




Artzibar'ko 
mendi zakarretan 

Aurrean, Aitzibar'ko mendi illunak. Lusarreta errixkaren te
llatuak azpiko aldean bertan. Amar duroko sosa eman nion gaztetxoari 
ta Karlos Migellasterka itzuli zan. 

Zerua estaltzen asi zitzaigun, laño illun ta beltz batzuek gainean, 
mendi gallurrak eskutatu ziran . Artzibarren giñan. Aurrean lau errixka 
ikusten genituen. Gure aldetik asita, eskubi Saragueta, ondoan esandakoa 
Lusarreta, ta bertzaldean, aurrean Arrieta ta Iriberri. 

Berealaxe, goitik bera, Lusarreta'n sartu giñan. Mendiko abel 
gorriak estalpe batean eta mutilla bei bat jezten. Orreoaren ondotik 
igarota, elizaren atzeko aldean ginan. Koru azpiko egur landuak ikus
teko gogoa nuen baiñan, etzegoen gelditzerik, len ikusiak nitun. Errixka 
au ondo ezagutzen dut. 

I pete mendi azpian daukagu, Artzibarko ipar aldeko mugan 
dagon errixka txiki au. Gaineko aldian mendia, azpian basoak ditu 
ta egutera aldera begiratzen du. Erria· aldapan daukagu; azpian eliza, 
gainean etxeak. Gaur bi sendi bizi dira. Orain dala berrogei ta amar 
urte amalau. Lurgintzatik ateratzen dute bizitza; batez ere abel gorriak 
dituzte eta lur sagarrak. Diputazioakin eztabaidetan dabiltz; baso kont 
tuengatik zerga ez diote ordaintzen. Diputazioak berriz basoak errienak 
direla, esaten du . Ixtillu onengatik, indar argirik gabe daude. Dipu
tazioak bidaltzen du bere morroia argi aria, nundik nora joan bear 
duen markatzeko ta errikoak, beldurrez, ez diote uzten. Orregatik 
argia gaur gasezkoa daukate. 

Erri ontan ikusi dugu, eliza galanta ta oso garbia. Dorre luze 
bat dauka gotikoa, sarrera erromaniko garbia. Elizak Donezteben 
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izena darama ta barrena erromaniko gotiko bitartekoa dauka. Ondoam 
erretore etxea dago, bi bizitzakoa, ederra, utsik; au bai dala toki egokia 
ta paketsua udarako ikastola batentzat. Erretoraren etxeari, bertakoak 
abadia deitzen diote. Aldare nagusian gurutze gotiko bat dago. Bataio 
pontea erromanikoa du. Ba daude ere irudiak errenazimientokoak eta 
barrokoak ain txarrak ez diranak, batez ere Doneztebe erdian dagona. 
San Anton eta Santa Barbara: bazterreko aldarean Errosarioko Ama
birgina, zutik bere aurrakin. Korua eusten duten egurrak, bukaeran 
aldare aldera, gizon eta abere buru batzuek dauzkate. Nere iritziz 
Euskalerrian erri artea ezagutzeko ikusgarriak diranak: batzuek ka tu 
antzekoak dira, besteak gizonezkoak, auek egin zituen artilaria etzan 
nola naikoa, arpegi oiei ikaragarrizko indarra ematen jakin zuen. 
lnungo liburuetan . altxatuak ez ditut ikusi; ta merezi luteke egotea. 
Ikusterakoan arrituta gelditu nintzan. Sakristian ere gordetzen dute 
zurezko kopoi bat oso ederra dana, gotikoa. Nunaiko museon batean 
izango luke bere lekua. 

Erri onek ba du gainera frontoi eder bat; oso atsegina dana. Pis
zina bat euki balu ondoan, a ze tokia oporretako. Lusarretan, gizaldi 
onen asieran, danak euskaraz mintzatzen ziran. Bein 73 urteko gizona 
batekin topo egin nuen, euskaraz itz batzuek bakarrik zekizkin: «N ola 
zare?» izan ziran arrera egiteko itzak. Bere gurasoak ez omen zekiten 
euskaraz kantatzen eta bera txikia zala apaizak elizan itzaldiak danak 
erderaz egiten omen. «Berriz ikusi artio» itz oiekin eman zigun bere 
azken agurra. Aspaldi artan, gura8oak aurrei dana erderaz mintzatzen 
zitzaien. Euskaraz egitea atzera joatea zala zioten. Gaur bizi diranak 
euskaraz ez jakitearekin mina artzen dute, bainan berandu. Gainera 
Erro ta Baztango euskaldunak, beiekin zetoztenean, alkarrekin ulertzen 
zaila izaten omen zan, emengoak erderaz eta besteak euskaraz ari 
ziralako. Lenago beiak, Auritz'eko (Burguete) perira eramaten zituzten 
ta ardiak Urrotz'era. 

Gaur, orain gutxi arte zazpi sendi ziran. Eliza oso garbia idukitzen 
dute, ikusteko modukoa. Egunero bi sendiak elizan biltzen dira errosarioa 
errezatzeko. Urte barrenean egin bear diran nobenak eta elizkizunak, 
berak egiten dituzte. Egunero elizako kanpaiak ezkila jotzen du. Orain
dik erria bizi da. 

Eskubiko aldeko beste errixka ez da nolanaik[Ja. Astia izaník pozik joango 
nintzakean. Ain txikia izateko ba dauzka bítxi eder batzuek elizan. Prinzipe 
de Biana aldizkarian azaldu nitun lan batean eta geroztik Esteban Uranga 
ta Satrustegi jaunekin ibilli naiz erakusten. Etzítuzten ezagutzen. Diputa:do' ko 
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berebillan txapel gorri batek ekarri ginduen. Uranga antxen ibilli ;:an argazkiak 
atera ta atera. Len ibillia errixka au ikusten, bainan ol margoztuak etzitun nabar
mendu. 

SARACUETA, Sagardai mendi babesean, eguteran arkit;:en da. Carai 
batean, orai berrogeitamar urte 19 etxe zituen eta 71 bizilagun. Caur, lau sendi 
edo famili geldit;:en dira erri bertan ta erregebide ondoan, Arrietako Benta, 
Artze hallara osoko alkatea bizi dan etxea. Carai batean garrantzi aundia 
zeukan Benta onek. Naiz Arrieta izena eraman Saraguetako lurretan dago. 
Bentako nagusiak, Saraguetako Elbarren etxe sendoan sortuak dira. Caur Elbarren 
etxea utsik dago, erdi erorian. Emendik gutxira botako dutela entzun dut. 

Ba daukate eliz eder bat gotikoa eta ondoarz ape;:etxea, utsik jakiña. Caur 
Arrieta' ko ape;:ak darabilki Parroki au. El iza oso garbia dago. Bizi lagun 
gutxi errian bañan ikusten da maite dutela. San· Juan izena daramaki; sarrera 
polit bat du, gotikoa, alde bakoitzean bi abe mee ditula kapitel asiera bat;:uekin 
burutuak. 

Eliz barrenean berriz, ha dauzkate antziñako gauz zaar eder asko; Kristo 
gotiko bat gurutzean bai bikaina; Ama Birjina eserita bere aurra belaun baten 
gainean jarrita ta koroi bat buruan gotikoa oso polita, bataio pontea borobila 
elizaren garaikoa ta at;:eko aldean ;:ura;:ko sepultura bat «foesa» deit;:en diotena. 
Bainan gauzik ederrena nere iritziz, aldare nagusiko ol margoztu edo pintatu 
batzuek dira . 

Saraguetako eliza ikusten ari nintzala, leendabizi Ama Birjina ta Kristo 
gotikoa begira gelditu nintzan. Aldare nagusia XVII-garren gizaldikoa da, 
aldare nagusi ilun artan galduta be;:ala ol margoztu edo pintatu bat;:uek oartu 
nintzan ba zeudela; beltzatuak, oso gaizki ikustem diranak. Arrietako apaizen la
guntzarekin igo nintzan aldarera, eutsi nion zurazko abe bateri ta jarri nintzan 
pintura aiek ikusten. Leenik konturatu nintzan ez zirala aldare naguszaren 
garaikoak; zaarragoak bai;:ik; Renazimiento itxurakoak. Cero, oso esku oneko 
lanak zirala iruditu zitzaizkidan; ez nolanaikoak. Pintura aiek ikusten e;: 
nint;:an aspertzen. Cero ta poza geiago ematen zidaten. 

Bake osoan begiratz;en nitula, oartzen nint;:an oso artista on baten lanak 
;:irala; onenetako batenak. Aurpegiak indar aundia dute. hketan biárik dirala 
dirudi. M argo edo koloreak ezin obeak dira; Ondo zabalduak, oso ezberdinak 
gainera. Jantzi apainak ditu;:te. Ba dago an indarra, bizitasun eta edertasuna. 
Arpegi ziurtasuna, indarra ta margo aien apainduragatik aleman ederti eskolen 
batekoak zirala iduritu zitzai;:kidan. 

Ola margotu oietako batzuetan ikusten dira gaiñerajendekiak zatika agertzen 
dirala. Carrantzi aundienekoak aurrez aurre Jaude, besteak aruntxaxeago ta 
azkenak urrutiago. 
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Edertilan onen aurrean arri;:.koa be;:,ala gelditu nint;:,ala e;:.in ukatu. Margo 
lana e;:.in obea da). itxuraz. aleman eskolakoa, Errenaz.imiento estilokoa, gainera. 
Orduan ara nun SARAGUETA-ko errixkan arkitutako ederti lan e;:.in obeak, 
ludiko museo oberenak po;:.ik artuko litu;:,ketenak! Baita berent.;:,at bakarrik 
gela berexi bat eskeini ere. 

,Zort;:,i ol margo;:,tuak daude. Gaia, Kristoren bi.;:.it;:.a darabilkite. Ez.kerrean 
goien Kristoren jaiot;:,a ta Bataioa)· beran Oliamendiko otoitz.a ta Arant;:,a;:,ko 
koroia. Eskubian goien, Mendiko it;:,aldia ta Juan Bataiat;:,alearen ilt;:,ea)· 
beeran Kristoren ;:.igorrada ta Gurut;:,ea. 

,Ziur asko margo auek aurreneko aldarearenak i;:,ango z.iran. Aldare nagusia 
berritu ;:,utenean e;:, z.itu;:,ten autsi nai i;:.andu ta ;:,ort;:.i puska auek gutxina;:, 
berrian jaso z.itu;:,ten. Berri;:, altxatu z.itu;:,tenean ;:,erbaitengatik i;:.ango ;:,an. 
Bainan nork ekarri ote ;:.itun errixka onera? Et;:,an nolanaiko gi;:,ona. 

Orren gau;:,a ederra ikusita gero, baten baten margo oien berririk ole ;:,eukan 
galdetu nun. lñork e;:, ;:.idan erant;:,unik eman. BIU RR U N-en liburua ere begiratu 
nuen eta et;:,idan argirik eman. SARAGUETA'ko margo lanak, ba, merez.i 
dute e;:,agutu ara;:,tea, besteak ere izan dezaten neri emandako poza ta argia. 

Naparroko Diputazioak ba dauka nun berritu ta edertu orrelako ederti 
zati ikusgarriak. Edertasun oien bidez Turismoa zabaldu de;:,ake ARTZIBAR 
aldera, biz.i berri bat emen dezaion lurralde galdu oneri. 

1863 garren urtean, euskaldun utsa bezala agert.;:,en zuen Bonapartek 
erri au. Gaur inork e;:, daki euskaraz. ,Zaarrak bai omen ;:,ekiten ). bat bakarrik 
ere ez genuen arkitu bizirik. Gizaldi onen asieran oraindik, euskaraz bakarrik 
mintzatzen ;:.iran denak. 

Erri au ilt;:,era dijoa; ala dio te bertan bizi diranak. Leendabi;:,i euskara 
zaarra utzi zuten. Orain lurrak ere uztera dijoazte. 

Artea zugaitza ugari bazter auetan. Goitik bera U rrobi ibaiaren 
gañetik dijoa gure bidea. Azpiko aldian errege bidea. Ura ikusten 
dugula ta ondoan nekazariak lanean, kamineroaren etxe politaren 
aurrean gaude; txuria, lorez inguratua. Zubia igaro ta Arrieta'ko 
bidea artzen dugu. 

Ez.ker lriberri. Be in izan naiz Art;:.ibar 'k o euska{dun bakarraren billa. 
!bar ontako seme euskalduna bizirik arkitu nai nuen. Erretorakin joan nintzan. 
Gi;:,on ;:,arra ta gorra larogeita zazpi urtekoa, ikustera joan giñan. J3.akarrik 
zegoen etxean. Deitu ta nota etzuen inork erantzunik ematen, sukalderaño sartu 
giñan. Cure aitona eserita ;:,egoen eta burua goiko suzko labe berriaren gainean 
zeukan etzanda. Era bat gorra zan ta burua nastutzen z.itzaion. Franzisko 
Arbunies izena: «Euskara beñere etzen galdu bear; beiti orlan da nere sortetxea». 
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Noi;:. beinka burua nasten zit;:.aion. Otoitzak euskaraz ba ote ;:.eki;:.kin jakin 
nai nuen. «]ainko maite maitea. Buruko ... Ant;:.iñako mandamentua ... «lkusi 
artio» esan zigun. Gizajoa nasten ;:.an. Et;:.egola e;:.ertxore egitekorik ikusi nuen 
eta itxuli giñan. Garai batean abel gorriak ba;:.tandarrak ekart;:.en zitu;:.ten; 
txistua jotzen eta bersotan ibiltzen ziran. lriberri'koak po;:.ik entzuten. Eliza 
San Andres i;:.enekoa berria da, len Jrantzesak erre omen;:.uten. Erretaula barrokoa 
17 garren gizaldikoa du. Garai berdiñako Amabirjiñaren irudi ta beste bi san
tuena S. Buenabentura ta Santo Tomas; Jantziak dau;:.kate zoragarriak. Ba 
dago gurutze gotiko 15 garren gizaldikoa. Bataio pontea, berriz, erromanikoa 
arriko;:.kor batzuen irudiekin. Orain zazpi sendi bizi dira. Erretora etorri zanean 
amabost. 

Mendiz al genuen guzitan errege bidea ·mozten alegintzen giñan. 
Gure aurrean traktorea baztertzen Nikolas, mutil sendoa, mardula, 
jatorra, biotz onekoa ta eiztari amorratua. «Aurten basurdi asko?» 
galdetu nion . erderaz. «Aurten utsa» erantzuna. Aurten bi bakarrik 
gutxi izaki, orain arte 28 ditu illak. Erretoraren adiskide aundia da. 
Bein ala esa ten omen zion: «Elizkizunak ez didate neri ezertxore esa ten, 
bainan len gutxi gera errian eta alkatea ez ba da joaten, ez da elizan 
gizaseme askorik izango» Auxe dugu Nikolas gizona, jan eta edan, 
lana ta eizea. Ama bizi du ta andrea billatzea beti geroko uzten. Orre
laxen ugaritzen zaizkigu mutil zarrak gure errixketan. Zuzenean 
erretoretxera abiatu giñan. Berebilla atadian zegoen, erretora errian 
genuen. Goizeko 1 O 1/2 ziran. Erretoretxea aurrean, in un bezin lora
tegi polita dago. Emen bezalako. loreak gutxitan ikusten dira. Atadi 
barrenean, txoriak ugari, margo guztietakoak kantari, danetara 120. 

Pozik irten zitzaigun Luis erretora, parrez, alaitsu beti bezala. 
Bere ama pozik sukaldean arkitu genuen ta ondoan senarra escrita, 
gizon ona ta langillea. Jater:a ta edatera eskeñi ziguten, baiñan alpe
rrik. Agurtzeko asmoa agertu genien eta Oroz'ko mendi bidea nundik 
nora zijoan jakiteko bearra. Kosta zitzaigun etxe ura uztea. Gutxitan 
arkitzen da sendi bat ain irikia ta biotz zabala. 

Erriari begiratu bat eman nion, lendik ondo ezagutzen nuen. 

ARRIETA, erri polit au mendi egalean dago. Enzira-ko arkaitzak 
aurrean ditula. Urrobi aldean, Artze ballarako erririk aberatsena da. 

Bailara gaineko aldean daukagu, 700 metrotik gora. Aezkoa'kin 
mugatzen da . Erria ondo eratua arkitzen dugu; gain batean eliza, 
azpian enparantza eroso bat, iturri eta aska eder batekin. Ezkerretara 
goraxeago auzo bat; beeraxeago enparantza inguruan beste auzoa 
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zabalian. Ura, Elizpe azpitik, «Latxurra» iturritik datorkie Garai 
batean, orain dela berrogei ta amar urte, 48 etxe zituen, 202 bizi
lagunekin. Gaur 14 famili bizi dira. Garai zaarretan, erria gudarako 
osatua zegoen. Etxeak ederrak, zabalak, orma lodikoak dira. Orduko 
guda arresietan gaur baserriak antolatuak dituzte. Eliz atzeko aldian 
Arotz izeneko etxeak sapaian arku gotiko aundi bat dauka. Ondoan 
guda tresna aretona, Martiarena etxea datza ta bukaeran Dorre luze 
bat zaarra dago. Erria inguratzen dun guda orma ortan dijoa Gardo
rena etxe zaarra ere. 

Esan dezakegu eliza berria dala, 1826 garren urtean egiña. Ziur 
asko N apoleon gudatean, alderdi guzti a u bezala, oso xeatua izango 
zan. Gudan ondatuko zuten eta ondorean altxatu. Urte asko ez dala 
berritu zuten, batez ere barrena, gero apaindu Misionera-ebanjelikaren 
aidean. San Lorentzoren izena darama ta saindu onen iduri berria 
aldare erdian jarrita dago. Ezkerreko aldean berriz, ambost garreneko 
Andra Mari eder bat escrita, aurra belaun baten gainean dula, gotikoa. 
Andra Mari au irriparra ezpainetan, euskaldun andre baten antzekoa 
da. Eliz gutxi orren garbi, zurazko alki eder batzuek ba ditu ta bataio 
pontea berri bat eskubian. Sarreran ba dago eliz aterpe bat arri lan
dukin egiña, iru leio zabal idekiekin. Aterpe aurrean lorategia, iri 
nagusietan gutxitan arkitzen dan bezalakoa. Erdian bataio ponte zarra 
lorez beteta, inguruan helar xea. Bataio ponteko arria, txerrien askatako 
zuten etxe batean, apaizak jaso du. Orma gainean jeranio landareak 
ontzi apañetan jarriak daude. Erretore etxetik enparantzara, bidea, 
dan dana, lorez hetea dago ta eliz azpian ziren arri-tarteak, ondo 
garbituta landare ta zugaitz ber:dz apainduta utzi dute. Danetara 
200 jeranio ta beste 200 landare dauzka. Daliak ba dituzte 60 zulo. 
Emengo lorezale berexia apaiza da. Lorategietarako buru eta esku 
onak ditu. Arrietako lorategi paregabekoa ikustera asko datozte. On 
Luis Garzia saritua izan da; Naparroako Diputazioak 20.000 pezeta 
eman dizkio. Dirua ezin leike obeto zabaldu. 

On Luisek euskara ulertzen du. Gurasoekin bizi da. Bere ama 
Frantziska Etxenike, euskaldun utsa, Urdazubikoa, eltzetzo erdaldun 
batekin ezkondua. Andre au ez da nolanaikoa, jatorra eta izkuntza 
berexia duna, Baztan aldekoa. Euskara maite du. Berak dionez «go
gotik nere errira joaten naiz, an euskaraz egiteko. An ez naiz gelditzen, 
etxekoak erraten dute, norbaitek neregatik galdetzian, eleketan egonen 
da». Gipuzkoako euskara ederra da, naparra berriz polita». 

Erria lurgintzatik bizi da ta oso ongi gañera. Ba dituzte baso 
galantak, eta egurrakin erria edertzen dijoazte. Garai zaarretan lurrak 
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lantzen zituzten eta danetik egiten zuten. Orduan oso estu bizi ziran. 
Gaur belarra ta patata bakarrik egiten dute. Patata bakarrekin ba dira 
familiak urtero milloi erdi bat pezeta ateratzen dutenak. Ezin liteke 
geiago eskatu. 

Euskal giroa galdu zan. Lurrak eta etxeak euskal izenak dituzte; 
batek izen zarra du «txantxo» gaurko Santxo. Iñork ez daki euskaraz. 
Aitonak alkarrekin euskaraz mintzatzen ziran. Bakarrik 74 urteko 
gizon batek ulertzen du pixka bat eta egiten ditu esaerak. Basurde 
eiztari ospatua da. Bere izena Esteban Erro Elkano. Garaia dato
rrenian danak utzi, ta basurde arrastoak artu ezkero, egunak igarotzen 
ditu basoan. Erriko txistularia ezagutu zun. Bera gazte zalarik, jotak 
kantatzen zituzten. Abestiren bat erdizka ba daki euskaraz. 

«Lilia ikusi dut baratze batean, ez du galtzen negian, geiago 
nai nuke bere saetsian». 

Errian, txikia zala gertatutako gauz batez oroitzen da. Apaiza 
elizan euskaraz mintzatzen zan eta meza bukaeran elurra ari zala 
negu beltz batean, «Dorninus Vobiscum» ondorean, auntz artaldeaz 
oroituaz, ala omen zion, «Aurten ez da geldituko buztanik ere». 

Urako tokia ezin obea da. Geienetan iduzkia, aizea legorra, mendi 
ederrez dana inguratua, beran Urrobi erreka amurraietarako ezin 
obea. Orreaga aldetik lainoa sartzen dala, mendiak eusten diote ta 
erriraino ez da etortzen. A u erri zoriontsua! 

Mutil gazteak gaitz bat bakarrik, berak diotenez, ezin omen 
dira ezkondu. Neska mutillak ez dituzte lurgintzako eskoletara era
maten ta au bai dala erri auetako gaitzen oinarria. 

Mendi bidea bear bezala artzeko, Erretorak lagundu ginduen. 
Oñetako lodiak jantzi zitun eta baita esan ere «Zuekin beteko dut 
gaurko eguardia. Ez daukat gauz aundirik egiteko. Gaurko egunaren 
ordez, biar izango balitz . gaizki ibiliko nintzake. Diputazioara joan 
bear bait dut. 

T elefono madarikatu ori jarri naian gabiltz. Basoko diruakin 
etajasotzen dugun laguntzakin etxe guzitan utsik telefonoa euki dezakegu. 
Buru auste bat bakarrik; 13 sendi gera ta gutxinez 20 telefono bear 
genituzke, esku bideak gure aldetik izateko. Gauza konpontzearren 
nere aldetik iru eskatzeko asmotan nabil; tokia billatu diet, bat sa
kristin, bestea langelan eta irugarrena etxe sarreran». Zorionak eman 
nizkion erretora argi oneri. Ziur nago Suezia'n neurri berdinean ez 
dala inun ainbeste telefono izango. 
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Erritik aterata eskubi aldera jo genuen. Aldapa aundia zan gure 
aurrean. Mendia itxia ta zakarrez betea zegoen. «Au dugu basurdi 
toki egokia, esan zigun Erretorak; ementxen botatzen ditugu geie
nak». 

Mendi ura eskua bezala ezagutzen zuen On Luisek; laster bi
deak utzita, zear, egiz egi, goiko gainera atera giñan. Te landare ugari 
zegoen. Eskuan artuta erakutsi zigun. Usai goxoa ta irudi polita ditu. 

Gorraiz'ko mugara eraman nai ginduen; Elke 1297 metrokin 
eskubi ta Juan Patxego 1240 mtr. ezker mendi tarte ortan dagon le
pora. l billi aldi osoan, Artzibar'ren, alkarrekin egindako ateraldiak 
berritzen asi giñan. Naparroa ondo ezagutzeko, zaletasuna sortu zi
tzaidanean, ibar bat artu ta ura ondo ikustea zala onena zeritzaidan. 
Artzibar aukeratu nuen. Gaztetxo nintzalarik bein emendik Orreagara 
joan nintzan ta mendi lepotan ikusten nitun errixkak betiko gelditu 
zitzaizkidan oroitzapenean. Alemania'n gaixorik nengola, astirik la
rrienetan Artze'ko lepo aiek burura ekartzen nitun eta ikaragarrizko 
goxotasuna ta pakea ematen zidaten; margoa, a1aitasuna ta indar 
aundiko toki izkutuak zeritzaizkidan. Gero lasaiago bazter aiek nere 
!arrua bezala ezagutu nai nituen. Orduntxe ezagutu nuen Don Luis 
eta gauz asko erakutsi zizkidan, baita ate ugari iriki ere. 

Bi urtez, udaran nere oporrak Artzibar ezagutzen igaro 'nituen, 
baita 22 erriak ikusi. lbar ontako seme gutxi izango dira beste ain
beste ezagutzen dutenak. Oñez nenbillen batetik bestera. Emen urte 
batean 120 kilometro oñez egin nitun. Danera askozez geiago. Orrela 
bakarrik ezagutzen da «gure amalurraren» larrua. 

IMIZKOZ errizkaren gainean geunden ta errixkaren aurrean 
Artzibar'ko Urrobi alderdia, ego aldera. Artzibar'ek bi zati ditu, 
batetik Urrobi ibaia dijoa Auriz' tik asita Itoiz'arte. Bestetik berriz 
lrati ibaia Aezkoa'tik asita Aoitze'raiño. 

. Imizkoz, ibai ondoko errege bidetik ikusita, antxen egi batean belazez 
inguratua txuri txuri ageri da. An goien norbait bizi ote dan galdetzen du batek. 
Bein izan naiz oñez. Uriz' ko mutil gazte batek eraman ninduen. Aldapa ika
ragarria igo bear; traktoreak bidea erditik iriki du. Malda orren egalean lur 
gorriak, etxe batzuek erdi eroriak. .Noizbait meatz bat zan emen eta lanean ze
biltzen langilleen etzeak izaki. Gero goraxeago lurrak belarrez betetzen dira. 
Erri txuria, bizpairu etxe ta .elizatxoa erromaniko gotiko garaikoa. Erri au 
balkoi baten antzekoa dugu. Sendi bat bizi da . .Nagusia, Agustin gizon ona, 
emaztea berriz gozoa. Eman ziguten urdai azpikoa ezin dut aztu. Alabakin 
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eli;::a ikustera joan giñan; San Pedro gotikoa, bataio pontea erromanikoa. Aldare 
erdian Errosarioko amabirjina barrokoa. Beste amabirjina, eserita gotikoa oso 
palita daukate. Juan de Sako gainean Santiago'n baseli;::a omen ;::an eta len emen 
ibarreko erri danak bilt;::en omen ;::iran urtean bein. 

Erri ontan ;::a;::pi sendi bi;::it;::en e;::agutu dituzte. Orain bat bakarrik. Len 
bi ;::iran eta alkar e;:;in ikusi. Emen gertatu ;:;ana ere e;:; da makala. Bi sendi 
oien artean ikaragarri;:;ko gorrotoa ;:;egoen. E;:;in eraman aundia. 

Beste sendiak alde egin ;:;uen. Bearre;:;koa. Nunbait ;::er egin dute? Agustín' en 
borda erre nai ta artu du bert;::e nagusiak morroia ta gasolina. Esan dio morroiari, 
gasolina bordan ;:;egoen helar gainean ixuritzeko ta sua pixteko. Joan da morroi 
ga;::tea, sart;:;en da bordan, sua ematen dio belarrari ta nagusiak landatik atea 
ixten dio gilt;:;akin. Mutillak sua eman ondorean aterat;:;era dijoa ta atea itxia, 
ke tartean, negarrez, erdi erotua jau;:;i batean goruntz jot;::en du ta ;:;oionez tella
tuari eusten dio . Zulo bat egin ta goitik bera botatzen du bere burua jant;:;iak 
erdi erreta ditula. Erort;:;erakoan besoa puxkat;:;en du. Ala gu;::tiz ere Aoit;:;' eraiño 
iristen da al dun be;::ala, ert;::añei gertatua salat;::eko. Urrengo egunean nagusia 
espetxera daramate. 

Erri txikiak inpernu aundiak, ala dio esaera ;:;arra. Guk beinpen Agustín' en 
etxean atsalde ederra genuen. Ema;:;tea ;:;an etxeko alaba. «Gurasoak ha ;:;ekiten 
euskara;::. Euren artean euskaraz egiten zuten, esandako itzak guk e;:; jakiteko». 
Sukaldeko alkiari eskaño deit;:;~n diote. Egunero arratsaldeko eskila jot;:;en dute. 

Imi;:;ko;:;'en aurrean, berago gain batean mendi;:; ondo inguratua URDIROZ 
errixka ikusten da; utsa dago, e;:; da iñor bi;:;i. Eli;:;a goien erromanikoa, bean 
enparant;:;a, iturria aska lu;::eakin eta bi;::pairu etxe . .A;::keneko sendia, errege 
bide ondoko bentara joan da bi;:;it;::era. Beraxeago URIZ daukagu, Labia men
diaren magalean. Erri txuri au eli;:;a ta bi;::pairu arrizko dorre ;::arrakin aldapan 
dago. Errege bidetik ikusita itxura polita du, ;::oragarria, betiko buruan gel
dit;:;en dana. Eli;:;a erromanikoa goien, i;:;ena San Saturnino; Andra Mari bat 
escrita gotikoa ederra, bataio pontea erromanikoa. Amar sendi bi;:;i dira; gi;:;aseme 
bakarreko etxeak bat;:;uek, oietan mutil ;:;arrak. Ape;:;ak erriari eustako lan asko 
egin du; argia · erriarent;::at ekarri, traktore bat lanerako, eda~-tokia, garia 
jot;:;eko tresna be/arra ebakit;:;ekoa, bañan alperrik. Gurasoak seme alabak 
iri aundietara bult;:;aten ditu;:;te. Etxeak geienak erri ontan arti;:;koak, gotikoak 
dira. Aiton billobak ikusi nitun atarían. Aitona jaiot;::e;::, Lin;:;oin'goa 83 urte. 
Bere amak et;:;ekin erdera;:;. «Zergaitik et;:;enun euskara;:; ikasi?» nere galdera. 
«Maite e;:; nulako», erant;:;una. Esaldi bat;:;uek egiten ;::itun «Zer dio;:;u» ,Zer ari 
;:;erate». Beste gizon bat euskalduna ha dago Esno;:;'koa, emen bi;::i dana 65 
urte Fermin. Oroit;::ak euskara;:; ikasi ote ;:;itun galdetu nion. «Danak erdera;:;, 
uskara;:; batere;:;. Euskal it;:;ak Euskaldunak diranik jakin gabe erabilt;:;en dituzte 
emengo gi;:;asemeak; «Lag arra; kazkaragarra, kaskabarran orde;:;»; Z,umainka, 
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guk zurnitza eta abar». Atsaldean billobakin Espo;::'era joan nintzan; nere 
gidaría mutil gaztea, <:,aragozako ikastetxean kimika ikasten dabillena. 

Uriz'tik !par aldera artzen da bidea, aldapa zakarra, gero piñudian sartu 
bear; zugaitzak lodiak daude. Lepo batean dago oso goien ESPO Z errixka, 
ai;::eak ondo jot;::en du Sartaldera mendiak urrutiraino ikusten dira, Aralar adi
bide;::. Sortalderuntz aurrean Uli' k o bordak. 

Garía ebakit;;:en zebillen gizon begi okerra nerekin zijoan ga;;:teak e;;:a
gutzen zuen. Len lau sendi bizi ziran, orain bat bakarra, ama lau seme mutil 
zarrekin. Atea jo genuen eta larogei urtetik gorako amona agert;;;en zaigu. «Atsal
deon etxeko andre», nik. «Eskuara atsendu zait dena» amonak. Egozkue' k o alaba 
dugu, Anue ibarrean. Etxean i;;:ena «Fangorri». Gora eramaten gaitu;::te. Argi 
indarra bertan gasakin egiten dute. Kajesnea eskeintzen digu. Nolako euskara 
zeukan jakin nai nuen baña alperrík. Et;;:idan ezertxore esaten, kantu zarren 
bat ote zekin ikusi nai nukean. Asiera emateko asi nintzan euskaraz abesten, 
amona berriz parrez eta ixillik. Nekizkin danak abes tu nizkion... amo na et;;:an 
asten. Ezer galdet;;:ea alperrík zata ikusita, eli;;;a ikustera joan giñan. «Etxandia» 
izeneko jauregi zar baten arri landuak begiratu ondorean, eliz atarían giñan. 
<:,ikin xamarra arkitu genuen. San Millan i;;;ena du, Amabirjin barrokoa, erre
taula 16 garren gizaldiko asierakoa, San Millan' en irudia saindua sosak bear
tzuei banatzen), bataio pontea erromanikoa, sakristin gurutze gotikoa oso polita. 
Eliz atarían illerri ;::arra ta ormaren gainean, arri diskoidala txikia, buru zaba
lakin erdi koloka, pillan beste arriekin batean. Amonari azken agurra ematera 
berri;;; sukaldera igo ginan , «Mandarre onekin ez nago oso ondo» itzak esaten 
ziiula ut;::i genuen. 

Eguraldi garbia, aize gozoa, toki erosoa, berriz aldapa bera artu genuen. 
Nere laguntzalleak dio «sendi onek txekorrak a;::itzen ditu ta saltzen dituzte
nean, irurogei gutxi gora bera jeixten ditu;;:te batean, las ter ka autsa arrotuaz)· 
baño ;;;ikin bat altxatzen da erreka ontan. Ameriketako rantxoan gaudela dirudi. 
Erri ontako kobak ez genituen ikusi, oso ederrak omen ). estalaktita ugari, sarrera 
iríkia dago ta etortzen diranak puxkekin aterat;;:en dira. Orregatik ondo onda
tuak daudela jakin dut. Diputazioak itxi bear lituzke. 

Errege bidetik aurreraxeago ZANDUETA errixka. Jauregia bide gai
ñean, goraxeago elizatxoa ta .bide ondoan zelaiak zugaitzez beteak. Errixka 
onek Uroz mendi magalean baso aundiak ditu, bate;:; ere piñuak, diputazioarena 
da orain. Sendi bat bizi zan Ilarraz izena zutenak, gurasoak bakarrik gelditu 
ziran. Semeak mixiolarí ta apaiz joan zitzaiakien eta alaba lekaime. Diputa
;::ioak 2.800.000 pezetan erosi zuen etxea, lurrak, basoak eta mendiak. Eliza
txoan nunai xagu zarrak txintxillik lotan arkitzen nituen. lkuituta ere kostatzen 
zaie esnatzen. Sarrera errenazimientokoa du, baila San Esteban' en irudia ). San 
Fermin eta Amabirjinak berriz barrokoak. 
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Kilometro pare bat beraxeago, ibaiaren eskubi aldetik ARZE izeneko 
errixka. Gaiñean -eliza bakarrik, erromanikoa, Naparroan eliz txikietan poli
tenakoa. .:(,elaian erdiaroko ga<;telu <;arra. E<. da orain inor bizi, nunbait 9 etxe 
erre ziran eta dana saldu la alde egin zuten; bi nagusiena da, bat Buñuel eta 
bestea Garaio<.' koa. lbai ondoan baso ederra, txopoak ugari, meak, lirañak, 
beti zalant<;an. Len sei sendi bi<.i ziran. 

Eli<;a da ikusgarria ta Naparroan ezaguna. Sarrera landua dauka bi abetxo 
ta lau abe buruekin, irudi askokin eta eliz atzea borobilla,tellatu azpian irudiak, 
dorre aurrean lau alderdi berdinekoa. Barrena, sapaia erdi borobillakin. Ba 
dago Andra Mari ederra -gotikoa, Gindano'tik ekarria. Emen zegoen erretaula 
nunbait Burlada' ko parroki berrira eraman ,<;u ten. Emendik begiratuta mendiko 
mutur luzeak urrutixko gelditzen dira, lurra erre xa'marra ikusten da, arrea 
margoa, euri gutxiago egiten du, ibai ondoan ezexeago. Berago NAGORE, 
errege bidetik gaineko aldean ikusten da, Arzibar' ko iri nagusia zan len. O rain 
etxe geienak lurrean ditula, orma zulatuak eta tellatu eroriak besteriz ez da 
ikusten. Ematen du Vietnam' era zijoazten ega<;kiñetik bomba bat emen erori 
dala. I txura negargarria errixka polit ontan. Berrogeitasei su ezagutu dituzte 
egiten, orain zortzi bakarrik. 

Emen emakume guztiz argia ezagutu dut, Felisa Illarraz. !bar ontako 
goraberak eramaten zitun, denda zeukan eta zerga ordainketa erabiltzen zuen. 
Orain danak utzita udaran onera dator bere etxera ta neguan lruñan egoten 
da. Semea izparringilaria du, «Pensamiento Navarro» egunkarian egiten du 
lana. Baztar ontako goraberak ondo dakizki emakume onek. Franziskotxo etxeko 
etxekoandria berez. Berri ugari eman zizkidan: «lbar au era bat ustuko zaigu, 
22 errixkatik, 1 O utsik daude. Besteak ustutzen. Iruña' ko bidea artu nai dute 
danak. Orain emen ondo bi<.i dira. Ala guztiz ere alde danak». 

lndar tresnekin beso gutxiago bear dira lana egiteko ta artzai ez du iñor 
ibilli nai. 

Errixka danak billeretako ta zerga ordaintzeko onera dato,<;. Orreaga'ra 
joateko, baita, alkartzen gera. Erromeria Pentekostes aurreko asteazkenean 
egiten zan, emendik aurrera igandean. Len 22 gurutzekin ateratzen giñan gaur 
12 bakarrik. 

Tokia ona da osasunarentzat, ura ere naikoa dugu. Urrobi' ko amurraiak 
danetan xienak. Ba daude , emen batzuek egunero lau kilo eramateko agindua 
dutenak. 

Erri onek izena «Nagore», belarriarentzat politenetakoa, entzuteko gozoa. 
Eliza ere alaxekoa da, arrizkoa ta barrenean bitxi ederrak ditu; Andra Mari 
gotikoa, 14 garren gizaldikoa, batez ere ol margoztu batzuek 16 garren gizal
dikoak. O rain, e liza, sendi bakoitzak illero zaintzen . eta garbitzen dute. 
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Euskaraz ez dakite. Felisa'ren etxeko aitonak ez omen z:.ekin. Aspaldi 
galdua nunbait. Aiton onek kontatz:.en omen z:.uen nota mayora;:goak neskekin 
Nagore'n biltz:.en z:.irela tendabiz:.i Jota dantz:.atz:.en z:.uten eta ondorean Larrain 
dantz:.a musuz:.apiakin Liz:.arra'n antz:.era. Nagorek ba dauka seme ospetsu bat, 
Joakin Jamar Domenech ( 1832-1898) ida;:lea ta diputadu Donostin, Gi
puzkoa' ko kaien alde tan asko egin z:.una. 

Aez:.koa'rrak ondo ez:.agutz:.en dituz:.te Nagore'n. Emendik z:.ijoan Aez:.koa'tik 
asila lruña'raiño gattzara z:.arra; Mendioroz:., Uarte, lruña. Aez:.koa'rrei buru;:, 
ipui asko dakiz:.kite. Giz:.aseme biurriak bez:.ala agertz:.en dituz:.te, z:.aillak. «Aez
koarrak Zerura igo nai omen z:.uten atz:.eko atetik ta danak berriz lurrera erori 
zzran». 

Galtz:.ara zarra au ez:.agutz:.eko gogoa nola nuen, goiz batean meza ondo
rean atera nintz:.an Gurpegi beste errixka bat ez:.agutu bear nuela ta. Atdapa 
aundia, piñutegia ta goiko lepoan lruña' ko galtz:.ara Urroz aldera ez:.kerretik 
di:jona; nik eskubikoa artu nuen; eperrak, muskerra ta katagorria antxen ikusi 
nitun. Cero errekara Jetxi nintz:.an. Gatdu ondorean, bidea ez:.in billaturik gora 
ta bera ibilli nint;:an. Gain batean O LO RI Z' k o bordak ikusi nitun ). orma 
eroriak, arria z:.abatdua nunai. Nagore oneraño sartz:.en da: Betixoak bero ika
ragarri arekin itz:.atean z:.euden. Beruntz errekatik Joan da eskubira· goi xamar 
GURPEGI'ko etiza ikusi nuen. Erreka ondotik igo nint;:an. Erria utsik. 
El iza 16 garren giz:.atdikoa iduritu z:.itz:.aidan, edma. Oriotarrak ( Gipuzkoa) 
eiz:.erako erosi dute. Jauregi galanta, zarra, itxia z:.egoen, baila bertan iturri 
ederra. Orain 16 urte Joan zan azkeneko sendia, senar emazteak. 7 aurrekin 
igandero Nagore'ra z:.etoz:.ten mez:.etara oñez. Erri ontan Felisak 5 sendi ezagutu 
ditu biz:.itz:.en. Berago ZAZPE i;:eneko errixka Longida'n sartua. Aldi ontan 
ez nintz:.an Joan, berebillez bes te batean baizik ). Erria dana eroria, el iza erro
manikoa, Jauregiak, bordak. Erre ta alde)· gaur diputazioarena da. Nagore'ra 
itzultzerakoan uste nuen beroakin ito bear nuala; burua gorritu ;:itzaidan ongi. 
Asnoz errixka zanaren ondotik Jetxi nint;:an, orain etxeak eta eliza eroriak daude. 
Artzaiak bizi ziran eta 30 urte ba dira alde egin z:.utela. Nagore'ko ba;::ter onek 
ba du indar berexi bat, naiz basorik ez izan ta mendiak tarrutuak ageri. Emendik 
bera Jetxi ezkero beste ballara batean sartzen gera, . LONGIDA' N . Muga mendi 
tarte estu batean dago. lbaiak ebaki ikaragarriak ematen dio arkait;:ari ta bidea 
z:.ulo estu ortik dijoa. Ikusteko arrigarria eta oso potita. !zena ere alaxekoa du 
« Txintxurmear» ). euskal itz garbia. Askotan nenbillen pensatzen no la es aten 
o te zuten, euskaraz:., euskatdun zar aiek, menditarteko ebaki oiek. O rtxen nuen 
ba iz:.en z:.arra euskara garbian, ain egokia « Txintxurmear». E;:kerretan ebakiaren 
gaiñeko atdean dago OSA errixka usturik, bakar bakarrik teyo ta ate i1'ikiakin, 
aizearen aurka babesik gabe, arnasik gabe, usteltz:.eko garaia itxoiten. 
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Tokia ezin liteke politagoa izan. E<:kizun mendi egalean datza, egi batean 
eguteran. Txintxurmear arkaitztarteak bertan dauzka, eskubian. Beko aldean 
Urrobi ta hati ibaiak alkartzen ikusten dira. haga ta Monreal mendiak ageri 
daude. Aizea osasunarentzan ezin obea, eguzkia naikoa. 

Orain dala berrogei ta amar urte bost sendi bizi ziran. Eliza erromanikoa da, 
arri landuz egiña. San Erromanen izena Jarri zioten. Bataio pontea ere erro
manikoa du. 

Orain dala ewz urte Luis Luziano Bonapartek bere mapan dionez, erri ontan 
zarrak bakarrik egiten zuten euskaraz. Gauz askoren izenak, euskaraz daude. 
Etxe bateri oraindik Garaiko deitzen diote. 

Ba nun erri au ezagutzeko gogoa. Nagore'n nintzala, Jakin nuen bertan 
bizi zan Nabaskoitzeko artzai batek, Osa'n ardiak zitula. Goizeko lauterdietan 
altxa ta berakin oñez Osa'runtzjoan nintzan. Aizea iparra zan, etzegoen lañorik. 
Egun sentiarekin Osa'n giñan. Lenengo egunaren argiarekin iritsi giñan. Giroa 
oso atsegiña zan. 

Erria utsik zegoen, etxe gu;:;ti~ irikita; gurdi bat ate aurrean, azken Joanak 
ut<.i zuten bezelaxe. Jauregi zarra, eder eta sendoa, leioa La ate gotikoakin, 
arri landuakin egiña, urare irikia ta eroritzen asia. Artzai zakur bat il berri 
ate ondoan. Urbildu nintzan elizara. Atea zabalik arkitu nuen, zola altzatua, 
illen ezurrak agirian, -Erretaula osoaren egurrak berriz lurrean milla pusketan. 
Artearen aldetik aldare au oso ona zan plateresko garaikoa. Bizpairu ol mar
goztuak, betez ere bat oso ederra, Amabirgina bere semea esX:utan zeukana, 
jakin dugunez ostu dute. Sakristin apaiz eliz jantziak lurrean nola nai eraLuak 
ta saguak kabia egiña. Orduan nik ikusia negargarria ta mingarria. Iduri zuen 
gudatean edo basamortuan giñala, baiñan ez Naparroa'ko lurralde aberatsetan. 
<,er esan olako erri ustuetaz? ELxe oietako nagusiak nota utzi zituzten asaba 
zarren illobiak eta ezurrak eta aiek egindako lanak? Erri onek ba zeukan argia 
ta ura. 

Ta Elizak edo Diputazioak nola ez ditu;:;te orrelako arte lan egokiak obeto 
JasoLzen? Lenagoko zar aiek egindako lanak, lurrean erortzen utzita aztu egin 
bear al ditugu ta begi aurretik galdu? Gaurko gizonak aJola gabeak ote? Erri 
au lrundar baLek erosi La lrati ibai ondoan borda bat altxa du. 

Imizkoz gainetik Urrobi'ko ibar luzea urrutiraiño ageri da ta 
begiak ezin kendu, ezta- ere burutik oroitzapenak. Gorraiz'ko lepo
raiño ateratzen gaitu Arrieta'ko erretorak. Mesede ederra egin digu. 
Toki zabal artan ditugu azkeneko itzak; eskorteak gure ondoan daude: 
«U rrengo arte», ni k. «Bes te batean lasaiago etorri» berak. 

Goiko gain artan GORRAIZ ondoan daukagula nere barrengo 
estutasunak alde egiten dute; Artze'ko mendiei nien beldurrik aun-



140 JAKA'RA OÑEZ- NAPARROA'N ZEAR 

diena. Ekaitz, lano edo beste zerbaiten okerkeriengatik galdu ezkero, 
zernai gertatu dakiguke. Batez ere Iñarbe'ko zuloak ematen zidan 
beldurra. I kusi ditudan bazter beltz eta illunetik begi itxusienetakoa 
izan da neretzat. Ango arkaitz zuloetan edo malkorretan galdu ezkero, 
kito betirako eta onenian estutasun ikaragarriak. Errege bidetik eza
gutzen dut, berebillez eta oñez askotan ibilli naizelako. Gutxitan beza
lako arpegi illuna dago bazter artan. Inguruetako erriak eta bertan 
ibiltzen diran gizonak beldur aundia diote. Alaxeko izenak ematen 
dizkiote: I ÑARBE - BATRON- I ÑARBELTZA. Bi toki daude ibil
tzeko itxusiak, bat esan dugun Iñarbe, Oroztik berago; bestea Artoz
ki'ko urgeldia dagon beko aldea. Biek txarrak eta beldurgarriak. 

Elke ta Lakarri Mendi tarte ortan galduta Iñarbe'n sartu ezkero, 
naiko lanak ateratzen. Erreka zulo ori Artozki ta Oroz bitartean dago. 
Irati ibai lodia ta sakona azpitik dijoa. Bi alderditan arkaitz aundiak 
ekabi zorrotzakin. Errege bidea estua. Bi alderditik berebilla etorri 
ezkero, baten bat aurreratzekotan baztartu ta gelditu bear. Irristatu 
ezkero, errekaraño zuzenean eta bat batean amildu bear; gaiñera 
amildegi txarra. Ura lodi lodia dijoa, musker margozkoa. Goitik be
giratuta, arrai aundiak pillaka batean «sumarinoen» antzera dijoaz. 
Erreka ta arkaitzak estutzen diran toki batean, zulo aundia dago ibai 
ondoan ta uraren neurri berdinean, bidearen bes te aldetik; sorgiñen 
jauregiaren antzekoa da. Kamiozalezak eta arrantzaleak udaran 
ementxen errege bide.an edo ur basterretan iltzen oi dituzte sube betz 
ikaragarriak. Baten bat lau metrokoa il dute. Bidean orrelako pixti 
bat kamioaren gurpillakin arrapatuta, subea gira biran ikusten zula, 
gizona xuri xuri egina gelditu zan. Il ondorean kamioan sartu ta Oroz'en 
erakusten ibilli omen. Bazter txar auek subearen erresuma, azkaitza 
ta ura. Ibaian 5 kiloko amurraiak ere ba dabiltz. Arraia gainera ugari, 
1.000 kilo kilometroan. Osto tartean arrano sube arrapatzallea zai 
egoten da ta sube koxkor edo metro batekoak diranean atzaparrakin 
il ta mokuan artuta eramaten ditu. Aundiakin ez da ausartzen. Zeruan 
berriz beti putreak egatzez. 

Gizonak esaten zidaten, langilleak Artozkiko kanala konpontzen 
udaran zebiltzala, Gaztelu izeneko arkaitzen ondoan, nola ziztu bat 
mendi aldetik entzun zuten. Begiratu ta tente subea izaki. Iru me
troko kanala igaro ta beste iru metroko orma igo ta arkaitz tartean 
izkutatu om~n zan. Argi enbor bat bezin lodia, zutik ziztuka ikusi 
zutenean, lan tresnak utzita alde egin omen zuten. Gertaera onetxek 
agertzen digu bazter onen illuntasuna ta basaitxura. Bide zuzenak eta 
garbiak artzeakin, Artzibar'ko beldurrak gure laguntzailleri ezkerrik 
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aldendu nitun. Gorraiz'ko zelai aiek garbiak dira, Jarre tokiak ta piñu 
Iandarea oraindik txikia, burnizko arantzadun etsiakin. 

Mendiko zaldiak zebiltzan larratzen. Aiek bai zirela gure zaldiak. 
Pottoka izenarekin ezagutzen dituzte Euskal Erriko toki askotan batez 
ere ipar Euskalerrian ta Bidaso inguruan. Euskalerriko larre tokiko 
erregea, gure pottoka izaki. l a akatu ziran. J aunari ezker ta euskal
dun argi ta jator bateri esker, berriz ugaritzen dijoaz eta gure mendiak 
alaitzen. Kontu onek merezi du ezagutzea. 

IPUI PO LIT BAT: Ba nuen Donibane Lohitzu'n adiskide benetakoa 
la euskalzale }atorra. Arekin batean, /par Euskalerrian barrena ibillia nago. 
Maite zuen bere lurra ta gure gauzetaz mintzatzen etzan aipertzen. Batez ere 
bere Xiberoa mina zeukan. Makila bat artuta, oñez ibiltzen zan batzuetan 
lrati'ko basoan, iturri guztietako urak edanez: atsegiñena OSKIA'koa zeukan . 

. lein esan zidan SARA' ko alkatea ta pottoka gure zaldiakin gertatutako 
egitazko ipuia. Z,oragarria iduritu zitzaidan. Gelditu giñan len bai len, nik 
giz;on ori ezagutz;ekotan. Bañan gure Joakin ARA }atorra, bat batean il zaigu oso 
gaz;terik. 

Dana dala, gaia oneri buruz; lana bat egiteko asmotan ner¡billen, SARA'ko 
alkateari eskutitz bat egin nion. Eta or nun bera agertzen zaiten OREXA'n 
larunbat atsalde batean: gizon sendoa, alaia, azkarra ta begi urdiñekin: bere 
euskara garbia da. Ez dugu nolanaiko gizona. Frantziko telebistan amabi aldiz 
agertu da. Ogeitasei urte egin ditu SARA'ko alkate bezala. 

Maite du benetan bere erria eta euskara. «Euskalz;alen Biltzarra» ren 
bigarren lendakaria dugu. SARA'ko errikoetxean egindako billeretan beti euskara 
erabilli du. Ba dauka idatzita libuxka bat «SARA'ko ERREPUBLIKA» 
iz;enekoa. Bein baiño geiagotan bere erri zoragarri onen alde, lana egiten saiatu da. 
Bere asmo oiek ezagunak dira. Bein gauazko lanean zebiltzen txapelketa asmatu 
zuen, kontrabandisten saria alegia. Erri onek ba du ogeita amar kilornetroko 
muga. 

Orain berriz, denetan ederrena; pottoka, gure mendietako zaldien alde 
egin duan lana. Txikia zata, oitua zegoen, pottoka gainean ibiltzen, nunai ta 
nolanai. Erriko festetan ere «antz;ara jokua» egitera pottoka gainean joaten 
ziran gazteak. Oraindik gaur, erretora berria ta gotz;aia agurtz;era, pottoka 
gainean ateratzen zaizkiete erritarrak. 

1937 garren urtean «Ramuntcho» film egin zutenean, berak ere eskatu 
zuen, mendiko pottoka tartean sartz;ea. 

Pottoka ahere bikaina la palita da, bizarduna, azkarra ta basatia. Arra
zoiakin ;:.ion esaera zarrak «Nai al duzu pottoka arrapatu?, sartu iozu buzta-
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nean gatza». Larun'go larretan ikusi bear dira zaldi auek askatasun osoan 
bizitzen, multzoka. Azkenean berri mingarria eman zioten SARA'ko alkateari. 
Zaldi erosleak zetoztela la txorixuetara Italia'ra eramaten zituztela. Len, beti 
San Fermiñetan saltzen zituzten: Valenzia'ra eramateko ta an naranjategiak 
Jorratzeko. Cure mendietako euskaldunak, egur ikatza la pottoka zaldiak San 
Fermiñetara saltzera Joaten ziran eta artutako diruarekin fesla egiten zuten. 
Bainan indarrezko tresnak agertu ondorean txorixua egiteko bakarrik gel
ditzen ziran. 

Zaldi auen alde zerbait egin naian etorri zaizkio asmoak burura, gure 
SARA'ko alkateari. Lendabizi «ELLE» frantses aldizkarian, Ana Maria 
Casails idaz[earen bitartez, pottoka saltzeko iragarkia Jarri zuen; lareun franko 
berri urte betetako zaldi ale bakoitzentzat ezkatzen du. Txorixua egiteko berreun 
frankotan saltzen zituzten. 

Orren ondorean, pottoka zaldiak agertuaz, tarJetak egin arazten ditu mi
llaka. SARA'ko festetan, Amerikako gisan, zaldi «rodeo» bat zuzentzen du. 
Ortarako Larun'go pottoka guztiak batean errira Jeixten ditu. 

Ponpidou, B aiona' ra datorrela 19 7 O garren urtean ekainaren amabian; 
pottoka eskeintzen dio. Geroago beste bat Monako'ko Prinzipearentzat dauka. 
Onek berriz ludiko aberazalen lendakari dalako, 0,40 Jrankoko sello bat argi
taratzen du pottoka bat agirian dula la onen atzean Larun mendi ;;::abata ikus
ten dala. 

Pottoka zaldien alde egindako lanaren ondorean, ara, nun agertzen zaizkion 
etxean bost milla eskutitza. Bi urte terdi bear izan zuen danei erantzuna emateko. 

Pottoka zaldiak ikusteamn SARA' ko bidea aberezaleak artzen dute. 
Jakina abereak mendian izaki ta ikusteko ez daude errex. Orduan gure Paul 
Dutournier Jaunak, 4 2 ektareako itxitoki bat e do «etsi bat» antolatu du, Lanm 
azpiko mendi batean nai dutenak ikusi dezaten. 

Maite zitulako ta Euskalerriaren alde propaganda egitearren, pottoka 
zaldien alde lana egiten asi zan SARA'ko alkatea. Bainan orain, diru aldetik 
onugarria, izan da bere lana. Nunaitik eskatzen dizkiote pottoka zaldiak. 

Pasteur lnstitutoko erakasle ospetsua Calas Jauna oartu da, biotzak alda
tzeko orain egiten dituzten ebakuntzetan edo operaziotan, aberetan dan odoletik 
oberena, pottoka zaldiena dala . Orduan «serun antilymphocytaire» egiteko gure 
pottoka bear. Ortarako Barnard erakasle ospetsua, Paul Dutournier'ekin egona da. 

Aurten gainera París' ko izen aundiko etxeak, Eguberriko opari bezala, 
pottoka zaldiak eskeintzen zituzten. 

Frantziko zaldi lastertokietan asiak dira pottokak agertzen. Lenengo 
saria ere irabazita dauka gizon batek pottoka gainean. Mendian dagon zaldi 
ori, Paris' ko Autteil tásterketegian ikusi leike. 
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Eskoletako erakasle batzuek, Bretaña'n pottoka zaldiak ibiltzen dituzte 
beren ikaslen jolasetan. la noraño joan dan Larun' dik gure zaldia. Rossif zine 
egilleak, film bat Euskalerriari buruz antolatzen ari da. Bere film orlan ikusi 
dezaten, nun bizi dan zaldi berexi bat askatasun osoan, Euskalerritako pottoka 
zaldiak agertuaz, asiera eman nai lioke. 

Z,aldi ori euskaldunaren antzekoa bai da. 
19 72 garren urtean gure pottoka lurgintzaren París' ko perian agertu dute. 

Frantziako lurgintza ministroak ontzaz ta ofizialki artu du gure zaldia. 
Nunaitik eskatzen dituzte pottoka zaldiak. Batzuek loretegietan jartzeko, 

besteak gasolinetegietan, besteak berriz jatetxe inguruetan eta abar. Azkeneko 
lau urte auetan 1.600 pottoka saldu dituzte. Urteko zaldiak seireun franko 
berrietan ta beorrak zortzireun frankotan. 

Danetara !par aldeko Euskalerrian ba omen daude 4.600 pottoka. Fran
tziko toki askotan así dira pottoka azitzen ta sortu dute pottokazalen elkarte bat. 
Danen buru, Paul Dutournier daukagu. Europa'ko saleroste batasunean, ate 
berriak irikitzen zaizkio gure pottokari. Euskaldunak ba dauka esnatzeko garaia 
ta ikusteko zenen gauza ederrak dauden bere Euskalerrian. Noiz arduteko zenen 
o te da bere gauzetaz? Begiak irikitzeko garaia da. Paul Dutournier' ek esaten 
zidan «Naparroak zaindu ta ugaritu bear lituzke bere pottoka zaldiak». Napa
rroa ta Euskalerria maite ditu benetan gure gizon onek. Euskalerriko pottoka 
zaldia ezagutu arazi du ludi zabalean. 

Lana ori berak egin du ta as k o da. Alaxekoa izaki ere gure -mendietako 
zaldia; kuaternario garaikoa, ludian zarrenetakoa gure leitzetan margoztua 
ikusten duguna. Siberian bakarrik dago onen berdiña ... 

Len, Tillac artilariak egin zuen idazti bat pottokari buruz. Ura ezik 
beste denak lo zeuden. Gaur berriz pottokaren alde ta pottokaren bitartez, Eus
kalerriaren alde, Paul Dutournier'ek egindako lana zoragarria da. Euskalerriak 
gauza bat bakarrik bear du altxatzeko, gizonak. 

Errekatxo baten ondotik, gurdi bidea artu genuen eta GORRAIZ 
errixka gure begi aurrean zan: bizpairu etxe ta el iza; laño beltzak 
estali zuten zerua; noiz beinka tarten batetik agertzen zan eguzkia. 

Lenengo etxearen atarían aurrak jolasten. Bein izan naiz erri 
ontan eta aur auen ama ezagutu nuen. Emakume ona ta alaia. Ez 
dira geiago emen bizi. lruña'ra joan ziran baiñan udaretan eta jai 
egunetan etortzen dira. «Pozik al zaudete l ruña'ko auzo batean?» 
nere gáldera. «Nere senarra ez da beinere laketu. Len osasun- aldetik 
ondo ibiltzen giñan baiñan orain erdi eri maiz»; emakumeak. Ixildu 
zan eta lurrera begiratu ondorean, negarrez asi zan, «Ctorri zaitez 
gora» esanaz. Gela bat irikita, mutiko txoro antzekoa aotik lerdena 
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dario erakutsiaz, «onengatik joan gera, gaxo au abeto zaintzeagatik; 
nere senarra berez etzan beinere joango». Ama arek ba zeukan miña 
biotzean. «Auxe bidali zigun jainkoak. Zerbaitengatik izango zan. 
Gaztetan lekaime joan nintzan, gero andik aterata ezkondu ondorean 
J ainkoak ondo probatu nau». Malkoak igurtziaz esan zizkidan itz 
.mikatz oiek. Geroztik Gorraiz'ko emakume ontaz eta bere seme ortaz, 
askotan ta askotan oroitu naiz. Emakume onen negarra oso barrenean 
gelditu zitzaidan. 

Atadiko aurrei galdetu nien: «Zer dio zuen anai gaixoak?». «Ürain 
dala bost illabete il zan». A ze atsedena amarentzat, nion nere baitan. 
Sartu atera motza egin genuen. «Zuen agurragatik ezker mila» esan 
zigun alde egitarakoan neska zarrenak. Eliza txikia da ta orain 
amarren bat urte berritua. Atea erromanikoa ta espadaña zarrak 
gorde ditu. 800 metro goien dago Elke azpian, bertan Pausaran ta 
Orozkua aurrean. 

Orain dala amabi urte eliza berritu ondorean danak alde egin 
zuten. Batzuek damututa daude. lri aundietako auzoko kaiolen antzeko 
etxetan estu bizi bear, lasaitasunik geiago ez, lantegiko txirrina beti 
zorrotz eta epaille... Gu joan ondotik, lurgintza ta aragia garestitu 
ziran» esaten zidan len aipaturako ama onek, Esnoz'ko alabak. Euskaraz 
etzekin eta euskaldunik etzuen erri ontan ezagutu. «Miña aundia 
artzen dut euskaraz ez jakiteakin. Etziguten erakutsi, gizonak musean», 
pariak bai, «esanaz». 

Etxeen izenak zerbait esan nai dute: Mitxelena. Pelloarena. 
Beitikoetxea, Etxetxikia, Maya. Soroen izenak ere ha dute euskal giarrai 
Murdia, Aranekua, lturralde, Tipulatea. Erriko iturriaren izena «ltu
rriotz». 

Gorraiz'tik aterata... Patategiak, soro igartu batzuek eta aldapa 
bera mendi bidea. Gure atzetik euri erauntsia asi zan. Gu aurretik, 
euria atzetik: Lasterka ginkoazen. I nguruetako mendietan etzegoen 
girorik; lañopean zeuden. 

lxtanpa batean OROZ'on giñan. Eguardiko ordu bata laurden 
gutxi Zuzenean Karle Garmendia'rengana joan giñan. Etxekoandre 
argi margolari bikaina ta euskotar zinezko au adiskidea dut. Askotan 
deitu nau ementxe lasaitasunean bizpairu egun igarotzeko. Oraintxe 
da garaia azpergabeko alkarisketa egiteko, alkarrekin bazkaltzen 
dugula. Ateko burnia jotzen dugu. Antxen datorkigu irriparrez, pozik 
gure Karle, larogei urte inguru bainan beti gazte ta otsa abestiaren 
antzekoa: «Sartu, sartu» esanaz; eramaten gaitu goiko gel a zabalara. 
Senarra Blat margolaria, sutondoan dago egurra astintzen. Dagonilla 
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da, bainan Oroz'en euria egin ezkero otza: mendi zokoan gelditzen 
bait da. Bakoitxa txanda ezin arturik gabiltz, ainbeste gauza ditugu 
esateko ta ... Gaiñera Mirentxu beste aizpa Mexiko'n bizidana etxean 
dauka ... Gure alkarizketako gaia, beti euskal giro a gora ta bera, o rain 
eta len, Naparroan eta Mexiko'n. l tzak, abestiak, parra, poza ... , jai 
egun ortan Oroz'ko Garmendia etxean. Karle beti bezala Naparroa'ko 
edestiarekin dabil lauki berriak eginaz ta gure erriaren sena agertuaz. 
Euskal sukarra bizirik dauka Karlek. Alai dago Mirentxu'rekin «!ruten 
ari nuzu» gaztetan ikasitako leloa abesten didate. San Agustín eguna 
da eliztarrentzat eta meza eman nai nuen. Parrokira urbildu ni!ltzan. 
Benito Urtasun erretora adiskidea dut. Erretoretxeko atea jo bezin 
aguro atean nuen besoak zabalik: «gurekin bazkalduko duzu. Zerbait 
artu. Ba nuen zu ikusteko gogoa, lan berriak egiten ari naiz. Oroz
Beteluko toponimia bukatu dut>>. Txanda artu ezinik genbillen. 

Eliza gotikoa beti bezala garbi ta txukun zeukan. Kafea artzera 
etorriko zala agindu zidan. Azparren'dik Abaurregaine'rako bidearen 
berriak galdetu nizkion. «Lagunduko zaituet» esaten zidala utsi nuen. 

Garmedia'ren etxean oñak garbitzeko ontzia prest neukan. On
dorean Mikel eta neretzat bazkaria. Garmendiatarrak oitura zarrakin 
jarraitzen dute ta 12'etan bazkaldu zuten. Gure otordua, zopa, tor
tilla, arraya, igaliak. Gurekin kafea artzera Don Benito zetorkigun. 
K arlek, GORRIZ'ko berriak eman zizkidan. Errixka au sendi onena 
da ta orain nunbait anaia saltzeko asmotan dabil. 

Gudari erne baten ant;:.ekoa idurit;:.en ;:.aigu errixka au. Ira f:Y ibaia ;:.aint;:.en 
dago. Bi;:.kar baten gainean erri onek eli;:.a oso ederra du; katedrala dirudi, 
dan dana arri landu;:. egina. Dorrea, atea ta bataio pontea erromanikoak ditu. 
Oro;:.-Betelu' ko bidea art;:.ean, Art;:.ibar'ren eta Aoit;:.' eko bide ;:.aindari be;:.ala 
jarria dagola ematen du. Bertara urbilt;:.ean, aurrerago joaterakoan, idurit;:.en 
;:.aigu Gorrit;:.' eko erriari baimena eskatu bear ;:.aiola. 

Udarako egun bero batean OSA ikustetik gentozen. lrai:J ibaia oinez igaro 
genuen. Atsaldeko lauak ;:.iran. Erria utsik billatu genun, etxeak erdi erorian, 
ateak irikita zeuden. Antxe ;:.egoen jauregi zarra, bere armarri ta gusti 
inguruan .giza ezurrek zabalduta botiak zeuden. Eli;:.ari erantsia, illobi eder 
bat dago, eli;:.atxo baten ant;:.ekoa, ate gainean itz auek ditu : «Panteon de Joa
quín Aldaz y herederos». lllobiak irikita ikusi genituen. Elizaren atea ere pus
katuta zegon eta barrena arront urratua zeukan; turra altxatua. Ba~aio pon
tearen ont;:.ia lurrean, abetxoa bakarrik zutik: aldare nagusia xeatuta, gainean 
;:.itun arri landu batzuek ebakiak eta eramanak. Iduri zun moruak sartu ondo
rean etorri giñala. Ura ala ikusita otz ikara ematen ;:.un. Eli;:.a artatik oso asarre 
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atera giñan esanez etzegola eskubiderik orrelako lan txarrak gaurko egunean 
egiteko. Ibai ondoan lanean ari ziran langille batzueri galdetu genien zer gertatu 
zan Gorrit¡;' en? Bai erantzuna eman ere eta gu arrituta galditu. O rain dala 
bost urte bakarrik egin omen zitu¡;ten txarkeri oiek. Erri onen nagusiak, euskal
dun naparrak oso jatorrak omen eta aien etsaiak ote zitu¡;ten susmurroa zabaldu 
zata jakin genuen. Noraino iraun dezaken barrengo ustelkeriak eta gorroto txa
rrak! Urte batzuek dirala oraindik, unai mazter bat bi¡;i zan erri ontan eta 
urtero /zaga' ko San Miguel' en elizatxora erromesa egitera, Lcngida' ko erriekin 
batean joaten zan. Berak erriko gurutzea artu eta etxeko andreakin Karle Gar
mendiarekin batean oflez, Aoitzeko kaletik barrena joaten omen ziran. 

Orain eliza osoa berrítzera dijoazte ta erriari lan giro berria ematera. 
Piñudi landare ugari sartzen ari dira ta mendi bideak egiten. :{,aindarientzat 
etxe bezala gaztelu zarra berritzera dijoaztela entzun dugu. Eliza ere ondo 
jartzean, altzatuta dauzkaten gauza eder batzuek jarriko dituzte bertan berriz; 
amabi garren gizaldikoa eserita dagon Amabirjina eder bat, zurazko gotiko kopoi 
bikain bat ere bai. K anpaiak ez dira os ter a atzera etorriko os tu egin zituzten 
zoritxarrez. 

Erri au berritzen dutenean, zeinen ederra geldituko dan bazter au! /raty 
ibaia poztuko da berriz . 

Altxa giñan eta Garmendiarrei ezkerrak eman ondorean ata
dira atera... Erretorak Azparren'eraino b~rebillez eraman nai gin
duen; «Ürrela 5 kilometro oiek bereala egingo ditugu ta azkarrago 
sartuko zerate Aezkoa'n. «Gure asmoari eutsi genion. Etxera lagundu 
genuen erretora. Galtzak eta oñetakoak aldatu nai zitun. Bere asmoa 
bestea zan. Azparren'go bidea guk oñez egiten genula, Don Benitok 
lo kuluxka egin nai zuen. Bidezkoa gainera. Gizon au osasunarekin 
erdi purdi dabil eta bere burua asko zaindu bear du. Be.re etxera, beste 
kafe bat artzera eraman ginduen. Ezezkoa ezin eman eta arreba agur
tzeko aitzaki ona. Alaxe joan ginan ixtanpa batean. On Benito adis
kide miñari ezezkorik ezin nion eman. Izketan así ezkero ~zin gelditu. 
Adiskide jator oneri esker lrati aldeko Artzibar'ko lurrak, errixkak 
eta mendiak ezagutu nitun. Ba ditugu alkarrekin ateraldi jakinga
rriak eginak, maiz gogoan berritzen ditudanak. Oroitzapen guzti 
oiek, une ortan bururatu zintzaizkidan. 

Bein ikaragarria egin genuen. Artzibar' ko erri basatienak ezagutu nai 
nitun. Benitori bidea galdetu nion. Eragozpen aundiak jarri zizkidan. lkusi 
zuen nere asmoa, bakarrik eta nolanai j()(lteko aiña nintzala. Aitortza polita 
egin zidan: «Artzibar' eri buruz liburuxka bat egiten ari nai¡; eta errixka oiek 
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bear bezala agertzeko ezagutu bear nituzte. Zurekin, ori egiteko aukera dut. 
Lagunduko zaitut>>. Naparroan dagon basamorturik aundiena ezagutzera, 
orrela alkarrekin joan giñan. Gure asmo au orain dala 4 urte bete genuen. AR
TOZKI'raino berebillezjoan giñan. Erri au Artziberko egoaldera dago. Agoiz'ko 
bidean. lñarbe igaro, zelai hatera ateratzen da, zubi batetik errixka bertan, 
toki patxara ederrakoan. Eliza erromaniko gotiko garaikoa, bazter batean gaiñeko 
aldean; errenazimientoko gurutzea, Amabirjina barrokoa ederra; Santa Luzia 
gotikoa. Apaizaren etxea utsik, 26 sendi bizi ziran. Bat batean 1 O sendik alde 
egin dute. Gelditu diranak zalantzan. Ez dakite zer egin ala diote, «Ez dugu 
ez sendagillerik, ez apaizarik, ez eskolik. Emengo aurrak lruña' ko ikastetxean 
ditugu». Tokia berriz zoragarria da; ura ondoan, lrati ibaia lodi egiña, aize 
osasuntsua, eguzki garbia, lur zabalak. Turismoarentzat tokia ezin obea. Benito 
Urtasun'ek, 92 urteko aitona zar bat ikustera eraman ninduen. Kalixto Legasa 
gizon zarra azkenekotan zegoen, il zorian oro gaxorik. Aezkoako errañak zain
tzen zuen. Ala esaten zidan euskaraz emakume otz onek «Aitakin euskaraz 
elekatzen naiz». Goiko gelara igo giñan. Baina gure aiton zarrak etzuen. ikusten, 
eztare entzuten eta amasa ezin arturik zegoen. Ain gaizki ikusita pake santuan 
utzi genuen. 

Etxeak, batzuek oso zarrak dira, bat gotikoa eta barrenean enparantxatxo 
batekin inguruan balkoia dula. ]zenak kutxu aundikoa.k; Ayantx, Ezpeleta, 
Junazuri, Arrotxa, Xuriko, Lutzea, Elizazar. Erri ontan masti batzuek erdi 
utsak, kaxkar xamarrak ikusten dira. Len txakoli goxoa egiten omen zuten. 

Ementxen ezagun batzuen etxean, On Benitok mando bat artu nai zuen 
egun ontako bide luzea egiteko. Eman ziguten mandoa erdi oroa. lgo zan gainera 
Erretora. San Migelen baselizako bidea artu genuen. Bero aundia egiten zuen. 
Erritarrak arratsaldian ekait;::aren beldurra ;::eukaten bate;:: ere arriarena eta 
eli;::atxoaren ondoan karburu;::ko kañoi batekin deskarga egiteko gaiak prestatzen 
zebillen gizon bat. Nunbait laño beltza sort;::en danean kimikako autsa bat 
botat;::en dute lañpa garaiz desegiteko. Agustín genuen kañoiaren ;::aindaria ta 
gu aurrera. Orrelako batean, zauliak edo odol txarrak nastu ;::uen mandoa, así 
zan txorakeriak egiten eta biurrit;::en. Erretora gainean gogor. Eroaldia eman 
zion mandoari, bi pullanka bota zitun, erretora okertzen da ;::aldi gainean eta 
arkaitz tartera botat;::en du. «Akabo gure erretore ta gure basamortua», nion 
nere baitan, erretora aidean arkait;::etara erort;::en ikusi nuanian: lasterka joan 
nintzaion. Zuri Zuri egiña zegoen, eskuekin saieskiak artzen zitula, «Mando 
madarikatua» esaten ;::uen. Pixkanaka asi zan amasa art;::en. Altxatzen lagundu 
nuen. Buruan et;::uen miñik artu, odolik ez genuen ikusten. Zutik bero bero 
zegoen nere adiskidea, «ez da e;::er» esan zidan; «Goazen errira bes te mando 
baten billa». Gure aurretik zijoan bakarrik mando ustela etxe aldera. «Ez gera 
tmdo asi», nion nere bailan. Errian gizasemeak parrez gure zai. Beste mando 
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gozo bat eman zioten erretorari. «Banekin naiko lan emango zizula abere txar 
onek. Onda ezagutu bear du», mandozaleak. Ixillik nijoen mandoaren atzetik. 
«Gaizki arkitzen ba dut nere burua esango dizut» erretoraren itzak. Goizeko 
amaika terdietan antxen ginjoazen gure basamortura. Lendabizi urgeldiaren 
gaiñeko aldetik artu genuen bidea. Gero malkarra ta · aldapa; mendia garbia 
zegoen. Piñu batzuen ondotik sartu giñan. Batere aizerik gabe, malloak bezala 
jotzen zuen eguzkiak. Lepo balera aterata esan zidan On Benitok «Uste dut 
emendik dagola VLOZI'ko bidea» Beruntz artu ta ondo ikusten ;:;iran etxe 
eroriak. El iza, larrak artua, alderdi guátik lertzen; 18 garren gizaldiko erre
taula baten aztarnak ikusten ziran. Inguruan etxeen ormak txintxilik eta biz
pairu zugaitz. Lur erre arek etzuen itxura onik. Azkeneko sendiak orain dala 
30 urte alde egin zun. Erri onen nagusia Jauregizar' k o markesa amen. Erri 
oneri buruz esaera bat da dago « Ulodra, erria emanta ere ez diteke bat joan». 
Ango itxura txarra ikusita, biotza oztuta gelditu zitzaigun. Erreka aldera abiatu 
giñan sartalderuntz. Ura bera ta gu ondotik gora: sasiak eta baso itxia ondoan. 
Ezker aldetik gaineko aldean mendi magalean ULI-GOIKOA ikusi genu~n. 

Orain dala 7 urte sendi bat bizi zan eta Benito Urtasun oroitzen da nota iru 
apaiz illetara oñez etorri ziran. Eliza erromanikoa da, sarrera arku erdi boro
billakin. Dorreko kanpaiak ijituak ostu dituzte. Elizaren ezker aldetik biz
pairu etxe oraindik zutik. lkullu bat ate irekiakin, abel gorriz betea zegoen. 
Bero aundi arekin itzala nai zuten nunbait. Orain ez da iñor bizi, noiz beinka 
unaia datar. Elizaren gaiñeko aldian zelaitxo batean itzalean bazkaldu genuen; 
urdai azpikoa, gazta, ta igaliak. Mandoa, ondoan, belarra }aten. Luzatu gabe 
altxa giñan eta erreka aldera, alde. Betik ain izen politako erri illari begiratu 
bat eman nion eta /zaga ondoko nekazari batek esana bururatu zitzaidan: «Gu 
gazteak giñala, txolarte aundiena Uligoiko' an egiten genuen. Erri ortako fes
tetan, iru eguneko jaia izaten zan. Aizesonuakin, gaba ta egun, dantzan, lertu 
arte». 

Erreka ondotik ginjoazen eta bi alderditik mendi zikiña ta itxia. Ariz
kuren' era joan nai genuen bainan Erretorak etzekin ziur nun zegoen. Goiko mal
kar batean eskubi aldera borda ikusten zan. Putzu aundi bat igarotzerakoan 
subea igeri. Pixti txar ura joan be;:;in azkar igaro ginan; basoa itxia ta zikiña. 
Piñu batzuetan txintxilik gatza goxokien antzera aberentz;at. Mendi bidea ikusi 
genuen eta andik gora; larra, sasia, arantza, sastraka; an zeuden eragozpen 
danak ibiltzeko. Goiko mendi arkaitzperaño atera giñan, gero bordara jetxi 
bainan erririk etzan ageri. «Emen izan bear luke, an ote da?», zion Benitok, 
«galdu gera, geroxeago». «Goazen atzera berriz errekaraño. Beste men~i artan 
izan bear du». Atzera berriz, mandauliak bidali ez;iñik eta zaztaka ederrak 
ematen zizkigutela. Egarria. Aoa legorra~ paperan antzera biurtua. Beko erre
karaño jetxi eta ezker aldetik mendixior estua artu ta goruntz poliki poliki. Nere 



154 JAKA1RA O~EZ- NAPARROA'N ZEAR 

soña arrizkoa nula zirudin. Otaka ta sasi zikin zakarra erditik igaro ta goiko 
ari;::tegira atera bear. Orduntxe aritz batzuen atzetik gure errixka goien, goiko 
mendiaren magalean ikusi nuen. Ari;::tegi artaraiño ateratzen kosta zit;::aigun. 
,Zugaitz aundiak, baso galanta alderdi artan. Gure atzeko aldean, gu ibillitako 
mendia baso;:: josia ikusten zan. Antxen egin genitun gutxinaz iru ordu galduta. 
ARIZK UREN gure aurre(ln usturik, illa, Araxamendi mendi magalean. 
Etxe danak ia lurrean. Etzan nolanaiko erria. Elizaren aurrean. illerria sasiak 
dana artua. Eliza erromanikoa, arri landuzkoa, ategainean krismoia. Sarreran 
sasi zuztar !odia. Bidea garbitzen naiko lan, eskuak eta soña urratu genitun, 
larrutu zitzaigun a;::ala. Eliza barrenean zola altxatua ezurrak bazterretan. 
Bataio Pontea erromanikoa autsia, urbedeinkatuen ontzia lurrean. Ura zan 
erri baten eriotzaren itxura txarra. Elizaren ondotik goruntz etxe batzuen artetik 
igo giñan. Bi alderdietan ziran etxeen aurreak zutik zeuden; arrilandazkoak 
jauregin antzekoak, sarrera zabalekin. Azkeneko sendiaren burua, tratantea 
omen eta edan egiten nunbait, zerbait gaizki atera zitzaiola ta anka. Diputa
zioak erosi du erria ta zugaitzat aldatu ditu. Emendik urte. batzuetara, Ulozi, 
Uli ta Arizkuren'go baztar ontan baso galanta azi ondorean lur basati beldur
garria biurtuko da. Emengo mendien beste aldean Urraul goikoa ibarra gel
ditzen zaigu. Erretorak dionez, emengo errixka auen ant;::era, an ere usturik 
daude ta ikaragarri;::ko basamortua izango da emengo basoak Urraulkoakin 
bat egiten dula. Izan leike emen egotea Naparroak daukan basamorturik aundiena 
ta basatiena. Ala diote inguruetako gizasemeak. 

Arizkuren' dik Ekiza' rako bidea artu. genuen. Lengo galtzara ;::arra da. 
Galt;::ara edo gurdi bide onek mendia zear art;::en du ipar aldera. Lepo hatera 
atera giñan; borda, belazea ta burnizko arantzakin etsia. Illunabarra sartu 
zitzaigun. Benito mando ganean, ni at;::etik motel, oso motel gaiñera. Orduter
diko bidea eginda egi batetik, baso bat igaro ondorean maga! zabal batean EKIZA 
jauregia. Erreka bat a;::pitik eta gaiñeko aldean errixka. Don Beniton eliztarrak 
dira. Lendabi.z.i morroia beiak edanarazten ikusi genuen, gero etxekoandrearen 
aita, biyek euskaldunak. Jauregira eraman gindu.zten. Sukalde berri ta eroso 
batean sartu bezin aguro alki batean etzanda gelditu nintzan burua mai ganean 
nula. Ez nuen ezer ent.zuten, ezta ere ikusten: egarria bakarrik nabari. «Ler
tuta dago», ;::ion etxekoandreak. Apaltzen eman nai ziguten, nik ezin. Pixko 
bat laiaitu ondorean eguneko azkeneko argiakin eliza ikusi nai nuen. Jauregi 
ondoan larreak. Nunai .zaldiak eta beiak. Azpian erreka garbia, bizpairu to-
kietan put.zu aundiak ditula. . 

Ekiza toki irik.ian gelditzen da, bakardade aundian. Lenengo erria bost 
kilometrora dauka. Eguteran dago: egu;::kiak ondo gozat;::en dula. Osasunarent.zat 
toki gutxi izango dira ain onak. Txoriaren otsa ta aberearen yoareak, ez da 
besterik ent;::uten. Tokia basatia ta ei;::earentzat egokia. 
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Ekiza, Artze baillarako turra da, Urraul ondoan dagona. Gaur bidez 
Artozki' kin lotua arkitzen dugu. Lasaitasunaren billa dabiltzanentzat bikaiña. 

Ez da beiñ ere erria edo errixka izan. Emen Jauregian zalduna bi;::itu da. 
Gaur sendi bat dago. Inguruetako lurralde, mendi ta basoen nagusiak dira. · 

Etxe barrena, ain urruti bizitzeko oso ondo apaindua daukate ta erosotasun 
aundiak dituzte . Argia ere berez sortzen dute. 

Senar emazteak bizi dira. Ez daukate aurrik. Gaiñera emazteareh aita 
ikusi nuen, berez aezkorra; Basaburua'ko morroi bat daukate. Eun abere buru 
zaintzeko norbait bear. Nere ezustea aundia izan zan bi euskaldunekin topo 
egin nuanean. Aezkoa' ko aitonak eta Basaburu' ko gazteak euskaraz ondo zekiten. 
Lasai gure izkuntzan mintzatu giñan. Orain eun urte Bonapar~ek dionez, emen, 
Artze baillaran, euskaraz egiten zan, gaur ez. 

Ezkil dorre luze batekin ageri zegoen eliza; ikusteko gogoa neukan. Oso 
garbia arkitu nuen. Ba dauka erromanikoa bataío pontea, ikusteko ainekoa; 
zabala, borobilla, arrizkoa, pelota antzeko irudiakin. Gaiñerako gat.,¿ak etzaizki
dan ain ederrak iduritu. Ba daude ol margotuak, baiñan asko · balio ez dutenak 
eta ondatuak daudenak. 

Geroago Jakin dut, eliza ta aurrean daukan illerri txikia berritzekotan 
dabiltzala. Nunbait oraingo nagusiak beren osabengatik daukate Jauregia eta 
aiek beren azken itzan agertzen ;::ieten, beren ondasunen jabe izatekotan emengo 
eliza ta illerria berritu ta zaindu bearko luketela. 

Berritzekotan zebiltzala Jakin nuanean poztu nintzan. Aintziñakoen itza 
betetzea gauza ederra da ta aien naia aurrera eramatea obea. Eliza ta illerria 
toki santuak dira ta geroagoko bizitza ta aintziñako gizonetaz oroitu arazten 
digute. Toki oiek guztiz berexiak ditugu la merezi dute beti apainduta eukitzea. 
Gaiñera emengo el iza berritzea bidezkoa da; sendoa, arrizkoa, antziñako kutsu 
aundikoa ta toki egokia . 

Eliza au berritzea, tengo zarren gogoan zegoen ta aien naia egitea, tegea 
betetzea da. Entzun det ia 600.000 pezeta kostako zaiela bear bezala berritzen. 
Arri zar oiek balio aundia daukate, sisismenaren ezaugarri ta gure arbasoen 
ametsak edergallu biurtuak dira. 

Jauregian Jaten eta edaten ugari eman ziguten. Gorputza arindu genuen 
eta gaba gaiflean sartu zitzaigula Artozki' ko bidean jarri giñan: Gaba illuna, 
erreka azpian, arkaitzak ugari bide bazttJrrean. Ematen zuen ludiko azken 
muturretik gentozela. 

Gazteluko nagusiak lasai zeuden erretorakin izketan ta guk ikusitako 
errien berriak Jakin naian. Erri oni buruz esaldi politak entzun genitun: «Ekiza'n 
eguzkia ateratzen da, Arizkuren' en illargia, Uli goikoan izarrak eta Azparre' en 
aberastasuna». Beste· esaera zarrak ala dio: «Azparren paraisoa, Ekiza bigarren 
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zerua, Uli goikoa purgatoria ta Arizkuren inpernua». Aspaldiko asaera oiek 
zerbait esan nai dute. 

Illunduta bide eder batetik Artozki'runtz abiatu giñan. Mando gainean 
oraingoan ni Joan nintzan eta erretora oñez atzetik. . 

Ibillialdi ontako eragozpenak ikusita, nornaik ulertuko du zerengatik 
artu nuen, Naparroan zear ain goitik bidea. Errege bide ondotik ez nuen ibilli 
nai ta Arizkuren ta Urraulgoi' ko mendi zulotan ez sartzegatik zernai emango 
nuke; mendi illunak, baso zikiñak, bideak urratuak edo galduak. Orduan goi
gotik ibilli bear. 

Artozki inguruan, utsik dauden iru errixkak, ere ezagutzen ditut. M UNJA/N' 
Artozki aurrean errege bidearen gaiñeko aldean aldapan. Buruzokoa mendipean 
eguteran. Eliza ganean, txikia erdiarokoa ta etxe galanta, Jauregi zarra bean; 
bataio pontea gotikoa dago ta Santa :(,ezilia barrokoa. Artozki' ko zubia igarota 
ezkerreta mendi bidea artzen da. Aldapa igo ta errixka, gain batean dago egutera 
aldera USO Z izena du; El iza erromanikoa, txikia, bataio pontearekin. Ba
rrengo iduriak eraman dituzte gotzaitegira. Etxeak zarrak dira ta '15 garren 
gizaldiko hizpairu teyo gotikoak ageri daude. Eliza ta etxeak irikiak zeuden. 
Erri inguruan mendi garbia, bainan legorra ta belarrik gabe, arrixka ta iñarra. 

LAKABE'ko bidea, Oroz'ko karreteratik ezkerreta artzen da · lñarbe'ra 
iritsi aurretik. Mendi bide aldapatsua, orregatik goiko leporaño igo bear. Errixka 
au Lakarri mendipean dago. Eliza alde batean egutera aldera bakarrik eta 
erria auntxaxeago. Eliza sarreran, goiko aterpetik eroritako engor luzea dago 
txintxilik. Emengo 16 garren gizaldiko zillarrezko gurutzea Oroz' ko parro
kian daukate ta irudiak lruña'ko museoan. Erri ontakoa san /barra Kalor¡jea, 
Orreaga'ri buruz liburu mardula ta sendoa gizaldi ontan idatzi zuna. Euskaraz 
ha omen zekin. Erri au ustu aurretik, bertan zeuden zarrak euskaraz ha ze
kiten. 

Berebillez igotzeko bidea euki izan ha tute, ez lirakela danak Joango, en
tzun nuen. :(,oritxarrez ikusi ditugu erriak erregebide ondoan, toki zoragarrietan, 
aurrerapen aundiekin, argia ta ura Jarri ondorean usturik gelditu diranak. Gai
tzaren zuztarra urrutirago billatu bearko da. Buruauste ikaragar:ri oneri buruz, 
len ere bizpairu lantxotan agertu dut nere ustez oñarria. Eziketaren aldetik 
askatu bear litzake korapillua. Erri txikitan lan egin eta bizitzeko gaur giza-

. semeak eziketa berexi bat artu bear dute gaztaroan. Soroa lantzen ez danean, 
dan dana larrak itotzen dute. Erri txikietan berdin gertatzen da. 

Atertu zuen eta eguzkia gurekin genuen. Oñez A:(,PARREN'era 
errege bidetik abiatu giñan. 3 kilometro daude Oroz'tik. Aldapa pixka
naka gora dijoa. Lendik ezagutzen nuen errixka polit au. Benito Ur
tasun Oroz'ko erretoraren sorterria da. Bein ikustera eraman ninduen. 
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Oraingo ontan batez ere, Abaurregaine'ra zijoan mendibide on
doko bazterrak ezagutu nai nituen. Ez dakit zerengatik nai onek edo 
mendi bazter oiek deitzen ninduten. Batez ere Azparren'goak Aezkoa' 
koekin zeuzkaten artuemanetan, nundik nora jotzen zuten jakiteko; 
aberezaleak, basamutillak, artzaiak, festetan eta abar. 

Azparren ikusten genula Benitok berebillez aurreratu ginduen 
otsa turutari eragiñaz. Geroxeago enparantzan gure zai genuen. Anaia
ren etxera kafe bat artzera eraman ginduen. Sendi zoragarri ura agurtu, 
erriko berriak jakin eta Eliza begira gelditu giñan. Errixka au ez da 
nolanaikoa. 

Erria ta inguruak politak dira. Baigura mendia andik bertan 
dago, bere 1472 metroekin. Mendiz bidea dute Abaurrea gaiñera 
joateko. Garai batean gizarteko artuemanak bide ortik egiten ziran. 

Eliza, oso ederra; arrizkoa, amairu garren gizaldikoa. San Martín 
izena darama. Bataio pontea ederra du, erromanikoa, indar aundikoa, 
arrizko pelota batzuen antzekoak ba ditu. Baita gurutzea zillarrezkoa 
oso ona dauka eliz onek, amasei garren gizaldikoa. 

Parroki onek ba ditu bitxi ederrak, ugari ta oso onak. Nunbait, 
obispadokoak Iruña'ra eramateko beldurra zuten ta erretore etxean 
museo baten antzera gela bat antolatu dute bitxi guztiekin; amabirgina 
bat gotikoa; beste bi amabirginak amasei garrengoak, bestea gotikoa, 
baita ere San Migel bat emezortzi garren gizaldikoa. 

Ain ondo antolatuta dagon gela erretore etxean arkitzen da. 
Apaiza ez da errian bizi ta etxe au utsik daukate. T okia bai dala egokia 
ikastola baten aurrentzat udarako lekua antolatzeko. 

Etxe ortan ere, erritar guztientzat jarria daukate edantoki bat. 
Bakoitzak bere giltza dauka ta artzen du bear duna bertan ordaña 
utziaz . 

Erri ingurua, basoz josita dago. Errixka onek ia urtero mendiko 
egurrakin 300.000 pezeta biltzen ditu. Diru m:rekin erri osoa apain
dua daukate ta bear dituzten tresna guztiak baia erosten. Orain berriz 
beldurtuta daude. Zortzi sendi bizi dira ta urtero erria ustutzen dijoa. 
Etxe batzuetan guraso zarrak bakarrik gelditzen dira. lru sendi edo 
famili baino gutxiago izan ezkero, erriak bertako basoaren eskubideak 
galtzen dituzte ta orduan Diputazioak artzen ditu bere gain. Ori 
ez gertatze arren ta basoak diru asko ematen dualako pentsatzen asi 
dira ez ote litzaken bidezkoa, Andaluziatik sendi batzuek errira bizi
tzera ekartzea. Ez dago gaizki pentsatua. Gaur Naparroa'ko errixketan 
gertatzen ari dana ikusita, gogoa ematen du Afrika'tik beltzak ekartzea, 
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gainerakoan Naparroako baillara saillak basamortuak biurtuko za¡z
kigu. 

Etxeen izenak ere alakoak, ederrak eta oso euskaldunak; Ra
monena, Paskualena, Semetxiki, lriarte, lrigoien, Iturri, ta Beroki. 

Oso gutxi arte egiten zan euskaraz. Gaurko gizon ta emakumeak 
aurtzaroak etxe guztietan entzuten zuten. Oraindik esaera ta itz asko 
dituzte gogoan. 

Oraindala ogeita amar urte erriko artzaiari entzuten omen zioten 
oiuka asten zanean: «ABREAK, ABREAK... EKIZA bidera edo 
ERRE KA bidera ... » 

Garai berdintsuan, Garizuma igandetan mutillak etxez etxe eske 
zebiltzan eta «ITXAUSAGA» esaten zuten ta intxaurrak biltzen 
zituzten. 

Erri auek, naiz aberatsak izan, oso gutxi beren alde egin dalako, 
iltzera dijoaz. 

Berealaxe goiko azkeneko etxeraño aterata Abaurreko erreka
runtz joan ginan. Erreka ondoan dijoan gurdi bidea artu genuen. 
Laño zuriak genituen gure ganean. Errekan otza ta inguruak bustiak. 
Ur garbia kantari, gorondilloz bildutako arri borobil en tartean egin
dako bidetik zijoan. Noizbeinka putzu aundiak, bestetan jauziak 
ematen zitun, bestean berriz zabaltzen zan ta xorrot me ta tantotan 
zijoan. Bi alderditara baso illuna ta galanta, pago liranak, zuzenak, 
luzeak, ostajea zabala, hetea. Basopera ateratzen asi giñala, orbela 
usteltzen ankapean. Lerra ere goi aldera ugari zegoen ta tarteka txopo 
makala ostoak margoz aldatzen, muskerra uzten ta gorrixtak artzen. 
Ibilli ta ibilli, erreka, arria ta basoa. Soñarentzat ibiltzeko girorik 
onena. Gañera gidaria ezin obea genuen bertako semea, gaztetxo 
garaian artzai ibillia ta bazterrak eskua bezin ondo ezagutzen zituna. 
Guretzat ez nolanaiko zoria. Bazter arrotz aietan Baigura (1477 mtr.) 
eskubi ... Mizkiluz (1318 mtr.) ezker genituela gu bi mendi oien magal 
pean bakarrik ibiltzeak beldurra ematen zuen. lzketan ta oñez gelditu 
gabe ginjoazen, gure itzak; idaz lanak; Oroz eta Artzibar'ko gora
berak. Orduntxe jakin nuen Simeon Oroz'ko maixu euskalzale jato
rrak gaztetxoei txistua erakasten zebillela. Bizpairu urterako ba zi
tuzten orrela, Oroz-Betelu'n txistulariak; egitazko eziketa orrekin 
berpizten da euskal sena. Gañera neska talde bateri Beniton .arrebak, 
euskal dantza errex batzuek, erakasten asia daukagu ... Urte gutxitan 
orra Oroz aldatua arkituko genuke. Euskalerriko izarra Naparroko 
zulo illunenak argitzen zebillen. 
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Azkenean oso gora atera giñan, putxuak zeuden ta gure bidea 
lokatzez hetea. Bazterretik al zala ibilli bear. Gizon bat ikusi genuen 
beien billa. Bi itz euskaraz egin genituen. Abaurregaine'koa zan. 
Basoa garbitzen zijoan ta helar xea zelaitxo batzuetan agertzen asten 
zan. Zugaitzen tartetik urruti bañan gure aurrean Auñamendi ageri; 
arkaitz zorrotzak, itsaso arrotuaren antzera, urdin illunez jantziak. 
Antxen euki genituen Benito'kin azken solasak; «] arrai bid e oneri 
ta Abaurrean zerate». Orduterdiko bidean lagundu ginduen Benitok, 
ura zan adiskidearen biotz zabala. Aldapa bera otoitzean joango zan 
gure apaiz ona. Noiz beinka nere ustez berrituko zitzaion mandoak 
Ulozi'ko bidean emandako ostikoaren oroitzapena. 
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