo ereiteak, laietan, atxurren, etab. Batean ba-
tenean, hurrengoan besteanean, ordea egiten eben. Laguntzen etor-
ten ziranei jatordua ipinten eutseen. 

Gariak uztailean joten ziran, denpora
beroa behar zan horretarako eta. Behar go-
gorra izaten zan, eta lanak arintzeko auzoko
kuadrilea batzen zan. Gariak harri baten
kontra jo, eta gero bazkaria egiten eben; uda
partean zanez, sarri etxeko bainak eta ma-
kailaoa. Sangria preparetan eben gizonek
edateko. 

Auzoak batuta egiten dan beste zeregin
bat txarria hiltea da. Txarriari heltzeko 
auzoko gizonak batzen ziran, eta txarri-
beharrak egiteko be normala izan da alkarre-
gaz kontetea. Esker ona adierazteko, lagun -
tzaren trukean, beharrean hasi aurretik,
goizean anisa eta galletak emoten jakezan;
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AUZUNEA

Txarria hilteko auzoak batzen dira, 2011.



eta hilda ostean gibela armozetako. Horrez ganera, mor tzi-
lak egin orduan, hurreko senide eta auzoei eroaten eutsee-
zan. Eurek be, holantxe jokatzen eben; esaereak dinoan
moduan: mortzilak ordeaz. 

Bazan alkarri laguntzeko beste modu bat, baina kasu
honetan diru truke egiten zana. Hau da, alogerean egiten

ziran beharrak. Batez be soloko beharretarako etorten
ziran —sarritan andrak—, arlo handiak lantzen ebezan
etxeetara: idi-buztarriagaz makinetan, mokil-joten, arta-
jorran, etab. Horreei meriendea emon eta ordaindu egin
behar izaten jaken; dirurik egon ezean, jeneroagaz be pa-
getan zan.

Alkarreri laguntzea eta alkarregaz behar egiteari auzo-
lana esaten jako. Auzolanean hainbat behar egiten ziran,
bakotxaren etxeko eta solokoetatik aparte. Horreetariko
bat zan bideak konpontzea eta bide-bazterrak garbitzea.
Hori urtean baten-edo egiten zan. Auzoko batek egiten
eban beharrerako deia eta etxe guztietatik bialdu behar zan
baten bat zeregin horretarako. Gero ardaoa emoten 
eutseen. 

Baina horrez ganera, urtean behin auzoak errekea eta
labaderoa garbitzeko be batzen ziran. Ubegiko labaderoa
be, auzoko jentea zapatu goizetan alkartuta egin ebela esan
deusku lekuko batek baino gehiagok.

Ermitea auzokoen bilgunea dala esan geinke. Gehie-
netan auzoko jaieguna ermitaren inguruan ospatzen da.
Horregaitik auzoen artean jagoten eben ermitea. Zeozer
konpondu beharra egoanean, eurek dirua ipini eta eurek
egiten eben eskubeharra be. Ermitea garbitu eta atontzeko
ardurea aldatu egiten zan urterik urtera. Bakotxean etxe
batek hartzen eban erantzukizuna; maiordomo egitea esa-
ten jako horreri. 
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Auzolanean egiten izan dira behar asko. Mugartatzako gizonak
60ko hamarkadan.



Etxeko premina eta beharrizanetarako be, beti izan dira
kontuan auzokoak. Kasurako ganaduren bat hilten ebe-
nean, sarri egiten eben erdibana edo batzuen artean bana-
tuta. Zezinea be eurekaz batera egiten eben. Eta norberak
etxerako hil orduan be, beti emon jake zeozer.

Beste alde batetik, etxe guztietan ez zan labea egoten.
Horregaitik auzokoakaz konpontzen ziran labea erabilteko
asterako ogia egiteko.

Auzoen alkartasunaren erakusle da ganaduen erman-
dadea be. Ermandadea aseguru moduko bat zan eta baz-

kideek kuota ordaindu behar izaten eben. Alkarte honetan
ganadua sartzen zan —behiak, idiak, zekorrak eta txaha-
lak—; ez zan txarri, ardi, ez ganerako animaliarik sartzen.
Ganaduen ermandadean etxeko gizonak ibilten ziran, eta
euren junta eta guzti eukiten eban, karguak banatuta:
maiordomoa, tasadoreak eta listerua. Karguak urtean-ur-
tean aldatzen ebezan.

Bazkideek aldian-aldian batzarra egiten eben, auzoan
bertan; eta ermandadeko karguak hilean baten kortarik
korta ibilten ziran ganaduak ikusten. Tasau be eurak egiten

eben, eta tasazino horreen arabe-
rakoa izaten zan bako txak or-
daindu beharreko kopurua. Ga-
 naduren bat tragetan zanean, za-
tiak egin eta okelea eta narrua su-
bastetan ebezan jaubeari la gun-
 tasuna emoteko. Okeleagaz zezi-
nea egiten zan.

Orduko denporetan etxe asko
erreten zan, eta hori galtze itzela
izaten zan. Horregaitik, holango
bat gertatzen zanean, auzoak bat
egiten eben eta etxerik etxe joaten
ziran etxe erreena batzen, herritik
kanpora be bai. Etxea altzetan be
laguntzen eutseen. 
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Plazea batzeko lekua.



Barriagoa bada be, Bedian Funerariako Ermandadea
sortu zan 70eko hamarkadan. Heriotza eta enterruaren in-
guruan sortzen diran gorabeherak dirala-ta, jentearentzat
gastu handia izaten zan holako bati aurre egitea. Gastuak,
ardurak eta tramiteak arintzeko, sortu zan Ermandadea.

Auzokoen artean ezeze, ostantzeko jenteari laguntzeko
joerea be beti izan da gure etxeetan. Orduan normala zan
eskekoak, fraileak eta kitanuak etxerik etxe eskean ibiltea.
Kitanuak kanposantuaren aurrean egoten ziran, karroak

korroan ipinita eta erdian sua zala. Egun batzuetako ego-
taldiak egiten ebezan.

Herri-basoak udalarenak izan arren, herritarrek era-
bilteko izaten ziran. Ganadua —basabehiak eta ardiak—
eroatea libre zan, baina handik irak (ideak) ekarri ahal iza-
teko herriari pagau behar izaten jakon. Ereñon kasurako,
erabilera hori subasta bidez egiten zan. Batek irabazten
eban, eta gero partzelak egiten ebezan auzoen artean ba-
natzeko.
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ETXEA ETA 
ETXEKOAK

ETXEA ETA FAMILIA

Etxea leku garrantzitsua da gure kulturan, bizilekua eta
babeslekua; familia biziteko eta alkartzeko tokia. Perso-
nen erreferentzia etxearen bitartez adierazten da sarritan,
izena edo abizena bera baino esanguratsuagoa izaten da

askotan ze etxetakoa dan esatea.
Baserria normalean seme nagusiari

ixten eutsien gurasoek, eta ganerako
seme-alabak neskame edo morroi (kri-
gidu) joaten ziran.

Gure herrian egitura biko etxeak
izan dira nagusi. Batzuetan behean
kortea egoan eta goian biziteko lekua.
Bizimodu horretan, sartuaz batera er-
dian sala handi bat egoten zan eta hor-
tik banatzen ziran inguru guztian
geletarako ateak. Ganean kamarea 
eukiten eben, patatea, babea, sagarrak
eta beste jenero batzuk gordeteko. Ka-
mararen atzekaldean, lastategia (lasta-

Bengoetxezarra, Eroso.



tia); hor beste garai baten ganaduentzako bedar sikuak eta galtzuak
gordeten ziran, baina euki ezean kamaran bertan. Kamarara igoteko
oholezko eskilarea eukien barrutik, baita kortara bajatzeko be. 

Beste etxe batzuetan suetea eta kuartuak behean egozan eta
goian kamarea eta akaso beste kuarturen bat. Holangoetan kortea
atzekaldean, edo ondoan egoan, etxeari dautsala.

Etxearen gunea suaren inguruan sortzen da, horregaitik suetea
izan da etxekoen bizimoduaren lekuko. Han batzen da familia:
eguneko otorduak egiteko, lanak amaituta ostean alkartu eta ba-
rriketaldietarako, eta batzuetan behar batzuk egiteko be. 

Suetean normala izan da behekosua eukitea; zaharrenen akor-
duan ganera, suetearen erdian egoten ziran; gero jarri ziran albo-
etan. Etxe batzuetan behekosuko brasak hornilloan sartzen ebezan
eta hango parrillaren ganean lapikoak ipinita prestetan eben baz-
karia. 

Behekosuan eukiten ebezan parrilea, lapikoak ipinteko; tre-
berea; laratzua, galdarilea eta baldeak eskegiteko; sua bizkortu-
teko hauspoa; palea, txingarrak edo brasak baztertu eta errautsa
garbitzeko —surtako hautsa solorako erabilten eben—, eta taloak
egiteko talopalea.

Joan dan mendearen erdialderantza txapea ugaritu zan; ba tzuk,
ganera, alboan ura berotzeko depositua eukiela. Txonkille erabil-
ten eben handik ura aterateko. Txapan egurragaz edo ikatzagaz
egiten eben sua, eta askok bertako laban ogiak eta sagarrak erre-
ten ebezan. Gero butanoa etorri zan; eta azken urteetan, baserrie-
tan euretan be bitrozeramikea eta aparatu modernoak dira
ohikoenak.
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Behekosua etxeko bihotza.



Gure lekukoen ume denporan sue-
teko zelaia lurrezkoa izaten zan. Or-
duan altzari gitxi batzuk baino ez
eukiezan: lapikoak eta katxarroak gor-
deteko armarioa —sarri apalakaz eta
koloretako papelakaz apainduta—;
ogia eta taloaren masea prestetako az-
pirea, eta jatorduak egiteko mahaia
eta banku luzeak izaten ziran gehie-
netan. Etxe batzuetan gurasoentzako
sillak be baegozan, baita umeentzako
oholezko aurkiak be. Kortan, esnea
batzeko, hiru hankako banketea euki
eben. 

Aitak bere lekua eukan mahaian
jesarteko. Aldi baten, etxe batzuetan,
ohikoa zan danak erdi-erdian ipinten
zan plater batetik jatea, tenedore eta
koilara banagaz. Kutxiloak eta ba-
suak edo txoletak be danentzat ego-
ten ziran, bakotxak bereak erabilteko.
Platerak (flatelak) eta txoletak sarri
aluminiozkoak izaten ziran.

Etxe gehienetan salea euki arren, herriko jaiegunetan
edo Gabonetan konbidaduak etorten ziranean baino ez zan
erabilten. Orduantxe aprobetxetan eben urteko garbi-
ikuzia egiteko, letxadeagaz etxea zuritzeko. Konbidaduen -

tzat mahai handia eukien, eta danak
jesarteko moduko banku luzeak. Erro-
pak eta beste tresna batzuk gordeteko
kaxea be salan egoten zan. 

Kuartuetan oheak altuak izaten
ziran lehen. Koltxoiak ardi-lanazkoak
ziran, baina batzuk arto-kapaxakaz
egindakoak be euki ebezan. Etxean
egindakoak ziran sarri koltxoiak, telea
eta lanea norberak erosita. Urtean
behin-edo, garbitzeko, barrukoa atera
eta jo egiten eben, barriro lanea ha-
rrotu eiten. Burukoa, almudea, oilolu-
meagaz egiten eben. Mantak eta
koltxak lodi-lodiak izaten ziran, pisu -
tsuak, etxean forraukoak. Halanda
guzti be, negu gordinean, oheak be-
rotzeko ladriluak eta botilak txapan
berotuta sartzen ebezan.

Portzelanazko palanganea eta ja-
rroa be falta barik eukiezan kuartuan,
medikua etorrenerako. Eskuak sika -

tzeko eskupainuak telazkoak izaten ziran lehen. Logelako
beste altzari batzuk: erroperue, komodea erropea eta iza-
rak gordeteko, aparadora eta mesanotxea. Ume txikiak
egozan etxeetan, gurasoen kuartuan, egurrezko kumea
egoten zan.
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Etxe guztietan egon da kaxea.

Azpiran ogiak egiten ziran.



Komuna edo eskusaua etxe gehienetan gerora gehitu-
takoa da. Baserrietan jentea kortara joaten zan bere beha-
rrak egiten eta hantxe ipini eben batzuk lehenengo
komuna. Askotan oholakaz egindako aparteko lekua baino
ez zan. Norberaren garbi-ikuzirako gazteak errekara joaten
zirala esan deuskue. Orduan errekako ura garbi-garbi
egoan. Gazteak udan uger egiten joaten ziran eta zapatu
guztietan garbi-ikuzia egiten be bai. Neguan kortan egiten
eben ur beroagaz.

Ura etxera ekarri orduan hasi ziran apurka-apurka le-
henengo kuartubañue egiten. Orduntxe, uragaz batera,
ekarri ebezan etxeetara lehenengo labadora txikiak, erro-
pea jabonau egiten ebenak.

Atea zarratuteko gehienetan kisketa baino ez eben era-
bilten; batzutan alde batetik bestera trabesetara ipinten
ziran egurrezko trankak be baeukiezan. Giltzaren erabi-
lera beranduago zabaldu zan.

Lehengo etxeetako bentanak gaur egun ikusten dogu-
zanak baino zatiagaz txikiagoak ziran. Kortetan egozan
bentana txikerrei leihoak esaten jaken.

Baserriaren bueltan, kanpokaldetik, beste osagarri ba -
tzuk egoten ziran: patina, kordel bategaz ura etxera altze-
tako; labea, labasuak eta asterako ogia egiteko —danek ez
eben labea eukiten eta auzokoarena erabilten eben—; 
oilotokia, tejabanak, txabolak… 

Etxe barria altzetea ez da gauza erraza. Horretarako le-
henengo lur sendoa dagoan lekua bilatu behar da. Gero

lurra bardindu atxurragaz, paleagaz eta pikatxoiagaz. Ho-
rren ostean terrenoa markatu eta zimentazinoa atera; ha-
rriagaz edo hormigoiagaz bete eta gero posteakaz altzau.
Gure inguruan etxe gehienek ur biko teilatua daukie, esan
deuskuenetik, holan kamarea hobeto aprobetxetan dalako.

Baserriek egurrezko egituran oinarrizkoak dabez soli-
bea, oholak gainean josteko; bigak, trabes dagozanak, eta
puntelak, teilatuari eustekoak. Kortako postean harrizko
puiela eukiten dabe baserriek.

Etxe barria akabetan ebenean, monjorra (montxorra)
egiten eben. Teilatuaren puntan ereinotza edo sanjuan ha-
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Etxearen ondoan hainbat txabola eta osagarri egoten dira. 
Eugenio Bernaola, 1960ko hamarkadan.



retxa ipini eta abadea ekarten eben etxea
bedeinkatzen. Etxekoek, ganera, bazka-
ria emoten eutseen etxea egiten ibilitako
beharginei. Etxearen izena eta urtea beti
ipini izan dabe etxea amaitu orduan. 

Etxekoek hainbat ontzi eta tresna
erabili izan dabez eguneroko zeregine-
tarako: dala ganaduagaz eta animaliakaz
behar egiteko, dala etxeko eta sueteko
beharretarako, dala garbi-ikuzia egi-
teko...

Kasurako, batzuk aitatzearren: behiak
batzeko zinezko baldea erabilten eben, ar-
diekaz barriz, marmitea. Esnea egosteko
orduan galdallea. Esne-sal tzaileek kanti-
netan eroaten eben bai etxeetara zein 
letxeruarengana, eta kuartiluko txoletagaz
neurria hartu: azunbrea, azunberdia, kuar-
tilua eta kantarea. 

Ura iturritik edo errekatik jarroan,
kantinean/tankinean eta erradan ekar-
ten eben etxera. Erradatik gero tanke -
txuagaz ateraten eben behar beste. Ba -
tzuk potizak be erabilten ebezan. 

Erropea garbitzeko balde zabala era-
bilten eben, eta mortziletarako ma sea
egiteko orduan be bardin. Galdallea

zinezko baldea zan, astaduna. Hor mo-
rokila egiten eben, armozetako eta afal -
tzeko. Tinakuak be zinezkoak ziran, ga-
naduei jana preparetako eta txarrikiak
gatzetan ipinteko. 

Lapikoak lurrezkoak eta metalez-
koak izaten ziran. Lehengo lapikoak go-
rriak eta klase askotakoak ziran.
Esaterako, laratzuan lapikoa eskegiten
eben ura berotzeko eta esnea egosten
eben galdallean, behekosuan erabilten
zan astadun ontzian. Azken hau harea-
gaz garbitzen eben. 

Argia eta ura gure lekukoen memo-
rian ipini izan dira etxeetan. Nahiko ba-
rriak dirala esan geinke, batek baino
gehiagok badaki argi barik bizi izatea zer
zan. Orduan petrolioa, karburoa eta kan-
delea erabilten ebezan. Eta etxean argia
eukita be, kamarara eta kortara joateko
farola eukien. Kalean be ez egoan ia ar-
girik, Asteitzan bonbilla txikitxu bat
baino ez egoala gogoratu dau lekuko
batek, herri osoaren egoeraren erakusga-
rri.

Errekea lohituten hasi zanean eta ura
eskurago eukitearren, batzuk etxean de-
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Etxeari izena eta noiz egin dan
ipinten jako. 

Galdara gorria.



posituak egiten hasi ziran. Herriak 1960ko hamarkadan za-
baldu eban ura etxe guztietara, gitxi gorabehera. 

Etxeetan radioa gehienek ezagutu dabe. Dana dala, bai
irratia, bai telebisinoa, lehenengo tabernetara ekarri ziran.
Ordurako irratia etxean normala bazan be, lehenengo te-
lebisinoak 1960 inguruan agertu ziran tabernetan; etxee-
tan gerotxuago. Zuri-baltzean, jakina, eta kate bakarra
egoala.

Azkeneko urteetan baserrietan aldaketa handiak egin
dira, gelak eta espazioak hobeto aprobetxetako eta bizi-
modua erosoago egin ahal izateko. Argitasun gehiago lortu
guran-edo, askok teilatuetan txoritokiak egin eta bentana
txikerrak, leihoak, handitu egin dabez. Horrez ganera, ba-
serri gehienetan kortea kenduta dago eta bere lekuan txo-
koa ikusten da orain.

Orain arteko informazinoa baserriei jagoke, baina gure
herrian izan dira beste era bateko etxeak: palazioak hain
zuzen be, Bediakolean eta Asteitzan. Honeek familia abe-
ratsenak ziran eta jardinez inguratuta egozan. Ibarrako pa-
lazioak kasurako frontoia, iturria eta kapillea eukazan.

Etxea familia biziteko lekua da. Lehenago familia za-
bala izaten zan, ohikoa zan etxe berean aitita-amamak, gu-
rasoak eta seme-alabak bizitea; eta osaba edo izeko
ezkonbakoren bat baegoan, haxe be bai. Familiako kide
bakotxak bere lekua eta funtzinoa eukan: errespetuan, ze-
reginetan, arduretan, danean. 

Lehen Kolazinoko baserri guztiak jentez beteta egoten
ziran, ume asko eukiten ebezan familia bakotxean; baina
gero hutsitu egin ziran.

Bai familiei, bai etxeei ezizena ipintea ohikoa izan da.
Izen hori belaunaldiz belaunaldi igaroten da. Kasurako
Mari Conchi Barañanok euren familiari Txorie esaten
deutsiela adierazi deusku, aitaren aititari halan esaten 
eutsielako. Lau generazinotan erabili dabe izena. Beste
adibide bat ipintearren, Rosario Zabala Iruko familiakoa
da, izan be, bere aita karreterua zan eta hiru idigaz ibilten
ei zalako hori izenori ipini eutsien. 
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Jesus Mari Bilbaoren amari Marikorta esaten eutsien, ga-
nadu asko euki ebalako, eta berari Zorro basora perretxikotan
joaten zanean egia kontetan ez ebalako. Bere lagun guztiek
eukien orduan ezizena: Txorizo, Kasen, Apatxa, Bitxo…

Gure lekukoen sasoian gizon gehienek fabrikan eta 
etxean behar egiten eben. Andrazkoen kasua ezbardina
zan. Neskak eskolea amaitu eta segiduan beharren hastea
nahiko normala zan (fabrikan, etxe baten serbitan…),
baina ezkontzeko orduan, beharra itxi egiten eben. Hobeto
esanda, itxiazo egiten eutseen; behin ezkondu ezkero
seme-alaben eta etxearen ardurea hartu behar ebelako. 

Etxeko zereginetan danei danerik egitea toketan jaken,
guztiek lagundu behar izaten eben; baina orokorrean esan
daiteke gizonek ganaduaren ardurea eta andrek etxearena
eta ortuarena eukiten ebela.

Agintea dala-ta, aitak agintzen eban etxean. Ha ta guzti
be, askok esaten dabe agindu horreen atzetik ama egoala.
Gurasoei eta zaharrei errespetu handia gordeten jaken.
Hori hizkuntzaren erabileran be agirian dago. Gurasoei
lehen-lehen berorika berba egiten jaken, eta berorika ez
zanean, zuka gehienez. Gurasoek umeei, ostera, zuka edo
hitano egiten eutseen. Hitanoa jeneralean gazteagoei egi-
teko zan, edo edade bardinekoen artean. Andrek, halanda
be, askoz gitxiago egin izan dabe. 

Etxetik kanpora herriko agintari eta handiei egiten
jaken berorika: medikuari, alkateari eta abadeari. 

Andra-gizonen arteko aldea etxetik kanpo be agirian
egoten zan. Eleizan, adibidez, gizonezkoak aurrean ban-
kuetan jesarten ziran; andrak atzean silletan. Banku luzeak
eleiza osoan ipini orduan be, bereizketea mantentzen zan:
andrak ezkerrean eta gizonak eskoian jarrita.

Eleizako ardurak derrigorrezkoak ziran familiako guz-
tientzat. Domeketan goizean-goizetik mezara joaten ziran;
eguna argitu barik egoanez zuziakaz. Mezan Gure Jauna
hartzea derrigorra zan, eta horretarako konfesau egin behar
izaten eben eta baraurik egon. Meza bi egozan orduan:
zazpi eta erdietakoa —meza txikerra— eta hamarretakoa
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—meza nagusia—. Andrek mezea segiduteko liburua eta
mantilea eroaten ebezan mezara. 

Lehen mezak latinez egiten ziran, abadea altarara be-
gira egoala, jenteari atzea emonda. Eta sermoiak pulpitu-
tik egiten ziran, euskeraz eta erderaz.

Horrez ganera, falta barik, arrastian errosarioa erreze-
tan eben, erromeriara joan aurretik derrigorra zan. Errosa-
rioa eleizan eta ermitetan egiten zan. San Lorentzon,
adibidez, ez zan mezarik emoten santuaren jaiegunean

baino, baina errosarioa ostera domekaro egiten zan. Etxe
batzuetan domeketan ezeze, asteko beste egun guztietan
be errezetan eben.

Domeketako mezeaz ganera, urtean zehar beste eleiz
ospakizun batzuk be baegozan: San Joseren zazpi dome-
kak, maiatzeko lorak maiatzean egunero, kalbarioak Gari-
zuman eta urte barruko jaiegunak.

Gerra aurrean jenteak Angelusa errezetan eban eguer-
diko eta iluntzeko kanpaiakaz. Eguerdikoak jo orduan, so-
loan egoten ziranak, txapela kendu eta bertan errezau
egiten eben. Iluntzean tabernan suertau ezkero, askok az-
kenengo tragua eskatzen eban.

Urtean-urtean abadeak soloak bedeinkatzen zituen,
Ereñoko puntara be joaten zan. Santa Kurtz egunean,
maiatzaren 3an, izaten zan hori; eta arantza errama be-
deinkatuak edo eurekaz eginiko kurutzeak ipinten ebezan
lurrean sartuta. 

Sikatea egoanean be, abadeak lagunduta, San Isidro-
ren irudia atera eta errogatibak egiten ebezan, euria eska-
tuz.

Etxea babeslekua da etxekoentzat, baina hain garran-
tzitsua danez, etxea bera babestea zorrotz jagon izan da.
Hodeiak kalte handiak egiten zituan etxean, sua eta euria-
ren bitartez. Horregaitik, hodeia egoanean kandela be-
deinkatuak izetzen ziran etxean eta Santa Barbarari
laguntzeko eskatu. Kandelario egunean kandelak bedein-
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katzen ziranean, etxean gordeten ziran trumoia egoanean eta Santa
Barbara egunean izetzeko.

ASTIALDIA

Beharrak eguneko zatirik handiena hartzen baeutsen be, lan-
tzean tarteren bat ateraten eben lehen be alkarregaz ibilteko eta
ondo pasetako.

Domeketan tabernara joatea izaten zan entretenimentuetako
bat —gizonezkoentzat jakina—; bai mezaostean eguerdian, bai
arrastian, lagunekaz karta-jokoan eta barriketaldi bat egiteko. Ar-
daoa edaten eben orduan, baina errosariotik edo mezatik urtenda-
koan sol y sombra eskatzen eben bizkotxoakaz. 

Ereñon ez da egon tabernarik, horregaitik etxe baten batzen
ziran auzoak karta-jokorako. Gizonek musean eta andrek briskan
egiten eben.

Plazan, Ereñon eta Eroson bolalekua egoan. Plazakoa herriko
tabernaren ondoan egoan, udaletxearen ostean, eta afizino handia
egoten zan urrean jokorako. Han jokatutako dirua tabernan bar-
dinduten zan. 

Andrek ez eben horretan parterik hartzen, andrazkoak euren
artean etxeren baten batzen ziran kartetan egiteko. Asteitzan, esate
baterako, udan kanpoan eta neguan palazioan alkartzen ei ziran.

Lehen jenteak, batzutan, beharretik urteten ebanean be ardao
jarrotxu bat hartzen eban tabernan, lauren artean-edo. Koñaka eta
anisa moduko edariak be zerbiduten ebezan tabernan. Batzuk goi-
zeko lehenengo orduan eskatzen ebezan holangoak. 
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Lehen gizonek tabakoa eta purua erreten eben. Askok ta-
bakorriak txikertu eta papelagaz egiten ebezan zigarroak. Mu-
tikotan, dana dala, tabakoa erosteko dirurik ez eukienean,
arto-bizarrak eta basoan hartutako bedarrak erreten ebezan.

Gazteak urteten hasten ziranean, Lemoara joaten ziran,
erromeriara edo zinera. Horrez ganera, Igorre, Galdakao
edo Zornotzarako jokerea be euki dabe, tranbian edo oinez. 

Erromerietan pasodoblea eta balsa ziran nagusi, aga-
rrauan egitekoak. Baina gero beti egoten zan soltean jan -
tzan egiteko tartea, jotea eta arin-arinagaz. Normalean,

herri txikietan, erromerietan txistulariak edo soinulariak
egoten ziran. 

Lemoan, kasurako, Santamarta akordeoia joten ebana-
gaz dantzan egin, eta neguan, etxera joan aurretik gaztaina
erreak erosten eutsiezan andra bati. Lemoara tranbian 
joateko txakur erdia pagetan eben, baina diru gehiago 
eukienean Zornotzara joaten ziran; han bertako bandeak
eta orkesteak joten eban. Lemoan futbol-taldea egon izan
da eta gazteak asko joaten izan dira partidua ikusten, mu-
tikotan gainera, ez eben sarrerarik ordaintzen.
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Mutilen artean mendirako zaletasun handia egon da,
eta askotan joaten ziran Apariora eta Gorbeiara esaterako,
etxetik bokadilloak eroanda. Ereñotik Zeberiora heltzen
ziran basorik baso. 

Urtean zehar badira inguruan beste jaiegun seinaladu
batzuk, eta horrako askok bat egin izan dabe. Sarri joan
izan dira sanantonioetan Urkiolara. Durangotik oinez, za-
pata-kaxan jatekoa hartuta, han mezea entzun, arrastian
erromeria egin eta buelta. Bueltea batzuk autobusean egi-
ten eben antza. 

Lemoatxen, San Antolin be egun handia da, han eguna
pasau eta gero Lemoara joiazan erromerira. Bizkargira
Santa Kruz egunean be urtero joaten ziran. Ikurrinea gala-
razota egoanean, egun hori seinaladu zan aterateko. Guar-
dia zibilek be baekien hori, eta agertzen ziranean danak
galapan hasi behar gero. 

Bekeako asentsioetan idi-probak egoten ziran eta ilu-
sino handiz joaten ziran hara probak ikustearren. Posturak
be egiten ebezan eta horretarako korredoreak egoten ziran.
Han gero, Galdakaoko bandeak joten eban.

Alboerrietako jaietara joatea normala zan, Arratiako
eta inguruko herri eta auzoetara batik bat. Lekukoek erro-
meria honeek aitatu dabez: Arteta, Arraño, Elorriaga,
Dima, Arantzazu... Jaietara joateko, Leitoki eritxan auto-
busa ibilten zan jentea eroaten. Erromeriaren ostean, mu-
tilek tabernara joan eta han luzatzen eben gaua; neskak,
ostera, etxera joaten ziran. 

Jaietatik aparte, gizonezko eta mutilen artean, kazan
ibilteko zaletasuna egon da gure herrian. Lehen txoriak ha-
rrapetan edozein lekutan ibili eitekean eskopeteagaz; zo-
zoak, usoak, birigarroak eta holangoak harrapetan ebezan.
Orain galarazota dago edonondik ibiltea eta kotoan mobi-
duten dira kazariak. Kotoetan konejuak, erbiak eta eperrak
hartzen dabez. 

Gaur egun be, eguna zabaldu orduko hor doaz kaza-
riak. Paseari leku jakinetan itxaroten deutsie, geldi-geldi;
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azertau edo jo ezkero txakurrak batzen dau txoria. Ha ta
guzti be, batzutan aurkitu ezin eta galdu egiten da. Hartu-
tako txoriak, normalean, segiduan lumatu eta prijiduta
jaten dabez.

Kazari batzuk caza mayor dalakoan be ibilten dira.
Ehiza nagusi horretan basurdeak, basahuntzak eta korzoak
atrapetan dabez. Pizti handi horreen kazea kotoetan egin
behar da. Araba partean, Murgian dago bat, eta hemen in-
guruan Larrabetzun dago beste bat. 

Basurdetara joateko taldean ibilten dira ehiztariak. Le-
henengo errasturen bat bilatu eta txakurren laguntzagaz
bere atzetik doaz. Bat hilten dabenean, lehenengo entie-
rrue egiten deutsie: arro-arro leku guztietatik piztia era-
kutsi. Gero astebete garrenera gisauta jaten dabe.
Normalean, basurdea hilten dauanak gordeten dau burua.

Beste arlo batzuetara jota, ezin itxi aipatu barik Felipe
Alberdi Katia txirrindularia, Vuelta a España eta ganerako
karreretan ibilia eta irabazle izandakoa. Bere esanetan, or-
duko profesionalek ez eukien zerikusirik oingoakaz, ja-
kina; bere denporetan baserriko beharrak egin behar izaten
ebazan karreretan parte hartu baino lehen. 

Orduko bizikletak txarrak izaten ziran, pisu handikoak
eta hiru kanbio baino ez eukiezan. Kanpoko ziklistak iza-
ten ziran lehen be onenak, belgak ziran orduan puntaren-
goak. Etapa egunetan jateko berezia hartzen eben indarrak
hartzeko: oilaskoa eta okelazko kroketak; mahaspasak be
sano onak ei dira horretarako. 

Gaur egun be, txirrindularitzarako zaletasuna egon ba-
dago herrian; eta jaietan, kasurako, beti egin izan da ka-
rrerea. 
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GAIXOTASUNAK ETA SENDAGAIAK

Lehenagoko jentea inguruagaz bat eginda bizi zan; ho-
rregaitik, aroa, iretargia, haizeak, landarak, lorak, bedarrak
eta halango osagaiei asko erreparetan eutseen. Landarak
eta bedarrak, jateko ezeze, osatzeko be asko erabilten ebe-
zan, eta gehienek jakiten eben zer egin behar zan hau edo
hori euki ezkero.

Nahiko orokorra zan gaixotasunak ezagutzea alde ba-
tetik, eta bakotxarentzat ona zer zan jakitea bestetik; bai
personearentzat, bai ganaduarentzat, ganera. Dana dala,
beti egoten ziran horretan aituagoak zirenak.

Gaur egun etxeko erremedio honeek nahiko galduta
dagozan arren, hona ekarriko ditugu ikerketa honetan batu
doguzanak.

Gaixotasun batzuk garbitasunik ezak eragindakoak di-
rala esaten dabe. Kasurako, gerra denporan etxetik urten
behar izan ebenek, bueltan etxea lohiez eta txarrikeriz be-
terik topau eben, dana txintxea eta zorria zala. Horreri
egozten deutsie hainbeste tifus egotea orduko denporan.

Bestalde, bihorkadetarako zantiratuarena (zantigi-
tuena) egiten eben zanbedarrakaz. Persona jakin batzuk
ekien erremedioa egiten. Adibidez, Asteitzan Dolores San
Migelek egiten eban; Mugartatzan Eusebia Mugarzak.
Hiru egunean errepikatzen eben euren egitekoa, errezitadu
hau esaten eben bitartean: “Zantigitu, zana apurtu, zana

bere lekuen sartu, zeuk ein eta Jangoikoak osatu”. Inoiz
ganaduari be egiten jakon hori antza.

Katarrorako eukaliptoaren lurruna ona da eta eztia esne
beroagaz nahastau eta ha edan. Zamako mina eukienean,
pasmo-bedarraren ura hartzen eben hiru egunean. Bula-
rreko gatxetarako berbena-bedarrezko kataplasmak ipin-
ten ebezan. Hurrengo egunean alkoholagaz garbitzen eben
txarrikeria guztia aterateko eta kanpoan erreten eben.

Digestinoa egiteko batzuk anis tragutxua hartzen eben
janda ostean; mantzanilea be batu izan da, sikatu eta haren
ura edateko, tripako minak osatzeko ona dala-ta.

Ume txikiek askotan eukiten ebezan bizioak eta infu-
sinoa egiten eben bedar batzukaz hareek kentzeko; Presa-
ganeko bizio-bedarrak lekuko baten esanean. Plazan
egozan arboletako orriak nerbioetarako erabilten ebezan. 

Zauriak epaibedarrakaz (ebagi-bedarra) eta iodo-
bedarrakaz osatzen ebezan. Zauriak, lehenengo dana dala,
uragaz, gatzagaz eta binagreagaz garbitzen ebezan. Eba-
giek zanbedarrakaz enplastoak eginda be hobera egiten
eben. Batzuk, karakolakaz eta berbena-bedarrakaz be egi-
ten ebezan enplastook. 

Gariak kentzeko ziak, edo orioa, edo urdaiaren azal
gordina erabiltzen ebezan. Lehenengo eurekaz gariak
igurdi, eta gero ostendu edo enterrau egiten ebezan. Osa-
gaiok usteltzen ziranean berrugak jausi egiten ei ziran. 
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Erreduretan orio gordina emoten eben; zaldarretan gatz
bako urdai zati bat ipinten eben; guntzurrunak garbitzeko
txiza-bedarrak; golpe bat hartu ezkero, ardaoagaz eta azu-
kereagaz igurdi eta holan ez ei dau baltzunerik urteten.

SINISKERAK

Iretargiak eragin handia dauka gure bizimoduan eta
lehenagokoek asko begiratzen eutsien. Hainbat gauza tarako
ilbeherea izan arte itxaroten jakon: ortuko jenero batzuk 
ereiteko, txarria hilteko, arbolak podetako… Ulea ebagiteko
be ilbeherea ei da onena. Batzuk ulea eta atzazkalak
ebagiteko erre bako egunei begiratzen eutseen; eta egunik
onenak eguena, zapatua eta domekea dirala be esan deuskue. 

Andren hilekoari buruz be hainbat siniskera egoan eta
dago neurri baten gaur egun, hondino be, zeregin batzue-
tarako behintzat. Kasurako hilekoagaz egon ezkero, es-
kuak bustitea, uragaz ibiltea eta dutxetea txarra zala
pentsetan eben. Txarri-beharretarako be ez eben gura 
egoe ra horretan egoan andrarik parean, txarrikiak-eta
galdu egiten ziralako.

Umeak ikaratzeko pertsonaia bildurgarrien ipuin
modukoak kontetan eutseezan; Sakamantekas, sorginak...
Lekuko baten amaxea Anboto inguruan bizi zan eta sorgi-
nek haginak kentzen eutsiezala uste eban. Anbototik pa-
setan ziranean argi egiten ebala be esaten eben. Beste

pertsonaia harrigarri batzuk laminak ziran. Arraño ingu-
ruan, erreka alboetan egoten ei zirala esaten eben.

Kalabaza denporan, mutil gazteek jentea sustetako
kanposantuan kalabazak ipinten ebezan; begi, sur eta aho-
rako zuloak eginda, arpegi itxurea emoteko, eta barruan
kandelea izetuta eukala. 

Hil ostean arimak zerura, purgatoriora edo infernura
joaten zirala esaten eutseen. Promesaren bat egin eta ha
bete barik hilten ziran personen arimak bizien artean ager -
tzen zirala esaten eben. Holantxe esan deuskue behintzat.
Jente asko goizeko seiretako mezara joaten zan Lemoara,
eta karabi inguruan orio usaina asmetan eben, eta handik
arimak ebilzala esaten eben.

Hona ekarriko dogu arimen ganean Tiburcio Ispizuak
1923an artikulu baten argitaratutako testigantza bat. Be-
diako jenteak berari kontaukoa da:

«Ondino urte asko ez dala, hementxe Kolazi-
non bertan agertu jakon Franziska Mugerzari 
Astitzen bizi izan zan atso eskeko bat.

Eskeko honeri maldizinoa bota eutsan Bediko-
lan bizi izan zan bere senide batek behin bere 
etxera eskean joan zanean. “Zeu hiltearren ogerle-
koko meza bat aterako deutsat Ama Birjina Bego-
ñakoari” esan ei eutsan.

Eskekoa handik lasterrean hil zan, ta egun gitxi
barru Franziska Mugerzari agertu jakon gau baten
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Kortazarren jardin ondoan, Franziska Ibarratik 
Jandozerantza joan zan baten.

Franziskak ensegida ezetu eban, ta guztiz bil-
durtuta ezebe esan barik eskapau eban. Baina, aba-
deari kontau eutsan ikusi ebana, ta ia ze gura eban
preguntetako esan eu tsen abadeak, barriro agertzen
bajakon.

Eta barriro be agertu jakon ta, ze gura eban Fran-
ziskak esan eutsanean, Bedikolako bere senideak ze
maldizino bota eutsan erantzun eutsan, ta mesedez
haxe mezea aterateko eskatu eutsan, haxe atera 
artean egon behar ebala zeruan sartu barik eta.

Eta Franziska ta beste lagun asko joan ziran
Begoñara, ogerlekoko mezea Ama Birjiñeari ate-
raten; D. Antonio Ereño abadea be eurekaz joan
zan zaldi ganean. 

Bidean joiazala, eskekoa sarritan agertu jakien,
baina Franziskak bakarrik ikusten eban.

Begoñan bertan be, D. Antoniok mezea emo-
teko sakristiniatik urten ebanean, beronen aurretik

altarara urtetan ikusi eban eskekoa Franziskak. Eta
Santusean eta Kredoan be ikusi eban. 

Eta mezea akabauta gero, kanporantza etozala,
ur bedeinkatu ontziaren ondoan azkenez agertu
jakon Franziskari ta agur egiteko eskua eskatu 
eutsan. 

Baina, eskurik eskatuten baeutsan, ez emoteko
esan eutsan Franziskari abadeak, inoz be kenduko
ez jakon atzamarren orio-markea bere eskuan eza-
rriko eutsala-ta.

Ta haugaitik, eskua eskatu eutsanean, painelu
bat luzatu eutsan Franziskak, eta eskekoak bere
bost atzamarren origo-markea paineluan ezarri 
eutsan. Ta ondino gaur be, painelu hau botilatxu
baten gordeta dauka Franziska Mugerzak berak.

Eta eskeko harek, ur bedeinkatu ontzi ondoan
agur egin eutsanean, Franziskari esan eutsan: “hil-
ten zareanean, gaur lez bazagoz, zeruan silea prest
eukiko dozu, ta agur eternidadera artean”».
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Garai baten jateko jeneroa etxean zuzentzen zan: esnea,
arrautzak, babea, artoa, garia, patatea, ortuariak, txarrikiak,
oilasko eta animalia txikiak... Frutea be etxean batzen zan:
sagarrak, madariak, mahatsa, okaranak, gaztainak —kiri-
kiñoagaz gorde ezkero, ondo aguantetan eban gaztai-
neak—, urretxak, ikoak, kereizak, menbrillua... Sagarrak
eta madariak barriz, klase askotakoak, zenbatgura. 

Etxerako ezeze, baserri batzuetan kanpoan saltzeko je-
neroa be euki izan dabe: arrautzak, oilaskoak, kapoiak...
Esneagaz irabazitako dirua be laguntza handia izaten zan
orduan. Esnea etxerik etxe eroaten zan tankinetan edo be-
zeroak eurak norberanera etorrita. Geroko urteetan letxe-
ruari be ateraten jakon esnea bidera.

Eguneroko jatorduetan, armozetako esnea bera zan 
oinarria; taloagaz sarritan edo ostantzean esne-zopak, ogia
esne berotan beratu-beratu eginda. Esneagaz nahastean mo-
rokila be asko jaten zan, armozuan zein afarian. Morokila ura
eta artourunagaz egiten eben, batzuetan gari-urunagaz be bai.
Laratzuan eskegita egoan galdallean ura berotzen ipini,
apurka-apurka uruna bota eta eragin-eragin egin behar iza-
ten jakon pikorrik urten ez ekion.

Batzuk, ha ta guzti be, behar gogorrak egiteko sasoia za-
nean, armozu sendoagoa egiten eben: sartenekoa —txarrikia
zartaginean prijiduta: urdaia, txorizoa...—, edo taloagaz ba-
tera sardina zaharrak janda. 

ELIKADURA

Esnea kantinetan eroaten eben etxerik etxe saltzen.
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Bazkaltzeko astegunetan lapikokoa izaten zan printzi-
pala: egunik gehienetan baba gorria txarrikiakaz nahas-
tean. Patatea be asko jaten zan lehen, eta ortuariak be bai,
batez be uda partean. Horrez ganera etxeko arrautzak, ko-
nejuren bat... Postrerako etxeko frutea jaten eben: saga-
rrak, mahatsa, gaztainak —erreta, egosita zein gordinik—...
Inoz, erosiko frutea be bai. Umetan askotan joaten ziran
mailukiak batzen be. 

Arrastian, txokolatea edo ogia nateagaz eukiten eben
meriendetako. Errosarioa errezau ostean be amak taloa eta
esnea edo morokila emoten eutsen umeei. Afaltzeko, os-
tera, porrusaldea eta berakatz-zopea eukiten eben, edo gaz-
tainak, morokila eta taloa esneagaz. Sardina zaharrak be
jaten ziran gauean.

Domeketako menua be bardintsua izaten zan aste ge-
hienetan: fideo zopea, garbantzuak eta han egosiko oke-
lea tomateagaz edo piperrakaz. Domeketan eta jaiegunetan
gauza berezi moduan ardaoa edaten eben. Ardaoa zara-
gietan edo garrafoietan eroaten eben etxera.Babak jatordu nagusian jaten ziran.

Gaur egun be gaztaina erreak estimadu dagoz. Jose Luis Etxeba-
rria eta Jesus Mª Bilbao, 2012.
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Ezkontza eta ospakizunetako bazkariak 
etxean egiten ziran normalean. Holangoetan jateko
berezia ipinten zan: entremesak, saldea, txipiroiak,
oilaskoak, konejua, arroz-esnea, tartak… 

Artoa eta garia ezinbestekoak izan dira egu-
neroko elikaduran. Artoagaz artouruna egin eta
taloak (talo gorriak), eta artoak egiten ebezan;
baina artoa ganaduari be emoten jakon, enpaja-
dan, zahiagaz batera. Garitik ateratako gari-uru-
nagaz, ostera, ogia egiten zan. Uruna urte guztian
konserbetako kaxan gordeten eben.

Ogia oinarrizko jatekoa da, bai gaur egun, eta bai lehen. Labea etxean bertan
edo auzoan eukiten eben eta labasuan aste osorako artoak, ogiak eta opilak egiten
ebezan. Etxean euki ezean, auzoakaz batera egiten eben labasua, batek lehenengo
eta besteak gero, labearen berotasuna aprobetxauta. 

Labea oteagaz eta umeek ekarten eben egurragaz berotzen eben —sarritan ar-
kaziagaz—, harik eta labeko harria zuritu arte. Horixe zan labea bero egoala adie-
razten eban seinalea. Gero ogiak sartu ahal izateko, ipizki izeneko errama moltso
bategaz garbitu behar izaten zan, lehenago errauts guztia kenduta. 

Ordurako ogiaren masea aurretik prestauta eukiten zan. Azpiran egiten zan
masa hori, gari-uruna, ura, gatza eta lebadurea nahastauta. Ogiak eta artoak, egu-
rrezko pala bategaz sartzen ebezan barruan. Labasua amaituta, labearen beroa sa-
garrak erreteko aprobetxetan eben, gero ardao apur bat botata jateko. Laba
handirik ez eukenak, txapako laban egiten ebezan ogiak, sua ikatzagaz eginda.

Dana dala, urte asko dira ogia etxean egiteari itxi eu tsiena. Durangoko pana-
derua, Atxurlari, aspaldi hasi zan ogia etxerik etxe banatzen. Halanda guzti be, ez
eukan etxe guztietara heltzeko modurik, horregaitik Bediakolean kasurako, den-

Artourunagaz taloak egiten ziran.

Artoak labasuan.



dan ixten eben ogia Barrankokoentzat, eta gero eurak jo-
aten ziran astoagaz batzen. 

Ogia errespetu handiko jatekoa zan, oinarrizkoa ezeze,
sinbolikoa be neurri baten. Gabonetan kuskurra kenduten
jakon eta hurrengo urtera arte gordeten zan. Siniskerea be
badago ogiaren ganean, ezin da buruz behera ipini, gura
barik halan paretan danean, bueltea emon behar jako.

Taloa egiteko artourunari apurka-apurka ur epela na-
hastetan jakon. Masea ondo landu behar izaten zan, es-
kuetan pegau barik lotu arte. Taloak talopalan erreten
ziran; behekosuan be bai, txingar asko egoanean. Etxe ba-
tzuetan taloak urun zuriagaz be egiten dabez eta jagitekoa
eta guzti botaten deutsie. 

Artoa herriko errotetara eroaten eben —Lekue eta 
Utxarainera—; baita Lemoara eta Urkizura be. Artoa erro-
tara eihoten eroan aurretik laba-igarra (labaigerra) egin
behar izaten zan; hau da, artaburuak labean sartu erre ei-
tezan. Horretarako luzaro eukiten ziran laba barruan eta
kiskaldu ez eitezan aldiro-aldiro bueltea emon behar iza-
ten jaken, paleagaz. Errotariek ez eben labatik pasau bako
artagaraurik hartzen, eihokeran errotarrietara pegauta lo-
tzen zalako. Artoa errotara eroateko garandu egin behar
izaten zan, sarri eskuz, burutxagaz beragaz lagunduta. Bu-
rutxak sua egiteko aprobetxetan ziran, sua ondo hartzen
ebelako. Dana dala, artaburu batzuk, laban sartu barik gor-
deten ebezan, hurrengo urtean ereiteko. 

Artagaraua eta garia zorroetan sartu eta buru ganean edo
astoagaz eroaten eben errotara. Urkizura joaten ziranak,
tranbian egiten eben joan-etorria. Errotariak bere lanaren
truke ez eban dirurik kobretan; mendea hartzen eban, eiho-
tako urunaren parte bat. Sasoi baten, gerraostean, etxean
eiho behar izaten eben, errotak prezintauta egozan eta.

Gari-uruna zanean, errotatik ekarrita ostean, zahia
kentzeko galbahetik pasetan eben. Zahia ganaduei emo-
teko aprobetxetan zan. Behin pasautako urunari tremesa
esaten jakon, baita beragaz egiten zan ogi antzekoari be.
Dana dala, bigarrenez be pasetan zan galbahetik, guztiz
garbi itxi arte. 

Arraina ez zan eguneroko jatekoa, baina batzuetan 
etxerik etxe zestoa buruan zala ibilten ziran sardinerei
erosten jaken. Herrian bertan be baegoan peskea lortzeko
modua. Lekukoek dinoenez errekea arrainez josita egoan
eta eurak atrapetan ibilten zan jentea: sareakaz kiskillak
hartzen; kangrejoak antzueloakaz edo eskuz; angilak, bra-
buek eta arrankariak be harrapetan ebezan. Gero, garbitu
—aingirak kasurako zaku latzagaz— eta jan egiten ebe-
zan. Ereñon kasurako dana egoan kangrejoz, arrankariz eta
aingiraz beterik; aingirak harri losen azpian gordeta ego-
ten ziran. Presan gizonek eta gazteek kañakaz eta reman-
geagaz egiten eben peskan. Baina guzti hori Astepeko
papelerea zabaldu ebenean amaitu zan, papelereak hon-
datu ei eban errekea. 
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Etxe askotan oiloak, patoak, oilaskoak eta konejuak
hazten eta hilten ebezan jateko. Kasurako, oiloa hilteko,
zamea ebagiten jako. Gero lumatu, tripak atera eta egosita
preparetan da. Konejuak laban edo saltsan preparetan dira.
Etxean hazitako animalia txikietatik ganera, Ereñoko ha-
resdui eta pagadietan erbi ugari egoan, eta batzuk zakua-
gaz edo lazuagaz koiu, eta jan egiten ebezan. Beste batzuk
kazarako afizinoa be baeukien eta eurak hildako txoriak
eroaten ebezan etxera. 

Bedian artzainak be egon dira, Ereñon bertan zazpi-
zortzi pastore egon ziran, etxe gehienetan egon zan baten
bat. Horrek esan gura dau eurenean gaztaia, esnea eta artxo-
okelea ez dala faltau izan. Saltzeko sarritan, baina etxekoek
jateko be bai. Artxoa San Jose egunean, Pazkoetan eta Ga-
bonetan jaten eben.

Gaztaia egiteko sasoian, udabarrian, gure lekukoek do-
zena erdi gaztai egiten ebezan gauean eta beste dozena erdi
goizean. Gaztaia egiteko esnea traputik pasetan da, euki
leikezan zaborreriak kentzeko. Behar honetarako, lehen
haginaren azalagaz egindako iraztontzia erabilten eben,
bertan asunak (sasunak) ipinita. Gero esnea epeldu, lega-
rra bota eta gogortzen ixten da. Lehen legarra esnean
egoan artxoari kentzen jakon. Legarra bota ondoren esnea
gogortu egiten da. Ostean, eskuagaz birrintzen dabe ma-
mina eta sakatu egiten dabe beherantza, urak gora egin da-
gian. Mamina gero hojalatazko ontzietan sartzen da
formea emoteko. Gaur egun gaztai freskoa hurrengo egu-
nean bertan jaten da; lehen ostera, egun batzuk garrenean. 

Kiloko gaztai freskoa egiteko, lau litro esne behar dira
gitxi gorabehera; sikurako, ostera, gehiago behar da, ge-
hiago kargau behar dalako. Gaztai sikua egiteko prensea
erabilten eben. Gatza egiteko, gaztaiak palangana baten
ipinten dira gatzuragaz. Arrautza bat botaten jako bertara,
eta berak adierazten dau bota beharreko gatz kopurua.
Gero, hilabetean ixten dabez sikatzen ohol gainean, gaztai-
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Sanjuanetan orain be hutsik egin barik kangrejuak jaten, 2012.



oholetan; aldiro-aldiro bueltea
emon behar izaten jake. Gaur egun
dagozan aurrerakuntzakaz ez dago
gaztaiak konserbetako arazorik,
baina orduan, beroa zanean, gaztaia
jagi egiten zan; eta hodeiagaz be al-
perrik galtzen zan.

Pastoreek gaztaiak saldu egiten
ebezan, Usansolon eta Bediako
dendetan.

Ardi-esneagaz gatzatua be egi-
ten da. Esne egosiagaz egiten da eta

lekukoen esanetan, gozoen egin barri dagoanean da. Zapatuetarako egiten
eben askotan.

Txarria etxean hiltea urte osorako jana eukitea zan. Eguneroko lapi-
kokoagaz, babakaz edo porruakaz batera txarrikia jaten zan: txorizoak,
saiheskiak, urdaia… Baita bakarrean be, sartenekoa egiten zanean edo bi-
tarteetarako jatorduetan. 

Txarria hilteko jente taldea batzen zan etxean, eta gehienetan auzoko-
ren bat izaten zan matarifea. Txarria hil, odolustu, erre, garbitu eta zabaldu
egiten zan. Mantilea eta gibela ateraten jakon lehenengo-lehenengo, eta
gero tripak. Gibelori beharren ibilitako gizonek jaten eben prijiduta, andrek
errekan hesteak garbitzen ebezan bitartean. Txarri-beharrak ondo bereiz-
tuta egozan eta hesteak garbitu, eta mortzilak eta txorizoak egitea andren
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Iraztontzia asunakaz egiten zan. Mamina gaztanotzaretan ipinten da formea hartzeko.

Txarrikia oinarri-oinarrizkoa izan da egune-
roko elikaduran.



zeregina zan. Hesteak mortzilak egiteko aprobetxetan
ziran.

Gero gauean danak alkartzen ziran afarian. Lekukoen
arabera afari horretako menua hauxe zan: baba zuriak, be-
sigua edo makailoa eta giharrea edo solomoa piperrakaz;
mortzilak be bai kasu batzuetan.  

Mortzilak txarria hilten dan egun berean egiten dira.
Bai orduan eta bai gaur egun modu berean egiten dira. Ho-
rretarako bezperatik hasten da jeneroa prestetan: arroza,
porrua eta kinpulea egosi lehenengo. Hareri piper baltza,

gindillea eta perexila egin, eta txarriaren koipea txikituta
nahastau. Ordurako txarriaren odola hotzituta dagoanez,
odola bota maseari eta horregaz hesteak betetan hasi.

Lehenengo aiteternoa betetan da, hau da, hestearen
amaiera, aho bakarra daukana. Gero heste lodiak eta az-
kenengo meheak. Txarri-afarirako be estimaduena aiteter-
noa da, eta gero heste lodiakaz egindakoak.

Hesteak bete enbudo txiki bategaz egiten dira, eta za-
tian-zatian kordelagaz lotu baina beti erredondoan, hiru-
laugaz txortak eginda. Egin ahala galdarostu egin behar

48

Gibela txarria hilten ibilitakoek jaten eben. Mortzilak txarria hilten dan egunean egiten dira eta auzoei eroan.



dira, hau da, uretan egosi, ur horretan porrua botata. Egos-
teko, denporea behar da; meheak ordu erdi inguru, lodiak
hiru ordu lauren edo, eta aiteternoa buelta bian egosten
euki behar da. Bitartean orratzagaz pintxau egin behar dira,
hesteak errementau ez daian. Eta pintxau orduan odolik ez
urteteak, eginda dagoala esan gura dau. 

Mortzilak jateko prest dagoz holan, eta hurrengo egu-
nean auzokoei banatuten jakez, gihar zati bategaz batera
hurrekoenentzat. Auzoen artean mortzila truke hori egi-
teak, denpora baten, jatekoa luzatzeko modua emoten
eban, baina alkarren artean konparazinoak egiteko be bai,
zeinenak gozoago egozan. Orduan ohiturea herriko han-
dikiei be mortzilak eroatea zan: medikuari eta maisuari ka-
surako. 

Txarria hil eta hurrengo egunean, lehenengo erdibitu
eta gero txikitu egiten da. Solomoa, saiheskiak eta perni-
lak apartauta, ganerako giharrea eta okelea xehetu eta ho-
rregaz txorizoak egiten dira. Okela kiloko 26 gramo gatz
bota, piper txorizerua eta berakatza nahastau eta masa hori
hesteetan sartuta egiten dira txorizoak. Etxean batzen diran
piperrak txorizoetarako gordeten dira, txarria hil orduan
eukiteko. Osterantzean erosi egiten dira. 

Txorizoak luzean lotzen dira, arra baten luzeran gitxi
gorabehera, eta tira osoa eskegiten da sikatu daitezan. Sue-
tea izaten da horretarako lekurik onena, lehenago behin-
tzat halan zan, beheko sua egoten zanean. Hamabost bat
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Giharrea eta okeleagaz txorizoak egiten dira.



egun behar izaten dira gitxienez sikatzeko, baina egural-
diaren arabera gehiago be izan daiteke. Gero, konserbe-
tako, txarriaren koipea urtu eta koipe horretan gordeten
ebezan lehen, berenberegi horretarako egozan tinakoetan.
Oraintsuago, koipearen ordez orioa erabilten hasi ziran.
Luzarorako barik, egun batzuetarako baino ez zanean, txo-
rizoak gari edo arto artean sartzen ebezan.

Garaitiko txarrikiak: urdaia, saiheskiak, hazurrak, be-
larriak eta patak… gatzetan gordeten ebezan, gazun-askan,
urte guztian irauteko. 

Pernila sikatzeko ixten zan. Gatzetan euki hile pare
baten, gero uretan gatza kendu, piper maminagaz ondo
igurdi, botikea ipini hazur ondoan eulirik joan ez eikion,
eta azkenik eskegi egiten zan kamaran. Halanda be, asko-
tan umedadea sartzen jakon eta kokoak urteten eutsan. Ho-
rregaitik, etxe batzuetan azkenean pernila be txorizotarako
txikituten dabe. 

Txarri-hankak, tripak, belarriak eta musturrak (mo-
rroak) karnabaletarako preparetako ohiturea egon da. 

Etxean zuzentzen ez zan jeneroa herriko eta auzoko
dendetan erosten eben: azukerea, kafea, orioa... Sarri as-
kotan dendea eta tabernea bat izaten ziran. Gerraosteko
denporetan, errazionamentuaren bila be, dendetara joa-
ten ziran. Okelea be plazan egoan karnizerian erosten
eben.
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Gatzun-askan euki eta gero, uretan kentzen jako gatza pernilari.

Txarri-hankak, belarriak eta musturra karnabaletan
jaten dira.



Persona baten bizitzan, jaiotzatik eta heriotzara bitartean, aldi
desbardinak bereiztu geinkez: jaiotzea, umezaroa, gaztaroa, hel-
dutasunekoa eta zahartzaroa. Horreetariko aldi bakotxari bere
erritu eta ohitura jakinak jagokoz, eta hurrengo ataletan horree-
xek ikusiko doguz, labur-laburrean baino ez bada be.

JAIOTZA ETA BATEOA

Lehen gehienek umeak etxean egiten ebezan, eta auzo edo herri
guztietan egoten ziran parterak. Izan be, umea jaioteko egoa la 
igarri orduan, partera horreei deitzen jaken amari erditzen lagundu
eioen.

Partera bat baino gehiago aitatu deuskuez lekukoek: Mari Car-
men zentralekoa, Belaustegiko Tomasa Elorza, Mª Jesus Erre-
menterikoa eta Ageda Etxebarria… Medikua be joaten zan
partoetara, baina gehienetan konplikazinoren bat presentetan za-
nean baino ez.

Joan dan mendeko 60ko hamarkadan hasi ziran umeak Bil-
bon, klinikan eukiten.

Jaiobarria ur beroagaz garbitzen eban partereak, erropatxuak
jantzi eta segiduan amaren titian ipinten eben. Ama egunetan ohe-
tik altzau barik egoten zan. Horregaitik bateo egunean, beste andra
batek —gehienetan amamak edo amabitxiak— eroaten eban umea
eleizara. 

Bateoa (bautizoa) hurrengo domekan izaten zan, eta askotan jaio
eta segiduan; holan egin ezkero, indulgentziak irabazten ebezalako.
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BIZITZAKO ETA
HERIOTZAKO
OHIKUNEAK

Gazteak plazan, 1960ko hamarkadan.



Dana dala, umea txarto edo hilteko egoala ikusi ezkero, familiakoren
batek etxean bertan bateatuten eban. Umeak bautizau barik hil ez-
kero, linbora joiazala esaten eben, eta aingeru bihurtzen zala. Kaxa zu-
ritxuetan enterretan ebezan, kanposantuan aparteko lekuan. 

Aitabitxi eta amabitxia familiako edo hurrekoen artean auke-
ratzen ziran; lehenengo umearena sarritan gurasoen ezkontzako
aitabitxi-amabitxiak eurak. Izena etxekoek elejiduten eben, baina
askotan aitabitxi-amabitxiena ipinten jaken. Normala izan da egu-
tegiko santuaren izena jartzea be; abadeak horren aldekoak ziran.
Beste askok gurasoen izena ipinten eutsien umeari.

Bateoa, lehen, eleizako atean, barrura sartu barik, egiten zala
esan deusku lekuko batek. Gero, mezan bertan egiten zan, apar-
teko ospakizunik egin barik. Bateorako jertse barria, mantarra eta
faldoia ipinten eutsiezan umeari.

Ama berrogei egunean etxetik urten barik egoten zan. Lehe-
nengo urteten ebanean, eleiza-sartzea (salidea) egiten eban. Ho-
rretarako ama kandela bategaz joaten zan eleizako atera eta han
abadeak bedeinkazinoa emoten eutsan meza aurretik egiten eben
zeremonia txiki baten.

Umeren bat jaioten zanean, familiakoak eta ingurukoak bisi-
tan joaten jakozan amari. Oiloa, mistela edo ardau gozoa, galletak
eta holangoak eroaten eutseezan. Amari oilo-saldea emoten jakon
indarrak hartzeko ona zalakoan; baina izterra aitak jaten eban. 

Ume jaioparriari amak bularra emoten eutsan, lehen ganera lu-
zaroan. Amak esnerik euki ezik, beste ama barri batek emoten 
eu tsan; harik eta behi-esnea hartu ahal izan arte. Titia itxi ostean,
esnea galletatxuakaz emoten eutsien eta pureak. 
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Eulali Iriondo, 1960 inguruan.



Umeen gaixotasunak ardura handia eragi-
ten eban etxean, umea makal parau ezkero,
baten batek begizkoa egin eutsala esaten eben
batzuk. Horregaitik, umeei eskapularioak ipin-
ten eutseezan. Gaixorik egozanean, San Felici-
simora joaten ziran umeakaz bedeinkazinoa
hartu egien. Inoiz umea bera barik, haren erro-
pak eroaten ebezan. Urkiolan be urtero egiten
da umeen bedeinkazinoa eta harako zaletasun
handia egon da Bedian.

Oinez ikasteko, painelutxu bategaz lotuta
ipinten ebezan umeak, handik helduta lehe-
nengo pausuak emoten laguntzeko. 

Umeei min emoten eutseen haginek urte-
keran; beherantzakoa be eukiten eben. Haginak
jausten jakezanean teilatura botaten ebezan ba-
rria ekarteko eskatuz, eta ondokoa kantetan
eben hiru biderrez: 

Maritxu Telleriko
gona gorridune,
eutsi hagin zaharra
eta ekarri barrie.

Umeek hitzegiten ikasi arte, hainbat berba hotsitzen
bitartez adierazten jakez, bai gaur egun be. Hiztegi berezi
bat da, oso adierazgarria, gero berez-berez handitzen joan
ahala, helduen berbakaz ordezkatzen dabena. Hona ba-

tzuk: txitxi (okelea), mama (ura), pa (mosua), apatxin (esa-
rri), apapan (paseoan joan), kuku (ostondu)... 

Hazitxuagoak ziranean, 5-6 urtegaz, baten baino ge-
hiagotan, gurasoei ernegazoten ebilzanean, baekien amak
umeari esaten: “Zoaz auzokoagana tardantza bila” edo “es-
katuoizu tardantzea”. Umeak oso-osoan auzokoari esan:
“Amak esan deust tardantzea emoteko”, eta baekian harek
umea entretenidu behar ebala apur baten. 
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Igone Etxebarria 1963 inguruan. Begoña eta Jesus Mari Bilbao, 1950
inguruan.



UMEZAROA, ESKOLEA ETA OLGETAK

Gure lekuko gehienen sasoian hiru eskola egon dira
Bedian. Bat plazan, orain eskolea dagoan lekuan gitxi go-
rabehera; eskola nazionala zan, neska eta mutilentzat. Bi-
garrena be plazan, eleizako sakristiaren ganean, baina ha
eskola partikularra zan, Don Marcelinorena; mutilentzat
bakarrik. Eta hirugarrena Eroson —hondino be han dago
eraikina—, Bizkaiko Diputazinoak ipinitako auzo-eskolen
sarekoa. 

Eskola nazionalean, inoz alkarregaz ibili baziran be,
lekuko gehienen esanetan neskak alde batean eta mutilak
bestean egoten ziran. Eroson be neskak eta mutilak alde
banatan. Danetan orokorra izan da edade guztietako umeak
batera egotea. Orduan ez ziran asko ikasketakaz jarrai -
tzeko erea eukienak, baina izatekotan mutilek egiten eben
aurrera; neskek lehenago ixten eben eskolea.

Erosoko eskolara Utxarain, Ereño, Eroso eta Ugarteko
umeak joaten ziran; Asteitzatik be bai urteren batzutan.
Ereñokoak, urrinetik etozanez, egun osoa egiten eben es-
kolan. Bazkalorduan txokolate apur bat jan eta arrastegian
bueltetan ziran etxera. 
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Vicky Uriarte eta Inmaculada Bilbao plazan, 1968.

Eskolea 1960 inguruan.
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Eskolako umeak 1929 inguruan.



Ganerakoak —Ibarratik hasi eta Mugartatzaraino—, plazara
joaten izan dira. Hori dala-ta, errekearen alde bietako umeek ez
dabe hartu-emon handirik euki alkarregaz garai batzuetan. 

Eskolara sei-zortzi urtegaz hasi eta hamahiru-hamalaugaz itxi
egiten eben. Gehienak gero, beharren hasten ziran: basoan, fabri-
kan edo ahal zan lekuan.

Dana dala, eskolara asko huts egiten eben. Eskolara ibili arren,
umeek etxeko beharretan laguntzen eben: itaurren, soloko beharre-
tan, azpigarritan joan basora, alogerakoentzat taloak eta morokila
egin, uretan joan, etxeko beharretan, ganaduak edo ardiak jagon
eta gobernau... Horregaitik sarri eskolea galtzen eben. Askotan
umeek beste baserri batzuetan be egiten ebezan beharrak, gehie-
netan jeneroren baten truke. 

Eskolan liburu bakarra, enziklopedia, euki eben ikasgai guz-
tietarako; eta kuadernoa barik pizarrea. Mahaietan tinteruak 
eukiezan. 

Lekukoetako batzuk ondo gogoan daukiez irakasleak, ez beti
motibo beragaitik baina. Eroson maistra bi egon ziran, kanpozta-
rrak; hareek biek zigor gogorrak ipinten eutseezan umeei euske-
raz berba egitearren. Eskolan euskeraz egitea galazota egoan; eta
lekuko batek euskera egin ezkero, multea ipinten eutseela esan
deusku. Ha ta guzti be, maistra euskaldunen bat be euki eben, eta
ha ez ei zan hain zorrotza. 

Diktadura denporan eskolan “Cara al sol” kantau behar izaten
eben, eta eskola erdian egoan landan bandera handi bat eukiten
eben.
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Don Marcelinoren eskolea partikularra zan eta muti-
lentzat bakarrik. Berak irakasten ebazan gai guztiak, eta
ondo antza; ikasten jarraitzen ebenek maila ona eroaten ei
eben Don Marcelinorenetik. Entzutea dauka arteza eta go-
gorra zala. Don Marcelinok sakristau be egiten eban, or-
ganoa joten eban eleizan eta dotrinea eta solfeoa be
irakasten ebazan. Eskolako ikasle gehienek eleizako ko-
ruan be parte hartzen eben, baita nagusiagotan be. Herriak,
esker ona erakusteko omenaldi bi egin deutsoz, eta esko-
leak orain bere izena dauka: Marcelino Uribiondo. 

Eskolako ikasgaietatik aparte, derrigorra zan orduan
dotrinea be ikastea. Batzuk eskolan bertan ikasten eben,
baina abadeagana joaten zirala be kontau deuskue. Kasu
horretan errezuak euskeraz erakusten eutsezan. Etxean ika-
siko otoitzak be euskeraz egiten ebezan.

Eskola sasoian eskursinoak egiten ebezan abadeagaz
Artecheren diruakaz. Arteche Bediako semea izan zan, in-
genierua eta aberatsa. Seme-alaba barik hil zan eta bere
ondasunak Fundazino baten bitartez erabilteko agindua
itxi eban. Fundazino horretan Bediako parrokiak be partea
dauka eta diru bat umeen ikasketetarako izentauta dauka.
Horregaitik eleizatik eskolaumeentzat eskursinoak eratu-
ten ebezan.

Arteche hil zanean herriko ume guztiak joan ei ziran
hiletara. Plazako kanposantuan lurperatu eben eta Sama-
riar onaren eskulturea ipini eutsien. Kanposantua kendu
orduan, irudia plazan geratu zan.

Mutil asko ibilten zan monagilo lehen. Egunero joan
behar izaten eben mezara, baina jaietan bakarrik jazten
ebezan kasullak.

Eskolakoa amaitu eta gero beharren hasten ziran gaz-
tetxutan. Batzuk, ha ta guzti be, ikasten jarraitzen eben,
beharragaz batera. Basaurira, Atxuriko Escuela de Artes y
Oficiosera mutilak, eta neskak josten. Dana dala, eskolan
be erakusten eutseen josten arrastietan.
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Don Marcelino koruko mutil gazteakaz, gehienak bere ikasleak,
plazan. 1950eko hamarkada.
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Eskolako umeak eskursinoan, irakasle eta guraso batzukaz, Loiolan, 1960 inguruan.



“Umeak Madrilen be ume” da esakerea, eta aztertzen
gabizen garaian gaurko besteko jostailu eta bitarteko euki
ez arren, eta etxeko beharretan lagundu behar izan arren,
olgetarako tartea be ateraten eben. Horretarako, eskura eu-
kien edozerk balio eban.

Natura bera da olgetako zelairik onena. Hainbat erre-
kurso ipinten deutsaz eskura horretarako irudimena dau-
kanari. Mutikoak sarritan joaten ziran frutak ostuten,
Astegietaraino batzuk, eta gehienak herrian, Ondategitik
Mendietarainoko tarte guztian. Txori-habiak topetea zan
beste jolas mota bat. Txoriak harrapau eta gero jan egiten
ebezan. Lekuko batek Aldaiko iturrian ligeagaz jilgeroak
koiuten ebazan. Don Rafael abadeak arrak hartzen eutsa-
zan, kantau egiten eben eta.

Arrain asko egoan lehen erreketan eta peskan be ibil-
ten ziran: Kangrejoak antzueloakaz koiuten ebezan. Angi-
lak, brabuek eta arrankariak be harrapetan ebezan eta jateko preparau. Sareakaz kiskillak hartzen ebezan, gero

garbitu eta jateko. Errekara eta Errotabarrira, peskan ezeze,
udan uger egiten be joaten ziran.

Gerraostean, Landalden esku-bonbak egozan, eta ha-
reek hartzen joaten ziran olgetako eta eurakaz sua egiteko. 

Mutilek eta neskek normalean ez eben alkarregaz olge-
tan, eta jokoak eurak be, desbardinak izaten ziran. Mutilek
batez be futbolean egiten eben. Errekreoan eleizpean edo
plazan arbolatik arbolara porteriak ipini eta peloten olgetan
eben Mugartatzakoek Eleizondokoen kontra. Asteitzakoak
Bediakoetxeakokaz olgetan joaten ziran, eta bidean Santi-
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Umeak plazan olgetan, XX. mendearen hasieran.

Umeak, Ester Leiza eta Justo Uriarte.



galoren landan futbolean egiten eben. Futbolean olgetako pelotea
gomazkoa zan, txikerra, orduan ja erosikoa zan. 

Garai baten futbol-taldea (ekipoa) be euki eben, eta alboe-
rrietakoen kontra torneoak egiten ebezan.

Mutilek taco y harra dalakora be olgetan eben iturriekaz. Txa-
patara zan beste joko bat. Hori treneko billeteak edo posporo kaxak
lurrean koadru baten barruan sartu eta txapakaz jota ateratea izaten
zan. Tronpak be eukiten ebezan, eta euki ezik, kamiñarrak egiten
ebezan pinu-bola zarratuakaz. Kaniketan be gustetan jaken.

Batzuk eskupelotarako afizinoa be baeukien. Pelotak eurek
egiten ebezan laneagaz eta kortxoagaz. Goitibeherak be, gehie-
netan eskuz egindakoak ziran, egurrezko gurpilakaz. 

Neskek tabatan egiten eben asko; tabak artxoen hazurrakaz
eginda. Olgetako sei taba eta kanika bat behar dira. Kanikea gora
botaten dan bitartean, tabei bueltea emon behar jake, era jakin
baten jartzeko.

Soka-dantzan be sarritan ibilten ziran; diaboloagaz eta kromoa-
kaz be bai. Estankoa eleizondoan egoan eta han erosten ebezan kro-
moak, dirua egoanean. Mariketara olgetan eben eskolako patioan. 

Gehienetan banan ibili arren, alkarregaz be hainbat joko egi-
ten ebezan, neskak eta mutilak nahastean. Kasurako txipormika;
ostendu egin behar izaten eben eta gero topetan joan. Horretarako
leku guztiak ziran onak: gari-meten artean, edo Mugartatzan Te-
jerea egoanez hango labetan...

Txiringileagaz, txirinkilen, be olgetan eben: mutilek palu ba-
tegaz, eta neskek, ostera, paleagaz. 
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Bediakolea eta Ibarrako neska-mutilak, 1960ko hamar-
kadan.



Lekukoek aitatu dabezan beste jolas batzuk honeexek
dira: trukeme, txorro-morro, tres navíos, burro segido eta
txapusantutara.

Lehenengo Jaunartzea pausu garrantzitsua izan da ume-
zaroan; umea hortik aurrera beste maila baten sartzen zalako,
zeozelan ume-ume izateari ixten eutsan. Garaiaren arabera
zazpi eta hamar urte bitartean egin izan da. Eta neba-arrebek
batera egin gura izan ezkero, ez egoan horretarako edade ara-
zorik.

Bedian Asentsioz egin da beti komuninoa, baita gaur
egun be, domekara igarota egon arren. Komuninoa egin
aurretik umeei prestakuntza berezia emoten jaken, abadeak
berak emoten eutsen dotrinea. Komuninoko bezperan, le-
henengo autortza egiten eben. 

Eguna heltzen zanean, nahiko goizetik izaten zan
mezea. Mezara baraurik joan behar izaten zan, gure Jauna
hartzeko. Egun horretako bereizgarri nagusia jantziak izan
dira. Neskek jantzi zuriagaz egin dabe gehien; lekuko baten
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Lehenengo Jaunartzea, Rosario Zabala eta Mario Basaguren,
1940ko hamarkadan.

1971n Lehenengo Jaunartzea hartu eben Ibarrako umeak: Jose
Miguel Ibarretxe, Pedro Jose Barroeta, Lukas Zabala, Vicky

Uriarte, Roberto Garai eta Joseba Andoni Barroeta.



esanetan eskunarru zuriak eta buruan koketa eta guzti. Komuninoko
trajea ez eukanak, erropa barriakaz egiten eban. Beste batzuen esa-
netan jantzi zuriagaz aberatsek baino ez eben egiten. Ha ta guzti be,
umeek lutuz egon ezkero, jantzi baltza be eroan izan dabe. 

Mutilak fraka laburrak eta jakeagaz edo marineru jantzita 
joaten ziran. Baten batzuk almirante jantzita be bai. 

Lehenengo Jaunartzea egiten ebenei laguntzen ume nagu-
si txuagoak joaten ziran, aurretik eginda eukienak, aingeru jan tzita. 

Urte askoan mezaostean umeei txokolatea eta ogia emoten 
eu tseezan; urteren baten, ostera, txokolaterik egon ez eta ogi hutsa
izan zan saria. Horixe izaten zan opari bakarra, orduan ez egoan
besterik. Eta bazkaria be, etxean egiten eben.

Mezaostean argazkiak egiten joaten ziran gehienak. Bedian
Iñaki Bereziartua, Beri edo Erregea, argazkilaria egon da eta asko
harengana joaten ziran. Baina Bilbora be bai. Mendean atzerago eta
holango luxu gitxiago topauko dogu; aurrera egin ahala, ostera, gero
eta gehiagok esan deuskue erretratuak egin izan dabezala.

Gorpuzti egunean, urte horretan lehenengoz komulgau eben
umeak, eleizatik kanposantu zaharrera prozesinoa egiten eben
Santisimoagaz. Komuniko erropak barriro ipini eta lorak botaten
ebezan Santisimoaren ibilbidean.

GAZTAROA ETA EZKONTZA

Behin eskolako ikasketak amaituta, hamalau urtegaz-edo, be-
harren hastea zan normalena. Neskak ezkondu arte bakarrik, eta
mutilak jarraitzeko gero be. Beharren irabazitako dirua etxean en-
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Rosa Mari Zarate eta Conchi Castrejana aingeru jan -
tzita, 60ko hamarkadan.



tregetan eben. Orduan sei ziren beharregunak, eta dome-
ketan bakarrik libretan zan; oporrak be astebetekoak. Fa-
brikak berak antolatuta, Firestonen kasurako, langileek
eskursinoak egiten ebezan. 

Mutilek soldadu joan behar izaten eben, hamabi hile-
beterako gitxienez. Soldadu joan baino urtebete lehenago
bakunak emoten eutseezan eta medidak hartu, eta sorteo
bidez erabagiten zan gero, bakotxa nora joan. Batek esan
deuskunez, soldadutzan egozan bitartean, erreal bi irabaz-

ten ebezan eguneko. Askorentzat horixe zan etxetik kan-
pora egiten eben lehenengo urtenaldia. 

Mutilak eta neskak gitxitan ibilten ziran batera. Eleizan
be, banan egoten ziran: abade bat neskakaz eta beste bat
mutilakaz. Abadeei neska-mutilak alkarregaz egotea ez
jaken gustetan; eta jantzan egitea, gitxiago hondino. 

Ha ta gutzi be, gazteak domeka arratsaldetan errome-
riara joaten ziran; hantxe egiten ebezan ezagupideak, eta
haxe zan nahastean egoteko eukien ia aukera bakarra. Hori
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Firestoneko eskursinoan trenean Donostiara neska gazteak: 
Juanita Basaguren, Angelin Zabala, Bakarne, 1960 inguruan.

Mutilek soldadutza egin behar izaten eben. Juan Mari Linaza, es-
koian, 1964.



bai, aurretik, errosariora falta barik joanda. Bediatik Le-
moarako jokera handia egon da: oinez, trenez zein tran-
bian. Zornotzarako tirea be egon da, han ganera bertako
bandeak edo orkesteak joten eban. Bueltea, neskena batez
be, Ave Marietako kanpakaz batera izaten zan. 

Lehengo erromerietan orkestea egoten zan, bonbo eta
akordeoiagaz. Hasieran neskak neskatara plazara urten eta
gero mutilek joaten jakezan jantza eske. Mutilek ganera,
jantzan egitearren ordaindu egin behar izaten eben: txakur
handi bi-edo. Neskak plaza erdian egoten ziran eta muti-
lak buelta guztian neskak aukeratzen, nogana joan pentse-
tan. Neskak ez ziran egundo joaten mutilakana, ezta

tabernetara be. Etxerako bidean mutilak laguntzen eutsan
gustuko neskeari. 

Gaztetan mutilak mendira joaten ziran sarri —neskak
gitxitxuago—, Apariora eta Gorbeiara esaterako, etxetik
bokadilloak eroanda. Tabernetan be, mutilak baino ez ziran
sartzen. 

Gazteek eleizako taldeetan parte hartzen eben. Mutilek
Adoración Nocturna egiten eben, zapatutik domekarako
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Mendira joatea izaten zan gazteen zaletasunetako bat.

Luis Mari Pujana, Jesús Dorronsoro, Jose Miguel Aurrekoeta eta
Juan Mari Linaza, 1960ko hamarkadan.
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Mutilak eta gizonak tabernara joaten ziran, neskak ez. Arandianean kuadrilea, 1950eko hamarkada.



gauean; hau da, eleizan emoten eben gaua errezetan. Ba-
tzuk eleizako koruan be ibilten ziran Don Marcelinogaz,
bere eskolan ibilitako ikasleak batez be. Koru horrek
mezan abesten eban, baina kanpotik be deituten eutsien
hara edo hona abesten joateko.

Neska batzuk Mariaren Alabak (Hijas de María) talde-
koak ziran. Alkarte horretakoak dotrinara joaten ziran eta
estandartea ateraten eben jaiegunetan prozesinoan joateko.
Ezkontzen ziranean be, euren estandartea ipinten zan. Beste
talde bat Sección femenina zan; hor batzen ziranak beharrak
egiten ebezan pobreei laguntzinoa emoteko. 

Geroko urteetan, Lemoan zinea ipini eben eta mutilek
batez be, erromeriaren aurretik, futbol partidua ikusten 
joaten ziran. 

Lehen gazterik ezkontzen zirala dinoe lekukoek, eta
ezkontzea prestetako gaur egun baino kopla gitxiago ibil-
ten zala.

Bikote batek ezkontzeko gogoa hartu ezkero, gurasoek
dotea izentetan eutsien. Horrez ganera, neskek arreoa pres-
tetan eben: izarak eta eskupainuak, etxerako erropak-eta...
Askotan eurek josten ebezan, bordetan ekienek-eta. Beste
batzuk bordadoreari eroaten eutsiezan telak berak egiteko.
Harrokeria handiz erakusten zan, ganera, nork zer eta zen-
bat jenero eroian arreoan. Batzuk txokolatadea egiten eben,
despedidarako eta orduan erakusten jaken arreoa lagunei. 

Mutilek be arreo apur bat eroaten izan dabe, barruko
erropak-eta. Eta tabernan egiten eben despedidako afaria.

Ezkontza egunaren aurreko hiru domekatan geierak
(deiunek, proklamak) egiten ziran eleizan; ezkontza horren
kontra inork ezer euki ezkero, esan ahal izateko. Ezkon-
gaiek eurek geierak entzutea txarra zala esaten eben, zorte
txarra ekarrela.

Ezkontzako mezea zapatu eguerdian egiten eben, ha-
mabiak baino lehen jeneralean. Mezaostean ateraten eben
erretratua. Bediako argazkilariak, Berik, hainbat egin izan
ditu. Ezkongaiak, gaurko moduan, ezkontzarako jantzi
apartekoak prestetan ebezan. Neskek jantzi baltzagaz egi-
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Jose Iriondo, Ignacio Arratibel, Eulali Iriondo eta Mª Luisa Jaio,
1959. Hijas de Mariako estandartea eta pulpitua atzean.
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Andragaia aitaren besotik etxetik urte-
ten. Benigna Linaza etxekoakaz, 1958.

Tomás Ormazabal, Marivi Aurrekoetxea, Emili Oce-
rin eta Antonio Linaza, 1969.

Luis eta Mª Victoria Garai, 1954.

ten eben, buruan sonbrerua edo tokaua, kasketa, ipinita; mutilek, os-
tera, trajeagaz, traje ilunagaz. Lora erramua be eroaten eben andra-
gaiek. Aitabitxi eta amabitxi etxekoak izaten ziran eta andra-gizonek
eurek aukeratuak. 

Ezkontzako bazkaria etxean egitea zan normalean: oilaskoa eta
makailao apur bat, baten esanean, edo entremesak, saldea, txipiroiak,

oilaskoak eta tartak beste batenean. Bazkaria
preparetako kozinerea ekarri eben, ganera. Ta-
bernetan egiten hasi ziranean, Zorno tzan ospa -
tzen eben askok.

Orduan ez zan konbidadu askorik egoten,
etxe-etxekoak eta hurreko lagunak. Baina ohi-
koa zan, abadea bazkarira etortea. Konbida-
duek, lehen be egiten ebezan erregaluak,
etxerako behar ziran gauzak. Batzuk diru apu-
rren bat be emoten eutseen ezkonbarriei. Ez-
konbidaia Donostiara, Logroñora, Madrilera
egin dabenak dagoz.



Etxe gehienetan egoan seme edo alabaren bat etxera
ezkontzeko, gurasoen ebatzia izaten zan hau; baina antza
danez, semerik zaharrena geratzea zan normalena. 

HERIOTZA

Gure lekukoen denporan, etxekoren bat hiltea ez da
bizi izan gaurko moduan, beste era bateko errituak egin
izan dira joan dan mendean.

Heriotzaren aurretik, baten bat hil aginean egoanean
untzinoa edo Eleizakoak eroaten eutsazan abadeak. Ho-
rretarako monagiloak txilinagaz eta farolagaz urteten eban,
abadea atzetik zala; holan auzo guztia jakitun ipinten eben.
Albotik igaroten ziranean danak paretan ziran belauniko.

Lehen jentea etxean hilten zan, eta bertan eukiten eben
gorpua enterrura arte. Gorpua egoan gelan, kandelak eta
ur bedeinkatua ipinten ziran. Hildakoa etxean egoan bi-
tartean, auzoak eta familiakoak etorten jakezan laguntzen.
Gau guztian egoten ziran bertan gaubelea egiten eta erro-
sarioa errezetan. 

Gorpua etxean jazten eben tunika zuriagaz lehen, eta
bere erropakaz geroago. Sarritan auzoko andraren batek
eukan garbitu eta jazteko ardurea. Lekuko batek esan
deusku amamari, hil zanean, gonea, buruko painelua eta
mantilea ipini eutsiezala.

Kaxea (kajea) funerariak ekarten eban. Gero, andariek
lepoan eroaten eben gorpua oinez eleizara aparteko bide
batetik, andabidea deritxon bidetik; abadea eta monagiloa
aurrean zirala. Andariak etxeko edo auzoko gizonen artean
aukeratzen ziran. Beste gizon batzuk atxakaz, kandela han-
diakaz, joaten ziran gorpuaren ondotik.

Auzoetan gorpua kaminora aterateko andabidea euki-
ten eben. Lupetza egon ezkero, bide hori kanbietako eta
gorpua beste leku batetik eroan ahal izateko, baimena es-
katu behar izaten eben. Inoz andabidea aldatu ezkero, gero
beste edonork handik pasetako eskubidea eukan; legea
egiten zan. 

Baten bat hil orduan, kanpaiak joten ebezan, tokadak;
baita gorpua etxetik ateraten ebenean be, harik eta eleizara
eta gero kanposantura heldu arte. Hildakoa andrea, gizona
edo umea izan, modu desbardinean joten ebezan kanpaiak.

Enterrua goizean izaten zan lehen, jeneralean hama-
rretan. Gero, bazkaria emoten jaken familiakoei. Bazkaria
etxean egin ezkero prestetako kanpokoren bat ekarten eben
batzuetan, baina tabernan egitea be ezagutu dabe. Izan be,
senideak sarritan urrinetik etorten ziran eta egunean bertan
ezin ziran etxera bueltau zeozer jan barik. Inoiz gaua be
egiten eben bertan.

Hileta klase diferenteak egozan, hiru kategoriakoak;
gehiago pagetan ebanak abade gehiago eukazan, korua,
monagilloak... Korukoek primerako funeraletan kantetan
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eben. Enterrua egoanean, hainbat pagau behar izaten eben
bost altaretan mezea emotearren. 

Sasoi baten gorpua eleiz portalera ekarri, han abadeak
bedeinkazinoa emon eta eleizan sartu barik kanposantura
eroaten eben. Gorpua han itxi eta mezea egiten eben. 1957
inguruan hasi ziran gorpuak eleizan sartzen.

Horretara hasi ziranean, lehenengo mezea egin, eta
gero eroaten eben kanposantura; bide osoan kanpaiak joten
ebezan bitartean. Eleizako kanpandorretik kanposantua
ikusten zanez, gorpua eskaileretatik igoten egozala ikus-
tean, isiltzen ziran kanpaiok.

Kanposantuan Pater Noster bat errezetan eben kapilan.
Lurrean enterretan ebezan lehen gehienak, dirudunek ba-
karrik eukien panteoia. Orduan enterradoreak egiten eban
zuloa lurrean eta gero norberak ipinten eban kurutzea.

Kanposantua plazan egon izan da Bedian, baina gure
lekukoek ez dabe ezagutu kanposantutzat erabilten. Ar-
tetxe han lurperatu ebela badakie danak, eta han dago bere
omenez egindako eskulturea, baina ez beste inor. Orain da-
goan lekuan ezagutu dabe beti.

Hil eta hiru domekatan olata-mezea, salidea, egiten
eben; bederatzi egunean bederatziurrena edo nobenarioa
eta hogeita hamar egunean gregorianak. Gero, urte betean
ipinten eben sepulturea eleizan meza nagusian. Sepultu-
ran atxerue —kandela bi ipinten ziran tramankulua—, eta
trapua ipinten eben bederatziurrenetan eta ganerakoek

69

Maria, Angela eta Teadora Basaguren ahiztak baltzez lutuagaz,
1959an.



dirua botaten eben bertara. Diru horregaz abadeak erres-
pontsoa egiten eban. Etxe bakotxak bere lekua eukan lu-
turkia edo sepulturea ipinteko. Urtebete pasetan zanean,
kandeleru txikerra eta painelu txikiagoa eroaten ebezan.

Andra bakotxak bere sillea eukiten eban eleizan. Gi-
zonak aurrean jesarten ziran bankuetan. Gaur egun ban-
kuak dagoz eleizan, danak bardinak, baina lekuko batek
baino gehiagok esan deusku, lehen sepulturea eukien le-
kuaren inguruan jartzen dirala orain be. 

Etxeko baten bat hilten zanean urtebetean lutuz jazten
ziran, guztiz baltzez. Handik aurrera, lutu-erdia (mediolu-

tue), erropa baltza baina adibidez, zuria edo moreagaz na-
hastean. Horretarako erropak tintau egiten ebezan. 

Zenbat eta hurragokoa izan hildakoa, orduan eta den-
pora gehiago eroaten eben lutua. Andrek, kasurako, betiko
ipinten eben lutua gizona hil ezkero. Umeei ez jaken lutu-
rik ipinten, edo ipintekotan mediolutua. Lutua eukien ar-
tean ez eben erromeriara urteten, eta urten ezkero, ezin
izaten eben jantzarik egin.

Lehen auzoek mezak ateraten ebezan hildakoakaitik
eta nork zenbat emoten eban apuntetan eben. Gero ordea
emon behar izaten jaken mezatan. 
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Jantzietan begien bistan dago ohiturak asko aldatu di-
rena. Gure lekuko gehienek esan dabe erropa gitxi eukiela:
gehienetan bat astegunerako, eta beste bat jaiegunetarako. 

Andra gehienek jakiten eben etxerako beste josten:
erropa zaharrakaz barriztu batzuk egin, telak aprobetxau,
ume nagusiarenagaz txikiei beste batzuk atondu eta halako
konponketak egiten. Arreoa egiteko be garrantzitsua zan
josten jakitea.

Eskolan bertan be erakusten eutseen josten, baina ho-
rrez ganera joskileagana joaten ziran ikasten: Benignanera,
Asteitzakora, Ibarrara edo herritik kanpo Bidebietara. 

Ganerakoan, telea Bilbon edo Lemoan erosi eta joski-
leak ibilten ziran etxerik etxe josten. Teleruak be baebil-
zan orduan etxeetatik, eta eurei erosteko modua be
baegoan. Ostantzean Bilbora gitxi joan arren, erropak eta
oinetakoak erosten joaten ziran noizik behinean.

Andrek garrigonea jazten eben, gainetik amantala eta
azpitik partikerea zala. Goikaldean jakea ipinten eben. Do-
meketan perkalezko jantzia. Lehen erropa asko perkalez-
koak izaten ziran. 

Gizonek mahonezko, drilezko eta frantsesilezko frakak,
garrikoa, eta alkondarea erabilten ebezan; oinetan abarka-
mediak. Dana dala, garrikoa, garriko baltza, lehengoek
baino ez eben erabilten. Gero ugala edo zintxoa ipinten
hasi ziran. Domeketan alkondara zuria jazten eben. 
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Txapela be ohikoa izan da gizonezkoen artean, bai be-
harrerako, bai jazteko. Txapela mezara sartzeko, mahaian
bazkaltzeko eta persona jakin batzuk agurtzeko kentzen
eben. 

Orduan aterkirik eta holakorik ez egoanez, euria za-
nean zakua ipinten eben burutik behera soloan behar egi-
teko. 

Joan dan mendean andrek trentzeagaz batzen eben
ulea; trentzeagaz moñoa egin eta haregaz buruko painelua
ipinten eben. Domeketan painelu zuria edo kolorezkoa, eta

astegunetan kuadrodun azula. Antxineko argazkietan, ez-
kontzetan be, andrak buruko paineluakaz ikusten dira.

Mezarako, ostera, mantilea ipinten eben beti, meza-
liburua eta mantilea falta barik eroaten ziran mezara. 

Gazteak jaiegunetarako dotore jazten ziran, bai neskak
eta bai mutilak trajea ipinten eben. Mutilek gabardinea eta
korbata eta guzti. 

Kuleroak, sostenak eta kamisetak amak egiten eutse-
zan, baita kaltzetinak be. Horretarako etxean egiten eben
haria, ardi-laneagaz. Lehenengo lanea garbitu, altsitu eta
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txabileagaz pasau behar zan; lehen eskuz eta gero kardakaz. Haria-
gaz mediak egiten ebezan; ardi baltzaren laneagaz, ostera, trailak. 

Andrek etxerako jeneroa eukiteko puntua be egiten eben, nor-
mala zan etxean egindako jertseak erabiltea.

Etxekoren bat hilten zanean, urtebetean-edo lutua eroaten
eben, horretarako erropea tintau egiten eben, baltzitu. Andrek gi-
zona hil ezkero betiko ipinten eben lutua; kasu horretan, erropea
eta buruko painelua be baltza zan. Eta lutuz egon ezkero, ezkondu
be baltzez. Ha ta guzti be, etxean lutu-erdia (mediolutoa) erabil-
ten eben eta urteteko baltza.

Gizonek gabardinearen besoan ipinten eben lutu zintea eta
baita kuelluen puntan be.

Iraileko santakurtzetan —Galdakaoko jaietan—, eta sanjose-
tan erropea estrenetan eben: traje edo jake barria. Santakurtzetan
gabardinea ipini, eta udabarrira arte erabilten eben. 

Oinetakoei jagokenez, abarketak, abarkak eta txankloak baino
ez ebezala erabilten esan deusku batek; dirua eukienek bakarrik
eukiezala zapatak. Ha ta guzti be, zapata pare bat baino ez bazan
be, gehienek eukiten eben.

Etxean abarkak ziran ohikoenak, solorako eta basorako. Abar-
kak etxean egiten ebezan ganaduen narruagaz, zuloak eztenagaz
eta mailuagaz eginda. Dana dala, euria zanean ez ziran bape gus-
tosoak, ze laban egiten eben. Gomazkoak etorri ziranean, askoz
hobeto konpontzen ziran. Batzuk bortzegiak be ezagutu dabez,
gaur eguneko boten antzekoak, baina untzedun zorua eukienak;
estartetatik eta bedar ganean ibilteko onak ziran. 
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Udarako abarketak ziran aproposenak, beti be siku egoanean,
busti ezkero hondatu egiten ziran-eta.

Oinetakoak jagoteko, etxetik mezara joaten ziranean, estarta-
tik abarkakaz joaten ziran eta gero bazterren baten hareek itxi eta
zapatak ipinten ebezan.

Ume txikerrei ipinten jakezan pañalak telazkoak, harizko te-
lakaz egindakoak ziran. Gainetik mantarra, paxea eta kurtzetillea;
eta goikaldetik kamisetea eta juboia ipinten jaken. Umeei etxean
egindako erropak ipinten jakezan. 

Neskatilek gonea eta marinerea erabilten ebezan eta mutilek
fraka laburrak eta galtzerdi esporrak hamabost urte egin arte.

Oherako izara zuriak eukiten ebezan. Kuartuetan komodea edo
kaixea eukiten eben erropea eta izarak gordeteko.

Ander, Gotzon, Karmele eta Joseba Lekue, 1966. Utxaraingo labaderoa.
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Erropea errekan garbitzen eben. Lehengoek erropak
zuritzeko berdean ipinten ebezan eguzkitan edo, ostean,
letxadea egiten eben surtako hautsagaz.

Gero Chimbo jaboia, lejia eta sosea erabili izan dira erro-
pak garbitzeko. Lehenengo balde zabalean erropea ipini, ur
berotan beratzen, eta bertan egiten eutsien jaboia. Gero erre-

kara joaten ziran uretatik pasetan. Errekea lohi tzen hasi za-
nean auzoen artean egin eben labaderoa, Ubegin kasurako. 

Erropea plantxetako, tximiniadun plantxak erabilten
ziran, barruan brasea ipinita; baina txapa gainean berotze-
koak be euki ebezan. Plantxadorea egon zan orduan he-
rrian eta neskatilak hagana joaten ziran plantxetan ikasten.
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Bediako jai nagusia San Juan egunez ospatzen da. Baina San
Juan udako solstizioa be bada, eta ganerako lekuetan egiten dan
moduan, hemen be errituzko ospakizunak egiten izan dira. 

San Juan bezperan etxe guztietan egiten zan sua, edo oste-
rantzean etxe batzuk alkartuta, solo guztietatik zuziakaz ibilteko.
Umeek lepotik arran txikerrak eukiezala, galtzu-eskutea hartuta,
zuziakaz soloei bueltea emoten eutsien “San Juan bagilea” edo
“San Juan, San Juan bihamone” kantetan, edo “Sugeak eta za-
poak erre, eta beste guztiek ondo gorde” esaten ebela.  

HERRI EGUTEGIA

San Juan haretxa etxeko atean. San Juan sua.
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“San Juan, San Juan bihamone
gure soloan lapurrik bez,
sorginik bez,
badago bere
badago bere
erre beitez!
San Juan!”

Hurrengo egunean, San Juan goizean, eguna argitu or-
duko San Juan haretxaren (haratxa) bila basora joaten
ziran; batzuk inontzaren ganean ortozik be ibilten ziran.
San Juan haretxa leizarragaz egiten da, gero ganerakoan
larrosak edo lorak, kinpulak edo berakatzak be gehitzen
jakoz, eta etxeko atean ipinten da, zeinek eleganteago.
Baina ez etxean bakarrik, ermitetan, parrokian, eta lehen
kortan be ipinten ziran arantza erramak. 

San Juan haretxa ezin izaten zan bederatzi egun baino
lehenago kendu. Baina urte betean eukiten ebela be esan
izan deuskue.

Herriko jaietan, egun horretan mezea normalean baino
dotoreago egiten zan, hiru abadegaz, eta meza espeziala
kantetan eben. Gero sarritan dantzariak be egoten ziran. 

Normala izaten zan jaietan etxean konbidaduak eukitea,
santuaren eguna ospatzeko; etxebete lagun baten batek esan
deuskunez. Bazkalostean gero plazara joaten ziran, errome-
riara. Hori bai, etxera bueltea goizetik egiten eben orduan. 

Herriko jaietan, sanjuanetan, mezara orduko pasaka-
llea egiten zan. Txistua eta tanbolina joten, txistulariak

kanpotik ekarrita; Galdakaoko bandeak be egin izan dau
pasakallea Bediakoetxetik Ibarrara.

Plazan karamelerak egoten ziran. Galdakaoko bandea
edo Garellanokoa ekarten ebezan eta eurak joten ebezan
piezakaz egiten eben jantzan. Gehienetan pasodoblea, tan-
goa, balsa, jotea eta holakoak.

Beste gauza bat danen akorduan dagoana bizikleta ka-
rrerea da, prueba ciclista. Gaur egun jai-egitaraua lehen
baino beteago dago: paella lehiaketa, briska eta mus txa-
pelketak, umeentzako jokoak, pelota-partiduak, sardina-
dea…

Gaur egun paella lehiaketa egiten da.
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Hurrengo domekan jaietako errepetizinoa egiten
eben. 

Horrez ganera, herrian beste jai batzuk egiten dira, 
auzoetan, kasuan kasuko ermitaren inguruan.

Mugartatzan San Lorentzo ospatzen da abuztuaren
10ean. Goizean mezea egin, horixe zan printzipala, eta
arrastian errosarioa. Ermitan mezea emoteko frailea ekar-
ten eben Larreatik eta gero pagau eta bazkaria emon behar
izaten eutsien. Mezarako ermitea garbitu eta apaintzeko
ardurea hartzen eben. Lehen santua arku baten barruan
egoten zan altarean. Hortentsia ederrakaz jantzi eta apain-
apain ipinten zan.

Hori dana auzoen artean egiten zan, urtean batek eukan
maiordomo egiteko ardurea eta prestakizun guztiak alka-
rregaz egiten ziran. 

Alboan egoan harestian (haresduien) erromeria handia
egiten zan, etxetik jatekoa eroan eta eguna bertan emonda.
Kategoriako jaiak izaten ziran lehen. Arrastian Tellerian
asto-karrerak, karrozak, karta-jokoak, erromeria itzela
Galdakaoko bandeagaz. Jaia egiteko aiuntamentuak emo-
ten eban dirua eta batzuk tabernea ipinten eben. 

Etxean konbidadutzea egiten zan, familia guztia al-
kartuta. Etxe batzuetan oilaskoak Gabonetan eta sanlo-
rentzoetan baino ez ebezan jaten.

Eroso-Ugarten sanrokeak egiten dira abuztuaren 16an.
Berez lehen Santo Tomas ospatzen zan auzoko ermitan,
abenduan, neguan; baina orain San Roke egiten da udan.
Eta Ereñon San Martin, azaroaren 11n. Bai batean eta bai
bestean mezea eta erromeria egin izan dabez. 

Jai horreetatik aparte, urtean zehar hainbat egun os-
patzen dira era batera edo bestera. Udako jaien ostean ha-
sita, lehenengo Domu Santu jatorku. Etxeko eta familiako
hilak gogoratzeko eguna da. Kanposantuan hilobiak gar-
bitu, apaindu eta lorakaz jazten dira egun horretarako.
Gaur egun erosiak badira be, lehen etxeko lorakaz egin-
dako koroiak eroaten ziran.

Hurrengo eguna, animena, meza eguna zan. Ganera,
mezaostean abade eta guzti jente guztia kanposantura 
joaten zan bertan erresponsoa egiten. 
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Baserritarrak Bilboko Santo Tomas feriara joaten izan
dira, oilasko, kapoi, koneju eta ortuko jeneroak saltzen.
Batzuentzat hori izaten zan etxeko ugazabari errentea pa-
getako sasoia, eta horretarako oilasko eta kapoirik han-
dienak emoten eutsiezan berari.

Hortik laster helduko gara Gabonetara. Gabonetan
jaiegun berezi asko dagoz. Alde batetik, Gabon-Nabitibate
eta bestetik Gabonzahar-Urtebarri. Zikloa amaitzeko Erre-
gen eguna etorriko da.

Berez, Gabonetan familia alkartzeko ohitura ez da hain
zaharra. Antxina Gabonak etxekoakaz baino ez ziran os-
patzen, geroago hasi zan familia osoa batzen. Etxetik kan-
pora beharren dabilzanak etorri egiten dira, eta ezkonduta
beste etxe baten bizi direnak be bai. Gurasoengana datozen
seme-alaba ezkonduok Gabon-otzarea eroaten deutsie; hau
da, jateko eta edateko jeneroa, opari modura. 

Holango egunetan jatekoak hartzen dau garrantzia, beti
ahalegin berezia egiten zan egunero jaten ez ziranak pres-
tetan. Hasi aurretik beti errezau egiten zan, askotan aititak
egiten eban, ganera; edo aitak. Eta Natibite egunean me-
zara joaten ziran falta barik, egun handia zan horretarako.

Menuan egoten ziran: oilo-saldea, porrusaldea, azea,
karakolak, artxoa, oilaskoa eta besigua (bisigue), txitxa-
rroa edo makailaoa. Leku gehienetan etxeko jeneroagaz
egiten zan afari-bazkaria, eta gero arraina (peskea) ekarri.
Ha ta guzti be, Gabonetan oilarra jaten ebenak be baziran,

oiloak euki ezkero medikuari edo abadeari emoten eutsee-
zan eta. 

Postrerako etxe batzuetan turroiak eukiten ebezan,
baina sagarra ardao beroagaz, intxaur-saltsea, intxaurrak,
madari-konpotea eta sagar-konpotea normalagoak izan
dira.

Gabonzaharretan gauerdian mahatsa jatea danak eza-
gutu izan dabe.

Bai Gabon-gauean, bai Gabonzahar gauean, etxean es-
kopetak eukiezanek tiroak botaten izan dabez. 
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Hurrengo goizean, Natibitate eta Urtebarri egunean,
txokolatea edo karakolak armozetan ebezan. 

Gabon-afariko beste ezaugarri bat da ogiari kuskurra
kendu eta urte osoan gordetea. Gabon-gauean ogi-kusku-
rra ebagiten eben, ardaotan busti edo ardao apur bat gane-
tik bota eta mantelpean gordeten eben. Etxeko komodan
gordetako ogia txakur amorratuentzat eukiten eben, edo
ganaduari emoteko. Batzuk horregaz berakatz-zopea egi-
ten eben hurrengo urtean; izan be, ogi hori ez da galtzen.

Gabonetan etxean kantetako ohitura euki dabe familia
askok. “Hator hator”, adibidez, edo “Goiko mendian edu-
rra dago, errekaldian izotza…”. Beste hau be batu dogu: 

“Gabon gabonzetan
Martin erronseta
gure jauna jaio da
jo daigun kisketa
tilin tilin 
San Agustin”

Herri mailan, Gabon eta Gabonzahar iluntzean taber-
nara asko urtetan zan eta ohitura handia egon zan taberne-
tan kantetako. Gizonak bakarrik, jakina. 

Gabonzaharretan mutil gazteek okerkeriak egiten ebe-
zan, erroldan urteten eben. Holangoetan baserrietan burdia
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hartu eta plazako arbolan eskegita ipinten eben, edo so-
loko area eta tresnak etxe baten hartu eta beste batera
eroan, esne-kantinak hutsitu edo etxez aldatu…

Gabonak eske-errondak egiteko sasoia da. Bedian
Gabon egunez Olentzero kantetan ibilten da talde bat.
Baina hau barri antzekoa da, demokrazia etorri orduan
Euskal Herri osora zabaldu zan bertako ohituratzat, eta Be-
dian be ordurik hona eutsi egin jako. 

Egon dira beste erronda batzuk, ostera, askoz lehena-
gokoak, auzoan edo etxe inguruan, eta batez be umeek egi-
ten ebezanak.

Urte barri egunean ume-taldeak batu, eta etxerik etxe,
era honetako koplak kantetan ebezan: 

“Urte zaharra joan da, barrie etorri 
ni enoa hemetik ezer emon barik”.

“Urte barri barri
dekonak ez dekonari,
nik eztekot eta niri, 
ezpabere txarri belarri.”

“Aingeruek gara
zeruti gatoz,
emon limosnea
por amor de Dios.”

Etxekoek intxaurrak eta gaztainak emoten eutseezan,
geroago dirua be bai.

Urtebarri nesken eguna izaten zan eta Erregenak gizo-
nena. Urtebarri egunean neskek mutilei kantetan eutseen
“Urtebarri barri”, eta Erregenetan mutilek neskei “Erre-
gen, erregen”.

Izan be, Erregenetan be kantetan eben umeek etxeetan
eskean. Orduko kantua:

“Erregen erregen 
timilintañe
bost intxur ta sei gaztañe.
Apalazio zaldune
gure erregen egune,
zotzak eta paluek
Martin Sontzoren kontuek.
Martin soñuri eroan dotse
hiru ollanda gatuek,
haren hazurrek topau ezinik
harik dabizan saltuek,
saltu te brinko, saltu te brinko
Jose Marian aurrien!”

Erregenetan zapatea ipinten eben Erregeek ekarritako
opariak hartzeko. Garai bateko opariak intxaurrak, iko-
pasak edo mahaspasak izaten ziran. Abarketa barriak-edo
ekarri ezkero, gauza handia zan.

Gabonak pasauta ostean datozen jaiak estimu handia
euki dabe jentearen artean.
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Kandelario egunean (zezeilak 2) kandelak bedeinka-
tzen ebezan eleizan. Kandelok hodeia, trumoia egoanean
izetuteko izaten ziran, Santa Barbarak etxea jagoteko es-
katuz. Santa Barbara egunean be biztuten ebezan. 

Egun horretako kantu-errezitadua hauxe da: 

“Kandelario lario
hatxari ura dario,
erroteari urune
kandelario egune.”

Kandelario egunean tostadak egiteko ohiturea egon da.
Egun horretan hasi eta karnabal pasau arte tostadak jateko
egunak dira.

Hurrengo egunean, San Blas egunez (zezeilak 3) elei-
zara joaten ziran samarako hariak, ganaduentzako artabu-
ruak eta jatekoak bedeinkatzen. Sanblasak sama inguruan
ipinita, ez ei zan samako minik eukiten. Bederatzi egune-
tan aldean ibili, eta Aitaren hiru bider eginda, erre egin
behar izaten dira. 
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San Blas egunean jente asko joaten izan da Bediatik
Abadiñora ganadu feria ikusten. Landarak erosteko be leku
ona ei zan.

Hurrengo jaieguna Santa Ageda dogu, zezeilaren 5ean.
Bezperan beti urten izan dabe taldeak kantetan, lehen gi-
zonezkoak bakarrik. Batzuetan auzokoak auzoan bertan
ibilten ziran; Ereñoko gaztetxuak, kasurako, hantxe egiten
eben. Eleizako korukoek be urteten eben. 

Lehen iluntzean kantetan eben Santa Ageda faroltxu
bategaz. Etxeetan jentea zain egoten zan sarritan. Oraingo
beste argirik be ez orduan, eta farolak ikusten ziranean
igarten zan baetozala.

Gerra aurretik alkondara zuria, kaikua, txapela eta bru-
sea jantzita ibilten ziran.

Etxean baten bat hil barri egon ezkero, Kantau ala
errezau galdetzen eben. Errezau behar izan ezkero, belau-
niko ipini eta Gure Aita esaten eben. 

Bertso diferenteak egozan etxeko bakotxari kantetako.
Lehenengoa beti ugazabari zuzentzen jakon: “Uzaba jau-
nori”. Gero, urte askoan “Aintzaldu daigun Agate Deuna”
kantua kantetan izan da. 

Francoren denporan udaletxean baimena eskatu behar
izaten zala gogoratzen dabe lekukoek. Denuntziau be egin
ebezan kantariak inoiz Santa Ageda kantuan ibiltearren. 

Etxeetan dirua eta jatekoa emoten eutseezan: txori-
zoak, arrautzak… Eta orduan batutako jeneroagaz kanpo-

ramartxo, edo meriendea edo afaria egiten eben kantariok.
Dirua eleizarako edo beharrizana eukien familientzat iza-
ten zan. 

Batek baino gehiagok gogoratu deusku Astuin txa-
neltxu bat egon zala errekea pasetako, eta bertatik pasetan
zirala kantetan ebenak. Baten, txanelak bueltea emon eban
eta errekara jausi ei ziran.

Hurrengo jaia karnabalak dira. Karnabalagaz lotuta
dago kanporamartxo (kanpromatxo) edo txitxiburruntzi.
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Karnabal domekaren aurrekoa izaten da. Egun horretan
gaztetxuak, lagun-taldeak, basora edo inguruko landaren
batera joan eta etxetik eroandako jeneroa jaten eben; Ere-
ñon, Aparion edo Lemoatxan, kasurako. Txorizoa, txitxa-
rra eta holangoak bertan sua egin eta zotzean erreta jaten
ebezan. 

Karnabaletan gaurko moduko ohiturarik ez egoan. Ha
ta guzti be, maskarita eguna egiten zan. Jantzi zaharrak, 
aitaren edo amaren erropa nasaiak ipini eta arpegia tapau;
inok ez ezagutzeko moduan jaztea zan kontua. Holan esa-
ten eben gero: “Mascarita que ya te conozco, que eres de
Orozco”.

Karnabaletako ezaugarririk berezkoena tostadak jatea
da. Sanblasetan hasita jaten dira, egia esan, baina ez dago
karnabalik gure etxeetan tostada barik. 

Horrez ganera, neguan etxean hildako txarriaren bela-
rriak, txarri-hankak, musturra-eta jateko eguna zan.

Karnabalak gehiegikeria egunak izaten dira, janean
zein jokabidean. Izan be, ostean Garizumea dator, bijiliak
eta barauak eta Jesusen heriotzea gogoratzeko egunak.

Hausterrez hasten da Garizumea. Karnabal-martitze-
naren hurrengo eguna, eguaztena, izaten da Hausterre.
Egun horretan mezan abadeak hautsa ipinten dau. 

Garizumako barikuak bijilia egunak izaten ziran;
beraz, ezin eben okelarik jan eta makailaoa eta baba zuriak
prestetan ebezan. Barau be egiten eben Aste Santuan. Dana

dala, buldea (bulea) eleizan pagau ezkero, okelea jateko
baimena eukien. 

Garizuman ez egoan erromeriarik, horren ordez paseoan
joaten ziran, edo Lemoako zinera.

Garizuman kalbarioak egoten ziran; lehen San Lo-
rentzon eta San Roken be bai. Jesusen Nekaldia gogora -
tzeko hamalau pausuak egiten ziran otoitzean eleizan. 

Horrezaz gainera, Garizuman ejerzizioak eta misinoak
egiten ziran eta horretarako Larrea eta Eubako fraileak
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etorten ziran prediketan. Halango jardunaldi edo berbaldiak fa-
brikan be emoten eutseezan beharginei; Usansoloko Josefinan,
kasurako, astean baten joaten jakezan horretara Garizuma aldian.

Aste Santuan lehen Eguen Guren behar eguna izaten zan; Ba-
riku Santua izaten zan egun seinaladua.

Aste Santuan prozesinoak egiten ebezan plazatik, bai erra-
muakaz Erramu-egunean, bai Ama Birjinea aterata. Lehenago,
dana dala, ermitetatik be egiten ziran. Prozesinoetarako umeek
usaindun bedarrak botaten ebezan plazan ibilbidea egingo zan le-
kuan.

Pazkoetan aitabitxi-amabitxiek besoetakoei mokotsa emoteko
ohiturea egon da. Mokotsa ogitxua da, lau puntaduna, erdian
arrautza daukana. Ganera, Pazko egunean artxoa jaten izan da.

Urte bitan herriko gazteek Jesusen Azken Afaria eta Nekaldia
antzeztu ebezan Eguen eta Bariku Santuz eleiza barruan. 1975 eta
76an izan zan, Santiago Epalza zuzendari zala. 

Asentzio egun handia izan da gure herrian inguruan moduan.
Herriko umeek egun horretan egiten izan dabe Lehenengo Jau-
nartzea, baita gaur egun be. 

Gorpuzti egunean be prozesinoa egiten izan da Santisimoa-
gaz. Orduan abadea eta alkatea palioaren azpian joaten zirala go-
goan dauka jenteak.

Gorpuzti egunean, urte horretan komuninoa hartutako umeek
barriro jantzi zuriagaz urteten eben prozesinoan, eta lorak botaten
ebezan Santisimoa geldituten zan lekuetan.
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Joan dan mendearen erdialdera arte, etxeko animalia-
kaz batera, soloko jeneroa izan da elikaduraren oinarria,
bai familientzat, bai piztientzat. Alde batetik, etxe ondoan
ortua eukiten dabe aldea-etxeek, barazkiak-eta ipinteko.
Eta bestetik soloak, urrintxuago: gari-arloak eta artosoloak;
ganaduarentzat jatekoa egiteko bedar-arloak eta anima-
lientzako jana egiteko lursailak. Holangoetan erremola -
txea, naboa, alfafea, frantsesa eta ganerako bedar klaseak
ereiten ziran. 

Soloan gehien garia, artoa, babea eta
patatea ipini izan dira; etxerako oina-
rrizko jeneroa. Ortuan, ostera, ortuari
klase asko: azea, porruak, baba nagu-
siak, letxugak, azelgak, piperrak, toma-
teak, kalabazinak, pepinoak, kinpulak,
bainak, iderrak…, danatarik. 

Ortuan jeneroa ipinteko, sarritan 
etxeko ziminteran hazia erein eta har -
tzen zan landarea. Osterantzean, norbe-
rak euki ezik, zimenterea eukanari edo
Bilbon erosten ziran. Ziminterea ohola-
kaz egiten zan; lur ona bota eta lurrari
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satsa, eta ur epela egin. Gero plastikuakaz tapetan zan, lan-
darak arin erneteko. 

Etxean jenero asko hartu izan dabe, baina ez beharrik
egin barik. Urtarrilean (eneroan) hasten dira lurra ereiteko
preparetan, lurrak deskantsau ostean. Lehen askok ortuko
jeneroak lekuz aldatzen ebezan urterik urte. 

Lurra preparetako, bedarrak kendu, makinatu eta satsa
botaten jako. Lurra apurtu edo urratzeko itailak (itillek),
txilindroia, area eta tartarrak erabilten ziran. Lurra aplas-
tau eta lisutzeko trapea erabilten zan; eta karrakarrea edo

areaburrinak lurra harrotzeko. Ostean narrea pasetan zan
mokilak apurtzeko; narreagaz apurtzen ez ziranak, mokil-
porreagaz joten ziran. Mokilak jotea behar gogorra ei zan,
ez zan gure lekukoen gustukoa. 

Solorako tresnok ganaduagaz manejetan ebezan, beti
bat itaurreko zala. Beste tresna batzuk norberak erabiltze-
koak ziran: laiak eta kakoa zohiak aterateko; atxurrak lurra
harrotu eta jorran egiteko... Gero, landarak ipinten zira-
nean, behar handia eukiten eben jorratzen eta bedar txa-
rrak kentzen. 

Makinak ailegau ziranean beharrok egiteko modua
asko aldatu eta arindu zan. 

Gari-solo handiak egozan denpora baten, baina hori as-
paldi amaitu zala esan dabe lekukoek; orain berrogeta
hamar-hamabost urte-edo. Gariak lur fina eskatzen eban
eta horregaitik erein aurretik txilindroia pasetan eben.
Gero, sulfatoa edo karea botaten eben garaua ez galtzeko.

Batzeko sasoian, gari-burua igitaiagaz ebagiten eben,
San Juan inguruan edo uztailean, gari-eskutak egin eta me-
tatu egiten ebezan soloan bertan, metetan ipini. Gero bero
handiko egun baten, etxera ekarri, zabalean ipini eta harri
baten kontra joten zan. Artzeagaz garauak airera bota, eta
azalak eta txarrikeriak kentzen ebezan. Etxe ondoan edo
kortan be egiten zan hori. 

Kuadrilea batzen zan gari beharrak egiteko, eta amaitu
orduan bazkaria egiten eben alkarregaz, laguntasuna esker -
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tzeko. Beharren ebilzan bitartean, sangria eroaten eutsien fres-
katzeko —ur freskoa, ardaua eta azukereagaz eginda—. 

Galtzua ganaduari emoten jakon eta garia kaxetan gor-
deten eben, gero errotara zorroan eroateko. Galtzua eta ga-
raua banatzeko makinea etorri zanean, beharra asko
errraztu zan.

Artoa babeagaz batera ereiten da maiatzean, San Isi-
dro inguruan. Horretarako urte birik behin areakaz eta
itailakaz makinatzen eben lurra. Makinatu ostean area eta
narrea pasetan eben. Artoa ereiteko hiru hortzeko mar-
kadora eukiten eben. Haregaz pasau ostean itailakaz edo
areagaz atzera tapau egiten zan. Landareak urteten eba-

nean, jorratu egin behar izaten zan, baita bigarren jorrea
be. 

Artoa urri-azaroan batzen zan: lehenengo garbea eta
gero kanilea kentzen jakon ganaduari emoteko. Artabu-
ruak heltzen ziranean, batu eta kamaran zabaltzen ziran si-
katzeko. Azkenean lastoa ebagiten zan igitaiagaz. Arto
txamarrak, hau da, arto txikiak, buru ona ez daukienak,
ganaduari emoten jakozan. Artaburuak garanduten ebeza-
nean be, kapaxak ganaduari emoten jakezan, eta buruixek
sua biztuteko aprobetxetan ziran. 

Artoa garandu orduan, zati bat hurrengo urterako ha-
zitarako itxi, eta ganerakoa errotara eroaten eben; uruna-
gaz gero taloa eta morokila egiteko.
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Artoagaz batera babea ipinten zan, gorakoa. Gure in-
guruan baba gorria, zuria eta tolosanea egon izan dira ge-
hien, geroago etorri zan baba baltza. Iraila inguruan batzen
ziran, sanmigel haizeak onak ei ziran sikatzeko. Gero ze-
rukak mokil-porreagaz jo, eta artzeagaz garbitu. Dana
dala, babea ondoen zeruka barruan kontserbetan zala esan
deuskue. Batzuk asko hartzen eben eta Bilbon parte bat
saldu be bai.

Jeneroa ereiteko orduan, batez be porrua eta kipulearen
kasuan, asko begiratzen jako ilbehereari. Martian hasten

dira ereiten, gero udabarrian landarak ipinteko; horreta-
rako jorraria erabilten dabe. April amaieran edo maiatz
hasieran, tomateak, piperrak eta bainak lehenengo, eta
gero, azelgak, kalabazinak, letxugak eta pepinoak ipinten
dabez; zanoria bagilean, piper landarea aterako lekuan.
Udan negurako jeneroa ipinten da: azea, porrua eta koli-
flora kasurako; eta udagoienean bedarrak eta garia ereiten
ziran. Hazia etxean gordetan zan urte batetik bestera, eta
euki ezean, Bilbon erosi. 

Tomatea podau eta amarrau egin behar izaten zan, eta
jagon, lupu (erugo) berdea sartzen jako eta. Lanparrak be
kalte handia egiten deutso, gorrina urtenazoten deutso-ta.

Lehenengo piper prijiduak Karmenetan jaten ebezan.
Prijiduteko txikerrak hartzen dira eta besteak itxi. Txori-
zeruak, ostera, txortatu egiten ebezan eta sikatzen itxi. Si-
katzen diranei hazia kentzen jake eta ontzi baten gorde
hurrengo urterako. Piper lodiak erre, azala kendu, garbitu
eta botilletan edo boteetan kontserbetan ebezan galdaros-
tuta. Lehen parrilan erreten ebezan. Tomatea be botiletan
gordeten eben. Izan be, ortuko jeneroa sasoian jan behar
izaten eben lehen, oraingo kongeladorerik ez egoanean
ezinezkoa zan jeneroari denporan iraunazotea. 

Patatak martian ereiten dira, gorria eta zuria; lehen 
otxora. Gero patatea jorratu behar izaten da eta botikea bo-
taten jako, egin ezik gorrinagaz erramak sikatu eta kokoa
sartzen jakolako. Lurretik aterata ostean be, sikatu orduan,
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botikea botaten jako kontserbetako. Uztaila-abuztuan ate-
raten da atxurragaz, sikatzen itxi eta kamaran gordeten da.
Kamaran patateagaz batera, artoa, babea, eta bedar sikua
gordeten zan.

Soloan ganaduarentzat behar ebezan jeneroak be ipin-
ten ebezan: kalabazea, erremolatxea eta naboa. Naboa ne-
guan ipinten eben eta holan apiril-maiatzean ganaduari
emoteko eukiten eben. 

Baserri gehienetan mahats-parrea eta fruta-arbolak
egon dira, klase askotako frutak emotekoak: sagarrak, ma-

dariak, ikoak, okaranak, kereizak, mailukiak, milekotak,
mizperuak, menbrillua, intxaurrak, hurretxak, mahatsa…
Mahatsagaz sagardaoa egiten izan dabe herrian batzuk.

Frutetan, sagarretan kasurako, hainbat klase aitatu
deuskuez barriemoileek: urtebetea, erreinetea, boleo-sa-
garra, sanjuan sagarra, sanpedro sagarra, txarbea, gasea,
belusagarra, mandasagarra, urdin sagarra... Halango ba -
tzuk, asko aguantetan ebenak, batu eta kamaran gordeten
ebezan, galtzuaren ganean; Gabonetan laban erreta ar-
daoagaz presteta jateko. Madarietan beste horrenbeste esan
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daiteke: madari makatsa,
santakruz madaria, gabon-
madaria... 

Arbolak mendau (men-
teu) egiten ebezan. Mentua
egiteko errameari ebagia
egin, injertau gura dan astilea
sartu eta kandelaren negarra-
gaz edo erretxineagaz ixten
zan ebagia. Erretxinea pinu
arboletatik hartzen eben.

Soloko jeneroa eta frutea,
etxerako baino gehiago euki
ezkero, Bilbon saldu izan
dabe batzuk. Pisura saltzeko
balantzea eukiten eben, li-
brea eta kiloa erabilten ebezan. Eta batzuk baskulea be 
eukiten eben pisu handietarako. 

Baserritarrek hainbat tresna erabili dabez, beharraren
arabera. Munak egiteko dandi atxurra; bedarrak batzeko es-
kutilak; satsak atera eta zabaltzeko, ostera, sardea eta kakoa.

Otea ebagiteko ota-kodainea
eukiten eben. Kodainea pikau
eta kodaina-harriagaz zorroztu
egin behar izaten zan.

Ortu eta solo kontuak
eguraldiaren pentsuan dagoz,
eta lehenago gehiago orain
baino, hainbeste bitarteko,
iragarpen eta halangorik ez
egoanean. Lekukoek esaten
dabe lehen hotz handiagoa
egiten ebala, eta kontuan har-
tuta leiak eta sikateak kalte
handiak dakarrezala, erreme-
dioak topetan ahalegintzen
ziran.

Garia ipini orduan abadea solorik solo joaten zan be-
deinkatzen, uzta ona eukiteko eta eguraldiak kalterik ez
egiteko. Santa Kruz egunean, maiatzean, eleizan arantzak
bedeinkatu eta soloan ipinten ebezan. Eta sikate handia
egoanean, errogatibak egiten ebezan euria eskatzeko.
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Bedian XX. mendean familia gehienak aldea-etxeetatik bizi
izan dira. Horrek esan gura dau bai animaliak bai soloak euki izan
dabezala, eta etxerako jenero asko hortik hornidu izan dabela.

Gure lekukorik gehienek etxean behiak, txahalak, txarriak, 
oiloak, astoa, konejuak… euki dabez. Banakaren batek idiak be
baeukazan; eta auzo batzuetan ardiak be bai.

Behiak euki ezkero esnea egoten zan etxean, baina askok saldu
be egiten eban. Hainbat ibili da etxerik etxe esnea saltzen, kuarti-
lua hartuta neurritzat. Kuartiluak litro erdi dauka eta azunbreak
litro bi. Beste batzuetan, erosleak eurak etorten jakezan etxera es-
netan. Geroago letxeruari be ateraten eutsen esnea tankinetan ka-
minora. 

Behien artean inguruan suizak eta pirenaikak euki izan dabez.
Basabehiak be egon dira. Behiok jeneralean etxerako hazten ziran,
esnea eta okelea eukiteko. Aldi berean soloan behar egiteko be
erabilten ziran; kasurako lurra areakaz apurtzeko. Baina soloko
behar gogorrak egiteko —lurra makinatu kasurako—, basoetatik
pinuak bajatzeko etab., beste baserriren batetik ekarten eben idi-
buztarria. Behar hori egiten, trukean edo alogerean etorten ziran.

Etxeko behiak kortan egoten ziran kateagaz edo sokeagaz lo-
tuta. Jatekoa askan ipinten jaken. Ura edaten, ostera, errekara edo
iturriren batera ateraten ebezan, harik eta etxera ura ekarri zan
arte. Mugartatzakoak Telleriko errekara, Ealoneko (Igaloko) la-
baderora, Ibarratik Ubegira, erreka nagusira…

Ganaduarentzako azpigarria basotik ekarten eben. Irak santa-
kurtzetan ebagiten ebezan, burdian ekarri eta metak egiten ebezan. 
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Behiei alfalfea, ailorbe sikua, sekulabedarra, frantsesa,
artoaren garbea, kanilea eta lastoa emoten jaken. Gana-
duentzako bedar batzuk udagoienean ereiten ziran, gehie-
netan artopean, eta udabarrian ebagiten hasi. Sekulabedarra
eta frantsesa berdetan emoten jaken; baina beti ixten zan
zeozer hurrengo urterako hazia koiuteko. Alfalfea, ostera,
sikatzen ixten zan eta gero lastategian edo kamaran gorde.
Han leku nahikorik euki ezean, bedar-metak egiten ebe-
zan. Neguan bedar sikua eta galtzua emoten jakon. Arto
txamarrak —txikiak— be emoten eutsiezan, enpajadan,

zahiagaz batera. Kalabazea, naboa eta erremolatxea be
ereiten ebezan ganaduei jaten emoteko. 

Pentsua erosi behar izan ezkero, Usansolon egon da al-
mazena. Dana dala, lehen idiei baino ez jaken emoten
pentsua.

Txahalak etxean hazten ebezan eta handi egiten zira-
nean saldu. Txala txikiari esaten jako; handi egiten danean,
arra bada zekorra edo iskoa, eta emeari bigantxea 
(bein txea). Txahalei loditzeko alfalfea, artoa, garia, patata
txikerrak eta baba nagusiak emoten jakez. 

Dana dala, normala zan ganadua basora eroatea be, he-
rriak baso asko euki ei ebazan eta. Izan be, etxe ingurue-
tako terreno guztiak labrantzarako erabilten ziran eta ez
egoan landa edo zelai askorik. Zenbatek esan deuskun ume
zirala, basora joan eta han emoten ebela eguna, ganaduak
jagoten. Bost ordu egiten ebezan mutikotan Ereñotik Gor-
beiara behiak eroaten. Udan Mandoiara botaten eben ga-
nadua eta Zeberiokoakaz batzen ziran, han gehienak
herri-lurrak dira eta. 

Ereñotik basabehiak maiatzean Arrabara eroaten ebezan,
oinez. Arranak ipinten eutseezan eta markau egiten ebezan
belarrietan artaziakaz ebagiak eginda. Marka horreri akatsa
esaten jako. Bakotxak bere markea eukan: batek eskoiko be-
larrian akatsa, besteak ezkerrekoan zuloa, beste batek bela-
rri bietan…, baina danak desbardin. Ardiak be bardin
marketan ebezan; pintetearena gero etorri zan. 
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Etxean danetarikoak hazten ziran: txahalak, txarriak, ahuntzak, ardiak...
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Ganaduari behar egiteko orduan buztarria ipinten
jakon. Buztarria babesteko ardi-lanarik onenagaz tapetan
zan. Idiakaz zein behiakaz ibilteko akuilua behar zan, kasu
askotan etxean hurretxagaz egina. Puntan untzea sartzen
jakon, zorroztuta. 

Buztarria amarretako hedeak erabilten ziran. Hedeok
erosi egiten ziran, baina etxean be egiten ebezan. Zezinea-
edo egiteko behiren bat hilten ebenean, haren narrua ze-
laian zabal-zabal ipini, ondo sikatu eiten, eta gero
harexegaz egiten ebezan hedeak eta abarkak be. 

Idiak edo behiak aldatzen ziran bakotxean buztarri ba-
rria egin behar izaten zan, neurrira eginda egoalako. Ho-
rretarako etxerik etxe ibilten ziran buztarriginak egozan:
Arratiko Buztarri kasurako. Bera etorrenerako, etxekoek
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Esteban Zabala eta Eusebio Zamalloa, 1960ko hamarkadan.



prest eukiten eben pago-egurra. Ha ta guzti be, batzuk,
eurak egiten eben etxean. 

Behar batzuetarako: satsak eroan, bedarrak edo beste
jenero batzuk ekarri…, burdia erabilten eben. Burdiak atal
desbardinak ditu: ardatza, kamea, aldamenak, errailak, ez-
patea, taketak… eta behar izan ezkero kamea alde guztie-
tatik ixteko kartolak. Basotik pinuak eta apeak bajetako
burtzilea erabilten eben, burdi apareju txikerragoa eukan
eta. Burdiak arotzak egiten ebazan. 

Ganadua ferietan erosten eben Basurtun eta gero Zo-
rrotzan: Begoñan be urteren baten. Sanblasetan asko joa-
ten ziran Abadiñora ganadu feria ikusten, eta urrian
Gernikara. Ferietan tratanteak ibilten ziran, eta eurekaz
egiten eben tratua; batek hau eskatu, eta besteak honen-
beste agindu. Akordu batera heldu ezkero, gero alborokea
(albokea) egiten eben, bazkari moduko bat tratua zarra -
tzeko. Herrian bertan izen handiko tratanteak egon dira,
adibidez Makallo eta Meltxor; Lemoan Bikandi. Dana
dala, ganadua erosi beharrean, etxeko behiren bat ona za-
nean, hari botaten eutsien zekorra txahala etxerako ixteko. 

Ganadua kentzeko orduan, herriko karnizerue ibilten
zan matarife eta askotan berari saltzen eutsien. Gero ma-
taderoan hilten zan. Lehen herri guztietan egoan matade-
roa, eta Kolazinon eleizearen alboan egon zan lehenengo,
geroago frontoiaren atzean eta azkenean kendu egin eben.
Eleizearen kontra egon zan sasoian, beste alderdian Basi-

lio Bideorrazagaren karnizeria egoten zan. Domeketan be
zabalik egoten zan eta jenteak mezaostean erosten eban
okelea. Plazako karnizeria itxi zanean Juanito Lekuek bere
etxean ipini eban. 

Geroko urteetan, ganadua hilteko Bidebietara, Zorro-
zara edo Durangora eroan izan dabe. 

San Anton da etxeko animalien babeslea, urtarrilean
(eneroan) ospatzen da eta baserritarren artean zaletasun
handia euki dau. Egun horretan Urkiolara joateko ohitu-
rea egon da gure artean.

Astoa bedarra eta jeneroak ekarteko erabilten eben.
Azpigarritan behiak buztartu eta burdiagaz ibilten ziran,
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baina astoagaz be bai. Satsak aterateko
be astoagaz, eta euki ezik eskatu egiten
zan. 

Ereñoko barriemoileek han danek
euki ebela astoa esan deuskue, zestalle-
kaz jeneroak-eta eroateko. Zestallek
gaztainezkoak izaten ziran eta ferietan
erosten ebezan. Amarretako, astoari
bastea ipinten jakon eta kordelagaz lotu.
Hainbat tamainutako zestoak euki ebe-
zan: zestillek, otzara zabalak eta astoa-
rentzako zestainak. 

Etxerako oiloak eta konejuak euki-
tea normala izan da, euren okelea ja-
teko. Ganera, holan arrautzak be lortzen
ziran, baita saldu be batzuetan. Oiloak
eta konejuak etxean hilten izan dira. 
Oiloari zamea ebagi, gero lumatu, tripak
atera eta egosita preparetan da, baina egun seinaladuetan
jaten izan da. Konejuak auzoakaz kanbietan izan dira,
arren hazia aldatzeko; eta jateko laban edo saltsan prepa-
retan dira. 

Oiloei habian abizaria ipinten jaken, bertan arrautzak
egiteko. Jateko arto birrina emoten jaken eta hori hartzea-
rren lokatzen ei ziran. Behin lokatuta ez eben arrautzarik
ipinten; txitak atera gura izan ezkero, horixe zan arrautzak
ezartzeko momentua —beti be oilarra baegoan—. Hogeta

bat egunean egoten dira arrautzen gai-
nean. Udabarrian eta udan jaioten ziran
txitak gehienetan. Martiko oilandak
izaten ei ziran onenak. 

Oiloak azterka (astraka) egiten
eben soloetan; horregaitik, gallinerue
egin, lehor barik bada be, eta han za-
rratuta ipini behar ziran. Kanpoan sol-
tean ibili ezkero, otea eukiten eben lo
egiteko. 

Lehen beste hegazti batzuk be haz-
ten ebezan: patoak etxean jateko. Ka-
poiak, ostera, oiloakaz batera saldu
egiten ziran Bilbon santomasetan. Ga-
bonetan errentea pagetan ebenean 
oilasko eta kapoirik handienak emoten
eutsiezan ugazabari. Kapoiak oreagaz
hazten ebezan eta Gabonetan jateko

ohitura handia egon da. 
Ardiak eta ahuntzak be egon dira hainbat etxetan. Ere-

ñon kasurako ia etxe bakotxean, pastorea egoan, eta artal-
deak euki dabez. Pastore batzuen aita eta aitita be
artzaintzatik bizi ziran.

Inguruko batek esaten eban pastore onek urtean umaldi
bi eukiten ebezala; baina orokorrena umaldi bakarra da.

Ardi askok egiten dabe lehenengo umea urtebetegaz,
baina batzuek urte bi daukiezala botaten deutsee lehenen-
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goz aharitoa. Normalean kume bakarra egiten dabe ardiek.
Bakarrean konpontzen badira be, batzutan lagundu egin
behar izaten jake kumea egiten. Jaiotako artxo emeak 
etxerako ixten ebezan, artalderako, eta arrak saldu.

Ardi-amea hilten danean beste baten esnea emoten
jako biberoiagaz edo beste ardi bategana botaten jako.
Inoiz hildako kumearen narrua ipinten jako beste artxo
bati, ardiak berea lez hartzeko. Hasieran esne hutsez haz-
ten dira; hilebetegarrenean-edo hasten dira artxoak beda-
rra jaten.

Artxoak etxerako eta saltzeko hilten ebezan: hankak
amarrau eta zan gorria koiuta. Gero narrua kentzen jakon.
Artxoa sanjosetan eta Pazkoetan jaten zan, laban edo sal -
tsan, gisaua eginda preparauta. Sanjuanetan jateko hilten
ebezanak be badira, etxebete konbidadu egoten zanean. 

Ardiek eukiten dabezan gaixotasunen artean mihinaz-
pikoa, karbunkoarena eta apatxartekoa aitatu daitekez. 
Etxean jakiten eben sarritan zer egin behar zan gaixotasu-
nok osatzeko. Apatxartekorako, adibidez, artaburuak emo-
ten eutseezan ahoan sartzeko eta mastiketako. Holan goetan
kortan karea ipinten eben gaixoa beste batzuengana ez za-
baltzeko. Errapeko mina osatzeko errapeak gatzuragaz
igurtzen eutsiezan ardiari. Beste alde batetik, orokorra da
artalde guztietan ardiren bat koxorik ikustea, apatxak egosi
egiten jakez eta. 

Udan ardiak mendira eroaten ebezan. Hango larretan
(pastuetan) otea eta sasia egoten zan; baina onena hatxeko
bedarra izaten zan. Neguan, edurrak etozanerako herrira
bajatzen ebezan barriro. Beste batzuen larrak erabili behar
izaten ebezanean, dirutan pagetan eben.

Batzuk etxean eukiten eben aharitoa. Lau hilabetetik
urte bira arteko aharitoak botaten jakez ardiei. Hori san-
migeletan egiten da basoan. “Sanmigeletan, aharitoak ba-
sora eta ikezginek etxera” esaten zan lehen. Aharitoa San
Migel baino hile bi lehenago kentzen jake, gero ardiek ba-
nakea euki ez daien. 
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Umeak egiteko garaia martia da; hori dala-ta, esnea
meheago egoten da, esne barria dalako. Maiatzean dago
ondoen esnea gaztaiak egiteko. Sanjuanetan, ostera, lo-
diegia da. Sankristobaletan antzutu egiten dira ardiak, hau
da, esnea emoteari itxi. Antzutu orduan lana barriak urte-
ten deutso ardiari.

Ardiei esnea batzeko leku zarratua erabilten da, eta
eskuz egiten da. Marmitetan batzen eben esnea. Esnea
irazteko haginaren azalagaz egiten eben enbudoa, eta irazi
ahal izateko asunak (sasunek) ipinten ebezan. 

Sanjuanetan mozten ebezan ardiak, mutildu. Hiru-lau
lagun batzen ziran behar horretarako. Eskuz ebagiten eben
lanea, tripapetik hasita, eta gero goiko aldea. Lanea saldu
egiten zan, arrobetan. Zamudioko bat zan aldi baten eros-
lea.  

Artxoei esnetik apartetan ebezanean ipinten eutseezan
arran txikerrak. Arranak Bilboko Ronda kalean erosten
ebezan. Mendirako beti arran nagusiak erabilten ebezan;
herrirako, ostera, txikiak. Arrana esku-ardiari ipinten
jakon. Arranaren mihina galdu ezkero, basabehien adarrak
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ziran aproposak barriak egiteko; eskegiteko be, basabe-
hien buztaneko narrua erabilten eben. Horretarako lehen,
uztaiak egiten ebezan gaztaineagaz. 

Ardiek zortzi urteko bizia-edo eukiten eben lehen. Ardi
zaharrak askotan saldu egiten ebezan, Bilboko mataderora
edo tratanteei. Lehen askotan Frantziara saltzen ziran ardiak.

Ardi-txakurra beti erabili izan dabe artzainek. Txikitatik
irakatsi behar izaten jako txakurrari. Kastakoa danak, atzeko
hanketan, belarria eukiten dauela esaten da. Orain asko al-
datu da pastoretzea eta kotxean joaten dira errebainuagana.

Etxeko ekonomian eta bizimoduan eragin handia euki
dauena txarria hiltea izan da; urte osorako jana, koipea eta
sostengua ziurtatzen zalako.

Baserri batzuetan eurek eukiten eben makerea, txarri-
emea. Arragana, apoagana, Arantzazura eroaten eben.
Umerik ez daukan txarriari aharkelea esaten jako; txarri-
kume arrari ordotsa eta emeari emea beste barik. Holan-
goetan emeak ixten ebezan etxerako, eta besteak saldu,
okelarik onena emearena ei da-ta.

Baina emea zanean, hilteko orduan, kontu handia izan
behar zan, ze txarria irusi baegoan, okeleak ez ei eban ga-
tzik hartzen.

Etxean makerarik egon ezean, txarrikumea erosi egiten
zan eta pentsuagaz, erremolatxeagaz eta urunagaz hazi,
ozaleagaz; gero negu partean hilteko, Gabon inguruan edo
ostetxuan. 

Idargiari asko begiratzen eutsien lehen. Txarria hil-
teko ilbehereari, menguanteari itxaroten jakon. Era berean,
txarri-beharrak egiteko andrek ez ebela hilekoa euki behar
esaten eben, mortzilak ebagi eta galdu egiten ziralakoan. 

Txarri-beharrak bai lehen, eta bai orain bardintsu egi-
ten dira etxe guztietan; izan be, auzoak alkartuta egiten zan
dana; gaur etxe baten, hurrengoan bestean.

Udaletxean eskatzen eben baimena txarria hilteko eta
gero beterinarioa joaten jaken okelea kontroletan, zatitxu
bat eroaten eban aztertzeko. 

104

Arrana eskuardiari ipinten jakon.



Matarifea etxeko aita izaten zan batzuetan, kanpokoa
beste batzuetan. Lehenengo txarria txarrikortatik gantxo-
agaz helduta ateraten da. Gizon taldeak txarriari hanketa-
tik ebatu, gogor eutsi, eta mahai baju baten ganera altzetan
dabe. Matarifeak kutxiloa samatik sartu, eta odola botaten
hasten danean, andra batek balde batera batzen dau. Odo-
lari eragin-eragin egin behar jako gogortu ez daiten, gero
mortzilak egiteko. 

Behin odolustuta, irakaz azala erre eta uragaz eta teila
zatiakaz garbitzen da, kanpoko lohi guztia kentzeko. Hu-
rrengo pausua goitik behera zabaldu eta barruak ateratea

da; lehenengo gantzagia eta gero barrukiak. Hurrengo goi-
zera arte eskegita ixten da hotzitzeko, bitartean mortzilak
egiten dirala. Mortzilak andrek egiten ebezan, baina gal-
darosten gizonek be laguntzen eutseen. 

Txarria hil eta hurrengo egunean txikitu egiten da. Ga-
tzetan gorde beharrekoak, urdaiak, hazurrak, hankak, be-
larriak… gazunaskan sartzen ebezan. Okeleagaz txorizoak
egiten dira. Txorizoak lehenengo eskegita suetean sikatu
eta gero koipetan edo oriotan kontserbetan ebezan.

Txarrikiak urtebete inguru euki leitekez gatzetan kon -
tserbau ezkero. Urte osoan jaten ebezan lapikokoagaz ba-
tera.

Erleak be atal honetan sartuko ditugu. Erleak eukitea ez
da orokorra izan, baina herri guztietan izan ditu etxean baten
batek. Udabarrian eta udan, eurek euretara elikatzen dira in-
guruko landa eta basoetan. Halanda guzti be, lekuko baten
aitak, udabarrian Lapurreketara eroaten ebazan kamioian,
han jateko hobea eukiela-ta. Neguan, ostera, lagundu egin
behar izaten jake; joan edo hil ez daitezan: ura azukereagaz
edo baba nagusia egosita emoten eutseen erleei.

Eztia aterateko orduan irazi egin behar izaten zan; ar-
gizaia (argizirie) ondo aterateko berotu, egosi egin behar
izaten zan. 

Aitak karetea ipinten eban erleakaz ibilteko, baina
guanterik ez. Gero, hauspoa erabilten eban keagaz erleak
urruntzeko.
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Gaur eguneko ikuspegitik, hainbat ogibide desagertu egin di-
rala konturatzen gara. Lekukoek aitatu dabezan egitekoak eta be-
harrak, asko eta asko honezkero galduta dagoz, eta beste asko
guztiz modu desbardinean egiten dira. 

Neskak etxearen eta familiaren ardurea hartzeko prestetan ziran,
bai etxean bai eskolan. Etxeko beharrak, jatekoak egiten ikasi, or-
tuko lanak… era horretako eginbeharrak etxean ikasten ziran. Es-
kolan eta aparteko saioetan josten, puntuginen, plantxetan eta
antzeko zereginetan ikasteko ahalegina egiten eben. Adibidez,
arreoa egiteko bordetan ikasten eben. Josten be, danak ikasten eben,
eskolan lehenengo, eta joskileakaz gero: Asteitzakoagz, Benigna
Linazagaz, Bistubietara joanda… Joskileak etxerik etxe be ibilten
ziran, erropak josten eta konponketak egiten. Neurriak hartzeko be-
zeroaren erroparen bat hartzen eben, eta aldean erabilten zituen jos-
teko makinea, artaziak, orratzak eta titerea.

Jatekoak egiten etxean ikasi arren, baten batzuk esan deuskue
jatetxe batera joan zirala ikasten, Zornotzako Koxonera (Cojo) ka-
surako.

Plantxadorea be egon zan orduan eta, hareri lanak agintzeaz
ganera, beragana joaten ziran plantxetan ikasten.

Bilboko etxe batera krigida, serbiduten joatea ohikoa izan zan.
Holangoetan gazte-gazteak zirala joan eta etxean bertan egiten
eben bizimodua.

Dana dala, gure lekukoen garaian askok fabrikan behar egin
eben, batez be Josefinan, Firestoneko Usansoloko lantegian. Hori
bai, ezkontzeko beharra itxi egin behar eben.
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Andrazkoak maistra be egiten eben. Herriko eskolan
egon ziran maistrak, normalean kanpokoak. Baina lekuko
bat bera be izan zan irakaslea.

Merkataritzagaz zerikusia daukien beharlekuak dira
beste ogibide bat. Plazan mataderoa eta karnizeria egon
ziran; estankoa be bai; tabernak eta dendak hainbat egon
dira, andrak eta gizonak behar egiten ebela, normalean fa-
miliako negozioak ziran eta.

Andrazkoen artean parterak egon izan dira, auzo ba-
kotxean jakiten zan nori deitu umea eukiteko ordua heldu
ezkero. Dana dala, medikua be joaten zan partoetara la-
guntzen. Medikua beti ezagutu dabe herrian gure leku-

koek. Beragana joaten ziran, baina bera be etxerik etxe
ibilten zan oinez; Ereñora astoz be joaten zala esan deus-
kue. Izan be, gaixotasun larriak eukiezanean baino ez ziran
ospitalera joaten.

Gure herrian argazkilaria egon da, Iñaki Bereziartua
Beri, edo Erregea. Herriko gertaera askotako argazkiek
Fotos Beri zigilua daukie atzekaldean.

Egon dira gure herrian lantegi batzuk. Ibarran herrerie
egon zan, arotzeria eta errementaria; ganaduei erradurak
ipini eta burdiak konpontzeko. Idiak eroaten ebezan ber-
tara perretan, eta behi koxoak be bai. Beharrok egiteko ga-
nadua potroan eskegiten eben, herradurea junkean
neurrian ipini, apatxa konpondu eta josi. 

Mugartatzan Tejerea egon zan, teilak eta ladriluak egi-
teko.

Ganerako beharrak kanpoan egiten ziran, basoan ka-
surako. Basoko beharra zan pinuak botatea, Diputazino
basoetan adibidez, Saukutzan. Gero biren artean trontzea-
gaz ebagiten ebezan. Neurrian ipini behar ziran, eta kon-
trola eroan. Basotik burdietan ekarten ebezan gero
apeaderoraino, harik eta kablea ipini eben arte Urkizuraino
bajetako. 

Karreteruak burtzileagaz ibilten ziran pinuak ekarten.
Lekuebasora joaten ziran eta trenera eroan pinuok, edo
Saukutzatik Usansolora egurra eroan. Batzen eben egurra
papelerak hartzen eban.
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Horrez ganera, idiakaz alogerean be ibilten ziran, ba-
soetatik pinuak bajatzeaz ganera, lurra makinatuten eta
abar. Burdi klase bi erabilten ebezan karreteruek: txikerra
eta trongo luzeak eroatekoa. 

Hainbat familiatan pastoreak egon izan dira.
Ikazginek, ikatza egiteko, egurra txikitu, txondorra

egin, zohiakaz tapau eta egosten itxiten eben. Gauean be
jagon egin behar izaten zan, txabolaren baten inguruan ge-
ratuta. Ikatza almazenetara saltzen zan gehienetan. Izan
be, etxeetan egurra erabilten eben behekosurako (besu-
reko) eta txaparako. 

Karabia Lemoan egon zan, Pozuetan, baina Ereñon be
egiten eben karea. Lurrari botateko eta etxeak egiteko be
erabilten eben, lurragaz nahastean morterua egiteko. Ka-
rabian harria botaten eben, su emon eta kare bizia ateraten
eben. 

Herrian bertan egon ez arren, hainbat zerbitzu etxerik
etxe ebilzanek emiten ebezan. Telak erosteko, adibidez, 
telerua ibilten zan; traperuek jeneroak erosten ibilten
ziran: lanea, narrua...; letxerua ibilten zan esnea batzen
Bilbora eroateko; sardinerak arraina saltzen etorten ziran,
paragueruak guardasolak konpontzen, mieleroak eztia
saltzen.
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Geureak - Herri ondare bilduma

1. Morga: bizimodua eta ohiturak
2. Mungia: bizimodua eta ohiturak
3. Aratusteak Bizkaian
4. Bedia: bizimodua eta ohiturak




