
Eperlandako SorginakEperlandako sorginak
Bizkaiko Urkiola menditik ikusten da Eperlanda esaten jakon landa

ederra. Han landan dago koba handi bat eta handik kobatik urteten
eben hemengo sorginek eskoba zaharraren puntetan bai Lumotik, bai
Forutik bai Ibarrangelutik. Sarritan joaten ziran orraztuta eta poli-
to jantzita. Suaren azpian egoan lapikotxu baten prestetan eben
unturea hanketan emoteko, sasi guztien gainetik eta hodei guztien
azpitik joaten ziran hegaz Eperlandara, eta landa horretan egiten
eben bileratxoa.

Han euren jabe edo egiten ebana euki eben, aginduten eutsien
bat, zahar-zahar-zaharren bat. Orduan paretan ziran jesarrita edo
hankak trabes dituela behean jarrita, eta ginarra eskuetan gora
begira daukela. Eta esaten eutsien harek gizonak agintean egozan
andrai sorginek zer eta zelan egin behar daben. Ranga! Altzetan
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ziren ginarrak dituela eta ginarraren puntan paretan ziran eta jan -
tzan hasten ziran.

Han jantzan egin, jantza handi bat, eta gero sartzen ziran koba
barrura eta han egiten eben beste sorgin guztien batzarra.
Inpernukoak be hantxe egoten ziran sorginakaz batera, eta esaten
eutsien:

–Joan zaiteze inguruko herrietara, eta engainau eizuez neska
gazteak Eperlandara ekarteko. Mutil gazteak han, hor eta hemen
dagozala esan, eta ziur etorriko direna. 

Eta horreexek esanda, bilerari akabua emoteko sorginen orazi-
noak egin, eta joaten ziran bai Lumora, Muxikara, Ibarrangelura
eta leku guztietara sorginok, neskak engainetan hara eroateko, lan-
dara.

Baina, zer ete diran gauzak, sorginek kontrarioak be eukiten
ebezala, zerutik etorritako aingeruak, hain zuzen be. Hareek ziran
beti neskak jakinaren gainean jartzen ebezanak, Eperlandara joan ez
daitezan. Eta aingeruak ohean dagozala pentsetan eben:

—Ai hareek sorginek, hareek andra zaharrek, esaten dabezan
berbak faltsoak dira, guzurra da guztia; han Eperlandan ez dago
mutilik.

Eta sorginak beti egoten ziran neskak engainetan, han kobazu-
loan mutilak egozala eta. Baina halako baten, aingeruen berbea en -
tzunda, alkarregaz parau ziran inguruetako neska eta mutil guztiak,
Gernikako paseolekuan alkartu ziran eta danori esaten hasi ziran zer
egin behar zan.

Egun baten goizean goiz altzau ziran, alkartu ziran Gernikako
kale baten eta joan ziran danak oinez Urkiolatik Eperlandara.
Ezkutuan parau ziran danak alkarregaz arbolapean, eta sasi artean
eta palu handi batzukaz zain geratu ziran sorginak noiz etorriko.  

Orduantxe han egon ziran sorginak be, nagusia erdian eukiela
aginduak emoten, eta saltoa egin eben mutilak eta neskak eta han -
txe garbitu ebezan sorgin guztiak. Garbitu eta erre egin ebezan
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Eperlandako sorginak, eta ordurik hona ez dago tentazinorik nesken
artean.

Ipuin-ipuin perexil, ahuntzaren babak egosi, gora eta behera
dabilen txoritxoa iruntsi.
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Ipuina ulertzen
1. Zer egiten eben sorginek Eperlandan?

2. Nor zan sorginei burua berotuten eutsena?

3. Zertarako engainetan ebezan sorginek neska gazteak?

4. Zein zan nesken tentazinoa?

5. “Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik” ibilten ei ziran sor-
ginak. Baina, ezetz jakin zer esanahi daukien sasi hitzagaz lotuta
dagozan berba honeek. Lotu eizuz zutabe biak.

Sasi-burruntzi A 1 Sasitza

Sasi eskola egin B 2 Txitxi-burruntzi

Sasiarte C 3 Piper egin

Sasijakitun D 4 kontramaisu



6. Zer esan gura dau ipuinean hurrengo honeek esaten diranean?

- Hantxe garbitu ebezan sorgin guztiak:

- Hareek ziran beti neskak jakinaren gainean jartzen ebezanak:

7. “Ipuin-ipuin perexil, ahuntzaren babak egosi, gora eta behera
dabilen txoritxoak iruntsi”

Ipuina amaitzeko modu hau Bermeon jaso zan. Baina badakizu
zuk ipuinak amaitzeko beste modurik? Ea, sikeran be, hiru gogoratzeko
kapaz zaran.

_

_

_
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Ipuinak jolasteko dira

1. Ajangizen, Ibarruritik sano gertu, Eperlanda deitutako lekua dago.
Bertan sorginek akelarreak egiten ebezan. Ariketa honetan akela-
rreagaz zerikusia daukien baieztapenak topau beharko dozuz.

BAI EZ

Akelarreak sorginen arteko batzarrak ziran

Izenaren esanahia “akerraren larrea” da

Akelarrea aurreko botere erlijiosoek onartzen ez
zituen garai bateko ospakizun paganoak dira

Erdi Aroan hasten dira sorginen bilerei buruzko
zurrumurruak indartzen

Akelarreak egiteko egunik egokiena barikua da

Euskal Herrian akelarreak egiteko erabilten ei ziran
hainbat kobazulo dagoz, eta horregaitik da ezaguna
Zugarramurdikoa, esate baterako

Gaur egun akelarreak egiteko gaurik ohikoena San
Juan bezpera da



2. Akelarreak Euskal Herriko hainbat lekutan egiten dira. Esaiguzu non

dagoan bakotxa.

Sorginzulo: Zegama eta Ataunen

Larrun mendia

Sorgintxulo: Hernanin

Dantzaleku: Ataun
eta Idiazabalen artean

Atsegin Soro: Errenterian

Basajaunberro: Auritz

Sorginerreka: Tolosa

Edar Iturri: Tolosa

Eperlanda: Muxika

Jaizkibel mendia

Irantzi: Oiartzun

Mandabiita: Ataun

Garaigorta: Orozko

Akerlanda: Gautegiz-Arteaga

Pullegi eta Mairubaratza,
Ameztoia, Oiartzun

Sorginetxe: Aia

Petralanda: Dima

Abadelaueta: Etxaguen

Urkitza: Urizaharra
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3. Ipuinean kontrako pertsonaia garrantzitsu bi agertzen dira: sor-
gina eta aingerua. Irudikatu eizu bakotxa zuk imajinetan dozun
moduan.
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Baserritarra MadrileraBaserritarra Madrilera
Baserri baten bizi ei ziran andra-gizonak euren umeakaz. Umeak

eskolara joiazan, baina andra-gizonek baserrian emoten eben egun
osoa hango beharrak egiten. Goizean goiz itzartzen ziran behiak jais-
teko, eta esnea kantinetan sartuten eben esne bila etorren gizonari
saltzeko. Eguzkiak gogor jo baino lehenago bedarrak ebaiten joaten
ziran, gero ganaduari azpiak ken tzeko eta bedar siku barria iminteko.
Neguan basora be joan behar izaten eben egurretan, beheko sura
botateko eta hotzik ez izateko.

Baina gizon harek euki eban ilusino handia Madrilera joateko, ze
Espainiako kapitala zan, eta zer ete dan jakin barik ez eban geratu
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nahi. Baina baserriko lana ez da inondik inora erraza. Ganadua eta
soloa aurrera atera behar dira eta horretarako esku bi baino gehia-
go behar dira.

—Egon zaitez lasai, gizona – esan eutsan andreak– umeak apur
bat hazten jakuzanean eta beharrik gogorrena apur bat aurretatu-
ten dogunean, orduantxe joango zara Madrilera, horixe ikusi barik ez
zara hilko eta. Honeexek umeak hazten jakuzanean nik neuk eroango
dot baserriko martxea eta Madrilerako bueltea derrigor egin behar
dozu, horixe egiteko ilusinoa daukazu eta merezidu dozu.

Egunak joan egunak etorri, hazi ziran umeak, eta andreak base-
rriko martxea berak eroango ebala esan orduko, Madrilera joateko
prest egoan gizona.

—Bueno, dirua be aurreratu dot zuretzat, umeak be hazi dira
eta orain baserria itxi eta joan Madrilera, neuk be ilusinoa daukat
zeu joan zaitezan, handik zatozanean neuri azaltzeko ondo baino
hobeto ha zelangoa dan. 



11

Prestau eutsazan arropak, emon eutsazan bere diruak eta joan
zan Madrilerantz.

Madrilen dagoala gizonak ez ekian nora joan; kalerik kale ibili zan,
hango eraikinak eta danak ikusten. Bata baino bestea gustetan jakon
gehiago gure baserritarrari, batez be hango jente elegantea… eta
dan-danagaz entusiasmeta egoan baserritarrori.

Plazara ailegau orduko kalera joan zanean prakak bajatuteko gogoa
egin jakon eta ez ekian harek komunetara joan behar danik, baserrian
solora joaten dira eginbeharrekoak egiten eta. Periodiku bat erosi, portal
batera sartu eta periodikuan egin ebazan bere egitekoak.

Hartu eban periodikua eta ez ekian nora bota eta plaza batera
ailegau zanean, han jentea ikusi eban pisuak saltzen egoan txarlatan
baten adi, eta bera be entretenidu egin zan.

—Ene! Halakoxe pisu bat be neure andreari ez litxako txarto
etorriko ba!

Eta ha paketea eskuan daukala egoan txarlatana ikusten, mira
eginda jentearen artean eta, 

—A ver –esan eban hainbeste berba egiten eban gizonak– a ver
estos pesos si son exactos, y no como otros que están por ahí en la
plaza y en las tiendas. ¿Qué creen ustedes? ¿que llevan 1 kilo y que les
quita cantidad de gramos?, ¡estos pesos son matemáticos y exactos!

Eta baserritarra zur eta lur egoan hantxe zirkinik egin barik,
hareek pisuak zelangoak izango ete diran.

—Y para que vean ustedes vamos a hacer una prueba. A ver,
ese señor del paquete que está ahí en la primera fila. Seguro que
viene de algún pueblo y seguro que le han engañado.

—Ez, ez… –esaten eban baserritarrak– ez, ez…
—Si, a ver… no sea usted desconfiado, le devolveremos otra

vez su paquete.
—No, no…
Baina azkenean ez egoan beste erremediorik,
—Ahí va el paquete…
—Ves? 1 kilo 800 gramos. Seguro que a este señor le

han engañado porque se lo habrán vendido por dos kilos.



—No! –esaten eban besteak.
—Seguro que usted ha pagado por dos kilos y le han engañado.

Veamos el género que es…
Larri egoan ba, gure baserritarra. 
—Que no, que no pues!!!!!!
Ireki eben paketea eta,
—¡¡¡¡¡¡¡¡Sinvergüenza!!!!   ¡¡¡¡¡¡¡Policia!!!!!!!!   ¡¡¡¡¡¡¡Policia!!!!!!!
Eta baserritar gaixoa hartu eben, eta kartzelara sartu eben.

Gau baten euki eben kartzelan hurrengo egunera arte. Madril ez zala
berak pentsaten ebana eta, total desilusioneta, trena hartu eban
eta etxera joan zan.

—Ene Gizona! Bazatoz! Zer kontau behar deustazu, ba? Esan,
esan…

—Ixilik zagoz! Ixilik zagoz! Madrilera ezin leiteke joan, andrea,
ezin leiteke joan.

—Zer pasau jatzu, ba, gizona?
—Madrilera ezin leitekeala joan, ba! Han kilo bi kaka egiten ez

badozuz kartzelara sartzen zaitue.

12



13

Ipuina ulertzen
1. Zertarako joan gura eban baserritarrak Madrilera, zer eukan
han, ba?

2. Zer eskatu eutsan txarlatanak gure baserritarrari? Zertarako?

3. Gizona pozik bueltau zan Madriletik baserrira? Zergaitik?

4. Ordenau eizuz esaldiak jagoken hurrenkeran.
A) Pisuak saltzen dabez Madrileko plazan.
B) Baserritarrak Madrilera joan gura dau.
C) Prakak jaisteko gogoa jatorko.
D) Andreak dirua aurreztuta daukala dinotso.
E) Etxera total desilusionata doa.

5. Atera eizuz ipuinetik honeek idazteko ikusten dozuzan ezaugarri nagusiak:

A) Zalantza adierazteko erabilten dan partikulea:

___________________________________________________________

B) Denporak aurrera egiten dauala adierazoten daben esapideak:

___________________, ____________________, _________________

C) Hainbestetan erabilten dan ezaugarri gerundiala:

___________________________________________________________

A.- B.- C.- D.- E.-



Ipuinak jolasteko dira

1. Aditz honeekaz gauza bi egin behar dozuz. Lehenengo eta behin
jarri eizuz honeek lehenaldian, eta esan zein aditz mota dan, hau da,
nor, nor-nork, nor-nori edo nor-nori- nork.

ADITZA LEHENALDIA MOTA

Leiteke

Litxakio

Zaitezan 

Dabezan 

Zaitez 

Dira 

2. Honeetariko bik esanahi bera daukie. Zeintzuk? Zer esan gura
dabe?

esanahia

Zirkinik egin barik

Mira eginda egon

Zur eta lur
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3. Ezagutzen dozuz baserrian bizimodua aurrera atera ahal izateko egi-
ten diran beharrak? Aitatu eizuz eta azaldu zertan datzan bakotxa.

4 Azaldu eizu zelangoa dan Madrileko bizimodua eta zelangoa dan
baserrikoa. Egin eizu bien arteko konparaketa.

MADRILEKOA BASERRIKOA

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _
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