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SARREREA

Akabuko urteetan Mungia asko aldatu da eta aurrerantzean bere halantxe izango da seguruenik; baina etorkizunari ez deutsagu
ezerezetik oratuko, ezpada ze, garanetik eta izan garanetik. Geroari begira baina gure sustraiei eta izakereari eutsita. 

Liburu honen bidez horixe batu gura izan dogu, gure nortasuna eta esentziaren oinarriak. Bertan, gure gurasoen, aitita-amamen
eta gaur egungo mungiar askoren bizi-ohiturak topauko dozuz. Eguneroko bizitzan belaunaldirik belaunaldi transmitidu diran ohiturak
eta bizibideak: lanbideak,  etxea, jaiak, beharra, janzkerak… eta beste hainbat kontu. Mendeetan zehar euskal gizartearen tradizino
sendoan bete-betean bizi izan dan herri baten usuak erakusten ditu, gaur egungo gazte eta ez hain gazte askorentzat ezezagunak
diranak. 

Ez dago inora joan beharrik otzaragileen lana ikusteko edo bendejerak ezagutzeko, hondino bere hementxe daukaguz, eta ezin dogu
euren ahotik guzti horren lekukotza batzeko aukerea galdu. Gero datozenek ezingo dabe lan hau egin, geuk egin beharrekoa da, euskal
kulturari zor deutsagun lana da.

Ganera, Mungiako liburu honek berezitasun bat dauka, izan bere, ohitura horreek guztiak Mungian identidade-seinaletzat joten
dan beste elementu bategaz lotu gura izan doguz: gure auzoakaz. Danok sentitzen gara mungiar baina danok sentitzen gara auzoren
batekoak edo, lehen esaten zan lez, kalekoak. Auzoek (kalea bere tarteko dala) garrantzi handia izan dabe beti, herriaren sorreratik
gaur egunera arte, eta euroi esker jagon dogu gure kulturea eta euskerea. Auzo bakotxak bere jaiak, bere identidadea, bere ermitea
ditu. Auzo bakotxak bere nortasuna dauka, baina Mungia guztien artean osatzen dogu.

Esku artean dozun liburu hau Mungiako hainbat herritarrei egindako alkarrizketa etnografikoetan oinarritutako lana da. Hemendik
50 urtera, ostera, askori ezezagun egingo jako berton deskribatzen dan mundua. Eta bizimodu tradizional horrexen testigantza da, geure
burua hobeto ezagutzeko eta ulertzeko balio deuskuna. 

Eskerrik asko bihotzez, neure izenean eta herriarenean, lan honetan parte hartu dozuen herritar guztioi, egin deuskuzuen harrera
onagaitik eta erakutsi dozuen borondateagaitik, izan bere, zuon laguntzinoa izan ez bagendu, ezin izango zan-eta behar hau egin. 

Izaskun Uriagereka Legarreta
Alkatea
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BERBAURREA 

Mungia: bizimodua eta ohiturak izeneko liburuxka Mungiako herrian egin dan ikerketa etnografikoaren lehenengo emaitza dozue.
Ikerketa horren helburua ez da besterik, herriko ondare etnografikoa eta linguistikoa, azken baten bizimodu tradizionala eta herri-
jakituria, bideo grabazinoen bidez batzea, eta era barritu eta egokian atzera herritarren artean zabaltzea eta gizarteratzea baino.

Aspaldian hasi ginan Mungiako Udalagaz hartu-emonean. Lehenengo pausuak leku-izenen bilketea egiteko emon ziran; eta orain
dala urte bi emon geuntsan hasierea beste egitasmo honeri, herri-jakituria batzeari. Horretarako auzo guztietan lekuko edo barriemoile
aproposak topau, gero bideo grabazinoak egin (80 ordu), hurrengo jasotako material osoa sailkatu, eta aztertu eta landu ondoren eto-
rri da lehenengo emaitza, kasu honetan paperezko euskarrian.

Liburuxka honetan gai-arlo ugari lantzen dira. Kapitulu bakotxaren hasikeran jagokon auzoaren informazinoa emoten da, eta ja-
rraian gai bat aztertzen dogu, gain-gainetik ez bada bere: auzoa, bizitza eta heriotzako ohikuneak, etxea, abeltzaintza, herri egutegia,
errotak, ogibideak, nekazaritza eta elikadura.

Era honetako egitasmoak aurrera eroateak sekulako garrantzia dauka. Zorionez esan lei, bai herri admistrazinoa, eta bai kultura
erakunde batzuk, hondino bizi dan jentearen akorduan eta gomutan dagoan herri ondarea zehatz batu eta jagoteak daukan garrantziaz
jaubetu garala. Labayru Ikastegiak ibilbide luzea egin dau zeregin honetan, arlo honetako gaiak batzen eta lantzen. Metodologia ze-
hatz baten jaube gara eta Bizkaiko hainbat herritan batu, aztertu eta landu dogu herri ondarea.

Era honetako lanak ezin dira gerorako itxi. Gure gizarteak aldakuntza itzelak ezagutu eta bizi ditu azken aldi honetan, batez bere
lehengo mendeko hirurogetazak urteetatik honantz. Horrexegaitik da inozkorik beharrezkoen honetariko ikerketa zehatzak herri ba-
kotxean egitea, informazinoa eta ondarea modu egoki eta sistematizatuan jasotzea, eta lan horren emaitzak teknika barriak erabilita
zabaltzea; edade-tarte eta gizarte maila guztietara ailegatzea. Horixe izango da, egon seguru, lehena eta geroa buztartzeko bidea eta
aurrerantzean bere transmisinoaren kateari eten barik eusteko modua.

Horixe izan da lan honen helburua. Liburuxka hau ahoz emondako informazinoan oinarrituta dago, eta horretarako behar-
beharrezkoa izan da bertoko lekukoen laguntasuna eta testigantzea. Eurentzako da gure eskerrik zintzoena, erakutsi daben borondate
handi eta pazientziagaitik. Eskerrak emon gura deutsaguz baita Mungiako Udalari bere, ikerketa hau egiteko gugana jo dauelako, eta
etorkizunean, mungiarrentzat ezeze ganerako guztientzat bere, probetxugarriak izango diran proiektuak bideratu eta bultzatzeko ar-
durea hartu dauelako.

Labayru Ikastegia
Herri Ondare Atala





Mungia eskualde osoko herri handi eta trinkoena da. Halan izan da
joan dan mende osoan eta halantxe da gaur bere. Berau izan da eskual-
dearen bizkarrazurra eta alboerrietako jentearen alkargunea zeregin as-
kotarako. Eremu zabala hartzen dau Mungiak: 52,12 km2ko luze-zabala,
eta biztanle-kopurua gaur egun gitxi gorabehera 17.000koa da.

Mungiak inguruan dituan herriak honeek dira: iparraldera Bakio
eta Bermeo; hegoaldera Derio, Zamudio eta Gamiz-Fika; ekialdera
Meñaka eta Gamiz-Fika, eta mendebaldera Loiu, Gatika eta Jatabe.

Orain urte gitxira arte, Mungiak uri-auzoak izan ditu beste udalerri
batzuetan, hainbat uri-auzo honako herrien barruan: Arrietan, Bakion,
Derion, Fruizen (Aldai eta Andeko), Gamizen, Jataben, Lemoizen (Ba-
sorda, Berreaga eta Marutxaga), Meñakan (Endemaño eta Ugarte) eta
Morgan (Ganbe). Lehenagoko denporetan Mungiako lurrak itsasoraino
ailegetan ziran, Basordan, eta mungiarrak joan bere sarri egiten ziran
hara lapatan, Aste Santuan batez bere. Lehenago, botoa batzen bere uri-
auzo guzti horreetara joaten zan lekukoetariko baten aita. Gaur egun,
horreek lur-barrutiok esan diran udalen agintepean dagoz. 

1900. urtean Mungiako uriak eta eleizateak bat egin eben. Ba-
kuntza horren ikurra da udaletxe aurrean dagoan Alkartasunaren
iturria eta bertan agiri dan esaldia: biak bat eta biena. Horren os-
tean, hainbat auzotan banatuta lotu ziran Mungiako udalerriaren lu-
rrak. Gaur egun honeexek dira auzook: Atxuri, Atela eta Llona
(Belako), Billela (Birle), Emerando, Iturribaltzaga (Iturbaltza), Larra-
bizker, Larrauri (Lárrori), Laukariz (Laukriz) —honek bere barruan
beste auzune txikerrago batzuk dituala: Basozabal, Berreagamendi,
Elgezabal, Maurola eta Zabalondo—, Markaida (Markaide) eta
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Alkartasunaren iturria.
Oharra: Batu doguzan ahozko formak kasuan kasuko lekukoak emon dauan

ahoskerea errespetauta agertzen dira.



Trobika (Trobike). Auzoteri guzti honeri urigunea gehitu
behar jako.

Auzootatik, Larraurik berbarako, zeregin batzuetarako
(plazarako, feriarako...) Mungiarako jokerea izan arren, apar-
teko herri bizimodua euki dau. Larraurik bertan euki dau Me-
sedeetako Amaren eleizea, eskolea, ortusantua, domeketako
erromeria...; Emerandoko eta Markaidako auzotarrak bere
bertara etorten izan dira eleizara eta. Laukarizek bere elei-
zea, ortusantua eta eskolea ditu. 

Auzo bakotxak bere ermitea, santu eguna eta bertako jaiak
ditu. Hainbeste auzo izanda, beste horrenbeste dira hor-hemen
ospa tzen diran jaiegunak.
Honeexek dira esangura -
tsuenak: San Juan bezperea
bagilaren 23an Laukarizen
eta Basozabalen. San Kristo-
bal da garagarrilaren 10ean
Beko Kalekoen jaia. Karme-
nak garagarrilaren 16an
Lauaxeta eta Butroi kalean;
Madalenak, garagarrilaren
22an Llonan —lehen La-
rraurin bere bai—, eta 25ean
Santiago eta Santa Ana os-
patzen dira Laukarizen, Lau-
kriztxikin. Garagarrilaren
31n San Inazio zelebretan
dabe Santa Mariñe ermitea-

ren inguruan eta Goietako plazan. Abuztuko lehenengo do-
mekan Birleko Kofradiak; abuztuaren 6an eta 7an Salbadore
eguna ospatzen da Markaidan, eta abuztuaren 6an San Roke
Laukarizen. Hile horren bigarren domekan Emerandoko Ko-
fradien eguna ospatzen dabe Santa Elenan eta hirugarrenean
San Bernardo Atxurin. Abuztuaren 10ean lehen sanlorentzoak
egiten ebezan Elgezabalen. Abuztuaren 31n Eneperiak Atelan
—Iturbaltzakoek bere horixe ospatzen dabe—. Larraurin, ude-
aren akaburantz, irailaren 24an egiten ditue Mesedeetako Ama-
ren omenezko jaiak. Zumetzagan, sanmigelak irailaren 29an.
Negurako ixten ditue jai ospakizunak Atxurin eta Emerandon,

zemendiaren 11n ospatzen
dabe San Martin; eta azke-
nez San Andres zemendiaren
30ean Billelan, Birlen. Guzti
honeei buruzko informazi-
noa aurrerago emongo da
auzo bakotxari jagokon ata-
lean. 

Ermiten artean Zume-
tzagako San Migel aitatuko
dogu. Bizkaian aztarna
erromanikoak daukazan ba-
karrenetarikoa dogu berau.
Baina ezaugarri horrez ga-
nera, beti izan da mungia-
rren artean leku esan gu-
ratsua. Gerraostean, Aberri
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Zumetzagan San Migel eguna ospatzen da.



Eguna ospatzea galarazota egoanean, jentea han batzen zan
isilean eta han egiten ebezan mitinak eta ospakizunak.

Herriko jai nagusiak San Antontxu, urtarrilaren 18an, eta
sanpedroak dira, ekainaren 28an hasita. Lehenengoa gana-
duakaz lotuta egon dan ospakizuna da. Lekukoek beti eza-
gutu dabe feria egiten eta alboerri guztietatik itzelezko
jentetza batzen zan Mungiara, oinez eta trenez batez bere.

Sollube eta Jata kenduta, ez dago Mungian altuera han-
diko mendirik. Batu doguzanak hurrengoak dira: Berreaga,
Gondramendi, Judegua (Yudegu), Larrabizker, Santa Mariñe,
Elorduigana (Elordigane) eta Tallu. Orain inguru horreetako
basoak pinuz eta eukaliptuz, okalituz josita dagoz, baina joan
dan mendearen erdira arte haretxa, artea, txopoa, saratsa, elo-
rri-arantza (elorrarantza) eta gurbiza (gurbuxe) izan dira na-
gusi, eta erreka hegaletan haltza eta mihimena. 

Oka ibaia, Bizkargin jaio, lehen Uria zana inguratu, Mun-
gia zeharkatu eta Plentzian itsasoratzen da. Mungiarrek Oka
baino, Butroiko errekea esaten deutsie gehiago. Horrez ga-
nera, herri guztia zeharkatzen daben errekak dagoz; horreek
danak gero ibi handira doaz, Butroi ibaira. Beste errekok ez
daukie deitura berezirik; igaroten diran inguruaren izena
emoten deutsie: Atxurikoa, Mantzorriztik datorrena, Larra-
ganetik... Beste erreka izenok bere batu doguz: Abaroetal-
deko (Abotaldeko) errekea, Gorostietako (Gostitako) errekea,
Zear peko (Zierpeko) errekea, Agarreko errekea, Urzabale-
tako (Urzabaltako) errekea... Lekukoen esanetan, lehen
erreka handiak ziran horreek eurentzat, baina orain erdi ta-
pauta dagoz eta ia ikusi bere ez dira egiten. 
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Sukalki egunean mungiarrak Uriguen parkean batzen dira.

Butroiko errekea Torrebillela inguruan.



Lehen herriko mutil gazteek errekara joateko afizino han-
dia eukien, bai peskan zein bainetan joateko. Erreketan an-
gillek, kiskilluak, kangrejoak, loiñak, arrankariak... atrapetan
ebezan; batzuetan kañubereagaz, beste batzuetan zakuakaz,
sareagaz, nasakaz..., era askotara. Mutilak sakonerea egoan
edozein erreka bazterrera joaten ziran eta kantzontzilo hu tse-
tan edo biluzik sartzen ziran uretara. Neskak, ostera, Axpera
joaten ziran eta jantzi luze bategaz hartzen eben bainua. 

Oka ibaiaren eta Sollubetik eta Jatatik datozan beste erre-
ken ibilbidean kokatu dira herriko errotak, hogeitik gora aldi
baten. Gaur egun lau-edo baino ez dagoz martxan, baina gure
lekukoen memorian hondino bizi-bizirik dago lehen egozan
errota guztien akordua, eta orduan danentzako beharra egoan.

Honeexek dira batu doguzan erreferentziak: Olabarri, Erro-
tabarria, Ugalde (U[g]elde), Mendietakoerrota (Menditxako-
errota), Erdizubi, Errotatxu, Olabarrieta (Olabarritxene),
Txoznaerrota, Iturriagaerrota (Iturrikoerrota), Trobikaerrota,
Mantzorriz, Olatxu, Txaranda, Axpe, Bolua (Bolu), Aizene
(Axeneko errota), Linbokoerrota, Giberritzaga (Gibertza), 
A txurikoerrota, Landetxoerrota, Billelatarrena (Errotape, Ka-
teako errota edo Beko Kaleko errota), Olalde, Latxaganeko
errota, Elortzako errota eta Trokane.

Herrian asfaltauta egozan bide bakarrak, Gernikara, Ber-
meora eta Bilbora joiazan kaminoak ziran. Horregaitik mu-
tilak kamino horreetan ibilten ziran goitibeherakaz eta
olgetan, autorik ia igaro bere ez zan egiten eta. Beste bide
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Goggomobila egiten eban en-
presearen fabrikea, 1960ko ha-
markadan.



guztiak estartak, estratzak ziran, eta basaz beteta egozan euria
egiten ebanean. Kanposanturako bidea errege-bidea zala esan
deuskue lekukoek; horrek beste garai batzuetako akordua era-
giten deusku.

Ikusiko dogun lez, mungiarrek joan dan mendearen er-
dira arte gitxi gorabehera, abeltzaintzatik eta nekazaritzatik
atera dabe bizimodua aurrera batez bere. Artean etxetik kan-
pora behar egin gura izan ezkero, zerrerian, arotz edo zapa-
tari tailerren baten izan ezean, ez egoan era handirik.
Orduantxe ipini ebezan lehenengo fabrikak, barriemoileen

esanetan: Artetxe eta Olalde, eta gero Goggomobilak egiten
ebazana. Horreen a tzetik etorriko ziran beste asko; gaur egun
industrialde ugari dagoz herrian. Herriko jenteak, Goggo-
mobila egiteko fabrikea ipiniko ebela jakin zanean, jai egin
eban, pasakalle eta guzti. Orduan jenterik gehiena fabrikan
beharrean hasi zan, baina etxean ganaduagaz eta soloagaz
bere jarraitzen eben. Aldikada horretan kanpoko jente asko
etorri zan Mungiara, lantegietara beharrean; lehenengo gizo-
nak etorten ei ziran bakarrik, eta denporagarrenean ekarten
eben familia. 
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Uriguneak, lehen kalea esaten jakonak, oraindik bere herriaren
historia luze eta gorabeheratsuak eragindako egiturearen aztarnak
ugari erakusten deuskuz. XX. mendearen hasierara arte gune bi ziran:
uria eta eleizatea. Lekukoek zuzenean ez dabe ezagutu banakuntza
hori, baina etxean entzun dabenetik: lehen Mungia beste klase bate-
koa zan. Udaletxetik gora eleizatea zan, eta beheko alderdia uria; eta
gauez kontrabandoa ei egoan, batetik bestera jeneroa igaroteko.

Gaur egungo urigunea zati bitan banatu geinke. Batetik erdi-
gunea dago, ondoko kaleek eta aldeek osatua: Beko Kalea, Concor-
dia kalea, San Pedro eta Andra Mari eleizen ingurua, Foruen Plazea,
Butroi eta Zubiaga kalea eta Lau-haize aldea1; beraz, uriaren egitura
nagusia osatzen eben kaleak eta errekarantzako zatia hartzen dau. Eta
bestetik, lehen eleizateari egokona: Matxin plazea, eta Trobika eta
Aita Elorriaga kaleak mugan eraikiak. Horrexegaitik egin zan hortxe,
uriak eta eleizateak alkar joten eben lekuan, gaur egun daukagun uda-
letxea.

Beste atal batzuetan esan dan lez, uriguneak apurka-apurka lehen
auzoetakoak ziran lursailak iruntsi egin ditu. Goiko aldetik, Trobi-
kari hartutakoak dira: Trobika kalea, Goieta eta San Inazio ingurua,
eta barriro beherantza eginda Berteizetaraino. Beste aldetik, Billela
eta Atxuriri hartutakoak dagoz: Olalde ingurua eta Mungiberri aldea.

Urigunean bertan aldea-etxeak egozan lehenago, gaur gehienak de -
sa gertuta egon arren. Barriemoileek izentau deuskuezanak: Abadena
(Abadene), Arispetxu, Atela, Gazanda (Gazanda), Goikoetxebarri, Gra-

URIGUNEA

Andra Mari eta baserritarren omenezko monumentua.

1 Gaur egungo Lauaxeta Olerkari kaleak Esteban Urkiaga Lauaxetari zor deutso
izena, baina joan-etorriko zorra da. Idazleak bere ezizena inguru horri herritarrek
emoten eutsien deituratik hartu ei eban eta: Lau-haize. 
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Mungiako ikuspegia.
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ziena (Graziñe), Judegua (Yudegu), Katea, Larrauriena (Señoretze), Le-
garda, Matxano (Mantxau), Morteruondo (Mortondo), Olalde, Telle-
riak (Tallerik, Telle rianagusia eta Telleriatxikerra) eta Zuetza dira.

Palazio modukoak bere egon dira urigunean: Torrebillela (Kas-
tillo edo Palazio esaten eutsiena), Uriguen parkekoa, Villa Luisa,
Villa Trinidad… Agirre Jauregia bere beti ezagutu dabe, lursail itze-
lak inguruan dituala eta hormakaz itxita.

Orain urigune lez ezagutzen dogun horretan badagoz auzune mo-
duko batzuk, euren jaiak eta guzti ospatzen dabezanak: San Kristo-
bal, San Inazio, Goieta eta Berteiz, esaterako. Uda inguruan San
Kristobal, Karmen eta San Inazio egunez auzo bakotxak bere jaie-
gunean mezea, lagun-arteko bazkaria, sardina-jana, umeentzako ol-
getak, erromeria… eta holakoak egiten ditu.

Urigunea izan da herriaren bihotza, eta auzoetatik eta alboerrieta-
tik jente guztia bertara parajetuten zan, beharrizanen bat euki ezkero.
Bertan egon dira betirik dendak, tabernak, alondigak, karnizeriak, bar-
beriak, pelukeriak, farmazia, drogeriak (honeetan botikak bere saltzen
ebezan), pentsuen almazena, mataderoa, era askotako tailerrak (zapa-
teruak, errementariak…). Horretan komenentzi itzela euki dau herriak.
Bertan egin izan da —eta egiten da hondino bere— inguru guztikoen
bateragunea izan dan asteroko plazea, eta hamabosteroko ganaduen
feria bere bai (hau azken urteetan horretarako berenberegi eraikitako
feria-lekuan egiten da). Eretxi bateko dira gure lekukoak, plazeak eta
feriak emon izan deutsiela beti bizia herriari.

Plazea lehenagoan zapatuetan egiten zan, Foruen Plazan2. Hara
batzen ziran inguruetako bendejerak, zesteruak, etab. Zesteruak, ka-

Plaza eguna XX. mendearen hasieran.2 Lekuko batzuk martitzenetan eta zapatuetan egiten bere ezagutu dabe.
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Gaur egun bere bendejerak astero etorten dira plazara. Maria Luisa Gangoiti eta Juanita Larrazabal.



surako, leku jakina eukien, eta danak paretan ziran alkarren
ondoan iladan. Bendejerek, ostera, ez eukien leku fijorik, eta
zelan heldu, halan paretan ziran; zaranak eta otzarak behea-
ren ganean itxi eta hantxe ipinten eben euren postua. Leku
batzuk besteak baino hobeak ziran, eta erromeriak egoten
ziran hori dala eta ez dala. Horregaitik bendejerak batzuetan
euren semeak bialtzen ebezan goizaldean, eskolara joan 
aurretik (orduan umeek zapatu goizetan eskolea eukiten eben
eta), lekua hartzen. 

Plazara hutsik barik, erregaterak etorten ziran trenean
Bilbotik, Areetatik, Ezkerraldetik eta holan. Honeek Mun-
giako plazan jeneroa erosi: ortuariak, arrautzak, oilaskoak eta
oiloak (bizirik eroaten ebezan kaiola barruan sartuta)…, eta
gero etxerik etxe saltzen ebezan. Jeneralean akabuko orduan
saldu bako jeneroa erregaterei arean merketxuago emoten
jaken; gurago izaten eben merkeago saldu, jeneroa bueltan
etxera eroan baino. Barriemoileek agertu dabenetik, plazea
zapatutik barikura aldatzea kanpotik etozan erregateren era-
ginez izan ei zan. Orduan neberarik-eta ez egoanez, zapatuan
erosiriko jeneroa astelehenerako galdu edo zimeldu egiten ei
zan; horregaitik eskatu eben plazea barikura aurreratzea,
holan eurek barikuan erositakoa zapatuz saldu ahal izateko;
horretara ez egoan ezer galtzeko arriskurik. Erregaterak as-
tean zehar bere etorten ziran eta etxerik etxe ibilten ziran
garia eta uruna erosten.

Oilaskoak, arrautzak eta indaba tolosanea saltzen ziran
plazan ondoen eta prezio altuenean. Patatea, frutea, indaba
gorria eta zuria, sasoiko jeneroa… bere ondo saltzen ziran,

baina horretarikoa askok eukienez, beti merketxuago. Plaza-
rako jenerorik onena aukeratzen zan, hori izaten zalako as-
korentzat dirua irabazteko era bakarra. Normalean bendejea
saltzen ez ebenak bere, San Tomas aurretxutik oilaskoak sal -
tzen joaten ziran plazara, errentea ordaindu ahal izateko.

Plaza egunetan frontoiaren beheko alderdian mahaiak
ipinten ebezan, eta han Bermeotik autobusez etozan sardiñe-
rak paretan ziran. Arrain freskoaz ganera, lebatz-buru eta
atun-belarri prijiduak bere saltzen ebezan. 

Gerraostean estraperloa egoan ugari. Sarri guardia zibi-
lek, bai bendejerei eta bai erregaterei, altoa emon eta jateko
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Gaur egun feria hamabosterik behin egiten da.



jeneroa kentzen eutseen.
Horregaitik goitik behe-
rako batak eukiezan, ka-
nalakaz josita, edo tela
bigaz eginiko gonak, eta
euren barrukaldean inda-
bak, uruna eta jateko jene-
roak ezkutuan sartu, eta
ganetik abrigua ipinten
eben disimuletako. Holan
atrapau ezkero, multea
ipinten eutseen, baina be-
harrizan larriaren aurrean,
ez egoan beste biderik.

Ganadu feria domeke-
tan egiten zan, hamabos-
tean behin. Lekukoek le -
henengoz Sollube taberne-
aren atzeko aldean egoan
arboladian ezagutu eben feria, gero Zubikoa tabernearen 
atzeko partean, eta azken urteotan aproposko feria-lekua dago.
Feriara baserritarrak eta tratanteak etorten ziran —bai berta-
koak eta bai kanpotarrak—, ganaduak saltzen eta erosten. Le-
hengo mendearen erdirantza 500 ganadu-burutik gora batzen
ei ziran ferian, lekukoek dinoenez. Ganaduak oinez ekarten
ebezan eta ganaduagaz etorrenari sarrerea kobretan jakon.

Ganaduaz ganera, ferian beste era bateko gauzak saldu
eta erosten ziran: solorako tresnak, baserrirako erremintak,

ganaduentzako neurri-
kordelak, eta txarlatanak
ekarten ebazan jenero
guztiak. Harek kinkalla
moduko bat montetan
eban erdi-erdian eta, jen-
tearen atentzinoa erakar-
teko, zarata baten hasten
zan, erdera hutsean. Guar-
dasolak, bizarra kentzeko
makinak eta holakoak
ekarzan saltzeko. Txarla-
tanak haginak bere atera-
ten ebazan hantxe bertan,
anestesia ez ezer barik.
Beste batek katxabak sal -
tzen ebazan. Feria egune-
tan errementariak bere
hantxe egozan eta erradu-

rak ipiniaz ganera, solorako tresnak egin eta konpontzen ebe-
zan, eta gero ferian bertan saldu.

Dendea eta tabernea ugari egoan Mungian lehen, ba tzue-
tan bata eta bestearen artean ia diferentzia barik; lehen ta-
bernetan bere danetarik saltzen zan eta. Batzuk eta besteak
egunero egozan zabalik. Tabernetan ezagunak izan dira: pla-
zan Bakiensene, Raku, Soziedadea, Sollube —orduan Ordo -
tzane esaten eutsiena—, Korrontzi, Bodegillea, El aldeano,
Buzterriñe; beheko aldean Gandane, Damianena, Bizkaiane
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Areitio tabernea lehenago Buzterriñe izan zan. Mostradorearen atzekaldean
ezkerretik: Juan Cruz Areitio, Mari, Maria Luisa eta Francisco Agirre neba-
arrebak eta Julian Etxegarai; umea Juan Cruz Areitio. Aurrekaldean: Patxo
Goiriena, Ramon Gojenola eta Leandro Billalabeitia.
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Atxuriko neskak erromerira etorrita, 1937. Ezkerretik hasita: Pantxike Elgezabal, Maria Elorriaga, Jesusa Abaunza, Juanita Nardiz, Fernanda Bel-
darrain, Mari Olea, Carmen Bermeosolo, Juanita Olea, Floren Iturregi eta Jesusa Oleaga.



eta Abarketerune (hau Lauaxetaren gurasoena izan zan); eta
goiko plazan Herriko Tabernea eta Jai-Alai egozan. Eureta-
riko batzuetan jatekoa bere emoten eben, eta ezkontza eta en-
terruetako bazkariak bere egiten ziran. Etxeetarako ardaoa
alondigan edo tabernetan erosten zan, eta limonadea eta si-
foia, ostera, etxerik etxe banatzen ebezan. 

Era askotako dendak egon dira herrian, jateko jeneroa
saltzen ebenak, telak, erropak, kinkalla kontua, eta euretako
batzuetan danetarik. Barriemoileakandik berbaz jaso dogu-
zanen izenak dakarguz hona3: Ritana, Damasona, Bertana,
Terena, Toribiotxuna, Trifonena, Klarana…

Eguneroko beharrizanetarako eta eleizkizunetarako
ezeze, aisialdi momentuetan bere urigunerako jokerea beti
egon da. Domeka arratsaldeko erromeria sagradua zan gaz-
teentzat —beti bere errosarioaren errezuak beteta ostean—,
batez bere inguruko auzokoentzat (esanda dago, Larrauri,
Markaida eta Emerandokoak Larrauriko zelaiko erromerian
alkartzen zirala) eta alboerritakoentzat. Mungiak plaza eder
eta zabala eukan eta bete-bete egiten zan beti. 

Erromerian musika-bandeak joten eban. Ordu erdirik ordu
erdira deskantsua egiten eben eta tarte horreetan txistularien
txandea zan. Gero beranduago gramolea etorri zan, eta txistu-
lariak eta soinulariak baztertuta lotu ziran. Gramolea ipini ebe-
nean kobretan hasi ziran; mutilei bakarrik, nesken tzat libre zan.
Tikea hartu behar eben eta arratsalde osorako edo piezako izan
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Musika-bandea.

Herriko txistulariak 1970eko hamarkadan. Zutunik, ezkerretik: Juan
Bengoa, Andoni Kaiero, Gotzon Madariaga, Luis Gonzalez, Bitor
Aranzamendi, Daniel eta Ander Madariaga aita-semeak. Makurtuta:
Jose Mari Askorizaga, Josu Jauregi, Patxin Oleaga eta Juan Azkueta.3 Sarri dendearen izena barik jaubearena batu dogu.



eitekean. Lehenengo sueltuen egiten eben, eta gero etorten zan
agarraue. Normalean neskak nesketara urteten eben plazara
dantzan, eta gero joaten jakezan mutilak mesedez dantza-eske;
sarritan kalabazak emoten eutseezan. Ilundean abemarietakoak
jo orduko neskek etxean egon behar izaten eben. Batzuetan
mutilakaz batera kuadrilan bueltetan ziran, beste batzuetan nes-
kak euretara, eta nobioa euki ezkero, beragaz. Mutilak sarri
erromeriaren ostean tabernara edo zinera joaten ziran. Sanan-
tontxu eta sanpedroetan, erromeriaren ostean berbenea egoan
eta horrek beluagora arte irauten eban. 

Urtero uda partean komedianteak etorten ziran plazara.
Ikusleentzako bankuak ipinten ebezan eta jente asko batzen
zan, zahar eta gazte. Komedianteak lehenengo bozina-
hotsean ibilten ziran herritik bueltaka, etorri zirala jentea ja-
kitun ipinteko. Gero euren antzezpena eta ikuskizuna egiteko
boluntarioak eskatzen ebezan eta jenteak pozik urteten eban
eurei laguntzen. Amaitutakoan txapela pasau eta borondatea
eskatzen eben. Komedianteok herririk herri ibilten ziran.
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Atela eta Llona Gernikaranzko bidean dagozan auzuneak dira:
Llona errepidearen eskoako aldean, eta Atela gaur egun ezkerraldean
baino ez. Gaur egun inguru honetan dagoan industrialdeak Belako
izena hartzen dau.

Llona eta Atela batera hartuta, honeexek dira lekukoen berbeta-
tik batu doguzan aldea-etxe batzuen izenak: Bazterretxe (Bazta-
rretze), Ibarrena (Iberrene), Abadena (Abadene), Atela, Onaindi
(Oraindi), Atelena (Atelene), Tabernatxu —baina lekukoek ez dabe
hor tabernarik sekula ezagutu—, Astiena (Astiñe), Felizena (Felizene
edo Pelizene), Porkena (Porkene), Ditxena (Ditxene), Gordezena
(Gordezene), Masustegi (Mostei), Masustegiarbolena (Mostei), Be-
lako, Borda (Bordesene), Burgo eta Mantzorriz (Mantzorse).
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ATELA, LLONA
(BELAKO)
Auzoa

Llona auzoa.Atela auzoa.



Auzo honetan ermita bi dagoz; Llonan Madalena, gara-
garrilaren 22an ospatzen dabe berorren jaieguna, eta Atelan
San Anton —orain urte batzuk guztiz barriztauta dago—.
Azken honetan Eneperi eguna zelebretan dabe abuztuaren
31n eta irailaren 1ean; lehen, Llona eta Atela auzokoek ezeze,
Iturbaltzakoek bere jai egiten eben eta bertara parajetuten
ziran solorik solo. Konbidadutzea egun horretan egiten zan.

Beste auzo batzuen antzean hemen bere Eneperietan es-
kota egiten zan eta mutil gazteak jaietarako ardao bila joaten
ziran urira. Musika hotsean joaten ziran beti soinulariren

batek lagunduta. Orduko denporako soinulariak honeexek ei
ziran: Andrakako errementaria, Julian Oleagoitia eta Bizenti,
eta Korrontziek; honeek hiru anaia ziran: Patxo, Nikasio eta
Julian, hirurak soinulariak. Tanbolinteruak, ostera, Aranza-
menditarrak: Eugenio eta Bitor, eta beranduago euren lobak:
Gotzon eta Ander Madariaga. Musikariok herriko auzo guz-
tietako jaiak alaitzen ibilten ziran.

Erromeria egoten zan —lehenengo egunean arratsaldean
eta bigarrenean goizean— eta jota lehiaketea egiten eben, 
auzoan bertan mutilen dantza-taldea egoalako. Meñakaba-
rrena, Emerando eta Larrauri aldetik jente asko etorten zan
parte hartzen, bikoteka egiten eben. Horrez ganera asto-
karrerak bere egiten ziran.

Jaietan barkilleruak etorten ziran uritik. Orduan txakur
handia eta txakur txikia erabilten ebezan eta, guztia esan behar
bada, eurok bere nahiko eskas. Horregaitik barkilleruak joko
moduko bat egiten eban jenteak barkilloak erosi eizan: ba-
kotxak txanpona barkilleruak bere tramankuluetan eukan zulo
baten sartu eta trukean papeltxu bat ateraten eban. Papel ho-
rretan egoan zenbakiaren arabera horrenbeste barkillo har -
tzen ebezan; tonbola moduko bat zala dinoe lekukoek. 

AUZOA

Mungiako auzo guztiak nekazaritza jarduereari lotuta
egon dira. Etxe moltso batek osatzen dau auzoa eta bertako
biztanleek hartu-emon iraunkorra daukie. Sarri familiakoa-
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Atela auzoko San Anton ermitea.



kaz baino hartu-emon estuagoa izaten da auzokoakaz; etxe-
kotzat hartzen dira eta beharrizana dagoanean, eurak emoten
dabe laguntasuna. Halan esaterako, auzuneko bizilagunen bat
hilten danean, edo umeren bat jaioteko dagoanean, solo be-
harretan, ganadu-jatekoa ekarten, behiak txahala egin behar
dauenean… edozein egoera larritan auzokoakana jo izan da.
Auzokoen artean aparteko lekua eukiten dau bestaldekoak.
Deitura hori izenagaz batera erabilten da askotan personea
izentetako; esaterako: Patxo bestaldeko.

Auzokoa izatea ez da beste baten ondoan bizitea beste
barik; auzokoa izateak eskubide eta betebehar batzuk dakarz
beragaz. Auzotarrak erakunde txiki batzuen bidez egituratzen
dira, euren oinarrizko premina eta beharrizanei erantzuteko.
Erakunde eta talde horreek arautzen dabe auzo-ondasunen man-
tenimentua. Halan: ermitearen ardurea, bideak egin eta kon-
pontzea, herri-basoen erabilerea… Familiaren gunea etxea
izaten dan moduan, gizarte jardueren gunea auzoa dala esan
geinke.

Gure barriemoileek behin eta barriro esan deuskue, lehena-
goan auzokoen arteko alkartasuna neurribakoa zala, eta gaur, os-
tera, alboan bizi dana ia ezagutu bere ez dogula egiten.

Lehen auzoak alkarri laguntzeko era desbardinak egozan.
Batetik, zeozeren truke egindako beharrak aitatu geinkez,
alogeran egindakoak. Bestetik doan egiten ziranak, karida-
deko beharrak, eta azkenik totoa, bazkari baten truke emoten
zan laguntzinoa edo materialen prestamua.

Alogerean, kasurako, beste baten idi-buztarria hartzen
zan. Era horretara lan astunak egiten ziran: lubarriak egin,

soloak makinatu, karea ekarri, satsak atera eta zabaldu… Lan
hori, edo ordaindu egiten zan, edo lanaren ordea egiten zan;
esaterako, hurrengo baten norbera joan idi-jaubearen etxera
jorran laguntzen. Gerora gitxi batzuk traktorea erosten hasi
ziranean, traktoreagaz bere alogerean ibilten ziran.

Buztarria ez ezik, behar ebanak —etxalde handien jau-
beak, seme-alaba gitxiko etxeak, alargunak, etab.— jentea
bere hartzen eban esku alogeran: artoak jorratu, indabak batu,
gariak ebagi eta jo, otea ebagi eta batu, eta holakoak egiteko.
Lehenago lursail guztiak labretan ziran eta behar handia
egoan; horregaitik auzoko mutil gazteak ibilten ziran behar
horreek egiten eta gero ordaindu egiten eutseen; etxe ba tzue-
tan bazkaria bere bertan egiten eben.

Behar asko ordez bere egiten ziran: lehenengo baten be-
harrak egiteko alkartu, eta gero bestearenak egiten ziran: gari-
joteen kasua.

Gerraostean karidadeko beharrak bere egiten ziran. Or-
duan andra gazte asko egoan bakarrik etxeetan, gizonak kar -
tzelan egozalako, eta auzoko beste batzuk ezer kobrau barik,
kasurako soloak makinetan joaten jakezan. Horrez ganera
etxe batekoak soloan zeozertan edo bedar sikuak batzen ebil-
zala denpora txarra etorrela ikusi ezkero, auzokoak atoan 
joa ten ziran lanak arinago amaitzeko. Bardin jokatzen zan
bataren bat gaixorik egoanean. Horreek beharrok alkarri la-
guntzearren egiten ziran. San Pedro eleizea barriro altzetako
harriak bere holantxe ekarten ebezan batzuk, Mañariko pun-
taraino joan eta gurdiagaz ekarri, ezer kobrau barik.
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Totoan egiten ziran beste behar batzuk. Kasu honetan 
etxekoek eskatzen eben laguntzinoa eta bazkariagaz esker tzen
jaken beharrean etorritakoei. Era honetan egiten ziran: sa tsak
atera, otea ekarri, bedar sikuak ekarri, errotetako kaltzea eta
andaparea garbitu, pinuak sartu… Larrauriko konbentuko
monjek ganadu asko eukien eta auzoko jenteak eurentzako
beharrak totoan egiten ebazan.

Auzokoen arteko beste laguntasun modu bat, mailegu
materialak ziran. Baserri batek sats nahikorik ez eukanean,
hondino eraiki barria zalako edo ganadu gitxi eukalako, 

auzokoek satsa eroatea izaten zan ohikoena. Etxeren bat erre-
ten zanean eta barria egin behar zanean bere, bakotxak ahal
ebana emoten eban: batzuk harria, beste batzuk basoko ar-
bolak ekarri eta hageak edo behar zana egiteko emoten ebe-
zan.

Auzoko ondasunak jagoteko auzolana egiten zan. Ho-
rretarako auzoko etxe bakotxetik gizon bana joan behar iza-
ten zan lanak egiten, izentetan zan egunean. Persona nagusiak
bakarrik edo alargunak egozan etxeak obligazino horretatik
libre lotzen ziran. Auzolanak normalean udagoienean eta ne-
guan egiten ziran eta auzo-alkateak egiten eban deialdia.

Auzolanean egindako beharren artean ohikoena bide-
gintzea zan, hau da, bideak garbitu eta konpontzea. Ardura-
dunek esandako egunean auzokoak alkartu, lanak egin eta
gero tabernara joaten ziran kopaua egiten. Bideak dirala eta,
ardura berezia eukiten zan andabideak garbi jagoteko, eure-
tatik eroaten zan gorpua eleizara eta. Iturri inguruak garbi 
eukitea eta ermitetako konponketak bere holantxe egiten ziran.

Auzoaren ezaugarrietako bat ermitea da. Mungian auzo
guztiek daukie euren ermitea. Ermitearen inguruan batzen da
auzuneko bizitza soziala, batez bere ermitako santuaren egu-
nean. Normalean ermitearen portalean egin izan dira auzoko
batzarrak: kofradiakoak, auzolanak dirala eta egiten diranak,
ganadu ermandadekoak…

Ermitea batzuetan auzoarena da, auzoko guztiena; beste
batzuetan ostera jaube partikularrak ditu, beti bere auzokoak.
Kasu horretan ermiteak bereak ditu inguruko lurrak, eta lu-
rrok ermitearen ardurea daukanak erabilten ditu. Lurrak era-
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San Pedro eleizea.



bilten zituanak eukiten eban kanpaiak joteko ardurea, bai
ilundeko avemarietakoak eta bai hil-kanpak.

Auzokoen lursailak alkarren ondoan egonik, bakotxarena
non hasi eta non amaitzen dan zehazteko, munarriak ipini
izan dira etxe inguruko eta basoko lurretan. Baserritar gehie-
nek munarri barik bere ederto dakie zeintzuk diran euren lu-
rren mugak, baina basoan bereiztea gatxagoa da, askotan
tapauta egoten diralako.

Munarriak ipinteko mugearen alderdi bietakoak alkartu
behar izaten ziran. Munarriak harrizkoak ziran, kanteruek egi-
ten ebazan. Munarria sartzeko lurrean zulo sakona egiten zan

eta azpian teilak edo ikatz zati batzuk sartzen ziran, benetako
munarria zala adierazoteko. Alboan testiguak ipinten jakozan:
beste harri bi, txikerragoak, trabes jarrita; bata eguzkiaren al-
derditik eta bestea kontrako aldetik. Munarriak dirala eta ez
dirala makina bat haserrekuntza izan da gure auzoetan, eta he-
mendik aurrera gehiago egongo dirala dinoe gure lekukoek,
gaurko gazteek munarriak non dagozan bere ez dakielako. 

Beste atal batzuetan sakonago azalduta badagoz bere,
ezin aitatu barik itxi auzokoen arteko ermandadeak: gana-
duena, eta etxe erreena.
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Markaidako San Salbadore
ermitearen kanpaia.

Munarriak lursailak banatzen ditu.



30

Atxuriko lekukoen esanetan, euren lurretan atxurragaz zuloa egi-
ten hasi ezkero, hatxa arin datorrelako ei da Atxuri auzoaren izena. 

Auzo honek lehen sail zabalagoa hartzen eban, baina gaur egun arlo
batzuk uriguneak hartu ditu. Autobia egin zanetik auzoa zatituta dago
eta alde baten lotu da San Martin ermitea eta beste aldean baserriak.

Hamabi auzotar izan ziran San Martin ermitearen jaubeak. Or-
duan halantxe izan behar eben derrigor. Gero sei edo zazpik ermite-
aren ardurea eukan familiari saldu eutsien euren partea. Ermiteak
berenak ditu inguruan dagozan lurrak eta zelaia, eta kanpaneruk era-

bili izan ditu aspalditik. Lehen aurreko soloa beti la-
brauta egoten zan. 

Barriemoileek dinoenez, honeexek dira lehengo
aldea-etxeak: Lopena (Lopene), Estarta (Estertza),
Iturriaga (Iturria), Goitia (Goitti), Ormaetxe (Or-
metze), Intxausti (Intxusti), Janena (Jane), Urikoa
(Uriko), Urikoerrota, Jondogoiena (Jondañe), Ba-
sazabal, Iturriagagoikoa (Iturriagoiko), Iturriagabe-
koa (Iturriabeko), Beitia (Beitti), Firmone, Etxebarri
(Etzebarri), Etxezarra (Etzezarre), Bengoa (Bengo
edo Beingo), Bizkarra (Bizkerre), Atxurikoerrota,
Garaizar (Gaizarre), Legarburu, Giberritzaga (Gi-
bertza) eta San Martin (Aurrekoa eta Atzekoa).
Euren esanetan, hogeta lau aldea-etxe izan dira 
Atxurin, orain askoz bere gehiago egin baditue bere.
Landetxo eta Landetxogoikoa bere Atxuri izan dira,

ATXURI
Bizitza eta heriotzako
ohikuneak

Atxuri auzoa.



baina auzoko erdigunetik asago dagozanez, gaur egun urigu-
neak iruntsi ditu.

Urte askoan Atxurin taberna bakarra egon zan, Etxeba-
rrin; tabernea eta kinkallea zan era batera, bertako etxekoan-
drea joskilea zalako. Han danetarik saltzen eben; ogidunak
bere bertan ixten eban auzo guztirako ogia. Geroago Sako-
neta etxea egin eben eta bertako seme batek tabernea ipini
eban; gaur egun bere hantxe dago hondino. 

Tren estazinoa egoan lekua bere Atxuriko partea zan. Trena
Mungiara heldu aurretik, Artebakarrera arte baino ez egoan.
Trenean kategoria biko bagoiak egozan. Lehenengo katego-

riakoan dirudunak joaten ziran. Biajea karuago kostetan zan
eta bagoiak eta jarlekuak dotoreagoak ziran. Orduan baserritar
batzuk trenean joaten ziran Bilbora esneak eta bendejea sal -
tzen, eta karga horreek eroateko, merkantzien bagoia egoan;
ganaduak eta zerrategiko egurra bere hor eroaten ebezan. Ga-
nadua Sondikaraino eroaten eben, han trenez aldatu eta Lu txa-
nara; gero gabarran igaroten ebezan errioaren beste aldera eta
Barakaldo eta Sestaoko mataderoetara eroan. Goizeko seire-
tan izaten zan lehenengo trena eta zortziretan bigarrena, baina
letxeruak belutxuago etorten baziran bere, itxaron egiten eutsen.
Gero eguerdi partean bueltetan ziran etxera.
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Ormaetxe baserria. Areitio-Valencia familia eta auzoko batzuk Etxezarreko portalean.
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Hasieran trena ikatzagaz ebilen, txokolaterea
esaten jakon; eta tunelean sartzen zanean benta-
nak bajatu ezik, erropa guztiak eta arpegia baltz-
baltz paretan ei ziran. Gero ipini eben elektrikoa.
Mungiako trena 1975. urtean kendu eben. 

Atxuriko umeak Bentadesera joiazan eskolara
—oinez— eta bidea laburtzearren trenbidetik joa-
ten ziran, orain bidegorria dagoan lekutik.

Orduan Mungiako futbol-zelaia Basozabale-
tan egoan, Basazabaltan, Gatikara bidean, orain
Atxuriko errotondea dagoan inguruan. Orduko sa-
soian umeek ez eben eguen arratsaldetan eskolarik
eukiten, eta Bentadeseko mutilak kasurako, hilean
behin hara joaten ziran fraileakaz narruzko ba-
loiagaz futbolean olgetan. Eskolatik kanpo bere
eratzen ziran torneoak alboerrietako taldeakaz:

Bakio, Fruiz, Fika… Orduan basartean olgetan eben abarkak jantzita. Lan -
tzean entrenamenturen bat bere egiten eben, baina ez askorik, ez eben ho-
rretarako astirik eukiten eta. Larraurin beste zelai bat egoan, Goialde.

Atxurin San Bernardo ospatzen dabe, Kofradietako hirugarren jaieguna
da eta, asteko edozein egunean subertauta bere, antxinako denporetatik
abuztuaren hirugarren domekan egiten dabe beti. Jaieguna San Bernardo
izan arren, dantzaldia San Martin ermitako zelaian egiten zan. Orduan ez
zan besterik egoten erromeria baino, txistuagaz eta soinuagaz. Gero San

1975eko maiatzaren 11n trenak azken bidaia egin eban.

Larrauriko Goialde futbol-zelaia, c. 1947. Beste ba -
tzuen artean: Quique Santamaria.
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Martin egunean, zemendiaren 11n bere ospakizuna egiten zan. Orain,
egun horretan mezea dago, hamaiketakoa prestetan dabe auzokoen -
tzat eta gura dabenentzat jatordua egiten da tabernan, bakotxak berea
ordainduta. 

BIZITZA ETA HERIOTZAKO OHIKUNEAK

Persona baten bizitzan, jaiotzatik eta heriotzara bitartean, aldi
desbardinak bereiztu geinkez: jaiotzea, umezaroa, gazte-denporea,
heldutasunekoa eta zahartzaroa. Horreetariko aldi bakotxari bere
erritu eta ohitura jakinak jagokoz, eta hurrengo lerroetan horreexek
ikusiko doguz labur-labur.

Lehenago etxean jaioten ziran ume guztiak, normalean partereak
eta etxeko edo familiako beste andraren batek lagunduta. Inoiz medi-
kuari edo praktikanteari deitzen jakon, baina ez zan ohikoena. Parte-
rea etorten zanerako ur beroa eta izara-zatiak eukiten ziran prest. Ume
jaiobarria partereak berak garbitzen eban ur epelagaz ziñezko balde
baten, gero tripako zila ondo lotu eta erropea ipinten jakon. Etxe koek
lehenengo eta behin jaiobarria sano egoan eta atzamar eta behatz guz-
tiak eukazan itauntzen eben; neska edo mutila izatea baino aurrera-
gokotzat eukien hori.

Orduan umeei oihalak ipinten jakezan: lehenengo telazkoak eta
euren ganean beste fardel lodiago bat. Azkenean paxea ipinten jakon
garri inguruan. Estu-estu batuta egoten ziran denpora haretan jaiobarriak.

Umea jaio eta egun beratan edo, asko jota, hurrengo egunean egi-
ten zan bautizoa; holan indulgentziak irabazten zirala-ta. Umea
makal jaiotea subertau ezkero, etxe-bautizoa bere egiten jakon. Ama- Pili Agirre Mª Luz Areitio besoetan dala, 1966.



mak, partereak edo amabitxiak eroaten eban umea eleizara.
Bateoa parrokian egiten zan eta izena gurasoek aukeratzen
eben. Ospakizunik ez zan egiten apenas, baina batzuetan
umeei konfiteak botaten jakezan eleizpean, portikuan. 

Ama ume egin barriak hiru-lau egun ohean igaroten ebazan,
eta denpora luzean urik ikutu bere egin barik, odol-isurien bil-
durragaitik. Umea euki eta lehenengo egunetan oilo-saldea har -
tzen eban amak eta kafekoletxea, esnea etorri ekion.

Berrogei egunean ama etxe inguruan ibilten zan, inora
urten barik, harik eta eleiz-sartzea egin arte. Ama kandela bat
hartuta joaten zan eleizara eta portikuan itxaroten eban aba-
deak urten arte. Kandelea kanpoan biztuten zan eta abadea-
ren atzetik sartzen zan eleizara.

Berrogeialdi horretan familiako andrazkoak eta auzokoak
bisitetan etorten jakozan eta opariak ekarten eutsiezan: oiloa,
ardao gozoa, bizkotxoak, galletak eta horreetarikoak; batez
bere indarrak hartzeko jeneroak. 

Umeak bularragaz hazten ziran, ez jaken beste ezer emo-
ten. Amak bularrik ez eukanean behi-esnea emoten jaken
uragaz nahastean. Hile batzuk garrenean morokila, urunagaz
eginiko ahia, indaba saldatxua patatak bertan zapal-zapal
eginda, porrusaldea eta antzekoak emoten hasten ziran.

Aberatsen etxeetan añak bere egoten ziran: aña freska eta
aña sikua. Lehenengoak bularragaz hazten ebazan umeak,
berea eta bestea. Ume horreei hermanos de leche esaten jaken.
Aña sikuak umeen ardurea eukan, gobernau egiten ebazan.

Kumak arotzak eginikoak ziran, egurrezkoak, eta balan -
tziñe eukien; ama eskuakaz beste zeregin batzuetan ebilen bi-

tartean, kadereagaz eragiteko modukoak. Zumitzezko moisesa
bere baegoan, ziezkoa, baina hori askoz be txikerragoa zan. Kol-
 txoiak lastozkoak ziran eta ganean izarak ipinten jakozan.

Eskolara sei-zazpi urtegaz hasten ziran, eta hamabi-
hamahirugaz itxi. Baina lekukoen esanetan huts asko eginda,
kalba eginda, etxean lagundu behar izaten ebelako: itaurren,
neba-arreba gazteagoak jagoten, etab. Auzo-eskolak Larraurin
eta Laukarizen baino ez egozan. Gure lekuko gehienak Benta-
desera ibili ziran, fraileakaz eta monjakaz. Bentadesen kobre-
tan hasi ziranean, batzuk eskola nazionaletara pasau ziran. 

Eskolara sartu eta lehenengo beharra cara al sol abestu
eta aitagurea errezetea zan. Auzoetako umeak oinez joiazan
eskolara, bide luzea eginda; horregaitik eguerdirako jatekoa
eroaten eben otzaratxuan. Batzuk esne-zopak edo talo-zopak
ekarten ebezan kantintxu baten, eta uriko dendetan esnea be-
rotu txapan eta haxe jaten eben. Baina ume gehienen bazka-
ria etxetik ekarririko ogia —artourunagaz egindakoa
batzuetan— eta txokolatea zan. Batzuk dendan erosten ebe-
zan eta aste akabuan amak ordaintzen eban guztia.

Neskak eta mutilak gela banatan egoten ziran, edo gela
berean egon ezkero, alde banatan bereiztuta. Olgeta orduan
bere mutilak mutiletara eta neskak nesketara ibilten ziran.
Auzo-eskoletan edade guztietako ikasleak egoten ziran na-
hastean. Gerra aurretik eskolara ibili ziranak euskeraz hartzen
eben eskolea, baina gero maisu-maistra kanpotarrak etorri
ziran eta gaztelera hutsean egiten eben. Horrek burukomin
itzelak sortzen eu tsezan Mungiako umeei, gehienak eskolara
joan arte erderarik entzun bakoak ziran eta.
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Bentades eskolako umeak udaletxe aurrean, c. 1945.
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Komuninoa gaur egun baino lehenago egiten zan. Horretarako
ondo ikasi behar zan dotrinea. Hori abadeagaz ikasten eben, eus-
keraz. Komuninorako ahalik eta erropa dotoreenak eroaten ebezan
—e txean egindakoak edo erosikoak—, baina kaleko erropak, 
aurre rantzean erabili ahal izateko modukoak. Halanda bere, neskak
mantilea eroaten eben. Gero etorri ziran jantzi zuri luzeak, mari-
neru trajeak, etab. Komuninoa parrokian egiten zan eta orduan dana
estratzea eta basatzea zan lez, gure lekuko baten nebeak txikoan
eroan eban, harik eta kamino nagusira urten arte, jantzi barria ez
lohitzeko.

Hamabost urtegaz-edo hasten ziran gero mutilak fraka luzeak
erabilten; artean galtzerdi esporrak eta fraka laburrak ipinten ebe-
zan. Orduntxe hasten ziran tabernetara sartzen, lehenengoetan beti
nagusiren batek lagunduta. Neskak bere edade horretan hasten ziran
gonea, jakea eta galtzerdiak ipinten; ordura arte jantzia. Takoiak ipin-
teko urte gehiago itxaron behar izaten zan.

Gazte denporan hasten ziran neska-mutilak erromerietara joaten,
lehenengo auzo eta herrikoetara, eta gerotxuago alboerrietara bere
bai. Orduan erromerietara joateko ilusino itzela eukien eta auzoko
jaiak noz etorriko egoten ziran.

Auzoko jaiakaz batera eskotak aitatu behar dira derrigor. Ohitura
hau Mungian baino ez dogu ezagutu eta auzoetako mutil gazteakaz
zerikusia dauka. Eskota Atxurin, Belakon, Billelan, Elgezabalen, 
Iturribaltzagan, Laukarizen, Markaidan eta Trobikan egiten eben. 
Atxurin hondino gaur egun bere egiten dabe eta, gurdia apain-
du ezeze, ermitea, errotea eta holako maketa modukoak egiten da-
bez.Mª Luisa Ugalde, 1948. 
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Eskota domekaz egiten zan jeneralean.
Horretarako auzoko mutil gazteak batzen
ziran, hamazortzi urtetik gorakoak eta ez-
kondu barik egozan bitartean. Gurdia do-
tore-dotore erramakaz eta lorakaz ipini eta
idi-buztarriagaz joaten ziran urigunera.
Mutilak eurak bere maoizko frakak, alkon-
dara zuria, brusea, painelua eta loraz apain-
dutako sonbrerua jantzita joaten ziran. Jai
giroan egiten eben bidea, bolandera hotsean
eta soinularia eta pandero-jolea edo txistu-
laria lagun ebezala.

Behin herrira ailegau ezkero, alondigan
zaragi bete ardao erosten eben auzoko jaie-
tarako. Ardaoa erosteko dirua eurek gaz-
teek ipinten eben eskotera. Ardao hori gero

narruzko botetan ipinten zan jaietan, doan jentearen artean banatzeko; gaz-
teek auzoari egindako konbitea zan hori.

Eskotekoak euren auzora bueltau aurretik asilora joaten ziran eta han
garrafoi bete ardao, opariren bat edo dirua ixten eben bertako jentearen -
tzat. Jantzan bere egiten eben han. Ardaoaren kontuak hurrengo domekan
egiten ziran, bakotxak ipini beharrekoa zehaztu, eta barriro joaten ziran alon-
degira ordaintzen. Ostean hamaiketakoa egiten eben tabernan. 

Atxuriko eskota San Bernardo egunean, 1955.

Iturbaltzako eskoteko gazteak asilo aurrean dan -
tzan, 1950eko hamarkadan.



Errosario osteko dantzaldietan eta erromerietan hasten
ziran neska-mutilen arteko hartu-emonak, gehienetan alkarre-
gaz dantzan egin eta ostean. Neskak abemariak jo aurretik
bueltau behar eben etxera; mutilen ordutegia ostera ez zan hain
zorrotza. Mutilak neskatoari etxera laguntzeari satsetan egin
esaten jakon, eta hiru-lau bider satsetan egin ezkero, euren
hartu-emona indartu egiten zan. Asteburuetan alkar ikusten
denpora baten ibili eta ostean —batzuetan urteetan—, norma-
lean ezkondu egiten ziran. 

Horretarako neskek lehenengo arreoa prestetan eben.
Egia esan, mutil-laguna euki aurretik hasten ziran izarak, es-
kupainuak, barruko erropak, etab. prestetan. Arreoagaz ba-
tera falta barik eleizako sepulturarako mantela egiten eben.
Ezkondu aurretxutik, arreoaren erakustaldia egiten zan, eta
merienda moduko bat egiten eben etxean; hori zan nesken
despedidea. Mutilek, ostera, afaria egiten eben tabernan.

Ezkondu aurreko hiru domekatan geierak egiten ziran be-
luko mezan.

Ezkontzak parrokian egiten ziran, goizean jeneralean. Gi-
zonezkoa trajeagaz jantzita eta andrazkoa baltzik, mantila eta
guzti. Orduan ezkontzeko momentuan, belazinoaren erritua
egiten zan, eta ezkongaiei estalki moduko bat ipinten jaken
sorbalda eta buruaren ganetik. Eleizkizunaren ostean armo-
zua egiten eben tabernan eta ostean jatordua etxean. Etxe-
koak, izeko-osabak eta auzokoren bat baino ez zan kon-
bidetan ospakizunera. Ezkonbarriek hurrengo egunean egi-
ten eben argazkia. Ezkonbidaia, egiten zanean, bi-hiru egu-
nekoa izaten zan: San Sebastianera, Logroñora...; eta ba -
tzuk Bilbora eguneko joan-etorria eginda konformetan ziran.

Atal honeri amaierea emoteko heriotza ohikuneak aitatuko
doguz orain. Personaren bat hilteko egoanean, agonian,
abadeari abisetan jakon. Abadeak komuninoa eta eleizakoak
eroaten eutsozan hilzorian egoanari. Abadeagaz batera mona -
gilloa joian kanpanilea joten. Bidean topetan eben jentea, txi-
lina entzukeran, belaunikatu egiten zan. 

Joan dan mendearen erdira arte danak hilten ziran etxean,
eta gorpua bere etxean eukiten zan, harik eta eleizara eroan
arte. Gorpua etxeko lekurik onenean ipinten zan —ohean
izara berezi bategaz tapauta, atautea (kajea) ekarri arte— eta
kandelak eta ur bedeinkatua ipinten jakozan alboan. 
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Belazinoaren erritua. Domingo Ateka eta Isabel Elorriaga, 1959an.
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Hildakoa garbitu eta, gizonezkoa
izan ezkero, bizarra kentzen jakon. Abi-
tua edo erroparik onenak ipinten jakozan.
Etxekoek eurek jazten eben edo ostan -
tzean auzoan beti egoan horretara dedi-
ketan zan bataren bat. Gorpua etxean
egoan bitartean ez zan bakarrik ixten.
Gauez bere gaubelea egiten jakon: auzo-
koak eta familiakoak etorten ziran etxera
eta errosarioa errezetan eben. Baina, ba-
rriemoileen esanetan, errezuen ostean ga-
norabako konbertsazinoak sortzen ziran,
jenteak zurrutean egiten eban, eta etxe-
koak triste egozan bitartean, beste batzuk
barre-zantzoka egoten ziran, eta horre-
gaitik itxi eutsien hori egiteari.

Herriari edo auzoari heriotzearen abi-
sua emoteko hil-kanpak joten ziran, pa-
rrokian eta auzoko ermitetan. 

Enterrua hurrengo egunean egiten
zan. Atautea andariek, anderuek edo an-
derolak eroaten eben oinez sorbalda ga-
nean. Etxea eleizatik asago egon ezkero, zortzi-hamar lagun
batzen ziran, gizonezkoak, eta txandaka eroaten eben gorpua.
Hildakoa ezkonbakoa zanean, andariak bere ezkonbakoak iza-
ten ziran. Bidekurutzeetara hel tzen ziranean deskantsu hartu
eta aitagurea errezetan eben. Taldearen aurretik andra bat 
joaten zan, ogia eta sepulturarako mantela otzaratxu baten

eroazala; aurreridxe esaten jakon hari. Beraren atzetik elei-
zako maiordomoa kurutzeagaz, gero abadea, atautea eta
euren ostean familiakoak eta garaitikoak.

Gorpua andabidetik eroaten zan. Auzoak beti eukiten
eban andabideak garbi jagoteko ardurea eta bide hori zabalik
egoan beti; legeak babestuta egoan. Inoz bidea txarto egon

Agirre-Beldarrain familia lutuz jantzita, 1952. Zutunik eta ezkerretik: Francisco, Teodoro, Bi-
tori eta Mª Luisa. Behean: Jose Luis, Mari, Maria, Pili umea altzoan dauela, eta Matias.
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eta gorpua beste lekuren batetik eroan ezkero, zorra egiten
zan; eta hurrengoek bere handik pasetako eskubidea eukien.

Denpora haretan kategoria ezbardinetako enterruak ego-
zan, eta sarri dirurik euki ez arren, esfortzu berezia egiten zan
ahalik eta enterru onena egiteko. Primerakoetan abade gehiago
egoten zan altaran.

Eleizkizunaren ostean gorpuari lurra emoten jakon eta
gero bazkaria egiten zan, sarri tabernan, ze jente asko batzen
zan.

Etxeko edo familiakoren bat hilten zanean, lutuzko erro-
pak jantzi beharra egoan. Alargunek, andrazkoek, bizi guzti-
rako lutua eukiten eben; gurasoena urte bi, neba-arrebena
urtebete eta izeko-osabena hiru hile inguru. Lekukoen esa-
netan, euren gazte denporan lutua ia-ia kendu bere ez eben
egiten, batarena kendu orduko besteren bat hilten zalako. An-
drazkoek baltzik jazteko tintau egiten eben erropa guztia, as-

tegunekoa bere bai, eta inoz lehenengo egunetarako inok i txi-
koa bere izaten zan. Gizonezkoek, ostera, brazalete baltza
ipinten eben jakearen ganetik edo tira baltza alkondarearen
idunekoan. Umeek bere, behin edade batetik gora, lutua eroa -
ten eben.

Hildakoari bederatziurrena egiten jakon, bederatzi egu-
netan errosarioa errezetan jakon; eta zortzian-zortzian beluko
mezara joan eta urte betez sikeran sepulturea ipinten eben.
Mantel zuria ondo plantxauta, kandelak biztu eta errespon -
tsuetarako dirua botaten zan. Eleizak sepulturaz beteta ego-
ten ziran orduan. Urtebete garrenean ondrako mezea edo ur-
teurrena egiten zan; gaur egun bere egiten da.

Hasikeran, lutuan egozan bitartean ez ziran erromerietara
joaten. Denporagarrenean joan bai, baina bazter baten egoten
ziran besteak dantzan ikusten. Heriotzeari lotutako ohiturak
gaur egun baino askoz bere zorrotzagoak ziran. 



Billela, Birle, Jataberako bidean dagoan auzoa da. Auzoan bertan
taberna bi bai, baina dendarik, eskolarik eta holakorik euki ez izanak
kalera etortera behartu ditu hango biztanleak. Ganeratu behar da, Bir-
leko etxe batzuetatik Mungiarako baino Jataberako jokera handiagoa
egon dala, bai eleizarako, bai eskolarako.

San Andres ermitea dago han, eta oraintsura arte Jatabeko aba-
deak domekaro emoten eban bertan mezea. Auzoko jaiegunak abuz-
tuko lehenengo domekan, Kofradi eguna, eta zemendiaren 30ean San
Andres eguna ospatzen ditue. Jaiak beti auzoko gazteek organizetan

ebezan, eta eskota bere egiten eben.
Ermitearen aurreko lurretan karrajua eta

txokoa dagoz. Birlen jaietan ez zan inoiz idi-
eta asto-probarik falta izaten, eta gaur egun
bere hondino egiten dabez urtean bi edo hiru
biderrez. Lekukoen esanetan, idi-probetarako
afizino handia egon da Mungian.

Aldea-etxe askoren izenak batu doguz
auzo honetan: Alegria, Asentsiena (Asen -
tziñe), Basarte, Billela (Torre), Billelagoiko-
etxe (Birlegoikotze), Elortza, Tellaetxe
(Elortzaerrota), Errementeria (Errementarik:
Bekoa, Aurrekoa eta Atzekoa), Etxebarrieta
(Etzabarta), Gondranagusia (Gondra), Gon-
draondo, Gondratxikerra, Izagirre (Izaga-
rrak), Jauregi (Yeuri), Labetxetxu (Labe -
tzetxu), Landetza (Landesak), Madariaga-
e txebarri (Madarikoetzebarri), Olabarrieta
(Olabarritta), Sandiendere (Sande ndere),
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Torreto (Torroto), Torrontegi (Atzekoa, Erdikoa eta Aurre-
koa), Zugasti (Zugesti) eta Zugazaga besteak beste.

ETXEA

Etxea leku esanguratsua da gure artean. Biztanleak ber-
tan edo inguruan denpora asko emon izan arren, etxea ez da

bizileku hutsa; babes fisikoa eta espirituala eskeintzen
deusku, eta familian izan ditugun aurretikoakaz eta ostekoa-
kaz lotzen gaituen ardatza etxea izan da. 

Familiaren ardatza etxea dan moduan, etxearena sua dala
esan geinke. Etxekoek suaren inguruan egiten izan dabe bizi-
modua, eta suetea, sutea da etxeko gunerik garrantzitsuena.
Berau izaten da jateko gelea, bisiten gelea, egongelea… eta

behar-zeregin batzuk bere bertan egiten dira.
Gure parajean bizimodu bakarreko eta

biko aldea-etxeak egon dira. Baina halanda
bere etxearen egiturea nahiko an tzekoa izan
da guztietan. Behean, atzeko aldean egon
da gortea, eta horra albatetik sartzen ziran,
bai personak eta bai ganaduak. Aurrekal-
dean suetea, kuartu bat edo bi (aurrekoa eta
atzekoa), gortara doan karrajua, kaxak ber-
tan dirala, eta portalea. Portaleko ateari ba-
tzuk solañeko atea esaten deu tsie, eta por-
talearen aurreko lursailari zelaia edo saste-
gia, sasteidxe. Goiko pisuan gortearen
ganean lastegia —gortea eta lastegia tranpa
baten bidez lotuta egoten ziran, eta hortixik
altzetan zan bedar sikua, galtzua eta lastoa
gora, eta gortara bota bere bai neguan, ga-
naduarentzat behar zana—, eta aurrekal-
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dean kamarea eta beste kuarturen bat egozan (jeneralean mu-
tilek egiten eben hor lo). Kamareak leku zabala eukiten eban,
bertan sagarrak, patatak, indabak, artaburuak, gari eta artoa-
rentzako egurrezko kaxak eta beste tramankulu ugari gorde-
teko moduko lekua.

Logeletan ez egoan altzari askorik: ohea (altua eta sarri
ogazeru eta errezelduna), mesillea eta eskapolota, eskaporta.
Eskapolotak goian eukan erropak eskegiteko lekua eta 
behean izarak eta holakoak gordeteko tiradorak. Etxe ba tzue-
tan, medikua etorrenerako, eskuak garbitzeko palanganea eta

jarrea eukiezan. Kurutzea eta ur bedinkatu ontzia bere 
gehienetan egoten zan.

Etxe guztian behea lurrezkoa izaten zan lehenago, eta
inoz satorrak bere joten eban etxe barruan. Gero hasi ziran
ohola ipinten edo zementoa botaten. 

Suetean behekosua zan printzipala. Suaren arrimuan ba -
tzen zan familia osoa eta umeek gustura entzuten ebezan 
aitita-amamak kontetan eutseezan ipuinak. Gure lekukoek,
lehenengo behekosua eta gero txapea ezagutu dabez. Baina
etxe askotan biak batera egon dira luzaroan. Behekosuan egi-
ten zan etxekoentzako bazkaria eta baita txarrien jatekoa
bere, ozalea. 

Behekosuaren inguruan egoten ziran lapikoak eskegiteko
laratzua, hauspoa, treberea, parrillea, tenazak, taloburriñe,
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palea, esnea egosteko galdarilea, gaztainak erreteko tanbo-
lina… Sua egun batetik bestera biztuta ixten eben lehen;
illentiek asko aguantetan eben eta hurrengo egunean ez egoan
barriro sua biztuten ibili beharrik. Etxe batzuetan behekosua
txakurraren ganean egiten zan; hau burdin moduko bat zan,
hankaduna, sua zuzenean behearen ganean ez egiteko.

Suetean egozan: egurrezko mahaia, jarlekuak eta suton-
dorako aurkia, txixilua (txixelue), tresnak garbitzeko harria;
platerak, basuak eta katiluak ipinteko arasak eta azpirea. Egu-
rrezko mahaia eta sillak eskubila garratzagaz garbitzen ebe-
zan, gortako bekorotzak-eta ken tzeko. 

Lehen etxeetan ez egoan oraingo besteko adelantu eta ba-
rrikuntza. Argi-indarra, ura, komuna, irratia, telefonoa… ge-
rora ezagutu dabez gure lekukoek. Argia egon aurretik,

batetik bestera joateko farola eroaten eben, eta euren artera-
gokoak gari-txolakaz eginiko zuziak erabilten ebezan bidea
argitzeko. Gortarako farola zan onena, kandelea airean eroa-
tea arriskutsua zan eta. Gerorago etorri ziran petroleo- eta
karburo-argiak. 

Uretan egunero-egunero iturrietara, errekara edo pozue-
tara joaten ziran, eta tankinetan ekarten eben; edateko zana,
ostera, potixean, kantaruan edo erradan. Sarri umeen beha-
rra izaten zan ura ekartea; behar gogorra ganera, urez bete-
tako kantinak pisutsuak ziralako. Erropea garbitzen errekara
edo labaderoetara joaten ziran. Horixe bere behar nekosoa,
baten! Ganaduak bere errekara eroaten ebezan edaten.

Amaitzeko esan, etxea babeslekua bere badala, baina ba-
bestu beharreko lekua bere bai. Horregaitik etxe barria egiten
zanean, abadeari deitu eta bedeinkatu egiten zan. Eta etxe ba-
rria egin edo teilatua konpontzen zanean, erramu errama bat
ipinten zan gailurrean, eta horren ostean mondxorra egiten
zan; hau da, han beharrean ibili ziran beharginei afaria edo
bazkaria emoten jaken.

Ganaduak babesteko ermandadea egoan moduan, etxee-
tarako bere etxe erreen ermandadea egoan. Urtean kuota bat
ordaintzen eban etxe bakotxak eta aseguru moduko bat iza-
ten zan. Baina horrez aparte, etxeren bat erreten zanean, 
auzokoak etxerik etxe joaten ziran diru eske, borondatea ba -
tzen, ugazabari laguntzeko. 
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Emerando auzoa udalerriaren bazter baten kokaturik dago, muga
egiten dauela Bakio, Bermeo eta Meñakako herriakaz. Emerandoko
auzoa herri biren artean banaturik dago; alderdi bata Mungia da eta
bestea Meñaka. Baina, lekukoek ondo argitu deuskuenez, eleizaz 
Larrauri da. Emerandokoei toketan jaken eleizea eta ortusantua La-
rraurikoak dira.

Paraje ederrean lekuturik dagoan auzo honek hainbat aldea-etxe
ditu sakabanaturik, eta San Martin eta Santa Elena ermitak (azke-
nengo hau Meñakako lurretan) eta errota batzuk kenduta, ez dago
ganerako azpiegitura nagusirik. Hori dala-ta emerandotarrek, bai es-
kolara, eleizara, erosketak edo ganerako zereginetarako, Larraurira
edo Mungiara jo izan dabe beti.
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Auzoa osotzen daben aldea-etxeak hainbat dira. Ondo-
koen izenak aitatu deuskuez lekukoek: Agirre (Agarre), Agi-
rretxu (Agarretxu), Amesti (Aresti), Bidekurtzidxo, Dan -
borrene (Tanborrene), Elespuru, Elorriagak (Elorridxak, hiru
dira), Elorriagaetxebarri (Elorrikoetzebarri), Emerandoiba-
rra (Olabarritxene), Ereñotzaga (Ereñotza edo Ereiñetza:
Bekoa, Goikoa eta Erdikoa), Gelane, Iturriagaerrota (Iturri-
koerrota), Madariaga (Madaridxa), Martanategi (Martei),
Mendieta (Menditta), Muruagak (Muruabekoa eta Murua-
goikoa), Oar (Obarre), Orue (Orube), Sakona (Sakone),
Ugalde (Ugelde edo Ugeldekoerrota), Zabala (Zabale) eta
Zorrotxena (Zorritxone).

Auzoko jaia abuztuko bigarren domekan izaten da; ko-
fradietako bigarren ospakizuna da. Egun horretan auzoko er-
mita bietan esaten da mezea, goikoan eta behekoan. Antxina
zapatua eta domekea izaten ziran jaiegunak, baina gero 
auzoko mutil gazteen eraginez, astelehena bere jai egiten hasi
ziran; hirugarren eguna ospatzen hasi ziran. Egun horretan San
Juan aldera, Bakiora, lapatan joan, piperrak prijidu eta eurek
gazteek prestetan eben bazkaria. Gaur egun bere hondino egi-
ten dabe bazkaria, eta laurogei bat lagun batzen ei dira. 

Konbidadutzea astegoien horrexetan egiten zan. Konbi-
dadu-egunean, etxekoez ganera, izeko-osabak, lehengusu-
lehengusinak eta senideak batzen ziran, eta sarri danak ba-
rruan kabidu ez eta portalean egiten eben bazkaria. 

Horrez ganera, Emerandon zemendiaren 11n San Martin
ospatzen da. Lehenago, toketan zan egunean zelebretan zan,
baina orain jaieguna aurreko edo osteko zapatuan egiten

dabe. Mezea eta hamaiketakoa egiten dabe, trikitilariek la-
gunduta. San Martin ermitearen ganeko urteko kontuak bere
egun horretan emoten ditue komisinokoek. Batzorde hori
hiru-lau lagunekoa izaten da eta eurok daukie ermitearen ar-
durea.

ABELTZAINTZA

Joan dan mendearen erdira arte gitxi gorabehera, Eme-
randon eta beste auzo batzuetan bere, urikoak kenduta, danak
bizi izan dira baserritik. Solo eta ortuko jeneroagaz eta ga-
naduak emoten ebanetik atera izan dabe bizimodua aurrera:
esneak saldu, bendejea saldu eta etxerako jatekoak —inda-
bea, artoa, arrautzak, txarrikiak eta beste— eurek ekoiztuta.

Lehenago etxe guztietan eukiezan hiru-lau behi, eta 
e txalde handietan bost-sei eta idi-buztarria bere baeukiezan.
Labrantza handietarako eta behar gogorrak egiteko idi-
buztarria erabilten zan jeneralean, baina behiakaz bere egiten
eben askok solo txikerretako labrantzea. Behi suizoak izaten
ziran orduan, esne gitxiago emon arren beharrerako bere
balio ebelako. Pintak eta herri-behiak geroago etorri ziran.

Paradako zekorra bere egoten zan, auzo bakotxeko bat
gitxi gorabehera, eta hara eroaten ebezan behiak susara pa-
retan ziranean. Zerbitzu hori ordaindu egin behar izaten zan,
eta lehenengoan ernari gelditzen ez bazan, beste baten eroa-
teko eskubidea egoan. Behia ernari lotu ezkero, bederatzi hi-
lebete garrenean jaioten zan txahala; bigaia emea bazan,
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zekorra arra izan ezkero. Normalean behiak urtean txahal bat
egiten eban. Ernarialdiaren bost edo seigarren hilera arte
behia eratsi egiten zan eta, kuriosotxuago bazan bere, behar
bere eragiten jakon. Gero itxi egiten jakon, behiak koipea
hartu egian eta indartu eiten.

Behia txahala egiteko sentiduta paretan zanean, auzokoei
dei egiten jaken, ateraten laguntzera etorri eitezan. Arazo la-
rririk gertetan ez bazan, ez jakon beterinarioari deitzen, or-
daindu egin behar izaten zan eta. Behia gaixorik paretan
zanean bere, ahal dala etxeko erremedioak erabilten ziran osa -
tzeko. Kasurako, behiak ugatzarraina, utzerriñe, errapeko
gaixoa eukanean bere, koipe gaza —txarriaren koipe urtua—

berotzen eben eta haregaz igurtzen eutsien errapea. Gaixo la-
rria zanean beterinarioa etorten zan.

Idiak eukiezanak, etxe-alogeran eta baso-alogeran ibil-
ten ziran. Idiakaz era honetako beharrak egiten ziran: soloko
labrantzea; basotik irak, otea eta egurra ekarri; satsak atera,
etab. 

Ganadua ferian erosten zan. Tratantea konfiantzazkoa za-
nean, ganadua etxera eroaten zan, egunetan han euki, atxa-
kiarik ez eukala seguru egoteko, eta hurrengo feria-egunean
ordaintzen jakon. Tratua egin eta ostean, eskua alkarri emon
eta tabernara joaten ziran. Saltzaileak konbidetan ebazan in-
gurukoak; horri alborokea, alborkea, esaten jako. Kopautxua
eta edateko zeozer izaten zan jeneralean.

Baserritarrak, euren interesak jagoteko, ermandadeetan
alkartzen ziran. Auzo gehienetan egoan bat, eta norberenean
egon ezik —Birlen kasurako ez egoan—, beste auzoko edo
beste herriko baten sartzen ziran. Ermandadean komisino
moduko bat egoan eta aldiro, urtero edo urte birik behin, kan-
bietan ziran arduradunak: listeruak, maiordomoa, tasado-
reak… Listeruaren beharra ganaduaren izena (orduan behi
guztiak eukien izena: Pinta, Apala, Gorri, Txula, Noble…),
adina, txahala egiteko egoan edo ez, buztarri-behia zan edo
ez… apuntetea izaten zan. Baina lekukoen esanetan ez egoan
kargu horretarako jente asko, gehienak ez ziran eskoladunak
eta.

Urtean baten, San Anton egunean jeneralean, ganadu guz-
tiak leku baten batu, bakotxa zelakoa dan ikusi, bakotxak zen-
bat abelburu daukan, etab., eta tasau egiten ziran. Geroago,
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ganaduak batera eta bes-
tera eroaten ibili beha-
rrean, arduradunak eurak
etorten ziran baserrietara
behar hori egiteko. 

Tasazinoko datuak ze-
rrenda baten apuntetan
ziran. Baserritarrek ze-
rrenda horren araberako
kuota bat ordaintzen eben;
lekuko batzuen esanetan
hilero, eta beste batzuen
berbetan, ezbeharren bat
suertetan zanean. Ganadu
gehien eukanak gehiago
ordaintzen eban. Ganadu-
ren bat hil ezkero bere ho-
rrexen arabera, tasauta
egoan prezioan ordaintzen
jakon baserritarrari. Sarritan, behi bat hilten zanean, ez egoan
barria erosteko dirurik, eta ermandadearen bidez, auzoko
guztien artean erosten eben. Gaur eguneko aseguruen antze-
koa zan, baina aseguru horretan behiak, idiak, zekorrak eta
txarriak baino ez ziran sartzen.

Ganaduren bat hilten zanean, okelea aprobetxetako mo-
duan egon ezkero, errematea egiten zan ermandadekoen ar-
tean. Lehenengo zatitu, eskegi, loteak egin eta subasta
moduko bat egiten zan. Oinarrizko prezio bat iminten zan,

eta hortik gora preziorik
altuena eskaintzen ebanak
eroaten eban okela zatia
etxera. Gero, txarrikiagaz
egiten dan moduan, ga -
tzun-askan ipinten eben
gatzetan zezinea egiteko.
Narrua bere subastau egi-
ten zan, etxean abarkak
edo buztarrirako hedeak
eta gurtedea egiteko. 

Ganaduari jateko be-
darra emoten jakon, bai
freskoa eta bai sikua;
baina neguan enpajadea
bere prestetan zan. Enpaja-
dea galtzuagaz, erremola -
txeagaz edo naboagaz eta
artourun hezeagaz egiten

zan. Hori guztiori nahastau eta ur epela botaten jakon. Gero
egurrezko barriketan ipini eta ganaduari emoten jakon. Esnea
emoten ebanari beti botaten jakon gehitxuago.

Etxean hilten ziran abereen artean, garrantzirik gehienekoa,
duda barik, txarria izan da. Aldea-etxe guztietan hilten ziran bat
edo bi, txarriki eta koipe erreserbak urte guztirako eukiteko. Txa-
rrikia oinarrizko jatekoa izan da gure etxeetan joan dan men-
dean, batez bere neguari aurre egiteko jatorduetan. Txarria lehen
oso-osorik aprobetxetan zan, haginak izan ezik, beste guztia.
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Gabon aurretxuan hilten zan jeneralean, Kontzezino in-
guruan; eta bigarren bat hiltekotan, zezeil edo marti bueltan,
baina beti hilten zan ilbeheran txarria. 

Txarri-hiltean auzokoek eta familiakoek emoten eben la-
guntasuna; jente asko behar izaten zan etxean egun horree-
tako zeregin ugariei erantzuteko. Behar batzuk gizonez -
koenak ziran: txarria hil, erre, garbitu, txikertu… eta andraz-
koenak beste guztiak: hesteak errekan garbitu, buzkantzak
egin lehenengo, eta txorizoak gero, txarrikiak gatzetan ipini...
Ondo bereiztuta egoan bakotxaren arloa. 

Laguntzen etorten ziranei, ezertan hasi orduko, kopea eta
galletak opesten jakezan, eta beharrak eginda gero, makai-
laoa, txarriaren gibela eta gaztaina egosiak ateraten jakezan
mahaira. Egun horretan egiten dan afariari txarribodea esa-
ten jako eta ordurako azea, buzkantzak eta solomoa ipinten
ebezan.

Etxean aharkelea edo makerea eukitea ez da ohikoa izan
hemengo baserrietan; halanda ze txarrikumeak ferian edo 
e txerik etxe ibilten ziran txarridun saltzaileei erosten jake-
zan; San Antontxu inguruan jeneralean. Kumetan erosi eta
norberak etxean hazi; ozaleagaz (berdurak, erremolatxak eta
kalabazak ondo egosita eta urunagaz nahastauta) haziriko
txarri arra, eta kapautakoa, hilten zan gehienetan. Txarri eme-
akaz kontu handia euki behar izaten zan; irustuta egon ez-
kero, bere okeleagaz egindako txorizoak ez ziran sikatzen
eta; alperrik galtzen ziran.

Auzokoren bat izaten zan matarifea, eta ha ibilten zan
batetik bestera txarriak hilten. Matarifeak ez eban kobretan,
armozua eta jatekoa emoten jakozan; eta urdai zatiren bat eta
buzkantzak.

Gaur egun gero eta txarri gitxiago hilten da, baina pro-
zesua ez da asko aldatu lehendik eta gaurrera. Txarritokiko
atea edegi eta matarifeak gantxoa samatik sartu eta haregaz
tiran kanpora ateraten eban; hiru-lau lagunen artean aurreko
eta atzeko kaderetatik oratu eta mahai baju baten ganean ipin-
ten eben etxunda. Mahaiak beti eukiten eban aurbeheratxua,
txarria hobeto odolutsitu eiten. Umeren bat baegoan —eskola-
umeek egun horretan jai hartzen eben sarri—, honek buz -
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tanetik oratuten eutson pozarren. Kutxiloa okoz-
petik, papadatik sartu eta odolutsitu arte, ondo
oratuta euki behar izaten zan. Etxeko andraren
batek batzen eban dariola etorren odola galdaran
edo hainbako ontziren baten, buzkantzak eta odo-
losteak egiteko. Denpora guztian eragin eta era-
gin egin behar izaten jakon odolari, gogortu ez
eiten.

Horren ostean txarria erre egiten zan, aurretiz
basotik ekarri eta ondo sikatuko irakaz. Gaur
egun batzuk sopleteagaz egiten dabe. Gero
errautsak kentzeko garbitu egiten zan teila-zatia-
kaz, lapikoen tapakaz edo kutxiloren bategaz
ondo arraskauta. Hurrengo pausua, okotz azpitik 

eta eperdiraino zabaldu, eta gantzagiak, mantillea, hestegorria eta tripak
ateratea zan. Hil aurreko egunean txarriari ez jakon jatekorik emoten, hes-
teak hustuta egon eitezan. Amaitzeko, okotzetik eskegita ixten zan ondo
hotzitu arte eta ebagia egiten jakon bizkarraldean goitik behera, zelako ur-
daia eukan ikusteko; neurtu bere egiten zan atzamarrak sartuta. Txarria es-
kegi aurretik pisau egiten eben, baina horren aurretik sarri posturak bere
bai, hainbeste arroa baietz edo ezetz.

Biharamonean txikertu egiten zan. Lehenengo patak kentzen jakozan,
enbarazurik egin ez egien; gero burua, hurrengo solomilloak, bizkarra (hau
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kendukeran erdibitu egiten zan), saihetsak eta azkenean so-
lomoa.

Behar handiko egunak izan arren, zereginak amaitu eta
ostean beti egoten zan entretenimenturako tartea, karta-
jokoan edo berbaz.

Aitatu doguzan abere horreekaz batera etxe gehienetan
hazten ziran oiloak bere. Oiloek euren garrantzia euki dabe:
arrautzak plazan saltzen ziran eta oilaskoak bere bai. Oilan-
dak ostera etxerako ixten ziran. Orduan etxean ateraten ziran
txitak: arrautzak ezarri, esaten jakon horreri. Oiloa lokatzen
zanean, arrautzak ipinten jakozan habian, eta Aitaren egin eta

San Antoniori errezetan jakon. Txitak aterateko oilarra behar
zan. Sarri oiloak kanpoan egiten eban habia, berak beratara
ipinten eban hamaika-hamabi arrautzako errealdia eta gero
egun baten txita guztiak atzean zituala agertzen zan. Habia
basoan egin ezkero, kontuz ibili behar izaten zan, ze lukiak
jaten ebazan txitxakumeak. Txitei jateko artourunagaz egi-
niko orea emoten jaken. 

Baserrietan falta barik egoan astoa bere. Lekukoen esa-
netan berak egiten eban beharrik gehien. Astoari aparejua
ipini eta bedarrak ekarteko, arto-zorroak errotara igaroteko,
bendejea plazara eroateko, etab. erabilten zan.

51

Oiloak. Astamea eta astakumea.



Etxe gitxi batzuetan artaldea bere baegoan.
Ardiak, basoetan pinuak sartzen hasi ziranean
kendu ziran. Batzuk erleak be euki dabez, 
etxerako eztia eukiteko. Beste batzuk, kone-
juak, ahuntzak eta zaldiak (kaballoak) bere
bai. 
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Artaldea lantzarrak garbitzeko eukiten da.



Gaur egun administrazinoaren aldetik Iturribaltzaga (Iturbaltza)
eta Larrabizker auzo bi badira bere, lekukoentzat dana da bat. Larra-
bizker eurentzat, Iturribaltzaga auzoan dagoan mendia da; orain arte
ez dau euki beste entidaderik.

Auzo honetan batu doguzan etxeen izenak honeexek dira: Bar-
toena (Bartone), Egia (Egi edo Egizarre), Egikoetxebarri edo Egi-
barri, Etxatxu —gaur egun desagertuta—, Etxebarri (Etzebarri),
Goitia (Goitti), Goiriena (Goraiñe), Ibarburu, Iturriaga (Itturria), Itu-
rrizar (Itturzarre), Larratxueta, Larreta, Loaga (Loa edo Loba), Lo-
agaetxebarri, Manugerrena (Manugarrene), Matiena (Matiñetxikerre
eta Matiñeandie), Tomasena (Tomane) eta Urraga (Urra).

Iturbaltzako umeak Bentadesera joiazan eskolara, eta gerorago es-
kola nazionaletara bere bai. Denpora onean etxera bueltetan ziran eguer-
dian, baina txarrean bertan geratu, eta kantintxu baten eroaniko
talo-zopak jaten ebezan. Eskolara joateko auzoko ume guztiak alkar tzen
ziran eta koadrila galanta joaten zan. Ordu erdiko bidea eukiten eben.

Negu-neguan auzoan bertan eukien etxerako ur bila joateko itu-
rria, erropak garbitzeko lekua eta ganaduei edaten emotekoa bere.
Basotik etozan ur-etorriak aprobetxetan ebezan. Edateko ura Etxa -
txuko iturritik ekarten eben. Baina uda partean Laukarizerako kami-
notik joan eta bide barrenean egoan iturrira joaten ziran, Kapomin-
ttegi esaten jakon iturburura. Astoa libre egon ezkero, astoagaz ekar-
ten ebezan kantinak, baina osterantzean eskuz; eta behar gogorra iza-
ten zan hori, gehienetan umeak joiazan uretan eta. Udan etxe
inguruan behar dan beste ur ez egoan lez, erropea garbitzen Pin -
txeko zubipera joaten ziran. 

Arterago esana dogu Iturribaltzaga auzokoek Eneperi eta Ene-
peritxu ospatzen izan dabezala. Lekukoek dinoe, jaiegunaren osteko
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Iturbaltza auzoa.



eguna ospatzeko ohiturea beti egon dala, eta gehienetan bi-
garren hori izaten ei zan egun handiena.

Jaietan sagradua zan familia osoa mahai inguruan alkar -
tzea, eta bazkari berezi hori egiteko dirua urte osoan aurre-
ratzen eben. Egun horretarako etxean hazitako ahuntza hilten
zan. Lehenengo saldea eta garbantzuak, azea eta ahuntza;
postrerako arrozkoletxea. Ostean karta-jokoa eta arratsalde
osoko barriketaldiak egiten ebezan edade batetik gorakoek;

gazteak, ostera, erromeriara joaten ziran. Konbidaduak sarri
lotan bere lotzen ziran, eta horretarako etxe batzuetan arto-
kapaxakaz betetako zaku handiak eukiezan, lastegian lo egi-
teko.

HERRI EGUTEGIA

Asko eta asko dira urtean zehar urigu-
nean eta auzoetan egiten diran jaiak eta os-
pakizunak. Batetik herri egutegiagaz lotuta
dagozanak aitatu behar dira, herri guztietan
era bardintsuan ospatzen diranak; eta bes-
tetik herriko edo auzoko patroiaren egunak
dagoz. Mungian jaiegun nagusiak San An-
tontxu, urtarrilaren 18an, eta San Pedro
dira, bagilaren 29an. Auzoetakoak euren
ataletan aitatuta dagoz.

San Antontxu eguna tradizino handikoa
izan da alboerri guztietan. Batzuk Erandio-
tik bere etorten ziran txokolateran. Mun-
giako auzo guztietako jentea, gizonak batez
bere, hutsik egin barik etorten ziran. Egun
horretan ganadu feria egiten zan —an txinako
denporetan Sollube taberna inguruan egoan
arboladian—, eta abadea hara joaten zan
ganadua bedeinkatuten. San Antontxu egu-
neko ferian txarrikumeak erosteko ohiturea
egoan. 
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San Antontxu plaza eguneko irabazleak, 1975. Ezkerretik: Mari Arrieta, Agurtzane Ereño-
zaga, Pedro Llona, Isabel Markaida eta Begoña Bilbao.
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Alkartasuna dantza-taldeko mutilak, sanpedroak 1981. Ezkerretik eskoatara eta aurretik hasita: Jon Larrinaga, Jon Lopategi, Unai Gangoiti,
Virgilio Martínez, Jon Orue, Jorge Ibarluzea, Aitor Altuna eta Iñaki Goirizelaia.



Idi-probak bere egiten ziran, orain karraju edo engantxo
barria dagoan inguruan, bai goizean eta bai arratsaldean; ho-
rregaitik baserritar asko egun osorako etorten ziran urira.
Jaialdi guztia feria-lekuan egiten zan; han Aldeano esaten
eutsen tabernea egoan, eta bertan egiten eben bazkaria.
Eguerdian lotzen ez ziranak, besegua erosi eta palu edo ka-
kotxan eskegita lepoan eroaten eben etxera, gero parrilan
erreta jateko. Sanantontxuetan tabernetan angulak egoten
ziran.

Pelota partiduak bere falta barik egoten ziran sananton-
 txuetan. Puntako pelotariak etorten ziran. Gerraostean bo-
xeoa eta indartsuen erakustaldiak egiten ebezan frontoian.
Lekukoek gogoan daukie hondino, herririk herri ibilten zan
Joe Carson izeneko indartsu poloniarra etorri zala baten. Ga-
bino Uriagerekak, kamioneruak, desafioa egin eutson: berak
kamioia jentez beterik frontoian sartu eta indartsuak hagina-
kaz sokea oratuta kamioia ezetz mogidu. Baina galdu egin
eban desafioa, kamioia mogidu ei eban eta. 

1950. inguruan sokatirea bere egiten zan, herrian bertan
egoan sokatira taldea eta eurek antolatzen eben txapelketea.
Ostean erromeria egiten zan plazan.

Bagilean San Pedro eta San Pedrotxu ospatzen eben. San-
pedroetan ez zan beharrik egiten eta urikoek orduan egiten
eben konbidadutzea: orio-azak, indaba zuriak, gisadua eta
postrea, horixe zan menua.

Jaia Beko Kalen hasten zan, fielatoa egoan lekuan. Or-
duan mutil gazte guztiak milraiazko frakak jantzita joiazan.
Gerraostean goizean sokamuturra eta arratsaldean zezen-

korridak egiten ebezan frontoian. Frontisean tejabanatxua
ipini eta han eukiten ebezan toroak; kontrakantxan kuadrila-
tero moduko bat egiten eben eta egurrezko barrilak izaten
ziran burladeroak. Kategoriako zezenak ekarten ebezan eta
jente asko batzen zan, bi mila persona inguru bai. Korridea
egoan artean musika-bandeak joten eban palkoan. 

Pelota partiduak egoten ziran, eskukoak; beranduago eto-
rri zan palarako afizinoa. Bai batzuetarako eta bai besteeta-
rako, jaiegunetan profesionalak etorten ziran.

Sanpedroetan erromeria egiten zan plazan musika-
bandeagaz, baina bitarteetan gramolea ipini edo txistulariek
joten eben. Gero berbenea bere egoten zan, beluagora arte.

Orain herri egutegiko jaiegunik garran tzitsuenak aitatuko
doguz. Egutegi horren atzean urteko solstizio biak dagoz, ne-
gukoa eta udakoa, hau da, sanjuanak eta Gabonak; horregaitik
euren inguruan ospakizunak eta errituak ugaritu egiten dira.

Zezeilaren bian Kandelario eguna ospatzen da, eta etxe-
koandrak kandelak eroaten ebezan eleizara, abadeak bedein-
katu egizan. Horreek kandelok etxekoek aparteko babesa
behar ebenean ipinten ziran: Santa Barbarari biztuten jakozan
trugoia egoanean eta errezitadu hau esaten jakon: “Santa
Barbara, Santa Kruz, Jauna balia zakiguz, iñuzentean ogie,
Jaunen miserikordie”. Etxean baten bat gaixorik egoanean,
edo hilten zanean bere, kandela horreek ipinten ziran gor-
puaren ondoan.

Hurrengo egunean San Blas ospatzen da, eta gaur egun
egiten dan moduan saman ipinteko kordoiak bedeinkatzen
ebezan eleizan. Kordoiak herriko dendetan erosten ziran. Be-
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deratzi egunetan euki eta ostean erre egiten ebezan etxean.
Malbabiskoko karameluak bere bedeinkatuta egozanez, euren
papela erre egiten eben.

Etxerik etxe kantu-eskean ibilteko egunik handiena Santa
Ageda bez perea izan da, zezeilaren 4an. Egun horretan he-
rriko eta auzoko mutil gazteek (hamazortzi urtetik gorakoak

eta solteruek) txilindun makil apainduak eskuan hartuta eta
dotore jantzita —abarkak, galtzerdi lodiak, maoizko frakak,
brusea, painelua eta txa pela—, koplak kantetan ibilten ziran.
Eskean urtetako alkateari baimena eskatu beharra egoan, eta
etxe batera heldukeran, kantuan hasi aurretik bere kantau ala
errezau itauntzen eben. Etxean hilbarriren bat egoanean

baino ez zan errezetan. Lekukoek akor-
duan daukie orduan etxekoei kopla be-
reziak kan tetan jakezala, batez bere
etxeko neska gazteei eta etxekoandre-
ari, baina ez ditue kopla horreen berbak
akorduan. Batzuk, batutako dirua eta je-
neroa —arrau tzak, txorizoak, sagarrak,
indabak...— asiloari entregetan eutsien,
bertako behartsuentzat. Kantetan ibili
ziranak meriendea edo afaria egiten
eben. Lekukoek inoiz Taket bertsolaria
bere ikusi dabe Santa Ageda eguneko
koplak kantetan.

Karnabal aurreko bigarren dome-
kan Basaratostea, Basatoste egiten zan.
Gaur egun ohitura hau bizibarritu egin
da, eta urte bakotxean auzo baten egi-
ten da. Auzoko gaztetxuak errosarioa-
ren ostean alkartu, dozena erdi bat edo,
jatekoa etxean hartu —arrautzak, txo-
rizoa eta urdaia gehienetan— eta ba-
sora joaten ziran; han sua egin, jatekoa
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Gazte koadrilea Santa Ageda abesten, 1968.



palu baten puntan sartu eta meriendea egiten eben. Jateko je-
neroa holan surtan erreteari txitxi-burduntzia esaten jakon.
Ostean Karnabalak etozan, baina gerraostean galerazota egon
ziran eta galdu egin zan errabi jantzita urteteko tradizinoa. 

Garizuman eta Aste Santuan eleiz-ospakizunak ziran ga-
rrantzitsuenak. Baina hori baino lehenago bere San Joseren
zazpi domekak ospatzen ebezan; zazpi domeka horreetan

konfesetan eta komulgetan joaten ziran. Garizumea Hauts-
egunean hasten da eta berrogei egun irauten dau. Lehen aldi
luze horretan ez zan ez dantzarik ez musika-bandarik egoten,
eta hori dala-eta bikoteak eta neska koadrilak Alkartasuna ka-
lean zehar paseoan ibilten ziran. Garizuma aldian misinoak
bere egiten ziran. Kanpoko fraileak etorten ziran kapa handiak
jantzita eta sermoi gogorrak egiten ebezan pulpitutik. Barrie-

moileen esanetan: euren den-
poran dana zan pekatua, eta
orain dana da libre. 

Aste Santuan, Eguen eta
Bariku Gurenez, prozesinoak
egiten ebezan eleizako iru-
diakaz: parrokiatik urten eta
herriari bueltea emoten jakon
musika-bandearen laguntzi-
noagaz: Butroi kaletik, Zu-
bietatik, frontoi aurretik,
Beko Kaletik... barriro bere
San Pedrora bueltetako. San
Pedroko eleizea jausita egon
zan bitartean, Andra Maritik
urteten eben. Prozesinoan,
Eguenean Ama Birjina Dolo-
reetakoa eta San Juan atera-
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Prozesinoa Bariku Gurenez, c. 1945.



ten ziran, eta Barikuan Jesukristoa. Jesukristoa eroaten eben
andariak baltzez jantzita eta burua tapauta joiazan. Herriko
jentea erroparik onenak jantzita joian prozesinoetara. Proze-
sinook auzoetako parrokia bietan bere egiten ziran.

Eguen Gurenez umeek egurrezko karrakak eroaten ebe-
zan eleizara eta zarata-hotsean hasten ziran Judas bildur -
tzeko. Eguen eta Bariku Gurenez ez zan beharrik egiten so-
loan, ezin zan ganadurik buztartu, jaiegun handiak ziran eta.

Gorpuzti bere jai handia izaten zan lehen. Prozesinoa egi-
ten zan eta Santisimoa ateraten eben. Prozesinoa pasauko zan
kaleetako balkoietan izara moduko batzuk ipinten ebezan eta
jenteak lorak botaten eutsozan irudiari. Kalean egoan jentea
belauniko paretan zan irudia pasau ahala. Egun horretan ko-
muninoa egindako umeek, barriro jazten ebezan komuninoko
erropak eta lorak eroaten ebezan otzaretan. 

San Antonio egunez Urkiolara mezea entzuten eta mezea
ateraten joateko ohitura handia izan da Mungian. Askok pro-
mesak bere egiten eutsiezan San Antoniori. Antxinako den-
poretan oinez joaten ziran, bezperan urtenda; gero herriak
ipinten eban autobusean, eta inoiz trenez bere bai Durangora
arte. Eguna pasetako jatekoa etxetik eroaten eben, bazkari
sikua esaten jakon, eta etxeko txorizoagaz edo tortilleagaz
eginiko ogitartekoa izaten zan. 

San Juan egunagaz lotuta, hondino bere, aspaldiko erritu
eta ohiturek bizirik diraue, eta lekukoek esan deuskuenetik,
zaharrek ardura handia har tzen eben horreexek jagoten. Bez-
peran sanjuanadea egiten zan, etxe bakotxak berea, eta sua
egiteko irak, sasiak, zaborreriak eta txarrikeriak batzen ebe-

zan. Orduan egurra estimadu egoan, behekosu eta txaparako
erabilten zan eta. Sua amatetako egoala, gazteek salto egiten
eben ganetik. Horrez ganera gariagaz txolak egin, biztu eta
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solorik solo ibilten ziran, hau
kantetan eben bitartean: San
Juan gabilletako, sugoiak eta
zapoak erretako. Gure soloan
sugoirik ez, ta badago bere
erre daitez. Edo beste honako
hau: San Juan gabillean, den-
pora ederrean, zapoak eta su-
goiak erre, eta artoak eta
gariak gorde.

San Juan egunez leixar
erramakaz kurtzea egin eta la-
bretan ziran solo guztietan
ipinten zan, bendeinkazino
modura: plagarik ez egoteko
eta kosetxa ona batzeko izaten ei zan. Portaleko atean bere
ipinten eben leizarra, etxe inguruko larrosakaz edo kinpula
eta berakatzakaz batera. Batzuk portalean irak botaten ebezan
eta San Juan inguruko siestak egin euren ganean.

Lehen auzoetatik San Juan bezperan errogatiban joaten
ziran Gaztelugatxera, letaniak errezetan; Bakio pasauta os-
tean abadea errosarioa errezetan hasten zan. Aurretik sakris-
taua joian ban dereagaz, haren hurrengo abadea, eta atzetik
herriko jentea. Errogatibok euria eskatzeko eta plagearen
kontra egiten ziran.

Udagoienean sartuta Domu Santu egunez kanposantura
joaten zan jentea. Aurreko egunetan hilobiak ondo garbitu,
bedar txarrak kendu eta lorak eroaten jakezan etxeko hilda-

koei. Badirudi gaur egun sasoi
horren inguruan beste kultura
batzuetatik zabaldu dan kala-
bazeak badaukala sustrairik
geure ohituretan bere. Barrie-
moile batzuk dinoenez, euren
denporan bere, gazteek kala-
bazea hutsitu, begietarako eta
ahorako zuloak egin eta kan-
delea sartzen eutsen barruan,
biztuta. Gero bide bazterretan
ipinten eben jentea ikaratu-
teko. Egun horreetan zaharrek
beti kontetan eutsiezan ari-
men kontuak.

Gabon-gaua izaten zan Gabonetako ospakizunik han-
diena. Egun horretarako kanpoan neskame edo morroi ego-
zan seme-alabak etxera bueltetan ziran, eta ezkondutakoak
bere bai. Danak ekarten eben opariren bat: makailaoa jene-
ralean, oiloa, gaztaiak... Danak alkartzen ziran afari ederra-
ren inguruan.

Gabon-gauean afaritan hasi aurretik ogia bedeinkatu egi-
ten zan. Aititak edo aitak, etxeko zaharrenak, ogiari kuskurra
kendu, kurutzea egin eta errezau egiten eben. Zati hori mante-
laren azpian ipini eta hurrengo urtera arte gordeten zan. Or-
duan etxeko txakurrei emoten jaken, amorratu ez eitezan. Urte
osoan gordeta egon arren bere, ogi zati hori ez ei zan urdintzen.
Afalostean karta-jokoan eta kontu-kontari egoten ziran.
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Natibitate egunean aguardiente kopatxu bat hartzeko ohi-
turea egoan eta gero armozutarako txokolatea egiten zan. Os-
tean mezatara joaten ziran etxeko guztiak.

Gabonzaharretako ospakizuna Gabon-gauekoaren antze-
koa izaten zan, baina jai giroa agiriagoa zan. Egun horretan
mutil gazteek okerkeriak egiten ebezan: soloko karramarroa
ostu, makinea sagarraren puntara altzau... Inoz ezkutuan
soloa bere makinatu izan dabe, jaubea zurtz eta harrituta 
itxita. Mutil gazte batzuk errondan bere joaten ziran nesken
bentanapeetara.

Urtebarri eguna umeena zan. Hiru-lauko taldeak egin eta
auzoan ibilten ziran etxerik etxe errondan urtebarri-eske.
Kopla hau abesten eben: Urte barri-barri, txarri belarri, de-
konak eztekonari, nik eztekot eta niri. Horren ordez jateko je-
neroak emoten eutseezan: intxaurrak, iko-pasak, galletak,
sagarrak... Etxe batzuetan, broma modura, orainela ateraten
eutseen umeei, eta ezer emon aurretik han txiza egiteko es-
katu.

Errege egunagaz amaitzen zan Gabonetako zikloa.
Umeek ilusino itzela eukiten eben egun horretarako. Aurreko
egunean zapatak ondo-ondo garbitu, brilluten imiñi, eta ben-
tanan ipinten ebezan, Erregeek zer ekarriko. Orduan ez zan
izaten gauza handirik, baina beti ekarten eben zeozertxu: ma-
haspasak, menbrilu kajatxuren bat, txakur handi edo errea-
len bat, jostailu txikiren bat: kanikak, tabak... Inoiz behar
eben zeozer bere bai: galtzerdiak, erroparen bat... Egun 
horretan Apalazio zaldune, hiru erregen egune... kantetan
zala akorduan daukie, baina ez ostera kantuaren berbak.
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Gaur egun bere, umeek zapatak ipinten deutseez Erregeei.
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Larrauri, Bermeora bidean dagoan Mungiako auzoa da; baina
“auzo” esaten jaken etxe mordo horreena baino, “herri” ezauga-
rri garbiagoak dituan nortasun handiko auzoa.

Larraurik, —Lárrori bertakoen erara— badau bere eleiza
ederra, badau eskolea eta baita ortusantua bere, Laukarizen an -
 tzera. Urteko jaiak bere ezagunak dira inguruetan.

Larrauri izan da inguruko auzoentzako bere euren alkartze-
lekua eta erdigunea gauza askotan. Hemengo eleizara eta eskolara
etorten izan dira lehenago Markaidako zati batzuk eta Emerando
osoa. Emerandok ortusantua bere Larraurin euki dau: hildakoei
hemengo kanposantuan lurra emoten izan jake. Domeka arratsal-
deetako erromeriara bere, bertako herritarren ganera, inguruko 
auzoetakoak eta herrietakoak bere parajetuten ziran, meñakarrak
eta arrietarrak, batzuk bizikletaz, beste asko oinez.

LARRAURI
Errotak

Mesedeetako Amabirjinaren eleizea eta Abadena etxea.

Larrauri auzoa.
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Igaro dan mendearen erdi inguruan ume asko egoan Larrauriko
eskolan; 100 eskolaritik gora batzen ziran bertara. Mutilek maisua-
gaz eta neskatilek maistreagaz izaten eben eskolakoa, gela banatan.
Asago bizi ziran umeak egun guztirako etorten ziran, bokadilo bana
hartuta: txokolate ontza bat, txorizo puntaren bat edo tortillea gehiene-
tan. Orduan ikasgai guztiak erderaz izaten ziran eta umeei asko koste-
tan jaken eskolea segidutea, hasikeran ez eben ezer ulertzen eta.
Eskolarako liburu bakarra eukiten eben, lodi-lodia, eta eskola-beharrak
egiteko, pizarrina eta tizea, eta plumea eta tinterua ezagutu ditue. 

Lehenago, eskoleaz aparte, monjen komentua bere baegoan La-
rraurin, gaur egun edadekoen egoitza bihurturik dagoan eraikin luzea.
Han neska umezurtzak eta kanpotik etorritako ikasle internak egoten
ziran; eta inguruetako neska batzuk bere joaten ziran hara ikasten,
baina ez asko, ordaindu beharra egoten zan eta. Eskolea hartzen hara
joaten ziranek arratsaldeetan josten ikasten eben.

Larraurik Fondea bere badauka, aspaldi taberna, jatetxe, ostatu
eta denda zana. Fondeak ospe handia izan dau beti, eta bertan egiten
ziran ospakizunak lehenago: enterru osteko bazkariak, ezkontzak eta
bestetarikoak. Eguneroko jatorduak bere emoten ziran Fondan, eta
horra joaten ziran bazkaltzen alboko zerrako beharginak, basoan be-
harrean ebilzanak eta osterantzekoak bere bai. Neguan hiru txarri hil-
ten ebezan, gero urte guztian etorren jenteari jaten emoteko.
Baserrietako gizonak mezaostean eta domeka arratsaldetan hara joaten
ziran tragutxuren bat hartzen; astegunetan lantzean behin baino ez. 

Joan dan mendearen 50eko hamarkadan, Athleticeko jokalariek
Bilbon futbol-jokoa eukiten ebenean, han egoten ziran alkartuta partidu
aurretik. Autobusean etorten ziran eta han egiten ebezan jatorduak eta
zapatutik domekarako gaua. Auzoko eta herriko umeak hara joaten

Larrauriko eskolako neskak Mª Angeles Sulibarria maistrea-
gaz, 1950eko hamarkadaren amaieran.



ziran jokalariak ikustea-
rren. Orduko denporakoak
ziran, besteak beste, Jose
Luis Artetxe, Maguregi,
Zarra eta Gain za.

Baina ez zan hori ta-
berna bakarra. Orduan ta-
berna asko egoan: Txo-
 mi ñene (orain Aritxi dana),
eleizondoko Erritxene, Du-
rione, Abaroana eta Parra.
Azken honetan, etxeetan
telefonoa egon baino lehe-
nago, telefono zentrala
egoan eta hara joaten zan
jentea, deiren bat egin
behar zanean edo erreka-
duren bat hartu.

Larrauritarrek, egu-
neko bizimodurako behar
ebentxua auzoan bertan
euki arren, beti izan dabe
Mungiarako jokerea: zapatuetako plazea dala, ganaduen feria
dala, Bilborako trena har tzeko dala… Batzuk oinez joaten
ziran —hiru ordu laurenean egiten zan bidea—; beste ba tzuk,
barriz, Bermeotik eta Bakiotik etozan autobusak har -
tzen ebezan. Autobusok ikatzagaz ebilzan. Geroago Pedro
Elorriagak taxia ipini eban 1954. urtean, eta ordurik aurrera,

zapatu goizetan kasurako,
bendejerak taxia hartuta
batera joaten ziran pla-
zara, bakotxak ogerleko
bana ordainduta. Zortzi la-
gunentzako lekua eukan
taxiak.

Larrauriko jaiak Paz-
koetan, Madalenetan eta
irailaren 24an ospatzen
ziran, Mesedeetako Ama
Birjinaren egunean. Erro-
meria itzelak egoten ziran
jaietan eta zelaia jentez
beteta egoten zan. Soinu-
lariak, txistulariak, orkes-
tak eta gramolea egozan
orduan. Asto-karrerak bere
egoten ziran. Bertako as-
toek eta alboerrietakoek
bere parte hartzen eben:
Larrauritik Bidebietarako

joan-etorria egin behar izaten eben.
Lehengo mendearen hasieran balnearioa egoan Larrau-

rin, eta hori dala-ta Bilboko hainbat aberats etorri zan ber-
tara. Etxe itzelak, palazioak egin ebezan, batzuk kanpoko
jenteak eta beste batzuk Larrauriko tronkalak: Tanger, Villa
Mercedes, Villa Justina, Alipione, Arrupione, Truanena…
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Sukalki eguna Larrauriko jaietan, 1967. Jesarrita ezkerretik: Manolo Díez
Riojanue, Demetrio Abio, (---), Segundo Torre, (---), Josetxu Elorriaga, Fe-
lipe Iturregi, Pedro Otazua, Anastasio Bilbao eta Jose Mari Erkoreka. Zutu-
nik Celestino Erkoreka, Juanito Aurrekoetxea, (---), Iñaki Elorriaga, Benito
Muruaga, (---), Mariano Tornero eta Juan Luis Llona.



Gerrea etorri zanean, familia batzuk kanpora joan ziran eta
gaur egun euren eraikinak alperrik galduta dagoz, baina or-
duko denporan, batzuk urte osoan eta beste batzuk uda par-
tean, zerbitzariz betetako jauregiak izan ziran. Udan
beraneante asko etorren Larraurira eta batzuk hilabete pare
bat egiten eben Fondan ostatua hartuta.

Guzti horren ganera arotzeria, zerrea, bere baegoan Larrau-
rin. Altzariak egiteko oholak egiten ebezan, eta eskatu ezkero
altzariak bere bai. Auzoan baten bat hilten zanean, atautea
bertan egiten eben. Orduan atauteak neurrira egiten ziran.
Harginak eta errementaria bere izan dira, —erradurak ipin-
ten dituana—.

Larraurin, gure lekukoen gomutan behintzat, herrian
beste inon egon ez dan bolatokia egoan. Zabalondon Bola-
toki izeneko taberna-jatetxea egoteak aldiren baten han egon
ete zanaren susmoa sortzen deutse, baina eurak sikiera ez
dabe han bolatokirik ezagutu. Larrauriko bolatokia Erritxene
tabernakoa zan; eleiza ondoan egoan. Mezaostean egiten
eben boloetan, eta zeinek txirlo gehiago bota izaten zan
norgehiagoka. Mutil gazteek olgetan eben horretan eta ar-
daoa ateraten eben danen artean edateko; galtzaileek or-
daindu behar izaten eben ardao hori.

ERROTAK

Larrauri eta Emerando inguruan errota piloa egoan: Ola-
barri, Errotabarria, Ugalde, Mendietakoerrota (Menditxekoe-

rrota), Erdizubi, Errotatxu, Olabarrieta, Txoznaerrota, Itu-
rriagaerrota (Iturrikoerrota) eta Trobikaerrota bai behintzat.
Euretako batzuk Sollubeko urak hartzen ebezan, eta beste
batzuk Sollubekoak eta Jatakoak.

Mungiako errotak jaubedunak izan dira; lekukoek ez
dabe auzo errotarik ezagutu. Errota gehienak harri bikoak edo
hirukoak izaten ziran, baina laukoak bere egon dira. Sasoi
baten garia eta garagarra eihoten baziran bere, batez bere
artoa eiho izan da —arto igerra, labatik pasautakoa—.

Errotarriak Jata eta Eneperi ingurutik ekarrikoak izaten
ziran. Beitia izeneko batek eta gure lekuko baten aititak, Pio
Fernandezek, egiten ebezan harriak. Azkenengo honek, le-
henengo harri aproposak topau eta mendian bertan ekiten 
eutson harri-lantzen. Beharrean egoan bitartean lo bere ber-
tan egiten eban, kobazuloetan. Harri-losak preparau, puntak
biribildu, gurdian etxera ekarri eta azkenean kanalak ateraten
eutsozan. Inoz zatikako harriak egiten ebazan (orduan burdi-
nazko txirrindolea ipinten jakon buelta osoan), baina gehie-
netan pieza bakarrekoak ziran.

Erroteak harri bi ditu: azpikoa, fijo dagoana, eta goikoa, mo-
biduten dana. Harriak, artoa txarra edo arto hezea danean, laba-
tik pasau bakoa, sarri desnibelau egiten dira. Alkarren kontra
joten hasten dira, errotea oratu egin dala esaten da, eta murru-
siak egiten ditu. Entzun barik inork sinistu bere ez egiteko mo-
duko zaratak egiten ditu erroteak kantsaute dauenean. Holako
kasuan harriak nibelau, eta goiko harria altzau eta pikau egin
behar da, ondo eihoten jarraitu dagian. Harria altzetako peskante
izeneko polea antzeko bat erabilten da. Errotarriak astunak dira
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Erdizubi errotea Larraurin.



guztiz, eta hori barik nekez altza leiz. Behin bere lekutik aterata,
pikau egiten dira hagin fin-findun pikamailu eta bufardeagaz.

Baina errotea martxan ipinteko, errotarriak besteko ga-
rrantzia dau urak, beronen indarrak ipinten dau buelta-bueltaka
goiko harria eta. Horrexegaitik errotariek errekako ura erro-
tara bideratzeko modua bilatu behar izan dabe. 

Horretarako leku batzuetan ura batzeko presea egon da.
Presan konportak dagoz, egurrezko ate batzuk eta horreek za-
balduta edo itxita kontroletan da uraren etorrerea. Gero erre-
katik errotara kaltzea egoten da, ubidea; ura anteparara
eroateko. Kaltzea urtean-urtean udan garbitu egin behar iza-
ten zan: orbelak, lurra eta txarrikeriak kendu, alboetan egiten
ziran sasiak ebagi... Egun handia izaten zan hori, eta auzo-
koak, bezeruak eta familiakoak etorten ziran laguntzen.
Behar egin, armozau eta bide batez peskan egiten eben:
arrankariak, muskuiluak, kangrejoak, aingirak... Aingira i tze-
lak barriz, domiñau eziñekoak! Kaltzearen garbiketea, ba -
tzuetan, toto modura bere egiten zan, totoan. 

Anteparea depositua da, eta errotea martxan hasteko be-
teta egon behar dau derrigor. Hainbeste ur pilatuta egoteak
presa moduko batzuk sortzen zituan eta mutiko gazteek ber-
tan ikasten eben uger egiten; beste batzuk errekan. Mutilak
batez bere, neskak nekezago joaten ziran bainetan.

Anteparatik eta errotapera jausia dago, metro batzuetako
ur-saltoa. Zenbat eta altuago egon anteparea, orduan eta indar
handiagoa hartzen dau urak. Ura txifloietatik pasetan da, bur-
dinazko hodi batzuetatik eta erroberetara, erruedatara jaus-
ten da. Errota bakotxak bere erroberea dauka. Erroberok
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katiluen antzeko pala batzuk ditue, eta urak euren
kontra indarrez jokeran, errotarriaren erdi-erdian da-
goan egurrezko ardatza mogiduten dau eta errotea
martxan hasten da. Arda tzaren azpikaldean basu 
itxurea daukan txoria izeneko brontzezko piezea
dago. Urak gero errotapetik barriro erreka nagusira
doaz.

Artagaraua eihoteko egurrezko kutxa batera bo-
taten da, dogarara. Honeri lotuta txangalea dago.
Txangalea ardatz bat da errotearen mogimentuagaz
dogareari eragiten deutsona eta holan artagaraua gi -
txika-gitxika berez jausten da harri bien erdira. Fin-
fin eihoteko harri bien artean ahalik eta tarte gitxien
egotea komenidu da. Jausten dan artagarau kopurua
norberak neurtzen dau. Jeneralean anega bat garau

botaten zan bakotxeko dogarara. Dogarea altu dagoan lez, egurrezko eski-
laratxua erabilten da. Artoa dogarara bota aurretik galbahetik edo trigeru-
tik pasetan zan, txarrikeriak eta burutxa zatiak kentzeko.

Behar hori bezeru batzuk etxean egiten eben. Artagarauak astoan jo eta
ostean, hautsa, zikinkeria eta kiskaldutako arto-aleak kentzeko artza era-
bilten eben. Artzagaz artagaraua aidera bota eta garbi-garbi lotzen zan.
Holan eginda urunak askoz bere garbiago urteten eban. 

Artagaraua eihota ostean, artouruna urun-askara jausten da. Erroteak 
eihotean hauts handia ateraten dau; horregaitik beti egoten da galera apur bat.
Kasurako, anega bat sartu ezkero kilo bat edo bi gitxiago urteten dau beti. 

Erdizubi errotako dogarak, Larrauri.

Errotako urun-askea.



Errotariari ez jakon inoz diruz ordaintzen; mendea emo-
ten jakon. Hau da, anega bat artagarauren mendea bost kilo
izaten zan; urun parte hori kentzen eutson errotariak. Urun-
zakuak markau egiten ziran izenagaz, norenak ziran jakiteko.
Jeneralean artoa ekarri eta astebetera eroaten eben uruna 
etxera. Inoiz ordea bere emoten jakon bezeruari, hau da, artoa
ekarri eta egun beratan beste baten uruna eroan, baina hori
konfiantzazko bezeruakaz baino ez zan egiten. Arto ona edo
txarra zan jakiteko, errotariak haginka egiten eutson artaga-
rauari; gogor egoana ona zan, bigun baegoan, ostera, hezea. 

Uruna zakuetan eroaten zan etxera eta egurrezko kaxe-
tan gorde. Oinutsik parau eta kaderakaz zapal-zapal egiten

zan uruna. Urun kapa bat ipini, ondo zapaldu eta gatza bota-
ten jakon ganetik. Gero beste urun kapa bat, eta holantxe
kaxea betetu arte. Uruna harriaren moduan paretan zan,
gogor-gogor, eta behar zanean paleagaz arraska eginez as-
katzen zan, behar zana hartzeko. Ederto baten kontserbetan
zan holan egin ezkero. 

Errotariek negu partean euki dabe beharrik gehien. La-
basuak urrian egiten ziran eta orduan hasten zan jentea artoa
errotara eroaten. Baina ura egon ezkero, urte guztian egiten
eben behar. 

Lehengo mendearen erdialderantz, jentea baserriko eta
soloko beharra alde batera ixten hasi zan eta orduan etorri
zan erroten beherakadea. Errotariak bezeru barik lotu ziran,
artorik gitxi baino ez zan ereiten, eta horregaitik, lehen ego-
zan errota guztietatik gaur egun hiru-lau baino ez dagoz mar -
txan; eta bezeru gitxi batzuentzat eta egun jakin batzuetako
eskariari erantzuteko baino ez dabe behar egiten4.
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4 Mungialdeko erroten ganeko datu gehiago gura izan ezkero, ikusi
Unai Alonsoren Mungiako erroten katalogoa. Lan honetan aurkituko
dozue informazino zehatzago eta osotuagoa. Mungiako Udala, 2006.
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Auzo nagusia Laukariz bada bere, Laukriz edo Laukriz-txiki ber-
takoen berbetan, lekukoek ondo bereizten dabez Laukarizen barruan
dagozan auzune desbardinak: Elgezabal, Basozabal, Berreagamendi
(hau gerorago sortua), Zabalondo eta Maurola.

Laukarizen dago Santiago eleizea, parrokia izan zana, eta inguruan
ditu kanposantua eta eskolea bere. Laukarizko eskolan batzen ziran
auzune honeetako umeak, baina gero Mungian, Bentadesen jarraitzen

ebezan ikasketak. Oinez egiten eben eskolarako
bidea, eta sarri, euria zanean, abarkak edo abarke-
tak kendu eta oinutsik joaten ziran; oinetakoak le-
poan eskegita zirala. Eskolan ume guztiak, edade
guztietakoak, batera egoten ziran, gela berean,
baina neskak alde batean eta mutilak bestean.

Laukarizko jaiak Santiago eta Santa Ana dira,
garagarrilaren 25 eta 26an. Antxina jaietako hi-
rugarren eguna bere zelebrau egiten zan; ganbelu
esaten jakon, errepetizino moduko bat izaten zan.
Halanda bere, mezarik garrantzitsuena Santa Ana
egunekoa zan; egun horretan itzelezko jentetzea
batzen zan eta eleizako ate biak zabaldu behar
izaten ziran. Arratsaldean Mungiako musika-
bandeak joten eban.

Santiagoetan jente asko batzen zan etxeetan,
konbidadutzea egiten zan eta; senitartekoak sarri
hurrengo egunera arte lotzen ziran eta lastegian
egiten eben lo. Auzoko jaiak ziranerako etxea
garbitu eta zuritu egiten zan, kareagaz eta anila-
gaz. Jateko jeneroa bere beti izaten zan apartekoa.

LAUKARIZ 
Ogibideak

Elgezabal auzoa.
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Lehenengo indaba lapikoa egiten zan; horreri saldea kendu
eta ogi-pistoleagaz nahastean lurrezko kazueletan ipinten zan
beratzen. Txapa ganean pil-pilean euki eta horixe izaten zan
lehenengo platera. Ostean, jeneralean ar txoa, ahumea edo gi-
sadua ipinten zan; eta postrerako arrozkoletxea. Baina guzti
hori baino gusturago jaten eben askok armozutarako egiten
zan freskatela. Hau prestetako artxoaren tripak ondo garbitu,
egosi eta txiki-txiki egiten ziran; gero saltsea piper gorriagaz
eta kinpuleagaz egiten jakon.

Elgezabal auzoan, Berreaga mendian, San Lorentzo er-
mitea dago. Antxina Elgezabal auzoko baten bat hilten za-

nean kanpak joten ebezan San Lorentzo ermitan. Horregaitik
lehen Elgezabalen eta Basozabal inguruko etxe ba tzuetan
sanlorentzoak ospatzen ziran gehiago, abuztuaren 10ean.
Goizean mezea entzun eta arrastegian familia osoak joaten
ziran, meriendea otzaretan sartuta eroiela; batzuetan asto ga-
nean bere eroaten eben. Meriendearen ostean soinua edo jazz-
bana egoten zan jantzan egiteko. 

Sanlorentzoak Bilbainako urbanizazinoa egikeran galdu
ziran. Hara etorritako jentea sanjuanak ospatzen hasi zan,
baina horrek urte gitxi iraun eban. Orduan, orain berrogei urte
inguru, auzo honek aldaketa ikaragarria ezagutu eban. Be-

Linbokoerrota, Zabalondo auzoan.Elgezabal auzoko Mitxelene baserria.



rreagamendi parajea goitik behera aldatu zan eta etxe piloa
egin eben. Hori dala-ta, bertan egozan baserri batzuk bere
desagertu egin ziran: Ametzaga (Ametza, hondino hormak
egon badagoz), San Lorentzo, Lukieta (Lukitta), Errandoena
Etxebarria (Errandone Etzebarri), Artekoetxe (Artakotze) eta
Arritugana (Arritoane) egozan. Urtegia egin ebenean Baso-
zabaleko Oleta eta Urtiena (Urtiñerrota) bere galdu ziran.

Laukarizen San Roke eguna bere ospatzen zan, abuztua-
ren 16an. Eleizaren alboan, ezkerraldean San Rokeren altarea
egoan lehen, eta beti egiten zan zeozertxu.

Asko dira bost auzune honeetan dagozan baserri edo
aldea-etxeak. Izentazino moduan, Elgezabal eta Basozabal
auzoko lehengo etxeen izen batzuk emongo doguz, beti bere
lekukoek esandakoaren arabera. Kaminoaren beheko alder-
ditik hasita: Mokordoetxe (Mokordo), Bartugurenetxebarri
(Bartingoetzebarri), Legarreta, Txomintxuena (Txomintxune),
Soietxe (Soietze) eta Abaroeta (Abota). Bidearen bestekal-
dean goiko alderditik hasita: Txabilena (Txabillene), Axena
(Axene), Elgezabalerrandoena (Errandone), Oidorrena (Oi-
dorne), Elgezabal (Elgezabale) eta Mitxelena (Mitxelene). Hu-
rrengoak Dendano (Denda) eta Landako, Mantzanena
(Mantzane), Enderika (Enderike), Enderikagoienengoa
(Goiengo), Mentxaka eta Goikoetxe (Goikotze) eta Etxatxu;
ezkerrerago sartuta Goñe.

Hona hemen Zabalondon jaso doguzan beste batzuk, ba-
rrurenengo dagoanatik hasita: Linbokoerrota, Laraudoetxe-
barri, Goitia (Goitti), Motxoena (Motzone), Diezena (Dizene)
eta Aurrekoetxe.

OGIBIDEAK

Otzaragileak

Elgezabal auzoan, Mitxelene etxean bizi dira Mungial-
deko, eta behar bada Bizkaialdeko azken otzaragileak: Jose
eta Antonio Elgezabal. Aspalditik egon dira otzaragileak Mi-
txelenan, akabuko 150 urteetan bai behintzat. Aitak, anaiak
eta bai aititak bere otzarak eta antzeko tresnak egiten ebezan.
Hiru belaunalditan otzaragintzea izan da Elgezabaltarren bi-
zibidea, baina beti bere baserriko eta soloko beharrakaz ba-
tera; euren esanetan zesteru beharrakaz bakarrik ezin lei bizi
eta. Negualdian, soloan-eta behar gitxiago egoanean ekiten
eutsien otzarak eta garaitiko tresnak egiteari.

Batez bere baserrietan behar ziran jeneroak egiten ebe-
zan: neurri guztietako otzarak: partikotzarak (plazara gauza-
rik onenak eroateko zaranaren ganean ipinten zan otzara
azala), astotzarak, lapotzarak, otzara zabalak (buruan eroate-
koak)...; zaranak, perikitoak (zaran txikerragoak), artzak (in-
dabak eta garauak garbitzeko erabilten zana), aulkiak,
jesarlekuak, taloak ipinteko zesterak, kristalezko garrafoiak
babesteko estalgiak, angillak atrapetako nasak…, danetarik.
Gero Mungiako plazan saltzen ebezan zapatuero. Inguruko
herrietako otzaraginak erreskan ipinten ziran. Elgezabalta-
rren esanetan, astero karrokada bat zaran saltzen eben pla-
zan, eta beste karrokada bat trenean bialtzen eben, Getxo,
Erandio eta beste herri batzuetako sindikatoetara eroateko.
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Euren zereginetarako, egur mueta desbardinak erabili izan
dabez, beti bere, egin behar dan tresnearen arabera aukeratuta.
Otzara moduko jeneroak egin eta piezak alkarregaz josteko
gaztainea erabilten dabe; aulkiak eta sillak, ostera, leizarragaz
lantzen dira; eta aulkien kaderak egiteko haltza edo pinua da
hobea. Txori-mahatsa bere erabili izan dabe nasen eperdiko
zailea egiteko; bustikeran lurraren kolorea hartzen dauelako
eta holan angillak barrura sartzea errezago dalako.

Lehen auzo inguruan eta alboerrietan egozan beresietako
arbolak erosten ebezan. Gaur egun, ostera, Gipuzkoatik, Bea-
sain aldetik ekarten dabe egurra. Gitxi gorabehera zortzi-hamar
urteko gaztainondoak ekarten dabez. Zaharragoak izan ezkero,
ez ei dabe euren beharrerako balio. Arbolak troinu bakoak izan
behar dabe. Artezak edo okerrak izateak ez dauka hainbesteko
garrantzirik, antza, eurek emoten deutsie gero behar dan for-
mea eta.

Elgezabaltarrek otzaragintzaren prozesu osoa egiten dabe:
egurrak edo zurak aukeratu, uretan euki, labasua egin, zatitu,
zuritu, landu, josi, eta sitsaren kontrako tratamentua emon.

Otzarak, aulkiak, artzak, zaranak..., edozer lantzen hasi 
aurretik, egur-paluak uretan euki behar dira luzaroan, bi-hiru
urtez, usteldu ez daitezan. Denpora luzeagoan euki ezkero, egu-
rrak kolore iluna hartzen dau. Antxina errekan sartzen ebezan,
baina aspaldiko urteetan etxe alboan daukie pozua, eta han pa-
luak lodiera eta luzerearen arabera bananduta dagoz, bakotxa
gauza baterako erabilten dalako.

Gero labasua egin behar da. Horretarako, lehen artoa erre-
teko erabilten eben labea daukie. Labea bero-bero egin, biri-Jose eta Antonio Elgezabal, Mitxeleneko zesteruak.



kiagaz errautsak atera eta basnereagaz
garbituta ostean, paluak hantxe sartu eta
orduetan eukiten dabez burdinazko eus-
karri batzuen ganean; holan paluak bi-
gundu egiten dira eta eurekaz behar
egiteko orduan ez jakez zozpalak egi-
ten.

Labatik aterata, lehenengo eta behin
paluak erbibitu egiten dabez; matxeta-
gaz goiko aldea, eta atxurragaz handik
behera. Behar hau oinagaz lagunduta
egiten dabe, oinutsik; hirugarren eskua-
ren faltan, ona da kaderea bere. Eskuak
babesteko ardi-lanazko eskunarruak
ipinten dabez. Ateraten diran erdi biak,
zumitzak, barriro beste bi biderrez zatitu
behar dira. Erdiguneko atalakaz, zati
zabal eta samurrenakaz egiten dira plan-
toiak; eta kanpoko zatiakaz, zalagoak
diranakaz, egiten dabez josgarriak.
Hondakinakaz eta sobran da gozan pa-
luakaz zotzak egiten dabez. Zotzakaz si-
llen trabesak egiten dira.

Zumitzak, plantoiak, josgarriak,
zotzak... gero lisutu egin behar dira. Behar hori egurrezko
banku baten ganean egiten da. Kasurako plantoi bat hartu,
ondo lotu, eta lantzeko kutxiloagaz arrasketan dabe; holan
laztasun guztiak kendu eta lisu eta fin-fin paretan dira.

Otzarea egiteko, kasurako, lehenengo eperdia egiten
dabe, azpikaldea; hori plantoiakaz egiten da. Gero aldame-
nak, bueltaka-bueltaka josgarriakaz lantzen dira. Azkenean
astea ipinten jako.
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Zotzak kutxiloagaz lantzen.



Gaur egun enkarguz baino ez dabe behar egiten, eta batez
bere, denporea pasetearren. Horixe da eurek ezagutu daben bi-
zimodu bakarra eta ahal daben artean eutsi egin gura deu tsie.

Ikazkinak

Lekukoen artean, gitxi batzuk baino ez dabe egur-ikatza
egiteko prozesua ezagutu; euren aitak eta aititak ikusi dabez
ikazginen. Gehienetan ikaztokiak basoan eukiten ziran, baina
inoz etxe inguruan bere euki dabez.

Ikatz-egurra egiteko, lehenengo larraina prestau behar
zan; hau da, ikaztokia prestetako zelaiunea. Inguru guztia

garbi-garbi egin eta erdian zuloa egiten jakon; han taketa
sartu goitik behera, eta sua ondo hartzen daben materialak
ipinten ebezan. Horren ganean egur takoakaz pilo handi bat
egiten zan, egurrak alkarren kontra ondo plegauta. Beste egur
klase batzuk erabili badira bere, gehienetan gurbiza, gurbuxe
erabiltzen eben.

Horren ostean egur-piloa, txondorra, lurragaz tapetan
zan, goiko zuloa bakarrik libre itxita. Egur-pilo horreri zuloa
ixten jakon, behetik eta gora, tximinia baten antzean. Holan,
egurrari sua emoten jakonean, hortik har tzen eban arnasea
eta egurra apurka-apurka egosten joian, garrik egin barik.

Txondorra egunetan egoten zan biztuta, eta denpora guzti
horretan zaindu egin behar izaten zan, gau eta egunez, surik
hartu ez egian. Hori gertatu ezkero egur guztia galtzen zan.
Ikazkinek basoan egozan egunetan eguraldi txarretik babes-
teko txabolatxua eukiten eben, baina baten baino gehiagotan
txabola eta aterpe barik bere pasau dabe gaua hotz itzelagaz. 

Ikaztokia jagoten denpora luzean egon behar zan lez, etxe-
koek bere txandak egiten ebezan; batzuetan, egunez, andraz-
koak bere egoten ziran, baina gehienetan gizonezkoen beharra
izaten zan. Etxeko umeak bazkaria eroaten joaten ziran.

Kontau deuskuenetik, baten edurtza itzela izan zan, eta
lekuko baten aitita egunetan egon zan basoan inkomunikauta,
inoren barri barik. Akabuan atxurrakaz bidea zabaldu eta fa-
milia osoa joan ei zan aititaren bila. 

Egiten eben egur-ikatza etxerako eta saltzeko izaten zan.
Kaleko etxeetan txapak egozan eta egur-ikatza eta piñu-bolak
erosten ebezan txapea biztuteko.
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Era askotako otzarak erabili izan dira.



Buztarriginak

Mungialdeko buztarri gehienak Buzterri ezizeneko batek
egiten ebazan. 

Buztarriak neurrira, megidera, egiten ziran. Idi guztiak
ez dira bardinak, batzuk handiagoak, txikerragoak besteak,
adar zabalagoak daukiezanak, batuagodunak...; horrexegai-
tik, kokotean ondo lotzeko eta adarrek alkarregaz jo ez egien,
ondo neurtuta egin behar izaten ziran.

Buztarrigina etxerik etxe ibilten zan. Berak ekarten eban
buztarria egiteko egurra, pagoa jeneralean. Inguru honetan ia
ez da pagorik egon; hagaitik Gipuzkoa aldetik ekarten eban.
Lanean hasi aurretik egurra uretan beratzen euki behar zan,
zozpalik egin ez egian. Sarri egun berean egiten eban buzta-
rria eta egun beratan ordaintzen jakon, ondo ordaindu bere.
Batzuetan egurrean apaingarriak egiten eutsiezan, eta inoz
buztarriginak bere sinadura bere ipinten eban. 

Buztarria lotzeko hedeak etxean egiten ziran. Ganaduren
bat hilten zanean, narrua kendu, gatza emon ez usteltzeko,
gero surtako hautsa bota, eta kamaran ixten zan, harik eta
ondo sikatu arte. Gero zabalera bereko tirak egin eta alkarre-
gaz josi egiten ziran, behar besteko luzerea emoteko. Ulea
kutxilo zorrotz bategaz kentzen eben. Hedeak biguntzeko
txarriaren tripako urdaia erabilten zan, billeridxe.

Buztarriaren azpian galtzuz beteten zan bigungarri mo-
duko bat ipinten jaken; eta buztarriaren ganean ardi-narruagaz
eginiko kapea. Narruzko fronterak eta lanazko borlak bere 
lagungarri izaten ziran, batez bere begiak eulietatik babes-
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Idi-buztarria kapa eta guzti.
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teko. Egun seinaladuetan kaskabelak eta arran txi-
kiak bere ipinten eutsiezan idi-buztarriari. Orduko
denporetan elegante ipinten eben buztarria gure ba-
serritarrek.

Ogibide horreetatik aparte baegozan beste asko
gaur egun galdu diranak: errementariak, kinkaille-
ruak, paragueruak, barberuak, joskileak —eskuko
makinea aldean eroiela ibilten ziran—, ezti saltzai-
leak (mieleruak), trigeruak eta baheak sal tzen ebe-
zanak... Honeek danak etxerik etxe ibilten ziran
euren jeneroak saltzen edo euren zerbitzuak opes-
ten.

Errementaria erradurea ipinten.
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Markaida auzo zabala da, lursail handia hartzen dau eta Bakio
eta Jatabe alboerriakaz joten dago. Lehen aldea-etxe gitxi egoan,
orain beste auzo guztietan lez hamaikatxu etxe barri egin bada bere.

Lekukoen esanetan Markaida (Markaide) Izkoetan hasi eta Erro-
tabarrin amaitzen da. Honeek dira auzoa osatzen daben etxeak: Ale-
gria (Alegri), Andikoetxe (Andikotze), Arana (Arene), Arriaga
(Arria), Barandika (Bandike edo Barandike), Barandikabekoa, Ba-

randikaerdikoa (Barandikerdikoa), Barandika-
goitia (Barandigoitxu), Bengoetxea (Bengotze,
Bekotze), Elexalde (Elixalde), Errotabarri, Goi-
tiaetxebarri (Goitti), Gortazar (Gortezarre edo
Kortazarre), Izkoabekoa (Izkobekoa), Izkoa-
goikoa (Izkogoikoa), Markaida (Markaide
printzipala), Markaidaetxebarri (Markaidetze-
barri), Mendibil (Bentibille), Troka, Etxebarria
eta Errementari.

Markaidatarrek San Salbadore egunez egiten
dabe auzoko jaia, abuztuaren 6an, izen bereko
ermitearen inguruan. Baina egun horren besteko
garrantzia dauka eurentzat San Migel egunak,
irailaren 29an. Egun horretan huts egin barik 
joaten ziran Zumetzagara (Zumetzara), markai-
datarrak ezeze, Mungiako auzo guztietakoak.

Lehenago Markaidatik Mungiara joateko ez
egoan biderik; ermitea dagoan lekuan akabetan
zan kaminoa. Markaidatik ez zan autobusik pa-
setan; baso artetik egozan bidezidorretatik oinez
egiten eben joan-etorria. Bendejeagaz plazara

MARKAIDA
Nekazaritza

Markaida auzoa Jata atzean dala.



etorteko bere, asto ganean edo zaldi-karroagaz ekarten eben
jeneroa, ez egoan beste modurik eta. 

Markaida —zati bat behintzat— eleizaz Larrauri izan da
lehen; hara joaten ziran eleizkizunetara eta bertako ortusan-
tuan hilei lurra emoten jaken. Gaur egun Mungiako kanpo-
santu barria Markaidan dago. Auzoko umeak Larrauriko
eskolara joaten ziran eta neska-mutil gazteak bere hango ze-
laiko erromerietara.

Aurretik esan dogun moduan, herritarrek ez dabe deitura
berezirik erabili inguruan daukiezan errekak izentetako, ho-
rregaitik aitatu gura dogu Markaidako errekasto baten ganeko

informazinoa: Urzabala esaten eutsien, euria egiten ebanean
urak ganezka egin eta errekatxua zabaldu egiten zalako. Hara
joaten ziran uretan etxerako, eta ganaduak bere bertara eroa-
ten ebezan.

NEKAZARITZA

Joan dan mendearen erdi aldera arte, nekazaritza eta
abeltzaintza izan dira bizimodua aurrera aterateko bideak.
Auzo guztietako paisajea nahiko bardintsua zan aldi haretan:
baserri sakabanatuak —batzuetan auzune txikietan alkar-
tuta— landutako lurren erdian. Soloa, ortua eta ganadua ziran
etxerako elikagaien iturri nagusia. 

Ortua etxetik parajeen dagozan lurretan egoten da, eta
arean urrunago dagozanetan egoten ziran arto eta gari-soloak,
eta ganadu-jatekoa egiteko bedarra ereiten zan arloak. Lehe-
nago, etxeko animalientzako jeneroa zuzentzeko lursail han-
diak erabilten ziran; euretan erremolatxea, naboa, alfafea,
frantsesa eta beste bedar klase batzuk ereiten ziran. Gure le-
kukoen esanetan, orduan ez egoan hainbeste lantzar, soloak
ziran gehienak, landutako lurrak. 

Garia, artoa, indabea eta patatea izan dira soloko jenero
nagusiak. Ortuan, ostera, danetarik ipinten zan: porruak, kin-
pulak, piperrak, tomateak, letxugak, bainak, azak, zanoriak…
Landarak batzuetan erosi egiten ziran, baina sarri etxeko zi-
minteretan hartzen ziran. 
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Izkogoikoa baserri-etxearen atzekaldea.



Etxean batutako jeneroagaz astotzarak kargau eta andrak
bendejea saltzen joaten ziran Mungiako plazara, eta batzuk
Bilbora bere bai, Atxuriko estazinoan trena hartuta. Bende-
jeagaz irabazitako diruagaz etxekoandreek hiru-lau gauza
erosten ebezan urian: azukerea, txokolatea, kafea, sardina za-
harrak, eta batzuk falta barik eroaten ebezan seme-
alabentzako atun-belarriak prijiduta —honeek plazan bertan
saltzen ebezan—.

Baina soloko jeneroa batu ahal izateko, aurretik behar-
leku gogorrak egin behar izaten ziran. Lubarriak egin, edota

aurreko urteko soloak atzera prestau. Horretarako idi-buztarria
eta tresna desbardinak erabilten ziran; etxe batzuetan, solo
txikerrak edo lur bigunak ziranean, behi-buztarriagaz bere
egiten eben. Lehenago lurren txandaketea asko jagoten zan:
urte batean artoa ereiten bazan, hurrengoan kasurako patatea
ipinten zan. 

Marti inguruan hasten ziran labrantzarako lurrak lan tzen.
Lehenengo bedarrak kendu karramarroagaz edo tarranta-
nagaz, satsak zabaldu, eta gero lurra makiñetu, hau da, lu-
rrari bueltea emon. Lekukoek behar hori laiakaz egiten bere
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Bengoetxeko ortua. Landarak ziminteretan hartzen dira.
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ezagutu dabe, baina euren denporarako makiñea erabili dabe 
gehienbat. Lehenengo hego bateko makinea egoan, alde batera ba-
karrik egiten ebana; beraz bueltea hutsik egiten eben. Hego bikoa
etorri zanean adelantu itzela izan zan, makineak harantzakoan eta
honantzakoan lurra iraulten ebalako. Solo txikerrak batzuetan astoa-
gaz eta porkereagaz labretan ziran.

Batzuk karea bere botaten eben, batez bere lubarria zanean, ka-
reak mamarroak hil eta lurra ontzen dauelako. Karea bota ezkero,
egunetan ixten jakon. Makinatu eta ostean areagaz lurra apurtu, eta
mokilak hausteko estoa edo narra pasetan zan. Horretarako kargau
egin behar izaten zan, eta harriak ipinten ebezan ganean —umeak
bere pozarren ibilten ziran narraren ganean—. Are-estoa bere erabil-
ten zan; hau estoaren modukoa zan, baina hortzduna. Ortuan kasu-
rako mokilak eskuz bere joten ziran mokil-mazetoagaz.

Lurra arolduta eta tenple onean paretan zanean ereiten zan hazia.
Artorako kasurako exea erabilten zan, exabarrak egin eta haziak bota
euretara. Leku txikerretan atxurragaz bere egin izan ditue sotoak.
Artoa eta indabea sarri batera ereiten ziran, holan ez egoan indabe-
ari palurik ipini beharrik. 

Garia ostera eskura ereiten zan. Eskura ereiten ziran jeneroakaz
lurrean urretenak ipinten ziran, haltza errama batzuk, hazia nondik
nora bota dan jakiteko.

Joan dan mendearen erdialdean garia ereiteari itxi jakon. Garia
azaroan ereiten zan eta garagarril aldera batu. Orduan etozan behar
gogorrenak, gariarenak behar luzeak eta nekosoak ziralako. Lehe-
nengo ebagi egiten zan, eskuz, zerreagaz, eta gero eskutada pare bat
hartu, txolak egin eta gariagaz beragaz amarrau. Txolakaz metak egi-Bedarrak kentzeko karramarroa edo tarrantana erabilten zan.



ten ziran soloan bertan, eta sikatu eta ostean gurdian edo le-
poaz eroaten ziran etxera. 

Gero, etxeko portalean, egunik berotsuenetan gari-jotea
egiten zan. Horretarako harri-losak ipini eta txolak harrien
kontra joten ziran eskuz. Galtzua ganaduari emoten jakon.
Gari-jotea egiteko familiakoak eta auzokoak etorten ziran la-
guntzen, eta gero hareei ordainez bazkaria emoten jaken. Ge-
roragarrenean etorri ziran trilladorak eta abentadorak, eta
horreekaz lanak asko erraztu ziran. 

Gariak ez eban jorraketarik behar, baina artoa eta inda-
bea, ostera, behin edo birritan jorratu egiten ziran. Artoa za-
tika batzen zan, lehenengo gorengo lorea kentzen jakon,
garea, eta gero gabillea edo kukulua; garatik artaburura doan
zatia. Horreek ganaduari emoteko ziran. Gero gehitxuago
heltzen itxi eta artaburuak batzen ziran, urri inguruan. Arta-
buruak sikatu eta ostean, zapea kendu eta garandu egiten
ziran. Batzuk astoa erabilita, eta beste batzuk burutxeagaz
eskuz egiten eben. Astoa egurrezko tramankulua zan, arka
baten modukoa, zuloduna; artaburuak hara bota eta mazeto-
agaz joten ziran, goian lotzen ziran burutxak eta azpian arta-
garaua. Errotarako artoa bazan, artouruna egitekoa, labasua
egiten zan. Ganaduentzat izan ezkero, ez egoan horren beha-
rrik. Horreri hezea esaten jakon, eta hurrengo urtean ereiteko
bere hezea erabilten zan. Artoaren lastoa ganaduari emoten
jakon edo azpietara botaten zan.

Indabea eskuz batzen zan eta lastegian edo leku ezkutuan
sikatzen ixten zan. Gero jo egiten zan. Lehen txibiteagaz, txi-

bitxeagaz, eta orain sarda handi bategaz. Indaba gitxi egon
ezkero, eskuz bere garanduten ziran, zerukak zabalduta.

Baserri gehienetan frutarbolak eta mahats-parrea bere
egon dira. Fruta desbardinak eta klase askotakoak batu dira:
mahatsa, sagarrak, madariak, ikoak, okaranak, kereizak (ke-
rixak), mailukiak, milekotak, mizperuak, intxaurrak, hurre -
txak (urrutxek)… Sagarrondoak, kasurako, mendau egiten
ziran udabarrian. Horretarako ilbeheran zerrotagaz edo ku -
txilo zorrotzagaz egiten jakon ebagia erraman eta han txer-
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Garea eta gabillearen ostean batzen ziran artaburuak.
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tatzen zan beste arbola baten adarra. Zauria ondo tapau behar
zan; han haizerik ez sartzea zan printzipala. Ha tapetako pi-
nuetako erretxinea, zaldi eta asto-korotza edo kandela nega-
rra erabilten ziran. 

Bingen Etxebarria indabak garanduten. Mizperuak.
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Lekukoen esanetan, Trobika auzoak hartzen dauena da: Elordi-
ganetik hasi, Santa Mariñe, Berteiz, Bertiz ingurua, aiuntaminttua,
Trobika kalea bera, San Inazio auzoa, Goieta aldea eta Larrabizke-
rreraino.

Lehen, Torrebillelara doan bideari Beko kale esaten jakon mo-
duan, Trobika kaleari Goikokale esaten jakon. Kale horretako etxe
guztiak planta bakarrekoak ziran; gaur gehienak desagertu dira.
Lehen etxe batetik bestera hutsune handiak egozan, eta lur tarte ho-
rreetan kaletarrek euren ortutxuak edo solo txatalak eukiezan; eta ba-
serriko etxekoandreen antzera, eurak bere bendejea saltzen joaten
ziran zapatuetako plazara.

Trobikan saninazioak os-
patu izan ditue: San Inazio eta
San Inaziotxu, garagarrilaren
31n eta hurrengo egunean. Jaia
Santa Mariñe ermitan egiten
da. Eskota bere egiten eben
auzoko gazteek, eta eurek 
dinoenez, gurago ebezan au-
zoko jaiak sanpedroak bai no.
Erromeria bigarren egunean
egiten zan eta horregaitik kon  -
bidadutzera San Inazio egu-
nean etorten ziran izeko-
osabak, eta biharamonean gaz-
teak —lehengusu-lehengusi-
nak—, gero dantzaldira joan
ahal izateko.

TROBIKA
Elikadura

Trobika auzoa.
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Lehengo etxeak honeek ziran: Elordui (Elordi), Elordui-
zarra (Elordizarre), Elorduiaurreko, Santa Marina, Larragan
(Larragane), Bekoetxebarri, Etxebarritxu, Landeta, Lande-
tatxuetxatxu, Larrabeiti (Larrabitxi edo Larrabeitti), Zubieta
(Zubitta), Txabalena (Txabalene), Trobika (Trobike), Aurre-
koetxe, Ormaetxe (Ormetze), Ormaetxebarri (Ormetzebarri),
Arana (Arane), Mariategi (Maitti edo Maittegi), Brokelena
(Borkelene), Agirrepalazio (Agarre), Agirregoitia (Agarre-
goitti), Bertegiz (Bertiz), Bertegiznagusia, Bertegiztxikerra,
Errementerietxe (Errementaritze), Genaroena, Landaberde,
Markosena (Markosene), Murua (Muru), Orueta (Oruta), Pe-
traetxelatxaga (Latxaga) eta Sarria (Sarri).

Trobika, hango etxe zahar handi baten izena zan, eta mo-
numentua eukan aurrean: estatua handi bat, alkondarea es-
kuan eukala. Matxin piratearen etxea ei zan Trobika.

ELIKADURA

Lekukoen esanetan, baserrikoek ez ei dabe goserik pasau;
ez ei dabe komenentzia handirik euki jateko jeneroetan, baina
goserik bere ez. Kaleko jenteak, ostera, orturik eta ganadurik
ez eukieran, gerraostean gorriak ikusi ebazan. Zer jan, elika-
gai gehienak solo eta ortutik, eta etxean hilten ziran anima-
lietatik zuzentzen ebezan. Dendatik gauza gitxi ekarten zan,
eta gehienetan bendejea saltzen joiazanean erosirikoak ziran:
azukerea, kafea, garbantzuak, txokolatea, orioa... 

Eguneko jatordu nagusiak, armozua, bazkaria eta afaria
ziran. Horreen ganera, umeek arrastegi erdian meriendea bere
hartzen eben, eta nagusiek, behar gogorretan ebilzanean, 
hamakatakoa egiten eben.

Elikagai gehienak solo eta ortutik, eta etxeko animalietatik hartzen ebezan.
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Gosaritan, armoztako, esnea eta taloa edo morokila zan egunerokoa.
Gizonezko batzuk barausia egiten eben: kafe hutsa koñak apur bategaz
nahastean, inoz anisa eta aguardientea bere bai, eta ganaduak goberneta
ostean jaten eben armozua. Batzuk sardina zaharra bere jaten eben talo-
agaz edo, egoanean, makailaoa, makallo behekosuan erreta. Hamakata-
koa sartenekoa izaten zan gehienetan —urdai edo txorizo punta bat
arrautza prijiduagaz—. Bazkari orduan, mahaia bedeinkatuta ostean, la-
pikokoa zan printzipala: indaba gorria urdai eta txorizoagaz. Merienda-
tarako ogia eta txokolatea (umeak eskolara ebilzan bitartean hau izaten
zan sarritan euren bazkaria bere). Afaritako porrusaldea, patatak saltsa
berdetan, arrautza prijidua... eta ganetik talo-zopak. Gaztaina denporan,
afalostean gaztainak jaten ebezan. Alderdi baten ebagia egin, gatza bota
eta ur irakinetan sartu; egosita jaten ebezan, inoz erreta bere bai. 

Domeketako bazkaria beti izaten zan hobetxuagoa: hasteko zopea eta
garbantzuak, karabantzuk, eta bigarrenerako zopeari gustua emoteko erabili
zan okela egosia piper gorri edo tomateagaz, gisadua edo oilaskoa. Baina 
oilaskoa jaiegunetarako ixten zan sarri. Jaiegunetan eta konbidadutzea egi-
ten zanean aparteko jatekoa ipinten eben beti: saldea edo zopea oilaskoagaz
edo oiloagaz eginda; ostean orio-azak, indaba zuria edo garbantzuak; eta
ganetik batzuetan arraina —egoanean— (sanantontxuetan besegua eta os-
tan tzean lebatza), eta oilaskoa, gisadua, artxoa, ahumea edo ahuntza. Ba -
tzuetan, jaietarako hiru-lau auzoren artean txahala bere hilten eben. Postre-
rako jeneralean arrozkoletxea. Amaitzeko kafea eta edariak.

Urteko jatordurik garrantzitsuenetarikoa Gabon-gauekoa zan. Gabo-
netarako mahaira gauza berezia ateraten ahalegin egiten zan. Lehenengo
orio-azea (belutxuago etorri zan koliflora). Bigarren platera makailaoa
piper gorriakaz, karakolak —etxe batzuetan falta barik—, edo solomoa.
Postretzat intxaur-saltsea, gabon-madariakaz eginiko konpotea edo al-

Etxe batzuetan karakol barik ez zan Gabonik.

Tostadak karnabal inguruan jaten dira.
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mibere, eta sagar erreak. Aparteko egun horreetarako turroi
apur bat bere erosten eben eta etxeko umeei koliñetea edo su-
goia ekarten eutseen, mazapanaren antzekoa zan. Natibitate
eta Urtebarri egunez etxekoandreak edo amamak armozuta-
rako txokolatea egiten eban.

Jateko batzuk egun seinaladuakaz lotuta dagoz. Halan,
karnabal inguruan, Kandelaria egunean hasita tostadak jateko
ohiturea dago. Holango errezitadua esaten ei eban lekuko
baten amak: Kandelerio, lerio, hatxari ure dario, erroteari
urune, gaur da tostada egune. Ahiaz zein ogiaz egiten ziran,
horretarako ogi berezia erosita. Fota esaten jakon, afo-afoa
eta apatza zan, tostadak egiteko aproposa.

Garizuman, Erromako Eleizearen aginduz, barikuetan eta
beste egun izentau batzuetan bijilia egiten zan, eta hori dala-
ta ezin zan okela gauzarik jan. Egun horreetan txarriki bako
indaba zuria, porrusaldea, patatak saltsa berdetan, sardina 
zaharrak, makailaoa, arrautza egosiak eta holangoak jaten
ziran. Sardinerei erositako arrain freskoa bere —txitxarroa
eta antxobea— orduantxe jaten zan gehien. Eguen Gurenez
lapak jateko tradizinoa egon da Mungian. Garizumako bari-
kuetan okelea jan ahal izateko buldea, bulea erosten zan elei-
zan, pertsona bakotxeko bat.

Txarria zan ondoen aprobetxetan zan animalia; haginak
izan ezik, beste guztia. Horregaitik txarrikia izan da gure ba-

Buzkantzak galdorostuten. Txorizoak eskegiteko prest.



serrietako elikaduraren oinarria. Txarria hilten zanean, buz-
kantzak eta txorizoak egiten ebezan. Buzkantzak egiteko bez-
peran porrua eta kinpulea txikertu eta egosi, txarriaren
odolagaz eta koipeagaz nahastau —batzuk arroza bere bai—,
eta masea onillagaz sartzen eben hesteetan. Gero galdostu egi-
ten ebezan, galdorostu. Buzkantzak egiteko txarriaren heste
lodiak eta odolosteetarako meheak erabilten ziran, lehenengo
errekan ondo garbituta. Etxeko umeak pozarren joaten ziran
auzoakana buzkantzak eroaten, beti sari txikerren bat hartzeko
esperan tzan. Gero auzoen partetik bere ordea etorten zan. Hor-
tik esakerea: sanmartiñetan buzkentzak ordiez. 

Txorizoak egiteak bere behar itzela emoten eban, lehe-
nago dana eskuz egiten zalako: okelak txiki-txiki egin, piper
gorriagaz nahastau, egunetan holantxe euki eta hesteetan
sartu. Gero eskegi egiten ziran, eta urte guztirako kontserbau
eitezan, koipetan sartzen ebezan. Behin sikatu eta gero, egun
batzuetan gordinik jateko moduan egon eitezan, kaxan sar -
tzen ebezan artagarau artean.

Pernilak, urdaiak, txarri-patak, belarriak, hazurrak eta ga-
nerakoak gatzetan ipinten ziran gazunaskan, pisua ganean
ebela. Pernila ateraten zanean, gatza ondo-ondo kendu, eta
piperragaz basi-basi eginda ostean eskegi egiten zan. Gatze-
tan ipinten zan ganaduaren okelea bere, zeziñe egiteko.

Gaur egun frutea urte osoan egoten da, baina lehen ba-
kotxa bere sasoian batzen zan. Nekazaritza atalean esan dan
moduan, fruta asko batu da gure aldea-etxeetan, eta klase as-
kotakoa barriz. Batzuk aitatzeko, sagarretan kasurako: kana-
sagarra, sanjuan sagarra, sanpedro sagarra, santiago sagarra,
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Lekukoek sagar klase asko ezagutu dabez.
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urtebetea, urdin sagarra, gaza sagarra… Urtebeteak eta kana-
sagarrak kamaran galtzuaren ganean ondo ipini ezkero, San
Jose ingurura arte kontserbetan ziran. Madarietan beste ho-
rrenbeste: gabon-madariak, (g)orandille madaria, sidiri-
madariak, makatzak, e.a. 

Gaur ogia eguneroko jatekoa da. Baina lehenago beste-
tara zan: artourunagaz eginiko taloa zan egunerokoa, eta ogia
egun seinaladuetarako. Errazionamentuagaz bere banatzen
eben ogia, baina zahi eta guzti eginikoa; sano txarra ei zan.
Tremesa eta ritxea bere baegozan; azkenengo hau luzanga -
txua, eta euren esanetan besteak baino gozoagoa.

Orduan ogia etxean egiten zan gari-urunagaz, baina gure
lekukoen denporarako gitxiago egiten zan ja; jaiegunetarako
eta holantxe baino ez. Azpiran orea egiten zan, panaderiatik
ekarritako lebadurea bota, amaseari gura zan era edo formea
emon eta jagi arte itxaron behar izaten zan. Gero arrautzea
irabiauta ipinten eutsien ganetik eta labara sartzen eben. 
E txean eginiko ogia aste osorako zan eta egunetan irauten
ebala dinoe lekukoek. Beste batzuk gari-uruna panaderuari
emoten eutsien eta trukean ogiak hartu. Orduan ogiak bi eta
hiru kilokoak ziran, biribilak zein luzangak. Artourunagaz
bere egiten eben ogi moduko bat: artoa, artoberoa, artopilla,
labartoa edo labako taloa esaten jakon horreri. Inoiz errega-
terek ekarten eben zentenoagaz bere egin izan dabe ogia.
Gero panaderuak eurak hasi ziran ogia karroagaz etxerik etxe
banatzen.

Orduko ogiak handiagoak ziran.
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INFORMANTEAK

Zuoi, lan honen protagonista zarien guztioi, herri-ondarea
eta zeuen herriko berbetea hain polito gorde dozuelako, eske-
rrik asko bihotzez.

1. Pantxike Elgezabal (1919), Atxuri
2. Estefana Isasi (1919), Billela
3. Bingen Etxebarria (1920), Trobika
4. Maria Berezibar (1921), Larrauri
5. Domingo Ateka (1923), Atela
6. Jose Elgezabal (1923), Elgezabal
7. Pedro Elorriaga (1927), Larrauri
8. Cecilia Bilbao (1928), Larrauri
9. Pedro Olea (1928), Atxuri

10. Maria Abio (1929), Larrauri
11. Eusebia Duo (1930), Trobika - Markaida
12. Miren Urrutia (1930), Iturribaltzaga
13. Lourdes Iturregi (1931), Trobika
14. Jon Urrutia (1932), Iturribaltzaga
15. Mari Agirre (1932), Iturribaltzaga
16. Jose Agirretxu (1933), Emerando
17. Gregorio Izarza (1933), Iturribaltzaga
18. Felisa Atela (1934), Basozabal
19. Iñaki Larrinaga (1935), Trobika
20. Begoña Zubiaurre (1935), Basozabal 
21. Antonio Elgezabal (1938), Elgezabal
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22. Jose Bilbao (1941), Billela
23. Josefina Ereñozaga (1943), Llona
24. Juan Angel Garai (1945), Zabalondo
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Liburuxkan erabilitako argazkien zerrendea5

Mungiako Udalak itxitakoak: 13, 13 (bis), 14, 17, 18, 23, 25, 25 (bis), 26, 41, 45, 54, 55, 58, 62, 66 eta 84 

Unai Alonso: 67 eta 68
Juan Bengoa: 23 (bis) eta 57
Imanol Egia: 37
Mila Goikoetxea: 32

Labayru Ikastegiaren Artxiboa: 51, 60, 69, 75 eta 89 

Akaitze Kamiruaga: 11, 12, 16, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 43 (bis), 44, 45 (bis), 48, 49, 50, 50 (bis), 51 (bis),
52, 53, 59, 61, 62 (bis), 70, 71, 71 (bis), 73, 74, 76, 78, 79, 80, 80 (bis), 83, 83 (bis), 85, 86,
86 (bis), 87, 87 (bis) eta 88 

Mikel Martínez: 47 eta 77 
Segundo Oar-Arteta: 81 
Fredi Paia: 29 (bis), 68 (bis) eta 82

Argazkiak itxi deuskuezan lekukoak honeexek dira:

María Abio: 32 (bis), 36 eta 63 
María Agirre: 21, 31 (bis), 33 eta 39 
Domingo Ateka: 38 
Pantxike Elgezabal: 22
Jose Mari Erkoreka: 64
Miren eta Jon Urrutia: 35 eta 37 (bis) 

5 Zenbakiak argazkiak agertzen diran orrialdeei jagokez.












