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Hitzaurrea 
 
Orozko haraneko kondaira mitikoak tesiaren oinarria Orozkon eginiko inkesta 
da: 1980tik 1992ra, kondaira mitologikoei eta sinesteei buruz hogeita lau 
orozkoar galdezkatu eta haien ahotik 200 bat kontakizun bilduak izan ziren 
orotara, bertsio desberdinetan. 
 
Lanak bi zati nagusi ditu, corpusa eta analisiak. Lehen zatian (corpus) kondaira 
bakoitza bi zutabe paralelotan idatzia dago: ezkerrekoan ezpainetatik harakoan, 
transkripzio fonologikoan, eta eskuinekoan bizkaiera literarioan. Izaki mitikoen 
eta gaiaren arabera sailkatuak dira kondairak (sorginak, laminak, Anbotoko 
Anderea eta ekaitzegileak, familiarrak, deabrua eta Ama Birjina, leku 
aipagarriak, ospakizunak, berriemaileen iritziak, bizimoduak). 
 
Bigarren zatian (analisi), corpuseko testuak analizatzen dira, hartan ageri diren 
ordenan gehienetan, hau da, corpuseko kapitulu bakoitzari analisi kapitulu bat 
doakiola. Eskola zehatz baten irizpideei mugatu gabe, ikusbide anizkoia 
aukeratu da mitoei begiratzeko; esan nahi baita, haien edukia, forma eta 
funtzioa kontuan hartu direla, eta beste mitoei erkatu, Euskal Herrikoei zein 
kanpokoei. 
 
Bertako testuinguruan aztertuak eta auzoen mitologiaz argituak, konparazioei 
esker munduko beste mitologietan ere sartzen gara, gurea hobeto ulertzeko; 
eta, alderantziz, bertsio eta aldagarri desberdinek elkarren argigarri baitira. 
Azterketa egin arau, ikusten ahal da mitologia autoktonoak nola jokatu duen 
elementu arrotzak hartzeko eta bereganatzeko, nola bere egitura propioan 
sartu dituen kristianismoari mailegatu dizkion pertsonaiak (deabrua eta Ama 
Birjina, adibidez), eta nola horretarako aldarazi dituen, behar zituzten 
ezaugarriak eratxikiz. 
 
Finean, Orozkotik abiatuta, ikerketa eta konklusioak ez dagozkio bakarrik 
corpusari baina euskal mitologia osoari. Eta, bide batez, erkaketak baieztatzen 
du euskal mitologia ez dela isla bat, Europakoan kokatua dela eta harekin 
harreman estuetan. 
 
Mitoek bere ingurumenean betetzen dituzten funtzioak eta bideratzen dituzten 
gogoetak nabarmentzen dira: ekonomikoak sozialak, existentzialak, 
izpiritualak... Kezka horiei mitoek eskaintzen dizkieten irtenbideak sinbolikoak 
direnez, sinboloen ibilmodua eta haien efikaziaren mekanismoak agerraraztea 
da kontua. 
 
Bestalde, mitoek osatzen duten egitura sarea erakusten saiatzen da. 
Erredundanteak izan zein kontraesankorrak izan, elkarren komunikazio eta 
eraginean hartzen dute zentzua: mito bakar baten esanahia ezin da ulertu 
besteekin dituen antza eta diferentzietan ez bada. 
 
Konklusioa da Orozkon bildu mitoek egiazko sistema bat osatzen dutela, eta ez 
direla funtsik gabeko nahasketa; eta hori da baieztatu nahi den lehen hipotesia, 
euskal mitologia osoari zabal dakiokeena. 



 
  

 

 
 
 
Hartatik bereiztu ezina, bigarren hipotesia hauxe da: mito horiek jendarte batek 
eta pertsonek ukan dezaketen sinbolizazio beharra asetzen ahal dutela, beren 
kezka material eta izpiritualei buruz gogoetak eta irtenbideak eskaintzen 
dizkietelarik. 
 
Gaur egun mitologia autoktonoak duen egoera murriztuan ezin badu horrelako 
eginbehar soziala burutu, atzo eta gaur bildu materialak aski dira erakusteko 
mito eta errito horiek erlijioa osatzen dutela eta erlijio baten funtzioak bete izan 
dituztela, kolektiboki onartuak eta sinetsiak izan direlarik. 
 
 

 
Anuntxi Arana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: Tesia 1998an argitaratu zuen Euskal Herriko Unibertsitateak. 
Argitalpen digital honetan, aurkibideetako orrialde-zenbakiak ez dira beti 
zuzenak, eta Corpusean gerta daiteke transkripzio fonologiko eta literarioaren 
zutabeetako testuak ez izatea lerrorik lerro elkarren aurrean. 
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 XEDEAK ETA BIDEAK 
 
 
 
 
 
A. Lanaren xedeak eta bideak 
 
 
 Lan honen helburu orokorra Orozkoko kondaira mitikoak 
bertan jaio edo bizi direnen ahotik biltzea, ahalik eta 
fildelkien transkribitzea eta interpretatzea da. 
 Funtsezko helburu horrek bi alderdi ditu: lehena corpusa 
osatzeko lekuan lekuko lana, eta bigarrena bildutakoaren 
analisia. Biak elkarren osagarriak dira eta elkarren eraginpean 
dira; baina bakoitzak bere metodologia du eta bi zatitan 
agertuko dira, lanaren itxura baldintzatuz.  
 
 
A. 1. Corpusa eta analisiak 
 
 Lanaren oinarria corpusa da, eta hartatik abiatu dira 
analisiak. Hauek, interpretazio guztiak bezala, aldagarriak izan 
daitezke; corpusak, aldiz, beti atxikiko du bere balio 
antropologikoa, literarioa edo linguistikoa eta, beraz, arreta 
handia merezi izan du haren osatzeak, hala gaien biltzean nola 
transkripzioa egitean. Ez ditut, noski, Orozkon izan daitezkeen 
kondaira guztiak jaso; alor honetan exhaustibitatea ezinezkoa da 
eta, zorionez, ez premiazkoa, eta bildutakoa aski erakuskari 
esankorra da haren gainean konklusioak atera ahal izateko.  
 Analisien betebeharra corpuseko mitoen esanahiak bilatzea 
da: zein diren mitoen egiturak eta eduki semantikoak, zer lotura 
den mito desberdinen artean eta mito beraren bertsio desberdinen 
artean, nola diren kontatuak eta zer bilakaera izan duten. 
Horrekin batera, zer diren mitoak ekoiztu edo transmititu 
dituzten jendeentzat, zer eragin duten haien bizitzan, eta 
bizimoduak zer eragin duen mitoetan.  
 
 Galdera hauei testuinguru zehatz batean baizik ezin dakieke 
erantzuna eman eta horretako beharrezko da lekuan lekuko lana. 
Egia esan, Euskal Herriko mitologiaren bildumak oso ugariak 
dira, materialak batzeari eman zaio-eta lehentasuna. Orain, 
gehiago jaso baino areago, guzti hori analizatzeko tenorea da. 
Zertarako orduan, besteek jasotakoa analizatu orde, berriz 
bilketa egitea? Hainbat arrazoin badira.  
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 Hasteko, ikerketa eremuan sartzeak ingurumena hobeto 
ezagutzeko parada ematen du, biziki garrantzitsua dena, 
azterketaren funtsezko baldintza baita berriemaileen bizimodua, 
ohidurak eta eritziak hurbiletik ikustea. Elkarrizketa 
berriemaileen etxean eginez geroz, mitoa bere bizi-lekuan 
ulertzen da, ingurugiro geografiko-soziala eta kontalariaren 
nortasuna bitartekorik gabe agertzen direlarik; horri esker 
inkesta egilea ohartuko da kontalariak zer pentsatzen duen 
esaten duenari buruz, sinesten duen ala ez, serioski ala trufaz 
ari denez, hartaz hunkitua den ala harekiko distantzia hartzen 
duen, istoria ongi dakien edo ahanztuxea duen, etabar. 
Gaiarekiko kontaktu zuzenak ikerlariaren begirada aldatzen du, 
gainera; ez da berdin mito bat irakurtzea eta sinesten duenaren 
ahotik entzutea: azken kasu honetan hunkidurak leku handia 
hartzen du eta, niretzat dudarik ez da, mitoaren alderdi 
garrantzitsua da haien eretzean den sentimentua. Zalantza barik 
lekuan lekuko lana istorio biltze hutsa baino gehiago da, eta ez 
alferrekoa, bereziki analisia egiteko xedea duenean.  
 
 
A. 2. Kanpoko eta barreneko antropologia 
  
 Etnografia luzez ibili da jendarte eta kultura exotikoak 
arakatzen, Europatik kanpoan askotan, eta oraindo noizean behin 
aipatzen da barne antropologiak izan dezakeen arazoa, hau da 
ikerleak bere objektuarekin falta dukeen distantzia. Arazoa 
faltsua da, Europako folkloristen lanek erakusten duten bezala. 
Haiek beren erresumetan inkestatu dute, eta behar haina 
urruntasun hartzeko modua aurkitu dute, arkaikotzat zeuzkaten 
ohidurei begiratuz, edota nekazal munduan iraun duten aintzineko 
aztarnei so eginez hiriak eta eskolak moldatutako begiez. Gisa 
guztiz, gai bat ikertzeak harekiko arroztasun zerbait suposatzen 
du, Fabre eta Lacroix ikerleak ohartu direnez: 
   N'a-t-on pas tendance à mêler arbitrairement un jeu de 

distances de toute nature, géographique, culturelle et 
historique avec la distanciation objective qui naît de la 
formation scientifique d'une lecture du réel? (Fabre & 
Lacroix, 1974: 259). 

  
 Ezin da ukatu, bestalde, kidetasun kulturalak ikerlearen 
lana errazten duela. Jende talde batek esaten dituen kondairak 
ulertzeko haren tradizioaren ezagutza minimo bat izan behar da. 
Istoriak beren ingurugiroan kontatuak izateko eratuak dira, eta 
haien alderdi edota konnotazio zenbait bertako bizimoduari, 
sinestei edo erritoei doazkie. Nork bere herrian inkestatzeak 
oinarri ona segurtatzen du. Kanpoko antropologiaren alde mintzo 
den Evans-Pritchard-ek berak dio (1969: 103) ikerleak bere 
inkesta eremua eta bereziki bertako hizkuntza ongi ezagutu behar 
dituela.  
 Bertako hizkuntza, gure kasuan, euskara da, baina Orozkoko 
hizkeran. Eta aitortu behar dut harek pausatu didala arazo bat 
baino gehiago, inkesta aurreratu arau tikiagotu badira ere. 
Badakit bilketa egitean orozkoar batek ondorio hobeak lort 
zitzakeela lan tikiagoa eginez eta, Etxebarria Ayestak dioen 
bezala (1991: 26), bertakoa dela biltzaile ideala. Baliteke, 
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bestalde, informatzaile gehienek beren lekukotasunak polliki 
eman zitzaketela erdaraz, eta orduan ulertze arazorik ez 
zitzaidakeen pausatuko. Baina segur da eman duten informazioa 
euskaraz hartua eta euskaraz pentsatua dutela, eta bere 
jatorriko hizkuntzan dela adierazgarrien, Lévi-Strauss-en ustez 
(1958: 23) “traduttore tradittore” formula ia hutsa bada ere 
mitoen diskurtsoan.  
 
 
 
 
B. Definizioak 
 
 
 Lanaren izenburuak, “kondaira mitikoak”, gaia zehaztera 
behartzen du lehenik eta behin. 
 Lehen arazoa mitoaren definizioa da. Orain arte, nik 
dakidanez, ez da ikerle gehienek onarturiko definizio 
funtzionalik, eta etsipena-edo nabaritzen da eskasia horren 
aurrean. Guiart-ek bere ezintasuna aitortzen du:  
 
  (Les) mythes, ou du moins ce que nous appelons ainsi par 

commodité - puisque nous savons confusément ce qu'ils sont 
sans jamais pouvoir les définir (Guiart, 1989: 21). 

 
 Poupard-ek ezintasuna zertan datzan zehaztu nahi du: 
   
 Une réalité aussi complexe que le mythe ne peut faire 

l'objet d'une définition. Ce serait réduire à la seule 
dimension intellectuelle ce qui relève de l'entièreté de 
l'homme (Poupard, 1984: 1171). 

 
 Lévi-Strauss-entzat (1958: 232) ez da arazorik; definizio 
zehatzean baino areago intuizioan fido da, eta axioma gisa 
ematen du “l'évidence qu'un mythe est perçu comme mythe par tout 
lecteur dans le monde entier”. Alta, Mauss-ek jadanik azaldu 
zuenez: 
   Il est extrêmement difficile de distinguer ce qui est 

mythe, c'est à dire, ce qui est à proprement parler 
religieux, et ce qui est légende, conte ou roman. Derrière 
l'épopée et les contes, il y a souvent chance de rencontrer 
les mythes (Mauss, 1969 II: 281). 

 
 Dumézil-ek, bere aldetik, 1970ean aitortu zuen “avoir 
essayé toute sa vie de trouver des critères explicites 
permettant de distinguer ces deux genres (le mythe et le conte 
merveilleux), et ne pas les avoir trouvés” (Greimas, 1985: 21). 
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B. 1. Sinetsiak eta sakratuak 
 
 Malinowski-k dioenez (1969: 104-114), Trobriand irletako 
biztanleentzat ez da zalantzarik. Haiek argiki bereizten dituzte 
ipuinak, legendak eta mitoak; lehenak ez dituzte zinezkotzat 
hartzen; bigarrenak historikotzat, egiazkotzat, dauzkate; 
hirugarrenak, mitoak, egiazkoak izateaz gain, sakratuak dira: 
erritoak justifikatzen dituzte, araudi sozio-moralak ematen eta 
haien jatorri zaharra bermatzen dute.  
 Eliade-k bereizketa bera aipatzen du:  
   Dans les sociétés où le mythe est encore vivant, les 

indigènes distinguent soigneusement les mythes “histoires 
vraies”, des fables ou contes, qu'ils appellent “histoires 
fausses”. (...) C'est la raison pour laquelle on ne peut 
raconter indifféremment les mythes. (...) Tandis que les 
“histoires fausses” peuvent être racontées n'importe quand 
et n'importe où, les mythes ne doivent être récités que 
pendant un laps de temps sacré (Eliade, 1965: 19-20).  

 
 Gure kasuan, gezurrezko / egiazko berezketa ez da inondik 
ere hain garbia, baina kontutan hartzekoa da mitoaren 
parametroak aukeratzean; Eliade-k berak, definizioa eman gabe, 
azpimarratu du egiatasunak duen garrantzia mitoa erroturik 
dagoen jendarteetan:  
   Pour de telles sociétés, le mythe est censé être la vérité 

absolue, parce qu'il raconte une historie sacrée, c'est-à-
dire, une révélation trans-humaine qui a eut lieu à l'aube 
du Grand Temps, dans le temps sacré des commencements (in 
illo tempore). Etant réel et sacré, le mythe devient 
exemplaire et par conséquent répétable, car il sert de 
modèle, et conjointement de justification, à tous les actes 
humains. En d'autres termes, le mythe est une histoire 
vraie qui est passée au commencement du Temps et qui sert 
de modèle aux comportements des humains. En imitant les 
actes exemplaires d'un dieu ou d'un héros mythique, ou 
simplement en racontant leurs aventures, l'homme des 
sociétés archaïques se détache du temps profane et rejoint 
magiquement le Grand Temps, le temps sacré (Eliade, 1957: 
21). 

 
 Malinowski eta Eliade, beraz, ados dira mitoei ematen 
zaizkien bi ezaugarritan: egiatasuna eta sakrotasuna.  
 Sinetsia izatea da hirugarren ezaugarria. Sinestea 
egiazkotzat hartzea baino gehiago dela ohartu da du Mauss, 
Wundt-en lanaren kritikan: 
   (M. Wundt) a laissé échapper un des éléments essentiels de 

tout mythe: c'est la croyance. (...) Le mythe n'est pas 
seulement un système de représentations auquel on attribue 
par erreur une valeur objective. Il est l'objet d'une 
adhésion en même temps volontaire, spontanée et 
obligatoire, d'une foi de la part d'un groupe organisé. Il 
n'y a mythe que s'il y a une sorte de nécessité à 
s'accorder et sur les thèmes qui en sont la matière et sur 
la façon dont les thèmes sont agencés. Or cette nécessité 
ne peut s'expliquer que si elle vient du groupe, si c'est 
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la société qui entraîne ses membres à croire. Et elle leur 
impose le mythe parce qu'elle s'y exprime, parce qu'elle 
est le symbole au moyen duquel elle se pense. De ce point 
de vue le mythe n'apparaît plus comme un simple rêve 
éveillé, (...) il traduit une réalité existante, et ainsi 
on peut expliquer comment il commande l'expérience elle-
même, comment il informe, comment de lui procèdent la 
morale, les rites, l'économie elle-même (Mauss, 1969 II 
(1908): 210). 

 
 Sinestean, beraz, taldearen adostasuna ere sartzen da. 
Mitoaren onespena ez baita indibiduala izaten, kolektiboa 
baizik, testuinguru sozialak lagunduta.  
 
 Estrukturalismoak bazter utzi du sinestearen kontua. Eta 
halere sekulako garrantzia du mitoak esaten dituztenentzat: 
corpusean zehar eta XXII. kapituluan (“Sinestea”) bereziki 
ikusiko denez, egiazkoa izatea ala ez izatea da Orozkon 
adostasunaren erizpidea, mitoen funtzionaltasuna baldintzatzen 
duena. Gaur egunean mitoak kontatzen dituzten anitzek sinesten 
ez dutenean ere, sinesten zutenei entzun dizkiete eta badakite 
kolektiboki onetsiak izan direla, garai hura ez baita 
haiengandik urrun. Nire ustez, beharrezkoa da sinestea kontutan 
hartzea mitoaren ezaugarriak zehazte orduan.  
 
 
B. 2. Aintzinean edo lehenengo batean  
 
 Eliade-k (1957: 13) aipatzen duen mitoa zerbaiten sorreraz 
mintzo da eta in illo tempore edo hasierako denboraren 
goizaldean gertatua da. Baldinza hestu horri hiru hedapen 
gaineratzen dizkio Ricoeur filosofoak (1970); lehena: mitoen 
protagonisten gorabeherak edasten dituzten kondairak ere 
mitikoak dira; bigarrena: erritoek zerikusi handia dute 
mitoekin, eta haien sustengu gisa agertzen dira; hirugarrena: 
mitoak, sakratua den ber, inplikazio soziologikoa du, hunkidura 
edo beldurra sortzen du, eta ondorioak dakartza sinestunaren 
bizitzan. Hiru hedapen hauetaz gain, mitoaren arlokoak dira 
salbazioa, erorketa eta erneberritzea kontatzen dituzten 
istoriak, bai eta garai hauen bukaera gaitzat duten kondaira 
eskatologikoak ere. 
 
 Berraragitzeak garrantzi handia du gure mitoetan: Euskal 
Herriko eta Europako gertakari mitikoak anitz denbora ez oso 
urrunean kokatuak dira. Mitoaren oinarrizko gaitasun horri  
“réinvestissement du mythe” deitzen dio Ravier-ek:  
   Tout mythe est sans cesse repensé, réinvesti quant à son 

contenu en fonction des contextes culturels successifs 
qu'il traverse, même les plus récents chronologiquement 
parlant (Ravier, 1986: 221). 

 
 Usu aurkituko ditugu berraragitzeak gure corpus-eko 
kondairetan, preseski Ravier-ek aipatzen duen eran: 
   Par exemple avec le processus que depuis quelques années 

on s'est mis à appeler la légendification, lequel 
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s'accomplit de deux façons, le souvenir d'un personnage ou 
d'un événement se trouvant dans un délai plus ou moins 
long, soit attiré dans l'orbite d'un ensemble mythique 
préexistant, soit promu lui-même au rang d'être mythique 
(Ravier, 1986: 226). 

 
   Des localisations géographiques ou des précisions quant à 

l'identité réelle des personnages (...) ré-situent le récit 
dans un cadre naturel ou humain familier, ils abolissent la 
distance entre un passé aussi fabuleux qu'indéterminé et un 
présent qui s'impose comme tel (Ravier, 1986: 259). 

  
 
 
 
 
B. 3. Hiru ezaugarri 
 
 Horiek hola, honako ezaugarri hauek proposatuko ditut 
corpuseko gaiak zedarritzeko.  
 
 1.- Orozkoko kondaira mitikoak sinetsiak dira edo izan 
dira, eta eztabaidagai da maizetan haien zinezkotasuna, 
garrantzi handia ematen zaiolako hain zuzen. Adostasun soziala 
izan dute, nahiz ez dituzten denek denak sinetsi; gure 
jendarteak eta gure kulturak aspaldidanik ezagutu dituzte 
sinesbakoak edo beste sinesmena (kasu honetan kristaua) izan 
dutena, eta haien eragina dudagabekoa da. Hori ere gure 
tradizioaren atala da. Baina, orohar, oraintsu arte taldeak mito 
zaharrak onartu dituela esan daiteke. 
  
 
 2.- Mitoak ez ditu gertakari arruntak kontatzen, baizik eta 
naturaz-gaineko zerbait, edo naturaz-gaineko izakiei buruzkoa. 
Horrek ez du esan nahi jazoerak ezinezkoak direla kontalarien 
eritziz, baina bai miresgarriak, edo ez jendeen mailakoak. 
Miresgarririk gabe, nire ustez, ez da mitorik, hori gabe ez 
baita sakraturik. Hots, “sakratu” hitza erabili dute bi aldiz 
Orozkon, naturaz-gaineko eta egiazko gertaerak kalifikatzeko 
(ikus Sologoitin “Agerpenak” IV. kap. eta Araneko hilbegira 
“Sorginak” V. kap.); berriz, egiazkoak ez direnak “fantasia”tzat 
hartzen dira (Lamina zauritua “Laminak” VI. kap). 
 
 3.- Orozkoko corpuseko istorietako gertakariak ez dira beti 
garai zaharrekoak, batzuetan aurreko belaunaldian agitu dira. 
Gure kondaira mitiko gehienek jendeen eta izaki mitikoen arteko 
topaketak edasten dituzte, behin eta berriz errepikatuak, eta 
protagonistak jende ezagunak izaten dira. Mitoen berraragitzea 
oso maizetan gertatuko da eta munta handiko funtzioa beteko du: 
egiatasuna bermatu eta sineskortasuna ahalbideratzen du; 
berezkoa da kondairaren sarrera gisa zehaztea zein lekutan 
gertatu den, nor izan den protagonista eta nor lekukoa. 
 Iragan mitikoa, beraz, ez da beti urruna, gradu guztiak 
aurki daitezke, aspaldikotik hasi eta atzokora arte. Eliade-ren 
In illo tempore ez da beti gure mitoen ezaugarria. 
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 Lan honen lehen gaia diren corpuseko testu gehienak 
kondaira mitikoak direla baiezta daiteke, sinetsiak, naturaz-
gainekoak eta usu berraragituak direlako. Haiez gain, 
naturaltzat hartzen diren legendak, sinesten ez diren ipuin 
batzuk eta beste hainbat gauzaren berri ere emango dute 
informatzaileek, batzuetan nik eskaturik, besteetan bere-berez. 
Mitoekin zuzenki lotuak dira batzuetan, hala nola haiei buruzko 
eritziak edo urtean zehar egiten ziren errito eta ospakizunak... 
Besteetan oso baliosak dira testuingurua ezagutzeko. Guztiak 
transkribitu ditut corpusean, “Leku legendarioak”, “Ospakizunak” 
eta “Sinestea” kapituluetan. Denei etnotestu deitura ezartzen 
ahal zaie Ravier-en formulazioaren arabera: 
   Par ethnotextes il faut entendre avant tout des textes 

oraux, littéraires ou non, dialectaux (sic) ou français, 
ayant une valeur d'information ethnologique, historique, 
linguistique (Ravier, 1986: 23). 

 
 
 
 
C. Hipotesiak 
  
 
 Lan hau deskriptiboa da batez ere, hau da, corpusean 
agertzen diren testuen aurkeztea eta ulertaraztea du helburu. 
Hori lortzeko, alabaina, kondairen zerikusi eta esanahi ahalik 
eta gehienak igarri behar dira, betetzen duten funtzioa edo 
hartzen duten zentzua, besteak beste. Ildo horretan corpus 
mitologikoaren logika atxematen saiatuko naiz, eta bai badela 
izango da nire hipotesia. 
 Mitoek bere artean osatzen duten sarea agertarazten 
saiatuko naiz. Erredundantziak eta nahasketak kontaezinak dira: 
egiturak eta motiboak errepikatzen eta modu desberdinetan 
gurutzatzen dira; kezka berdinak modu desberdinetan bideratzen 
dituzte kondairek. Guzti horien osagarritasuna bilatuko da, 
nahaskeriaren marka ez direla erakusteko, baina bai mitoen 
arteko komunikazio etengabea eta elkarren eragina; esan nahi 
baita ezin dela bakoitzaren esangura ulertu besteekin dituen 
antz eta desberdintasunen eretzean baizik. Maizetan entzuten da 
ezin dakiela “mitologia” izena eman gureganaino heldu diren 
aintzineko euskal sineste purruxka pobreei, ez baitute inongo 
koherentziarik, ez baitute sistema bat osatzen, matasaren 
korapilo endekatua baizik ez direlako. Alderantzizkoa frogatzera 
abiatu naiz, hau da, gure kondaira mitikoak, galtzear badira 
ere, oraindo biziki esangarriak direla, eta ez hondakin 
barreiatuak.   
 Ikuspundu anizdun analisia erabiliz agertarazi gogo dut 
Orozkon bildu mitoek egiazko sistema bat osatzen dutela eta ez 
direla egitura gabeko zentzubakeriak. Horixe izango da 
deskripzio sakonaren bidez baieztatu nahi den lehen hipotesia. 
Eta nago azterketaren ondorio hori euskal mitologia osoari heda 
dakiokeela.  
 Hartatik bereiztu ezina bigarren hipotesia heldu da. 
Orozkoko mitologia tradizionalaren deskripzioa ematerakoan, zer 



28 - Corpusa 
 
 
kontatzen den eta nola kontatzen den azaltzeaz gain, hau ere 
agertarazi nahi nuke: jendeek dituzten kezka eta arrengura 
materialak, existentzialak eta izpiritualak adierazten dituela. 
Mitoek eginkizun garrantzitsua betetzen dute irudikapen sistema 
gisa, gai direlako pertsonek eta jendarteak errealitateari 
buruzko izan dezaketen gogoeta beharra asetzeko: munta handiko 
gauzetaz elukubratzen dute eta irtenbide sinbolikoak emateko 
premiari erantzuten diote maila indibidual zein kolektiboan. Eta 
sineste eta praktika autoktonoen multzoak ez badu gehiago 
eginbehar hori sozialki betetzen, atzoko eta gaurko bilketetan 
jaso izan diren materialak aski dira erakusteko oraintsu arte 
bai egin duela. Hitz batez, mito, sineste eta errito horiek 
erligio bat osatzen dute, Mauss-en definizioaren arabera: 
   Une religion, c'est un système organique de notions et de 

pratiques collectives ayant trait aux êtres sacrés qu'elle 
reconnaît (Mauss, 1968 I (1909): 377). 

   Chacune de(s religions) n'est autre chose qu'un ensemble 
plus ou moins organisé de croyances et de pratiques 
religieuses (Mauss, 1968 I (1909): 401). 

 
 Durkheim-ek, erligioa magiatik desberdintzeko, “eliza”ren 
nozioa gaineratzen dio aurreko definizioari, baina eliza 
harentzat talde soziala da, handia zein tikia, korporazioa edo 
familia berdin (Durkheim, 1991 (1912): 104 eta 108).   
 
 Funtzio sozial eta psikologiko garrantzitsu horiek betetzen 
ahal izateko, koherentzia eta lotura logikoak behar ditu 
Orozkoko kondaira mitikoek, barne kontradikzioak gora-behera 
sistema bat osatu behar dute. Bigarren hipotesiaren 
egiaztatzeak, beraz, lehena zuzena dela esan nahi du.  
 
 
 
 
E. Metodologia 
 
 
 Corpuseko gaien analisia izango da bi hipotesiak 
egiaztatzeko bidea. Jadanik aipatua izan da bilketa lanaren 
garrantzia; hartan erabili metodologia II. kapituluan 
(“Bilketa”) zehaztuko da. Analisiak kontakizun mitologikoen 
irakurketa anizkorrean oinarrituko dira, beti konparaketak 
lagundurik. Ikuspide bakar batean egindako lanak batasun 
handiagoa izan lezake, baina errealitatea murriztearen truke, 
seguraski. Ikerbide desberdinak erabiltzea hautatu dut ez 
printzipio hutsalagatik, baina uste dudalako zinezko balio 
heuristiko izan dezaketela, beharrezkoak direlako Orozkoko 
aberastasun mitologikoa agertarazteko.  
 
 
E. 1. Ikerbideak 
 
 Bi mila biztanleko herria eremu tikia izan arren, 
irakurketa anizkorrari esker ikus daiteke hango mitologia 
erakustoki bat izan dela, ez bakarrik mito asko dituelako, baina 
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zentzudun agertzen direlako anitz mailetan. Bistan da, ez 
dizkiot kontakizun bakoitzari ahal daitezkeen analisi mota 
guztiak egingo, baina bakoitzean (edo multzo bakoitzean) nire 
ustez emankorrena den irakurketa azpimarratuko dut, eta hartatik 
aterako ondorio gehienak. “Analisien ardatzak” kapituluan 
zehaztuko dira horiek, baina hemen azalduko ditut lerro 
nagusiak:  
 - Analisi estrukturalak oso egokiak dira mitoak beren 
artean konparatzeko. Propp-ek proposatzen duena usu erabiliko da 
erredundantziak eta desberdintasunak agerian ezartzeko. 
 Lévi-Strauss-ek definitu dituen eraldaketa, bariante 
konbinatorio eta oposaketen bidez ere ageriko dira mitoen arteko 
komunikazioa eta elkarrizketa. Lotura horiek salatzen dute 
hainbat mitoren hurbiltasuna.  
 - Fenomenologistek garatu dituzten analisiak sinboloen eta 
arketipoen esanahia sakontzeko erabiliko dira. Esan gabe doa 
sinboloek gure tradizioan dauzkaten zentzuetatik abiatuko dela 
analisia, mito jakin batean duten zentzu zehatzera heltzeko.  
 - Azterketa horien bidez agertuko dira mitoek betetzen 
dituzten funtzioak: ekonomikoak, sozialak, psikologikoak, 
izpiritualak... 
 
 Analisi anizkorraren hainbat lagina baizik ez da zerrenda 
murritz hau. Bilatua baino ugariagoa izango da aurkitua, ez 
hargatik agortua aurkitzen ahal den guztia. 
 
 Konparaketa ez da bakarrik baliatuko corpuseko kondairak 
beren artean alderatzeko, baizik eta kanpokoekin erkatzeko ere. 
Esan liezadakete ez dela zilegia Orozkotik ateratzea bertako 
sistema erakusteko, baina argudioa ez daiteke egokia izan. 
Orozkoko mitoak ez dira zentzugabeak, bai ordea egoera aski 
kaskarrean batzuetan, eta orduan haien eremutik urten behar da 
esangarritasunaren bila, haien esanahiaren neurria hartzen ahal 
izateko. Bestalde, konparazioak bakarrik argi dezake 
berriemaileak ez dakiena; edo jakin eta esan ez duena; edo 
esanda ere nik aditu ez dudana, testu inguruaren ezagutza 
eskasak inplizitoa denaren ulertzea galarazi didalako.  
 Hots, Euskal Herriko eta auzo erresumetako kontakizun 
mitiko zenbait hain dira antzekoak, ezinezkoa baita haiekin ez 
alderatzea. Ikerketan ez dira soilik Orozkoko eta gaur eguneko 
gaiak kontutan hartuko, baizik eta beste lekuetako eta beste 
garaietakoak ere, corpuseko gaien zentzua bilatzeko argigarriak 
izan daitezkeelakoan kanpoko mito antzekoetan esplizitoak diren 
esanahiak. 
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E. 2. Sailkapena 
  
 Gorago esan bezala lana bi ataletan banatuko da, corpusa 
eta analisiak. Sailkapena interpretazioaren hastapena da, eta 
jadanik corpusaren ordenamentuak analisia baldintzatzen du: bi 
alderdiak korrelazioan izango dira eta lehen zatiko (corpuseko) 
kapitulu gehienei beste bat egokituko zaie bigarren zatian 
(analisietan).    
 Pertsonaia mitikoetan oinarritua da sailkapena, hala nola 
corpusean: IV, “Hildakoak eta gauekoak”; V, “Sorginak”; VI, 
“Laminak eta jentilak”; VII, “Anbotoko Anderea”; VIII, 
“Familiarrak”; IX, “Deabrua eta Ama Birgina”. Zerrendari begira, 
hiztegiaren logikari darraikiola irudi lezake. Baina ez da hori. 
Izenen arabera ez, baizik eta izaki mitikoen naturaren eta 
funtzioen arabera eginak dira kapituluak eta, ondorioz, multzo 
berean bildurik gertatuko dira izen desberdineko izakiak. 
Halaber, analisien kapituluak corpusekoei jarraitzen zaizkie eta 
bakoitzaren azpitituluak corpusean doakien gaia erakutsiko du, 
adibidez: XV, “Urten: Hildakoak...”; XVI, “Ahal magikoak:  
Sorginak”; XVII, “Truketak: Laminak...”, etabar. 
 Izaki mitikoetan oinarritu ez den kapitulurik ere bada: X, 
“Leku legendarioak”; XI, “Ospakizunak”; XII, “Bizimoduak”. 
XIII.ean (“Eritziak”) berriemaileek sinesten dutena eta hartaz 
diotena azaltzen dira, geroago analisietako XXII. kapituluan 
(“Sinestea”) aztertuak. Halaber, corpusean korrelatiborik ez 
duen kapitulu bat izango da analisietan, XXI.a, “Armak” 
izenekoa: hartan jendeen eta izaki mitikoen kasik etengabeko 
gatazketan erabiliko armen mekanika eta pentsakera mitikoa 
ulertzeko hainbat datu aztertuko dira. 
 
 Ez da izkutatu behar sailkapenak baduela arbitrarietate 
zerbait, eta funtzio mailan zerikusi handia duten pertsonaiak 
kapitulu desberdinetan ere aurkituko dira. Funtsean, mitologiak 
osotasuna duelako, edozein elementuk baduke nonbaiteko lotura 
beste guztiekin, eta beti aukera bat da erabakitzea zein 
zeinekin elkartu. Ahalezkoak diren sailkapenetarik bat baizik ez 
da, beraz, nirea, eta bestelakoa izan zitekeen: istorietan 
agertzen diren borroken araberakoa, esate baterako, edo borroka 
horietan parte hartzen duten jende moten araberakoa, edota 
istoriek bideratzen dituzten kezken araberakoa. Pertsonaia 
mitikoen ezaugarrietan oinarriturikoa hautatu dut, erizpide 
zehatz eta eskurakorra delako. 
 Lotura horiek guztiak aintzat harturik, konparaketen eta 
irakurketa anizkorraren bidez mitoen osagarritasuna eta haien 
arteako harremanak erakutsiko dira; horrela hipotesi gisa aipatu 
izan den sistema ageriko da, mitoen sarea nola eratua den 
formaren, funtzioaren, zentzuaren inguruan bilbatua.   
  
 
OHARRA. Lan honetan ez da beste oharrik izango orrialde 
bukaeran. Ohar guztiak testuan berean sartzeko bideari egokiago 
eritzi diot. 
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 Kapitulu I 
 
 

 OROZKOKO INGURUMENA 
 
 
I. A. Orozkoko ibarra 
 
 
 

Goi Nerbioiko eskualdean kokatzen da Orozko, ibai 
horretara doazen Arnauri eta Altube bazterretan. Pirinioetako 
gailurren azpian da gure ibarra, Atlantikora begira eta 
Bizkaiko hegoaldeko zolan, Bilbotik 24 kilometrora.  

102 Km2 hedapena du eta gaur egun 2.000 bat biztanle. 
Haren mugak hauexek dira: iparraldean Arakaldo, Arrankudiaga 
eta Zeberio herriak; hegoaldean, Arabako Lezama eta Zuia. 
Ekialdean Zeberio eta Artea; mendebaldean Laudio, Luiaondo eta 
Amurrio.  Ibarreko biztanleak hainbat nukleo edo auzotan 
banatzen dira; hauek dira nagusiak: Zubiaur, Bengoetxea, 
Murueta, San Martin, Ibarra, Zaloa, Urigoiti, Arbaitza. 
 

“Orozko zabala da” esan ohi da. Eta dana mendi: Lefebvre-k 
(1933: 249) “zone de hautes chaînes” deitu zion eskualdeari eta 
orain mendiune sailkatua da Europako Elkarte Ekonomikoaren 
erizpideen arabera. Arabatik datorren bidea bigarren mailakoa 
izan da luzez, autobidea egin arte, eta isolamentu erlatibo 
horrek baduke zerikusia bertan atxiki diren tradizioen 
biziarekin.  

Mendiak garrantzi handia du Orozkoko mitologian. Hiru 
gailur nabari dira bereziki: Untzueta Iparraldean, Santa Marina 
Mendebaldean eta Itzinako atxak (“Atso-agureak”) hegoaldean. 
Gorbeia da herriko mendi gorena eta ospetsuena, baina tontorra 
Zeanuriko lurretan da, mugatik oso hurbil. 

Untzuetako gaztelua, mitoetako jentilen egoitza, Iturrizak 
aipatu zuen 1789an idatzi historian:  

 Construido en el año 549 por el capitán Opamio, que fue 
asolado en 935 por un incendio de los comarcanos, habiendo 
perecido en él su dueño Abuminic de Unsueta, según cuenta 
el historiador Juan Iñiguez de Ibargüen, en el Cuaderno 
ciento cincuenta y siete de la obra titulada Crónica 
general de española y Sumaria de la Casa vizcaina, y 
posteriormente reedificado, trató de conquistarlo 
inútilmente D. Pedro el Justiciero cuando llegó a Vizcaya 
en persecución de su hermano D. Tello, según consta en las 
Crónicas de Vizcaya escritas en 1404, habiendo consistido 
la defensa en enormes pelotas de piedra de dos y tres 
quintales que arrojaban bajando con ímpetu hasta la 
profundísima hondonada; desde el 18 de septiembre del año 
1357, en que mandó demolerlo el citado D. Tello, no ha 
sido reparado, pero aún se conservan algunos restos de 
paredones (Iturriza, 1981 (1885): 520). 
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Santa Marinak aurre egite dio Untzuetari. Honela 
deskribatu zuen Moritz Willkomm, Leipzig-ko Unibertsitateko 
irakasle mendikariak, 1850eko maiatzean egin zuen bisitan:  

 Uno de los puntos más bellos de este cintura de montañas 
es la ermita de Santa Marina (...) Desde ella se descubre 
una magnífica vista, que comprende no solo el valle 
principal y sus varias ramificaciones, mas también toda la 
agreste y montañosa región vecina (...) Asoman ya en el 
valle, entre el verde oscuro de la vegetación, los 
campanarios de algunos lugarcillos pertenecientes a 
Orozco, y finalmente, en el fondo, se ostenta 
majestuosamente la peña de Gorbea (Itzinako Atxak) (...) A 
su falda, lejos ya de los demás grupos de casas, situadas 
más abajo, aparecen los muros de una iglesia solitaria 
entre el bosque sombrío de hayas (Urigoitin?) (Moritz 
Willkomm: 1850). 

 
Gorbeiaren ipar-mendebaleko eremuak hustiatzen dituzte 

orozkoarrek, eta haietan aipagarria da Itzinako une karstikoa, 
kare-gailurrek inguratua gaztelu bat bezala. Harresiak ate bat 
dauka ipar-ekialdean, Atxulaurko leihoa deiturik Urigoitin, eta 
hori da Itzinan sartzeko bide erabiliena; barrualdea leizez eta 
zuloz betea da, guretzat interesgarriena Supelegorkoa, Anbotoko 
Anderearen egoitza. Ospe handiko harpea hori aspaldidanik 
ezaguna da eta, Real Academiaren Diccionarioak dioenez, “por la 
boca de ella pueden entrar a lo menos 24 caballos de frente”. 
 
 
I. A. 1. Ekonomia eta sozietatea 
 

Mendian gertatu ohi den bezala artzaintza izan da atal 
garrantzitsua Orozkoko ekonomia tradizionalean, eta orain 
baztertuagoa bada ere, etengabeki agertzen da kondaira 
mitikoetan. Gorbeian artzainek erabiltzen dituzten lur gehienak 
udalarenak dira eta Orozkoko heren bat, 3.000 bat hektarea, 
komunala da, Jose Angel Aramendi zinegotziaren ustez. 

Etxaldeak tikiak dira, bataz besteko lau hektareako 
sorokoak. Haien inguruko ordokietan garia lantzen zuten 
laborariek, inguruko herrietan baino gehiago, irudiz, eta 
horretaz harro ziren orozkoarrak zeberioarren eretzean, haiek 
arto-hutsa baizik ez ei zutela jaten. Real Academiaren 1802ko 
Diccionarioak 24 errota aipatzen ditu. 

 Iturrizak (1981: 519) Orozkoko harrobiak eta, bereziki, 
burdinolak aipatu zituen: hamaika ziren hauek, baina ordurako 
utziak. Delmasek dioenez (1980: 422), 15.000 kintal burdina 
egiten zuten Karlistada aintzinean. Oraindik ikusten ahal dira 
batzuen hondamenak Anuntzibain, Torrezaharren, Torrelandan eta 
Ibarran. Azken hau biltokia eta kondairen transmisio lekua zen:  

 En el invierno solían reunirse en la ferrería, cerca de 
la fragua, el calor de la misma, mujeres y niños, 
entreteniéndose las primeras en hacer calceta y sentados 
los segundos sobre el martillo pilón, que subía y bajaba 
semejante al tío-vivo ...  
 El ola-gixon Peru, que gozaba de muchas simpatías entre 
la gente que concurría a la fábrica, solía contar cuentos 
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e historias que entretenían a la concurrencia, resultando 
un escenario adecuado en el que resaltaban las llamas que 
salían de la fragua cuando los relatos se referían a las 
“laminas” y “sorginas” que habitaban en las cuevas de 
Gorbea (Iturbe: 1931).  

  
Burdinolak hornitzeko, ikazkintza azkarra izan da Orozkon, 

eta ustegabeko bultzada eman zion 1914-1919ko Europako gerlak 
eragindako eskasiak. Ikazkinen lekukotasunak entzun daitezke 
gaur egunean ere, burdingintza modernoaren labegaraiak 
itzaltzen ari direnean. 

Bizkaiko industrializatze modernoa Orozkoko atetaraino 
heldu da, Laudiora. Herri honekin harreman ekonomiko hestuak 
izan dituzte orozkoarrek, eta hango lantegietan lan egin edo 
egiten dute haietarik anitzek. Beste batzuek emigratu dira, eta 
itxuraz horregatik beheititu da biztanleen kopurua, 1900ean 
3.000 baitziren. Gelditu direnetarik gehienek laborantza eta 
hazkuntzan lan egiten dute.  
 

Orozkon bertan ere bada industria zerbait. Harrobi eskerga 
bat, Untzuetako maldetan, Axpuruko etxaldeen azpian eta, 
diotenez, Axpuru bera laster jango duena. Lukainka lantegi bi 
dira, zerrategi bi, eta PCV lantzen duen lantoki bat. Handiena 
eta azken heldua “Artiatx” bixkotx lantegia izan da. Pinuek 
(insignis) mendiko lur gehienak kolonizatu dituzte, eta 
Itzinako hormetatik hurbil gelditzen dira; ez da dudarik leku 
handia dutela gaurko ekonomian. 

Industria guti eta, beraz, etorkin guti dira Orozkon, 382 
1980ean. Gehienak harrobian lan egitera edo mendian pinu 
botatzera etorriak.  

Hainbat etxetan egiten duten ogi artesanalak fama handia 
du inguruko herrietan, batez ere igandeetan ere saltzen 
baitute, beste okindegiak hetsiak direlarik. 

 
 

I. A. 2. Kultura 
 

 
Orozko herri euskalduna da, ontsalaz. Baina biztanle 

guztiak ez dira euskaldunak. Ez da etorkinen eragina, guti 
baitira haiek, bertako bilakaeraren ondorioa baizik. 
Transmisioak huts egin du nonbait, baina ez beti modu 
berdinean: gazte euskaldun peto-petoen ondoan hirurogei urteko 
erdaldunak ere badira. Gaur egunean oso euskara guti entzuten 
da Zubiaurreko ostatuetan. 

 
Bizi diren orozkoar gutiz gehienak eskolatik pasatu dira, 

baserritar zaharrek eskolarizazio irregularra izan badute ere. 
Eskola publikoez gain bi komentuetako mojek ematen zuten 
eskola: Andra Marikoek eta Ibarrako komentukoek. Orain azken 
honetan heziketa berezia egiten da. 

Elizak eta eremitak ugariak dira eta batzuk oso zaharrak. 
Berriena Zubiaurreko Donibaneko eliza da, 1960garrenetan egina 
gorago den zaharra ordezkatzeko. 
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Elizak, instituzio gisa, munta handia izan du eguneroko 
bizian, kulturaren hainbat atal itxuratu du eta ospakizun 
anitzen erdian aurkitzen dugu; kondaira mitikoetan ere 
etengabeki azaltzen da, eta abadea pertsonaia mitiko 
garrantzitsua da. Berrikitan modernizazioaren eragileak izan 
dira apezak; Urigoitin 1968an konpondu zuten eliza, han 
ehortziak ziren hezurrak atera eta sepulturak kendu zituzten; 
auzo horretan 1960 arte, San Pauloren ermitan ehortzen zituzten 
jendeak, eta J. A. Aramendik dioenez, han daude oraindo haren 
aitita-amamak. Urte haietan apezak ekarri zuen ura auzora.  

Aldakuntza handiak izan dira errito erligiosoetan 
Vaticanoko II Kontzilioaren ondorioz; hilbegirak eta elizako 
sepulturak desagertu dira eta, orohar, Elizak baztertu egin 
ditu lehenago onartu eta integratu zituen alderdi herrikoiak, 
errogatibak eta hainbat bedeinkazio, esate baterako. Ez da 
bakarrik Elizaren erabakia, baina zabalagoa den zibilizazio 
industrialaren giroaren eragina. Kondaira mitiko gehienak azken 
modernizazio honen aurreko garaian kokatzen dira (ikus 
“Bizimodua” kap). 
 
 
I. A. 3. Kanpotarren eritzia 
 

1850ean Orozkora egin zuen ibilaldian eskualdearen 
deskripzio guztiz laudatorioa egin Moritz Willkomm 
alemaniarrak: 
   Orozco (está) situado  sobre el Arnauri (Altube), uno de 

los afluentes del Nervión. Los valles que ambos ríos 
recorren son deliciosos, sobre toda ponderación, y esta 
sola circunstancia es suficiente para emprender un viaje a 
Orozco. 
... 
 La comarca es bellísima, todo el valle está cubierto de 
multitud de casas que acá y acullá se agrupan en los 
lugarcitos y forman barrios pertenecientes al mismo 
Orozco. Rodean a unos y otros, huertos, viñedos y 
heredades, entre los cuales se marcan prados y maizales 
... El valle de Orozco está rodeado de montes elevados, 
cuyas faldas de fácil subida ostentan lo mismo que sus 
cumbres, una gran copia de encinas (robles?), castaños y 
hayas (Willkomm, 1930). 
 
Itzinan izan zen alemaniar irakaslea; Arnauri bazterrean 

hainbat burdinola eta errota ondotik pasa-eta Zaloatik gora 
ibili eta Atxulaurko leihora heldu zen: 

 Sin presumir el espectáculo que me aguardaba atravesé la 
grandiosa entrada (Atxulaurko leihoa) a manera de bóveda 
... creyendo ir a parar a un terreno llano; pero fue 
grande mi asombro cuando me encontré rodeado por todas 
partes de pirámides de piedra, formadas de agudos y 
dentados peñascos ... A penas es posible trascribir el 
espectáculo mágico que se ofreció a mis ojos. Figúrese un 
laberinto de innumerables y cóncavos vallecitos cuya 
bajada muy pendiente está llena de rocas agudas y de 
distintas formas; hendiduras que se asemejan a la boca de 
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un cráter, separadas por peñascos piramidales, y todo este 
caos de piedra contenido por un muro de elevación 
fantástica (Itzinako “harresia”) (Willkomm, 1930).  

 
Zezen basa batengatik arroka baten gainean blokatuta egon 

behar eta egun hartan ezin izan zuen Supelegor bisitatu. 
Hurrengoan egingo du:  

 Grande era mi deseo de conocer aquella gruta que, según 
relación, se extiende leguas por el interior de los 
montes, y es suma de todas las aguas que corren al pie de 
la peña de Gorbea. 
... 
 Las paredes estaban revestidas en muchas partes de 
lindísimas estalactitas, transparentes como el alabastro, 
de color rojizo o amarillento ... de forma puntiaguda. La 
techumbre de uno de los salones llena de estas agujas, de 
las cuales colgaban gotas de agua, parecía a la luz de las 
velas adornada de miles de brillantes (Willkomm, 1930). 
 
Laurogei urte geroago, 1931ko Euzkerea aldizkarian, hauxe 

esaten du Iturbek Ibarra auzoari buruz: 
 En él la vida es de lo más placentera y es indicado como 
pocos para encontrar el descanso a la fatiga del rudo 
batallar. Alejado de los principales medios de locomoción 
y unido por una carretera que viene a morir un kilómetro  
después del pueblo, resulta beneficioso para hacer vida 
natural en grado sumo, de la que muy estamos necesitados 
la inmensa mayoría de los que vivimos en la población 
(Iturbe, 1931). 
 
Orozko leku zoragarria dela ados dira Willkomm eta Iturbe, 

baina ez dute gauza handirik esaten bertako jendeei buruz, 
sinpatiaz begiratzen dietela nabaritzen bada ere. Alderantziz, 
eritzi aski ezkorra ematen digu, Euzkerea aldizkari berean, 
orozkoar baten bilobak:  

 Las caserías distantes largas jornadas entre sí, permiten 
que las buenas relaciones entre los vecinos no sean rotas 
por suspicacias y litigios, a los que son muy aficionados 
por carácter (Otxoa de Ajorabide, 1931). 

 
Ajorabidek dioenez, haren aititak Muruetako kanpaia 

arraildua konponarazi zuen bere diruaz; herritarrek ez ei 
zioten behar bezala eskertu, alderantziz:  

 Al fin y al cabo de Orozko, hubieron enseguida de sacar 
la consecuencia: 
- Ese Francisco listo es: llevar se ha hecho la campana de 
plata y de bronce ha traído. Sonar como sonar, ya parece 
que ésta es mejor, pero la otra de plata era... (Otxoa de 
Ajorabide, 1931).  

 
Hurrengo pasadizo batean, eskolako mutiko bat eskolatik 

bota zuten, hormako erretratoaren pertsonaia, erregea, 
“Ankaluze” zela inspektoreari esateagatik:  

 Pero el padre, de Orozko al fin, mandó un saco de patatas 
nuevas a casa del maestro y como ése persistiese en no 
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admitir al mutil, por orden del superior, presentose en 
clase y amenazó con pegarle un estacazo al maestro y 
quemar la escuela por primera intención (Otxoa de 
Ajorabide, 1931). 

 
Erdaraz gaizki egin eta zibilizatu gabeko baserritarraren 

gutiespen tipikoa erakusten du Ajorabidek. Orozkoko hizkera, 
preseski, barre eragingarri gisa erabilia izan da, 1991tik, 
Euskadi Irratiko “Goizean behin” saioan: “Errosi garbitzaile” 
irringarriaren rola orozkoar aktore batek egiten du, etxeko 
“euskeria” eta guzti... (Egunkaria, 1991-06-15). 
 

Garai bertsuan gertakari larri batek astindu zuen Orozko. 
Argitu gabeko hilketa baten ustezko lekukoak hamar urtez isilik 
egon baitziren, akusazio partikularraren abokatuak herritar 
guztiak konplizeak zirela esan zuen (Argia, 1990-12-16), eta 
prentsak lau haizetara zabaldu zuen eritzi hori, hainbesteraino 
non bertako udala arranguratu baitzen “existitzen ez diren 
harreman mafiosoak” asmatu zituztelako herrian, eta bide batez 
mehatxatu kereila aurkeztuko zuela herria difamatzen dutenen 
aurka (Egunkaria, 1992-11-22). 

Orozkoarrek gura lukete, urrean, lekuak bezain preziatuak 
izan daitezen jendeak. Baina hiritarrek alderantziz egiteko 
joera izaten dute, usu.  
 
 
 
 
 
 
I. B. Lanaren topogida 
 
 

Corpusean agertzen diren lekuak, herriak, auzoak, etxeak, 
mendiak, errekak, basoak... biltzen dira hemen ordenu 
alfabetikoz. Italikaz markatuak dira leku horiek azaltzen diren 
kondairen izenburuak. 
 

  ADARO: etxaldeak, Gallartu baino gorago, 500 metrotan. 
Gabrielak,  Sofi berriemailearen auzoak, hantxe 
bizi zenean ikasi zituen historia anitz, itsu 
batengandik. Marik dioenez, behorrakaz eultzitzen 
zuten han (Larrain lana).  

AGARRE: etxaldeak, Gallartu azpian. Agarreko estartatik 
ibiltzen  ziren Satanas eta Barrabas, Pabloren 
bertsioan.   

AISETZA: etxaldeak, Murueta gainean. Fermin eta Maria Luisa 
 berriemaileen sorlekua. 

ALBITZU: auzoa, Ibarra gainean. Albutzu esaten diote bertakoek. 
 Sofiren Bidegurutzetan, Ikazkinak eta Moisesen Misererea 
kondairetan agertzen da. 
ALDEKOA: ikus Palazioa. 
ALGORTAKO ITURRIA: Oderiagaren azpian, iparraldean.  

Handik Austigarmingo bidea da Harri Gorri, Santosek 
dioenez. 
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  AMURRURTU: beresi edo sasia. Sologoitiko sasia ere deitzen 
diote.  Bertan bizi ziren laminak Justoren auzora, 
Goraizera,  joaten ziren ogi eske (Laminak eske). Leize 
bat ere bada han (Amurrurtuko basoko leizea). 

ANGURU: etxaldeak, Altube ibai bazterrean eta Axpuru azpian. 
Laminak hara etortzen ziren (Juan Pikaza: Laminak eske) 
eta han kokatzen dira Paularen Lamina zauritua eta 
Santosen Orrazia lapurtu. Handik hurbil da Jentil Zulo.  

ARANDI: Urigoitiko bi etxe. Aranditarrek hartu zieten laminei 
orrazia (Orrazia lapurtua) eta zigortuak izan ziren. 

 ARANE: baserriak, San Martin gainean. Hangoa zen Araneko 
 gizakatua eta bertan kokatzen da Eulalik esandako 
Araneko hilbegira ere. 

ARANEKO HARRIA: Gorbeiaren mendebaldean, 1000 metrotan.  
ARANGUREN: etxeak, Jauregia eta Ibarra artean. 
ARBAITZA: etxaldeak, Baranbioko bidearen ezkerrean. Santos 
 berriemailearen sortetxea. 
ARKOTXA: Urigoitiko bi etxe, bat errea bestea berritua, Arandi 

ondoan; hantxe kokatzen da Barandiaranek argitaratu 
Orrazia lapurtu istoria. 

ARKOTXA: Zaratamoko auzoa Galdakano aldean, Arkotxako sorgina-
ren  kokalekua.  
ARRUGAETA: etxaldeak. Hangoa zen jentilak garaitu zuen gizona 
 Eulaliren Jentil bahitzaileak bertsioan. Leize bat ere 
bada, Justok aipatua (Arrugaetako atxeko zuloa eta txakur 
pozoa).  
ATXULAUR: Urigoiti gainean, Itzinako kanpoaldean. Atxulaurko 
  leihoa 1090 metrotan da. Atxulaurren laminak egoten ziren 
eta han kokatzen du Sofik Orrazia lapurtu. Handik hurbil den 
Jentil edo Sorgin Zulon kokatzen du Pablok kondaira bera. 
ATXURI: basoa eta erreka, Turruntzueta pean. Moisesek dio hango 
 errekan zuritzen zituztela laminek arropak (Laminak erreka 
bazterrean); Angelaren ustez lastran egoten ziren eguzkitan eta 
bertako Jentil Zulon izkutatu Aranditarrek orrazia hartu 
zienean (Orrazia lapurtu).  
AUSTIGARMIN: txabola eta lekua, Gorbeiaren mendebaldean, 1080 
 metrotan, Orozkoko hegoaldean. Angelak dioenez, handik 
etortzen zen arimen usaina (Olio usaina), eta hodeia (Hodeia 
bedeinkatu).  
AXPURU: etxaldeak, Untzueta pean 480 metrotan. Hangoa zen 
 Axpuruko abade familiardun famatua.  
BARANBIO: Orozko hegoaldeko auzo herria, Altube ibaian 
 gora. Administratiboki Araba den arren Bizkaiko geografia 
eta kultur eremuan da, Orozko bezala.  
BENGOETZEA: etxea eta ostatua, Aretako bidean eta Anguruko 
 parean. “Estraperlo” ere esaten diote. 
EGURRIGARTU: etxaldeak, Albitzu gainean, Sofi berriemailearen 
 etxea. Egurrurtu ere esaten eta idazten da. 
ELEXALDE: Angela berriemailearen etxea, Urigoitin.   
ELEXKIN: Urigoitiko elizatik 400 metrora, gorantza.  
ELEXPURU: Muruetako etxea. Natik Elexpurukoak esaten zion 
Fermini  Ugalden laminak agertzen zirela (Laminak erreka 
bazterrea eta eske). 
EMIOLA: Ibarrako  lekua, Pablok esandako Kate hotsak 
 kontakizunean azaltzen da.  
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ENEKONE: Urigoitiko etxea. Hangoa zen Sorginek eroan zuten 
 Limakoko atsoa, Jose Marik esan duenez. 
EPALTZA: auzoa, San Martin gainean eta Albitzu azpian, Gauez 

 bidean kondairan aipatua. 
ERREKALDE: Gallartuko etxea. Hara joaten zen lamina "koipetxu" 

 eskatzera (Lamina zauritua, Eulaliren 2. bertsioa). 
Satanas eta Barrabas pasadizoan ere azaltzen da.  

ESTRAPERLO: ikus Bengoetzea. 
GALDAKANO: Bizkaiko herria, mitologian ospetsua, han polbora 

 egiten denetik ez omen delako gehiago parte-
txarrekorik. 1872an sortu zen “S. A. Española de la 
pólvora dinamita” izeneko lantegia eta oso garrantzitsua 
eta ezaguna izan zen XX. mendearen hasieran. 

GALLARTU: auzoa, Arteako bidean, 380 metrotan. 
GARAIGORTAKO ATXA: Barandiaranek dioenez hantxe egiten ziren 

 akelarreak; Juan Pikazak ere aipatzen ditu: apezak 
artezten omen zituzten (Akelarreak).  

GORAITZE: etxaldea, San Martin auzoan, Justo berriemailearen 
 etxea. 

GORIGITXI: Hierro-Olabarria berriemaileen etxea, Olabarria 
baino  beherago. Hantxe gordetzen dute jentilen 
derrota gogoratzen duen irudia. 

GOROZTETA: Itzingotiko txabolen bazka lekua. Pablok aipatzen du 
 Petroleoz mintzo denean. 

IBARRA: Orozkoko auzo handia, Zubiaurretik ekialdean, Arnauri 
 ibaiaren ondoan, 240 metrotan. 

IGUARTZE: etxeak, Gallartu baino gorago, Ugarritza ondoan. 
Hantxe  agertzen ei zen hildako bat txori itxuraz, 
Mariren arabera (Txoria). 

ITZINA: Gorbeiako eremu karstikoa; Supelegor han da. 
ITZINGOTI: Itzinako hegomendebaldean, 1070 metrotan. Petroleok 

 han zeukan txabola (Petroleoren ajilidadea). 
JAUREGIA: Orozkoko auzoa, Zubiaurre eta Ibarraren artean, 

Arnauri  ibaiaren bazterrean. Petroleoren etxea 
hantxe da. 

JENTIL ZULO (I): haitzuloa, Axpuru azpian, Angurutik gora,  
erreka baten bazterrean. Oso ospetsua da Orozkon eta 
kondaira anitzetan aipatua. Laminen egoitza zen Lamina 
zauritua eta Orrazia lapurtu bertsio batzuetan. Jentilena 
ere bai, noski (Jentil bahitzaileak). Familiarrak 
harrapatzen zituzten han Donibane goizean, eta Petroleok 
horrela hartu omen zituen, Eulalik dioenez (Zelan eta 
zertarako eta Petroleoren ajilidadea). 

JENTIL ZULO (II): haitzuloa. Atxuriko laminen egoitza, Angelak 
 Orrazia lapurtuan dioenez. 

JENTIL ZULO (III): haitzuloa, Atxulaur aldean. Sorgin Zulo ere 
 esaten diote. Hango laminei hartu zieten orrazia 
Aranditarrek Pabloren Orrazia lapurtuan. Pablok berak han 
kokatzen du Sorginzuloko beleak kontakizuna.  

JESURI: Orozko mendebaleko gailurra, Santa Marina gainean 
 (740 bat metrotan). Juan Pikazaren ustez gaztelu bat izan 
zen han (Jentil bahitzaileak). 
KAKOERREKA: Santa Marina aldeko mendixketatik datorren 
 errekatxoa; Maiurtutik pasatuta, Altube ibaian bukatzen da 
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Torrelandaren aurrean. Kakoerrekan su eta gar istorian azaltzen 
da haren izenaren jatorria.  
KARABI: karehobia. Tontortxu bat, Urigoitiko Elizatik gora, 200 

 bat metrora. Hara egiten zen maiatzaren 3ko prozesioa 
(Angela: Hodeia bedeinkatu). 

KASTREJANA: Bilbo ondoko herria Kadagua ibaiaren bazterrean,  
 deabruek egin zubiagatik ospetsua (Kastrejanako 
zubia). 

LA PEÑA: Bilbo ondoko herria, Peñako sorgina-ren kokalekua. 
LARRA: etxaldeak, San Martin gainean, Arrugaetatik hurbil: 

hangoa  zen Eulali berriemailea. 
LEIZEAGA: haitzuloa, Jentil gatibatzaile-en egoitza. 
LEKUBARRI: etxea, Jauregia auzoan, Santa Katalina ermita 

aldean.  Moisesen Zaratak kondairan agertzen da. 
MAIURTU: etxeak, Kakoerrekaren bazterrean, Presatxutik hurbil. 

 Hangoa zen Jentilen emagina. 
MAKATZA: mendia, Arbaitza gainean, 973 metrotan, Araneko harria 

 baino beheratxuago. Santosek aipatu du, 
Kanporamartxon.  

MANTZARRAGA: etxaldeak, Zubiaurtik Baranbiorako bidearen 
 ekialdean, Arbaitzaren gainean.  

MANTZARBEITIA: etxea, Mantzarraga azpian, errepide ondoan. 
Bertan  den lasterketako behien hazkuntzagatik ezaguna. 
“Bolatineroa” ere deitzen diote,  

MENDIOLA: etxaldeak, San Juan ondoan (Pablo, Petroleoren 
 ajilidadea). Orain hantxe bizi da Jose Angel berriemailea. 

MURUETA: Orozkoko auzoa, Anuntzibai eta Zubiaurre aurrean. 
 
NAFARRONDO: etxea, Axpuru azpian, Altube ibaiaren bazterrean. 

 Handik ura ekartzeko agindu zieten familiarrei. Santosen 
aitita han egon zen morroi eta han ikasi zituen Anguruko 
Jentil Zulon kokatzen diren kondairak. 

OKETABEHITI: Florenzio berriemailearen sortetxea. Santosek 
 aipatzen du (Kanporamartxo). 

OLABARRI HANDIKOA: etxaldea, Gorigitxi baino gorago, hangoak 
 ziren Jentil bahitzaileak garaitu zituzten Hierro-
Palankos anaiak. 

OLARTEKO ELIZA: Ibarrako parrokia. Han gertatu zen Sofiren 
Hodeia  bedeinkatu.  

OLARTE: Ibarrako etxea. Hangoa da Mari berriemailea. 
OLARTE GOIKO: etxea, aurrekotik oso hurbil, Pedro Mari Sautua, 

 kontalari bikain eta Barandiaranen berriemaileren 
etxea. 

PALAZIOA: Aldekoa etxeari ematen dioten izena. Ibarra auzoan 
da,  eta han kokatzen da Sofik esandako Lagunak urten 
agerpena. 

PRESATXU: etxeak, Altube ibai bazterrean, Torrelandatik hurbil. 
 Julia berriemailearen bizilekua. Hantxe atxiki zuten 
orain guti arte jentilen sobrekama (Jentilen emagina). 

SAN JUAN: Zubiaurreko parrokia, kanposantua eta auzoa. Eliza 
 berria egin eta, zaharra, askoz ederragoa, 
abandonatuta gelditu da. 

SANDRUGAN: Albitzu aldean. Han ei zen Albitzuko aintzineko  
 eliza, Sofik eta haren senarrak diotenez (Ikazkinak). 
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Moisesek zaratak entzun zituen han, Lekubarritik Albitzura 
zihoala (Zaratak).  

SAN ISIDRO: ermita, Mantzarbeitia ondoan eta Arbaitza azpian. 
 Santosek aipatzen du (Gauzak zerbaitengatik egin). 

SAN MARTIN: eliza eta auzoa. Lekubarritik gora, Larrondo erreka 
 bazterrean. Justok aipatzen du Txakur pozo-n. 

SAN SEBASTIAN: ermita, Albitzu gainean eta Egurrigartutik 
hurbil.  Han entzun ziren negarrak Sofiren Gauez 
bideetan kondairan. 

SANTA KATALINA: ermita, Jauregia eta Lekubarri artean. Moisesek 
 esandako Misererea han entzun zen.  

SANTA MARINA: Orozko mendebaleko mendia eta ermita (668 
 metrotan). 

SOLOGOITI: etxaldeak, San Martin baino goratxuago, Moises 
 berriemailearen etxea. Gauza misteriotsuen lekua, omen 
(Sologoitin).  

SOLOGOITIKO SASIA: Justok esan Laminak eske kondairan hango 
 trintxerako sorginak ogi bila etorten ziren labesua egin 
orduan. Amurrurturen beresi edo sasia ere deitzen dio.  

SORGIN ZULO: haitzuloa, Atxulaur aldean da, Itzinaren 
 kanpoaldean. Jentil Zulo ere esaten diote (ikus Jentil 
Zulo III). Hango laminei hartu zieten orrazia Aranditarrek 
Pabloren Orrazia lapurtua-n. Pablok berak han kokatzen du 
Sorginzuloko beleak kontakizuna. 

SUPELEGOR: harpea Itzinan, 1030 metrotan, Anbotoko Anderearen 
 egoitza bat (Sutan pasatzen). Familiarrak ere han 
harrapatzen ziren, Sofiren ustez (Zelan eta zertarako eta 
Axpurukoa abadea eta krida). 

TORRELANDA: dorretxea eta burdin ola hondatua. Kakoerreka 
 isurtzen den ibaiaren bestaldean. Han krida zelarik entzun 
zuen Kakoerrekan su eta gar kontakizuna Sofiren familiako 
batek.  
TORREZAHAR: etxea, Altube ibaiaren bazterrean, Nafarrondo 

ondoan.  Handik eramaten zuten ura Axpurura 
familiarrek (Florenzio: Laminen harrigarria). 

TRANGATXA: Orozkotik Zeberiora bideko lepoa. 
TURRUNTZUETAKO ATXA, Itzinako “harresiaren” iparmendebaldean: 

 Hara eraman zuten sorginek Limakoko atsoa (Jose Mari: 
Sorginek eroan). 

UGALDE, Murueta auzoan: laminak han agertzen zirela esaten zion 
 Nati Elexpurukoak Fermini. 

UGALDE: Arizketa eta Urigoiti arteko etxea. 
UGARRITZA: etxaldeak, Gallartu baino gorago. Marik aipatzen du 

 Txoria kontakizunean.  
UNTZUETA: mendia, Axpuru gainean, 770 metrotan, hantxe zeukaten 

 jentilek beren gaztelua (Jentil bahitzaileak). 
UNTZUETABE: Untzueta mendiko Jentilen egoitzaren lekua, Elbirak 

 dioenez (Jentil bahitzaileak).  
URDUÑA: Bizkaiko hiria, Orozkoko hegomendebaldean. Hango 

 Antiguako Ama Birginaren aldetik etortzen zen Anbotoko 
Anderea Santosen arabera (Sutan pasatzen), eta hango 
zezenketara joan ziren airetik Axpuruko abadea eta krida. 

URIBARRI: etxaldeak, Urigoiti baino goragotxuago. Laminak 
 pamintxa eske joaten ziren hara (Sofi: Laminak eske).  
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URIGOITI: auzoa, 450 metrotan. 
URIGOITIKO ATXA: Urigoiti aldetik Itzina inguratzen duten 

haitzak  (Moises: Laminak erreka bazterrean). 
USI: etxaldeak, Anuntzibai aldean. Hangoa zen Jentilek gatibatu 

 zuten neska (Jentil gatibatzaileak). 
USULUZE: errota eta zubia, Jauregia baino beheratxuago. Han 

egin  zuen Petroleok jauzi harrigarria. 
ZALOA: Ibarra eta Urigoiti arteko auzoa, 340 metrotan. Hantxe 

 agertzen zen Zaloako katu baltz beldurgarria. 
ZUBIAUR: Orozkoko auzo handiena, komertzio eta ostatu gehienak 

 han direla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu II 
 
 

 BILKETA LANA ETA BERRIEMAILEAK 
 
 
 
 
 
 
II. A. Lekuan lekuko lana 
 
 

Corpusean bildu gaiak orozkoarrekin egin elkarrizketen 
emaitza dira, magnetofoian grabatukoaren transkripzioa. Baina 
berriemaileengana abiatu aurretik hasten da lana. Lehenik eta 
behin inkestaren eremua zehaztu behar da, eta kasu honetan 
erraza da, Orozko geografikoki eta administratiboki ongi 
mugatua baita. Haren barnean ahalbait zabalen galdezkatu izan 
dut, auzo guztietan informazioa biltzea saiatuz. Praktikan, 
leku zehatzetara baino areago informatzaileak diren lekuetara 
joaten da. Berriemaileengana heltzeko Fabre eta Lacroix-ek 
(1974: 261) bertako eskoletako ikasleen artean prospekzio 
egitea proposatzen dute, haien ahaideen artean informatzailerik 
den jakiteko. Mitoen transmisioa, ordea, aski etenda den garai 
honetan haur gehienek ez dakikete beren etxekoen jakintza 
mitologikoaren berri. Orozkon ditudan lagunei eskatu diet 
prospekzio lana egitea beren ezagunen artean, eta lagun horiek 
gidatu naute berriemaileen etxeraino, bai eta laguntza oso 
baliosa eman ere lehen harremanak lotzeko eta inkestaren 
zergatia adierazteko. Esan gabe doa ez dudala exhaustibitatea 
lortu, baina ez zen hori helburua.  

Adinaren araberako esklusiorik ez dut egin informatzaileen 
artean, baina, naturalki, zaharrak dira gehienak. Honek baditu 
arrazoinak; ez inongo sekretua mitoak gero eta gutiago 
kontatzen direla, eta "atxineko istoriak" deitzen diren horiek 
"atxinekoek" dituztela jakiten. Baina besterik ere bada: 
gazteagoak diotenez, zaharrak ziren lehen ere transmisioaren 
arduradunak, kontalariak. 

Alabaina, berrogei urtekoek ere badute zer esan 
tradizioari buruz, eta haiengana joatea ezinbestekoa da 
mitologiaren bilakaerari begiratzeko. Baserrian sortuak, 
aintzineko bizimodu eta pentsamoldean haziak, orain industriako 
edo zerbitzuetako langileak dira, beren jendarteko aldaketa 
sozio-ekonomiko bortitza ezagutu eta mitologiaren 
transmisioaren moztura bizi dute, dena belaunaldi batean 
gertatua; eta horietaz duten eritzia oso interesgarria da, 
barrutik baina distantzia zerbaitekin ikusten baitute: 
bitartekariak dira.  
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Berriemaileak bilatu eta haiekin egingo den elkarrizketa 
prestatzea dira lehen egitekoa. Bertako eta inguruko tradizioa 
jakitea oso lagungarria da istoriak entzun arau ulertzeko, 
kontalarien hutsuneak betetzeko, batzuetan istoriak ezagunak 
balira bezala esaten baitituzte. Inkestalariaren ezagutza 
eskasak galdera zozoak eragiten ditu (adibidez, nik ez nekien 
zehazki nor ziren "parte-txarrekoak", eta ez nintzen ohartu 
Lagunak urten kondairako purgatorioko arima “parte-onekoa” 
zela). Antolatze lanak norabideak iradokitzen ditu, gainera, 
mitoaren inguruko sinesteei edo erritoei buruzko galderak 
prestatzeko. 
 

Elkarrizketa gehienak magnetofoian grabatuak izan dira, 
salbu berriemailea ados ez zen kasu bakan batean; batzuetan, 
konfidentzia mingotsak egiteko orduan ere tresna amatatzeko 
eskatu didate. Grabatzearekin batera berriemaileei eta 
solasketari buruzko zehaztasunak markatu ditut: izenak, data, 
lekua. Batek bakarrik eman dit informazioa idatzia.  
 

Kondaira mitikoak biltzeko elkarrizketa ez-zuzendua irudi 
zait molde egokiena. Hizlariei beren ber hitz egiteko eskatu 
nien, behin gai orokorra zer zen iragarri eta. Ez-zuzentzeak 
esan nahi du ez dudala itaunketa bilduma erabili, baina ez 
galderarik ez dudala egin; alderantziz, kontatzen dutenari 
buruz zehaztasun asko eskatu diet berriemaileei eta, inkesta 
egin arau, besteei entzun istorietaz ere galdegin diet.  

Elkarrizketek, gehienetan, ez dute ordu bat baino luzago 
iraun, kontalarien nekeziaren arabera. Baina berriemaile 
askorengana bi edo hiru aldiz joan naiz, zehaztasunak 
galdegiten; eta batzuetan, lehen aldian ahantzi zituzten 
kondairak esan dizkidate, baita errepikatu ere maizetan. 
Bigarren solasaldi horiek “zuzenduak” izan dira, beraz, eta 
askotan ez ditut grabatu. Galdera zehatzak egin dizkiet 
informatzaile gazteagoei, Orozkoko bizimoduari buruz edota 
mitologiaz duten eritziaz.  

 
Funtsezkoa da elkarrizketetan komunikazio ona lortzea, eta 

horretarako ezinbestekoa arau zenbait errespetatzea. 
Berriemaileekiko urruntasuna sor ditzaketen jarrera guztiak 
baztertzekoak dira, jazkeratik hasi eta ahotsaren 
ozentasuneraino. Solaskide onak badaki entzuten, mutu egon gabe 
eta interesa erakusten, ulertzeko behar dituen galderak egiteko 
beldur barik. Ez da erraza oreka lortzea, haria moztu gabe 
galdegitea; izan ere, gero salatzen ditu magnetofoiak konturatu 
gabe eragin diren mozturak, berriemaileak beste zerbait esango 
zuen une berean galdera egiten zaiolako. 

Elkar komunikatzeko giro ona lortzeko oinarri sendoak dira 
gaiarekiko interesa eta berriemaileen errespetua. Inkestaren 
zergatia ondo azaltzea, zer bilatzen den eta hartaz zer egiteko 
asmoa den argi esatea izaten da aurkezpen hoberena. Norberaren 
akatsak aitortzea ere lagungarria da. Neure kasuan, bertako 
hizkerak pausatzen zidan arazoa ondo ulertzen zuten: 
Orozkoarrek  badakite mendebaleko auzoak, luiaondoarrak, 
erdaldunak izaten garela, eta euskaraz jakitekotan ikasia eta 
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“batua” egiten dugula. Laguntzeko gogoa sustatzen dio 
berriemaileari inkestatzailearen zailtasunak, eta bien arteko 
desberdintasunak ezabatzen laguntzen du. Hasierako erreparoak 
laster gainditzen dira, eta berriemaileei ere laket zaie beren 
haurtzaroan ikasi istoriak edo ohiduren kontatzea. 
 
 
 

 
II. B. Orozkoko berriemaileak  
 
 

Berriemaileengana heltzeko laguntza handiena Jose Ramon 
Garigortak ("Gari" deitzen diote Orozkon eta nik ere hala 
egingo dut) eman dit: etxeetara eraman eta sarrarazi ninduen, 
eta askotan elkarrizketan ere parte hartu zuen. Horrez gain, 
herriari buruz informazioak eman zizkidan eta berriemaileen 
zerrendan agertuko da. 

Corpusean informatzaileen izena bakarrik agertuko da 
gehienetan, eta ez deitura. Arrazoina hauxe da: nire gidariek 
izenak bakarrik erabiltzen izan dituzte, bertako ohiturei 
jarraituz. Hemengo fitxetan hitz handiz idatziko ditut izenak, 
eta parentesi artean deiturak, salbu corpusean agertzen 
direnak. Zerrendaren ordena kronologikoa izango da, hau da 
elkarrizketen dataren araberakoa. 
 
JUSTO (RESPALDIZA) 
 

San Martin auzoko Goraitze baserrikoa, han jaio eta bertan 
bizi da. Baserritarra. Basozain lana ere egin du.  

Adinekoa zen solastatu nuenean, 65 urtetik gorakoa. 
Elkarrizketa bakar bat egin nion bere etxean, 1984ko 

abenduaren 28an. 
Beste hainbatek bezala kondaira mitikoak doi bat ahantziak 

zeuzkala dio, batzuetan pausa egin behar du behin amamari 
entzundakoa gogoratzeko, eta Axpuruko abadea eta krida-ren 
amaiera ere ez du eman . Kastrejanako zubia-ren istorian 
kokatzen den "San Martinen kantua" aldiz inongo zalantzarik 
gabe esan du, maizetan kantatzen baitu, norbaitek eskatzen 
dionean. 

Kontakizun gehienak etxeko amamari entzun dizkio, batzuk 
aitari. 

Justo gogotik mintzo da, eta zehaztasun handiak ematen 
ditu berak bizi izan dituen gertakariak esateko (non gertatu, 
zer karietara, nor zen han...), hala nola San Martin aldeko 
leize eta zuloei buruz.  
 

Honako istoria hauexek esan ditu eta honako ordenean. 
- Kastrejanako zubia-ren bukaeran den San Martinen kantua esan 
du bere-berez, eta gero zubiaren istoria bera. 
- Laminak eske tituluan den Sologoitiko sorginak. 
- Sutan pasatzen (Anbotoko Anderea). 
- Axpuruko abade eta krida, Garik galdeturik esan du. 
- Txakur pozo.  
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- Horrekin lotua Arruetako atxeko leize eta Amurrurturen basoko 
leize-en berri eman du. 
- Orozko eta Zeberio, bi herrien arteko harremanak, esakera 
blasonikoak eta elkarren arteko ezkontzak. Bide batez 
aintzinean nola egiten ziren ezkontzak. 
 
JUANTXO (HIERRO-OLABARRIA)  
 

Gorigitxi baserrikoa (Olabarri errekako haranean, Anguru 
aldean). 

Berrogeita hamabost urte zukeen elkarrizketa egin nionean, 
1985eko apirilaren 11an. 

Haren etxera joan eta salan daukaten irudia erakutsi 
zigun: hartan dorre baten bi aldeetan bi gizon makila handi 
bana eskuetan, dorreko atean sartuta. 

Irudi horren aurrean esan zigun hartan azaltzen den 
gertakaria, Jentil bahitzaileak istoria, hurbil den Olabarri 
Handiko etxekoek protagonizatua.  

Bistan da, irudia etxean eukiteak eta istoriako 
protagonistekin duten zerikusiak (deituraren lehen zatiak) 
gertakarian inplikatzen dute Gorigitxiko familia, eta zerbait 
propio gisa kontatzen dute istoria. 
 
 
PAULA  
 

Gorigitxikoa, Juantxoren emaztea da, San Martin auzoan 
jaioa eta Gorigitxira ezkondua. Auzo horretan kokatzen diren bi 
istoria gogotik eta garbiki esan ditu:  
- Axpuruko abadea eta krida kontatu zuen alabak eskaturik, eta 
gero lagundu gintuen ondoko etxera Erramonengana, harek hobeto 
zekielakoan istoria hori. 
- Lamina zauritua esan zuen gero, hori ere alabak eskaturik. 
 
 
MANOLI (HIERRO-OLABARRIA) 
 

Juantxo eta Paularen alaba, Gorigitxikoa, hogeita bost-
hogeitamar urtekoa. Jentil bahitzaile-ei buruz zehaztasunak 
eman zituen, Goyo Muñozi entzundakoak. 
 
ERRAMON eta ELBIRA senarremazteak  
 

Gorigitxikoak, biok adin handikoak eta baserritarrak. 
1985eko apirilaren 11an joan ginen haiengana, Hierrolabarria 
amalabak lagundurik. Kanpoan aurkitu genituen eta bertan 
solastatu.  

Erramon ez zen ezertaz gogoratzen, eta emazteak zehaztasun 
zerbait eman zuen Jentil bahitzaile-en Untzetabeko egoitzaren 
kokapenaz. 
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FERMIN (PIKAZA) 
 

Aisetza baserrikoa, Murueta auzoan. Berrogeita hamabost-
hirurogei urtekoa. 1985eko apirilaren 13an solastatu nuen bere 
etxean, bi egun lehenago hitzordua hartuta. 

Kondaira mitikoen gezurra aipatzea gustatzen zaio Fermini, 
guzti horiek “gantzokeriak” direlakoan. 
- Jentil Zulon izenaz emandako agerpenak kontatu zituen 
lehenago. 
- Laminak erreka bazterrean geroago, Murueta auzoan den 
Ugaldeko istoriak. 

 
 
MARIA LUISA 
 

Aisetza baserrian jaioa, orain Laudion bizi da. Berrogeita 
hamabost bat urtekoa. Aisetzan aurkitu genuen Ferminegaz hitz 
egitera joan ginenean eta gogotik kontatu zigun berak zekien 
istoria: 
- Lamina zauritua. 
 
 
SOFI (ZABALLA) 
 

Egurrurtu edo Egurrigartun sortua, bertan bizi da. Orozkon 
etxe multzoek izan amankomuna ohi daramate eta hiru biltzen 
dira Egurrigartun: Goikoetzea, Behekoetzea eta Artengoa, 
Sofirena. “Erdiko etzeak beti diraz "Artengoak"” zehazten du 
berriemaileak.  Berrogeita hamabost-hirurogei urte zukeen 
lehen elkarrizketa egin nionean, 1985eko apirilaren 13an. 

Sofik kontakizun andana badaki, eta galdera egin gabe oso 
gustora esaten ditu dakizkienak; arrenguratzen da orain, 
telebista dela-eta, ez baitira gehiago holakoak kontatzen. 
Nahiz aitzineko istoria batzuen egiatasuna zalantzan ezartzen 
duen, atxikiak ditu haietarik asko, eta seguraski Lagunak urten 
deituak du harentzat esanahi sakonena: aitita-amamak izan ziren 
gertakizunaren lekukoak, eta transmisioa familian egin da, 
egiatasunaren berme. 

Bizitasun eta indar handia du kontatzeko, oso espresiboa 
da eta usu enfasia ematen dio hitzari: entzulea berehala 
biltzen du. Batzuetan, istorian sarturik, ez zaio kronologiari 
zorrozki jarraitzen eta berehala istoriaren pasadizo 
nagusietara jotzen du, entzuleak jadanik kontakizuna ezagutuko 
bailitu; beharbada gutitan kontatzearen ondorioa da. 

Dakizkienak amari entzun dizkio, edo aititari, bai eta 
auzo berean bizi zen Gabrielari ere (Pedro Handiren ama). 
Askotan aipatzen du Sofik Gabriela: emakume hori Egurrurtun 
baino lehenago Adaron (Gallartu gainean) bizi izan zen eta 
hango itsu bati entzun zizkion kontakizun asko. 
 

1985eko elkarrizketan Sofiren senarrak, Juan, ere parte 
hartu zuen; istoria hauexek kontatu zituen Sofik, eta orden 
honetan: 
- Jentil bahitzaileak 
- Axpuruko abadea eta krida 



64 - Corpusa 
 
 
- Galbahean ura 
- Laminaren amorantea 
- Orrazi lapurtua 
- Gaua gauezkoentzako 
- Hodeia bedeinkatu 
- Zalduna eta abadea 
- Supelegorreko beleak 
- Sutan pasatzen (Anbotoko Anderea) 
- Lagunak urten 
- Ikazkinak 
- Gauez bideetan 
- Lamina zauritua 
- Deabruaren burdina (aipatu bakarrik, ez baitzitzaion 
gogoratzen) 
- Ahiztak urten 
- Kakoerrekan su eta gar 
- Deabruaren artoa 
- Arroz con leche 
- Itargiarena 
- Azagaria eta barkerua 
- Frakerre 
- Kastrejanako zubia 
- Behor bihurriak 
- Begoñako eleiza 
- Josepetako landako dantzaldia 
 

Hurrengo urtean, 1986ko azaroaren 1ean itzuli nintzen 
Sofirengana, lehenago kontatutakoei buruzko zehaztasunak 
galdetu nizkion eta batzuetan berriro esan zituen istoria 
osoak. Hauei buruz ari izan ginen 
- Kakoerrekan su eta gar 
- Deabruaren burdina  
- Kastrejanako zubia  
- Axpurukoa abadea eta krida 
- Jentil bahitzaileak 
- Laminak eske 
- Gaua gauezkoentzako 
- Orrazi lapurtua 
- Hodeia bedeinkatu  
- Ikazkinak 
- Behor bihurriak 
- Laminaren amorantea 
- Hil ezin (Familiarrak) 
- Zelan eta zertarako (Familiarrak) 
 

Hurrengo batean, 1987ko abenduaren 28an berriz joan 
nintzen Sofiren etxera eta ez debaldetan, istoria berri andana 
esan baitzuen orduan: 
- Hodeia bedeinkatu ez 
- Bidegurutzetan 
- Elexara joan ez (Anbotoko Anderearen jatorria) 
- Peñako sorgina 
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GOYO MUÑOZ 
 

Orozkoarra, Zubiaur auzokoa, 1992an hil zen. Ez zen 
baserritarra, errentetatik bizi izan da eta denbora luzez ibili 
da bere herriko tradizioa biltzen, baina ez dakit haren lanaz 
zer egin duen.  

Behin bakarrik mintzatu nintzen harekin mitologiaz, eta 
soilik istoria bat kontatu zidan, erdaraz: 
- Lamina bisitan 
 
 
PABLO (ARAMENDI) 
 

“Kintana” goitizenaz ezagutzen dute Orozkon. Urigoitin 
sortua, Aretan bizi zen elkarrizketa egin nionean, 1985ean, eta 
65 bat urte zukeen orduan. 1992ko uztailean hil zen. 

Pablo artzain izan da Gorbeian gazte denboran, eta 44 urte 
zituela Laudioko Aceros-en hasi zen lanean. 

Azalez, Pablok distantzia zerbait erakusten du kondaira 
mitikoen eretzean: oso gustokoa du barre egitea eta hori egiten 
du agerpen faltsuak kontatzen dituenean. Baina batzuk serioski 
hartzen ditu, protagonistak jende hurbilak direnean, 
Petroleoren ajilidadea, adibidez. Berak ezagutu du pertsonaia 
Itzingoteko txabolan, eta artzain zaharrek kontatu dizkiote 
haren balentriak, beraiek ikusiak.  

Arin mintzatzen da Pablo eta, gainera, adierazpen trinkoa 
du, istoriak laburzki kontatzen, sobera garatu barik. Zaila 
egin zait zenbait gauza ulertzea, beharrik haren emazte 
Eulalik, horretaz konturaturik, azalpen lagungarriak ematen 
baitzizkidan. Baina, behin istoria eta mintzamoldea ulertuz 
geroz, plazer handiaz entzuten dira berriro Pabloren hitzak. 

Kontakizunak “lehenagoko zaharrei” entzun dizkio. 
1985eko maiatzean ezagutu nuen Luiaondon, erakusketa baten 

kari hara joan zenean, Gorbeiako artzainek galtzerdia nola 
egiten zuten erakusteko. Haren emazte Eulali Bilbao ere han 
zegoen iruten ari. Orduan kondaira mitikoak aipatu nizkien 
baina ez nien deus hartu. Hurrengo udan, agorrilaren 14an, 
Amurrioko festetan ere ibili ziren beste erakusketa batean. 
Orduan Sorginzuloko bele-ena kontatu zidaten, bestako musikaren 
artean. Biharamunean Aretako etxera joan nintzaien eta orduan 
bien ahotik askoz gehiago entzuteko parada izan nuen.  

Honako hauek kontatu zituen: 
- Sorgin Zuloko beleak 
- Axpuruko abadea eta krida 
- Petroleoren ajilidadea 
- Ugazandereak kondenatu (Anderearen jatorria) 
- Anbotoko komediak 
- Kate hotsak 
- Kanposantuan gauez 
- Orrazi lapurtua 
- Kalabaza eta izara 
- Zaloako Katu baltza 
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EULALI (BILBAO) 
 

Billaron jaioa, baina laster Orozkora etorria, Larra 
etxera. Geroago Urigoitin eta Aretan bizi izan da. 

Pabloren emaztea da, harekin batera ezagutu nuen eta 
elkarrekin egin nien lehen elkarrizketa 1985ean, eta orduan 62 
urte zituen. 1992ko azaroan hil zen. 

Amari (Benita Handi, kontalari on eta ezagutua Orozkon) 
entzun dizkio istoriak bereziki, baita Larrako eta Urigoitiko 
zaharrei. Amaren ahizpa, Juana Larrea, ere kontalari ona zen, 
1985eko Gabonetan hilda. Juana eta haren senarra, Araneko 
Domingo Arroita, Etxebarria Ayestaren berriemaileak izan dira. 
  

Eulali bera kontalari bikaina da, errepertorio luzeduna, 
fantasiaz betea, eta oso atxikiak ditu bere amak edo izekok 
esandako zenbait gertakari, bereziki Araneko gizakatua eta 
Araneko hilbegira; azken honetaz esaten du gauza sakratua dela 
eta egiazkoa. Sortzaile lana egiten du, istoriak garatzen ditu, 
beren artean sinkretizatuz edota garaiko errealitatearekin 
lotuz;  zehaztasun berriak ematen dizkie, ez beti berdinak, eta 
ondorioz galderak sustatzen ditu. Haren eritziz, eta hala 
adierazi zidan Jentil bahitzaile-ei buruz, normala da 
kontraesanak izatea bertsioen artean, bakoitzak bere modura 
kontatzen baititu; ulertu nionez, desberdintasunak izateak ez 
du esan nahi gertakaria gezurra dela. 

Astiro mintzatzen da Eulali, garbi ahoskatzen, istorian 
inplikatzen da enfasia ematen diola: inkestatzailea loriatzen 
du, urrean. 

Haren hizkeran Orozkoko ez diren esamolde zenbait sartzen 
ditu (bilobak ikastolan ditu eta menturaz horregatik), adibidez 
Araneko hilbegira-n: “kuxetan gorpua ohetik, berakin eroateko”. 

Niri ez badizkit esan ere, Eulalik bazekizkien 
zaintiratuetan egin behar diren jestuak eta formulak. 

Lehenengo elkarrizketan, 1985eko agorrilaren 14an, 
kontakizun hauek esan zituen, Pablorekin batera gehienetan: 
- Sorgin Zuloko beleak 
- Sutan pasatzen 
- Anbotoko komediak 
- Satanas eta Barrabas 
- Gaua gauezkoentzako 
- Lamina zauritua 
- Zaloako Katu baltza 
- Auto-stop Okondon 
- Araneko hilbegira 
- Araneko giza-katua 
 

1986ko urriaren 31an berriz joan nintzen Eulalirengana. 
Orduan hauek kontatu zizkidan berriro: 
- Ugazandereak kondenatu 
- Gaua gauezkoentzat 
- Araneko hilbegira 
- Petroleoren ajilidadea 
- Abadearen krida 
- Orrazi lapurtua 
- Jakoa 
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- Anbotoko komediak 
 

Beste bietan ikusi nuen geroztik Eulali, 1987ko abenduaren 
27an galdera zehatz batzuk egiteko, eta horien erantzunez gain 
besta lau istoria gehiago esan zizkidan: 
- Kastrejanako zubia 
- Araneko giza-katua 
- Jentil bahitzaileak 
- Arakaldoko sorgina 
 

Geroztik ere ikusi izan dut Eulali, eri zenean, eta 
hainbat solas egin, baina beste motakoak gehienak. 
 
 
JULIA (BARBERENA) 
 

Zugarramurdin sortua, Orozkora ezkondua, hogei bat urte 
zeraman Presatxu etxean harekin mintzatu nintzenean, 1985ean.  

Juliak etxeko ogia eta pastiza (Zugarramurdiko modukoa) 
egiten ditu, eta inguruko merkatuetan saltzen. Horrelako batean 
ezagutu nuen eta eskatu nion elkarrizketa bat. Etxera joatera 
gomitatu ninduen. 

Berrogeita bost bat urte zukeen solastatu nuenean, 1985eko 
azaroaren 1ean, Presatxun. 

Lapurdiko hizkeraz edasten ditu Orozkoko istoriak, eta 
biziki atxikiak ditu; benetan atsegin izan zait haren ahoskera 
garbiari aditzea: Juliak patxadaz kontatzen du, eta aldi berean 
istorian inplikatzen da. Haren kontakizun erreferentziala, 
dudarik gabe, Jentilen emagina da, senarraren arbaso bat baita 
gertakariaren protagonista, eta etxean gorde izan baita luzez, 
errelikia gisa, jentilek emandako sobrekama. 

Elkarrizketa bakar bat izan nuen Juliarekin, haren 
senarra, Pablo Azkoaga ere hortik zebilelarik. Hiru kontakizun 
esan zizkidan, lehenengo biak bere auzoan kokatuak: 
- Jentilen emagina 
- Jentil bahitzaileak 
- Sutan pasatzen  (Anbotoko Anderea).  
 
 
(PABLO) AZKOAGA 
 

Presatxukoa, Juliaren senarra. Jentilaren emagina-rena 
bere arbasoena izan arren, emazteak konta zezala gurago izan 
zuen. Alta harek berak zion Peña Santiagori kontatu. Niri 
aintzineko ezkontzak nola antolatzen ziren kontatu zidan. 
 
 
ANGELA (BILBAO) 
 

Zaloan jaioa eta sei urtegaz Urigoitira etorria, bertan 
bizi da geroztik, Elexalden. 

Jose Marr Aramendirekin (Pabloren anaia) ezkondua, Jose 
Angelen ama. 
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1986ko abenduaren 29an solastatu nuen, bere etxean, GARIk 
eroanda. Hirurogei-hirurogeita bost bat urtekoa zatekeen 
orduan. 

Urigoitiko sakristauaren alaba da Angela, eta aita hil 
ondoan harek bete ditu haren eginkizun zenbait, adibidez 
kanpaiak jo hodeia (ihurtzuria) zekarrenean. 

Angelak argi, fermu eta astiro hitzegiten du. Badaki 
istoria andana bat eta gustora kontatzen ditu, baina etzeptikoa 
da eta horrela adierazten du lainoki: sinestearen bilakaerari 
buruz eritzi interesgarriak eman zizkidan. Etxean baino areago 
kanpoan entzun izan ditu, Benita Handiri, Eulaliren amari, 
askotan. 

Elkarrizketan ari ginenean Jose Mari eta beste gizon bat 
ere etorri ziren, eta haiek ere sartu ziren solasetan. 

Hauek esan zituen: 
- Sutan pasatzen (Anbotoko Anderea) 
- Orrazi lapurtua 
- Axpuruko abade kondenatua 
- Hodeia bedeinkatu 
- Hilbegirak 
- Teila kendu  
- Sorginek eroan 
- Araneko giza-katua 
- Petroleoren ajilidadea 
- Abaderen krida 
- Zelan eta zertarako (Familiarrak) 
- Gau argiak eta olio usaina 
- “Eritzi" kapituluan sartu ditudan hainbat ohar sinesteari 
buruz 
- Kastrejanako zubia 
- Ura ekarri (Familiarrak) 
- Abemarietakoak (Agerpenak) 
- Kanposantuko bedarra 
- Kanposantuan gauez 
- Garizuma 
- Kalabaza eta izara 
- Donibaneko erritoak 
 
 
JOSE MARI (ARAMENDI) 
 

Urigoitikoa, Elexalden bizi da. Pabloren anaia, Angelaren 
senarra eta Jose Angelen aita; 71 urtekoa 1986an. 

Angelarekin ginenean (1986ko abenduan) heldu zen etxera 
eta kontakizun zenbait esan zituen: 
- Petroleoren ajilidadea 
- Axpuruko abade kondenatua 
- Kastrejanako zubia 
- Kanposantuko bedarra 
 
FLORENZIO (GOTI) 
 

Oketabehitin jaioa, Baranbioko bidean Mantzarbeitia baino 
lehenago. Orain Urigoitin bizi da, Oragoko Goiko etxean. 
Artzaina eta kaminerua izan da. 
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66 urte zituen harekin mintzatu nintzenean, 1989ko 
abenduaren 29an.  

Angelak iradoki zidan harengana joatea eta Garik lagundu.  
Florenziok laburzki kontatzen ditu istoriak, eta luzez 

ematen du haien buruzko eritzia: oso etzeptikoa, sinestea 
ez-jakinaren ondorio dela uste du, eta hartaz libratzea ez zaio 
itsusi. Haren esan gehienak, beraz, “Eritzi" kapituluan 
aurkituko dira.  

Lamina izen pean sartzen dituen izaki mitikoei buruz 
mintzatu zitzaidan, Laminen harrigarria tituluan sartu dudana. 
Horiez gain, 
- Donibaneko garaia 
- Araneko Harria 
 
 
GARI (Jose Ramon GARIGORTA)  
 

Gorago esan dudan bezala Gari izan da nire gidaria 
Orozkon. Laguntza eman dit grabazioa transkribatzeko ere. 
Orozkoarra da, San Juan auzokoa, Zubiaur aldean. Euskaldun 
berria da eta euskarako irakaslea. 

Berrogei urte inguru zuen 1991an. Jose Angelekin batera, 
Orozkori buruzko datu zenbait eman dit, bereziki biztanlego eta 
ekonomiari buruz, bai eta sinestearen bilakaeraz. “Eritzi" 
kapituluan agertuko dira gehienak. 
 
 
JOSE ANGEL (ARAMENDI) 
 

Urigoitin jaioa, orain Mendiolan bizi da, San Juan aldean. 
Angela eta Jose Mariren semea da. Ikastola batean lan egiten 
du. Herriko Etxeko zinegotzia hainbat urtetan. 

Garirekin batera Orozkoko ekonomia eta soziologiari 
buruzko datu zenbait eman zidan 1991ko uztailaren 2an, bai eta 
lagundu bere aitaren eta osaba Pabloren esanak ulertzen ere. 
Horrez gain, aintzineko sineste eta haien bilakaerari buruz ere 
mintzatu da, “Eritzi" kapituluan agertuko dena. 
 
 
JESUS (IRIONDO) 
 

Gotxi baserrikoa (Olarte auzoan). Hogeita 
hamabost-hirurogei urte ingurukoa, 1991ko uztailaren 23an 
mintzatu nuenean. 

Garik eraman ninduen harengana, bereziki Agata Deuna 
eguneko kanta zaharra dakielako, aintzinean abesten zena. 
Piper-arloa jorratzen aurkitu genuen, emazte Ines eta beste 
gizon batekin batera, eta bertan grabatu:  
- Neguko bestak (Santa Agedako kanta eta beste datu zenbait) 
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MARI HELENE (GAZTIGAR) 
 

Lapurdiko Kanbon sortua, bertan bizi da. Orozkoko auzo 
herria den Baranbioko Jesus Etxebarriarekin ezkondua, 
senarraren herrian entzun izan du istoria zenbait eta idatziz 
eman dizkit 1991an. Mari Helenek irakasle lana eta margo lana 
egin ditu, eta jubilatuz geroz margoan iharduten du. 
Hirurogeita hamar bat urte zituen idazkiak eman zizkidanean. 

Haren informazio gehienen iturria Baranbioko Maria Orueta 
“Koskorra” izan da, 1930ean laurogeita bost bat urte zituena. 

Hauek idatzi zizkidan:  
- Sutan pasatzen (Anbotoko Anderea) 
- Karitaterik ez (Anbotoko Anderea) 
- Axpuruko abade kondenatua 
 
 
SANTOS (BERNAOLA) 
 

Arbaitzan sortua, Baranbioko bidean ezkerreko maldan den 
auzoan, Mantzarbeitia baino harantzago. Orain Zubiaurren bizi 
da.  Haurretan morroi eta artzain izan da Gorbeian (han hodeiak 
jo zuen), denbora batez artzain lana eta gaueko okin lana egin 
izan ditu (ikus “Bizimodua” kap.). Orain industrian lan egiten 
du. 

1991an, lehen elkarrizketan, berrogeita lau urte zeukan. 
Gariri otu zitzaion Santosek, zaharra ez izan arren, asko 
zekikeela: eta bete-betean asmatu. Santosek dakizkien gehienak 
bere aititari entzundakoak dira. Aitita hori Axpurun jaio eta 
Nafarrondon egon zen kridu haurretan, beraz Anguruko Jentil 
Zulo ondoan; Olabarri Handikora ezkondu zen, gero Urrexolan 
egon zen eta azkenean Arbaitzan. Etxe horietarik zenbait 
laminen eta jentilen gorabeheren kokalekuak izanik, asko zekien 
haietaz aititak. Santosek ere estimu handian ditu aintzineko 
kontakizun eta errito horiek, eta bereziki laminekin zerikusia 
duen guztia, aititak erakutsi zion legez. Tradizio horien 
galtzeak biziki mintzen du eta luzez mintzatu zen sinesmenaz 
eta horren bilakaeraz (ikus “Eritzi" kap).  

Santosek inkestaren interesa ikusten du eta lagundu egiten 
du: informatzaile hauta da. Horrez gain, kontalari ona, hizkera 
pausatua eta argia du, eta aldi berean indartsua; bere 
bizitzako pasadizoak bizi-bizi kontatzen ditu. Lehen 
elkarrizketan (1991ko uztailaren 23an) istoria zenbait 
ahantziak zituen-eta, bere etxera berriz joatera gomitatu 
ninduen. Eta horrela egin nuen hurrengo urtean; orduan Juan 
Pikazagana lagundu ninduen.  

Honako hauek kontatu zituen: 
- Sutan pasatzen 
- Orrazi lapurtua 
- Laminak erreka bazterrean eta eske 
- Araneko Harria 
- Harri Gorri 
- Neguko bestak (Gabonak, Kanporamartxo, Santa Ageda, Aratuzte) 
- Aste Santua eta Pazkoa 
- Donibaneko erritoak (gehi apoak eta sugeak, eta ogi-gaztaiak) 
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1992ko uztailaren 20an eta 22an, berriz: 
- Sutan pasatzen (zehaztasun berriak) 
- Jentil bahitzaileak 
- Umetan artzain: hodeiak jo 
 
 
(JUAN) PIKAZA 
 

Orozkoko Bengoetxe auzoan bizi da, hirurogeita hamar-
hamabost urtekoa zatekeen. Santosek eraman ninduen harengana 
1992ko uztailaren 22an. 

Erdaraz egin zidan eta ez zuen grabatua izan nahi. Notak 
hartu nizkion.  

Istoriak kontatu baino areago haiei buruzko eritziak eta 
zehaztasunak eman zizkigun: urdaia jaten etortzen ziren 
laminetaz, Anbotoko Andereaz, Untzuetako gazteluaz (horretarako 
Delmas-en Guía del Señorio de Vizkaya erabili zuen), Santa 
Marinako fraileaz, Harri gorriaz, Orozkoko burdin-oletaz...). 

 
 
MARI (EREÑO) 
 

Olarten sortua, bertan bizi izan da beti, salbu gaztetan 
Bilbon neskame egon zen garaian. 1991ko abenduaren 24an harekin 
hitz egin nuenean hirurogeita bost bat urte zukeen. Hurrengo 
abenduaren 27an ere haren etxera joan nintzen Moises Larrondo 
elkarrizketatzera. 

Aita Olarteko elizako sakristaua izan zen eta haren 
aitagin-arreba (Jose Ramon, Ereñoren suegroa Sofiren hitzetan) 
Hodeia bedeinkatu kontakizuneko bereterra ei zen, hura ere 
Olarteko sakristaua. Ereñoren ondoren Mariren senarra izan da 
sakristaua, hil arte eta, bistan dena, hodeia bedeinkatzeko 
erritoetan parte hartzen zuen. Etxekoek zuten elizaren ardura. 

Marik istoria asko daki, eta harek dio askoz gehiago jakin 
behar lukeela, baina zoritxarrez ahantzi zaizkio. Izan ere, 
irakasle hauta izan zuen, Pedro Mari Sautua, Jose Ramon ondoan 
Olarteko sakristaua izan zena. Sautuak kontatua da Orozkori 
buruz Barandiaranek argitaratuko gehiena, eta aipamen berezia 
merezi du Mariren ustez (ikus Hilbegirak, “Agerpenak” kap. eta 
Transmisioa, “Eritziak” kap). Amari entzundako istoriak eta 
ohiturak ere kontatu zizkidan. Ez ditu istoriak sinesten, 
ilusioa edo engainua zirela uste du, halere begirunez kontatzen 
ditu gehienak eta nago laket zaiola berriz gogoratzea. 

Mintzamolde eztia eta argia du Marik. 
Gorago aipatu eritziez gain hauexek esan zizkidan 1991eko 

uztailaren 24an: 
- Hodeia bedinkatu 
- Lamina zauritua 
- Gauez kanposantuan 
- Barrabas eta Satanas 
- Zaloako katu baltza 
- Kanposantuaren beldurra 
- Bataioak, ezteiak 
- Ehorzketak 
- Neguko bestak  
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- Donibaneko erritoak 
- Ogigaztaiak 
- Hilak urten 
- Arkotxako sorgina 
- Txoria  
- Kanposantutik etxera 
- Orozko eta Zeberio 
- Larrain lana 
 

1991eko abenduaren 27an berriz: 
- Lamina zauritua 
 
 
MOISES (LARRAONDO) 
 

Larraondo baserrian jaioa, San Martin baino goratxoago. 
Orain Sologoitin bizi da, San Martin auzoan. Hirurogeita bost 
urte elkarrizketa garaian, 1991ko abenduaren 27an. 

Mari Ereñoren etxean ezagutu nuen, haren koinata baita, 
eta harek ere parte hartu zuen solasetan. Istoria andana bat 
daki eta ez du kontatzeko erreparorik; gehienak ipuinak, 
gezurrak, direla pentsatzen du, baina dena den, ezin dugula 
ezer esan, ez baitugu guk ikusi. Sineskerak, oro har, 
kaltegarriak dira jendeentzat, manipulatzeko asmatuak: 
“Eritziak" kapituluan aurkituko dira.  

Moisesek ondo kontatzen du, arin mintzatzen da, eta bere 
eritzia edo esperientzia pertsonala sartzen ditu usu bere 
diskurtsoan. Honako istoria hauek esan zituen: 
- Sutan pasatzen 
- Laminak erreka bazterrean eta eske 
- Sologoitin 
- Gorbeian 
- Oihukaria 
- Zaratak 
- Misererea 
- Axpuruko abadea eta krida 
- Santa Marinako abadea 
- Jentil bahitzaileak 
- Hodeia bedeinkatu  
- Harri Gorri 
- Austigarmingo eta Trangatxako altxorrak 
- Donibaneko erritoak 
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 Kapitulu III 
 
 

OROZKOKO HIZKERA  
TRANSKRIPZIOKO ERIZPIDEAK  

HIZTEGIA  
 
 
 
 
 
III. A. Orozkoko hizkera 
 
 
 

Bizkaieraren mendebaleko euskalkian kokatzen da Orozkoko 
hizkera, eta Bonaparteren 1869ko sailkapenean (U.E.U., 1987: 8) 
Mendebaleko bizkaieran sartzen da beste eskualde hauekin 
batera: Gernika, Bermeo, Arratia, Plentzia, Arrigorriaga, 
Otxandiano. Orozkoko hizkera bi herritan zabaltzen da, Orozko 
berean eta haren hegoaldean den Baranbion. Herrialde honek 2688 
biztanle zituen 1981ko erroldan, haietatik 2012 euskaldun. 
Orozkon berean 2092 biztanle ziren ordu berean eta haietarik 
1301ek ondo daki euskaraz, 244k nekez. 
 

Kapitulu honetan egingo diren oharrak ez dira Orozkoko 
hizkeraren deskripzio osoa eta zehatza, baizik eta haren 
ezaugarri zenbaiten aipamena, bertan agertzen diren 
desberdintasun nabarien azalpena eta, inongo pretentsio 
linguistikorik barik, corpusaren testuak ulertzen laguntzeko 
helburua du soilik. 
 

 
III. A. 1. Ezaugarri fonologikoak  
 

Ondoko lerroetan bi anguluen artean (< >) agertuko dira 
grafia homologatuan transkribitu hitzak, eta marren artean (//) 
entzun dudan bezala, ortografia egokituan.   
 
 
III. A. 1. a. Bokalak 
 

Euskalki gehienen sistema bera du Orozkok, bost bokal, eta 
balio fonologikodun bokal sudurkaririk ez. Bokal bikoitzak 
entzuten dira maiz, aspirazioaren desagertzearen ondorioz: 
/saar/, /leen/; baina haien ondoan /sar/ eta /len/ ere esaten 
da. 
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Diptongo beheranzkoak dira ugarienak, 'ai', 'ei', 'oi', 

'au', 'eu'. Azken bi hauen alternantzia bada: /neu/ eta /nau/, 
adibidez; azkenik 'o' bilakatzen ahal dira: /dotzo/ <deutso>. 

'Ai', 'ei', 'oi' diptongoen ondoko kontsonante ziztukaria 
bustitzearekin batera 'i' desagertzen da: /gox/ <goiz>, /axe/ 
<haize>. Baina palatalizazio ez doa beti bururaino eta /nas/ 
<naiz>  edo /nos/ <noiz> ere ebakitzen da. Batzuetan bustidura 
ez da egiten: /san/ <zain>, /gan/ <gain>.  

 
Goranzko diptongoak badira: /juan/ <joan> baina batzuetan 

hiatus bilakatzen dira: /júan/ transkribitu dut.  
Maileguetako 'ie' > 'i' bilakatzen da: pensamiento > 

pentzamintu, pariente > parinte. 
 

Hiatusak oso ugariak dira: 'ía', 'é', 'ío', 'úa', 'úe': 
/eskúa/, /mendía/... 

 
Bokalen asimilazioa edo armonizazioa usu gertatzen da, 

baina ez sistematikoki. 'I' eta 'u'ren eraginez ondoko silabako 
'a' 'e' bilakatzen da: ura > /ure/; bedeinkatu > /bedeinketu/; 
buru bat > /burubet/; zeinbat > /seinbet/.  Asimilazioa 
urrunago ere joaten da batzuetan, 'a' 'i' bilakatzen: ikasi > 
/ikisi/; /santiritu/ <zain-tiratu>; izan > /isin/; orduan >  
/orduin/ > /ordin/; neguan > /neguin/. 
 

- 'i' eta 'u' usu irekitzen dira eta 'e' eta 'o' ebakitzen 
dira Orozkon. Gehien entzuten den adibidea /ekosi/ da.  
 

- Alderantziz, 'o' hesten da eta 'u' bilakatu: oraintxe > 
/untxe/; Urigoiti > /uriguiti/. 
 

<Ogigaztaia> /ogigaztea/ ebakitzen dute gehienetan.  
 

Bokal elkarketak. Hitz bukaerako bolaka eta 'a' 
mugatzailea elkartzean aldaketa fonetiko batzuk sortzen ahal 
dira. Orozkoko joera aski egonkorra da, 'o' eta 'e' tematikoak 
atxikitzen dira askotan, /labea/ eta /astoa/ entzuten dira, 
baina /juan/ ere bai.  'A' mugatzailearen aurreko 'a' 
tematikoa 'e' edo 'i' bilakatzen da: (hil)begirea > /begiria/. 
Batzuetan 'ea'  'ie' bilakatzen da: /neskatxie/.  
 

Beste fenomeno fonetiko batzuk.  'R' eta 'l' aurretik 
beste euskalkietako 'e'  'a' bilakatzen da: barri, bardin, 
txarri, baltz. Bizkaierako alkar arkal esaten dute Orozkon.  

Halaber, 'i' 'u' bilakatzen da: ule, urun, uri, uger.  
Hitz bukaeran herskari bat denean silaba trabatuan, usu 

beste silaba bat gaineratzen da, azken bokala errepikatuz: 
/aka/ <hak>; /doko/ <dok>; /ordini/ <orduan>; /gustisi/ 
<guztiz>.  

 
 
III. A. 1. b. Kontsonanteak 
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Afrikarietan beste euskalkietako bizkar-albeolarea, <z> 
grafemaz idazten dena, falta da, bai eta apiko-albeolarea <ts>. 
Haien lekuan <s> eta <tz> grafemen hotsak ebakitzen dira.  
 

/y/ sabaikari frikaria entzuten da askotan, baina badirudi 
/x/ belare frikariak leku gero eta handiago hartzen diola. 
Horrela beti /jauna/ entzuten da, /yuan/ eta /juan/ elkarren 
ondoan, baina beti /yakin/ eta /yagi/. 
 

l albokari apiko-albeolarea palatalizatzen da (ll) i 
ondoan: /illeisen/ <hil egin zan>, /ebillen/ <ebilen>; baina ez 
beti, /ilegiten/ <hil egiten> ere entzuten da. 

Forma alokutiboetako alegiazko adizkien hasierako l-a 
palatalizatzen da /ll/: (ba)lletozak = (ba)letozek. 

“Salto” hitz mailegatua > /sailtu/ ebakitzen du Eulalik. 
 

/n/ ere i-ren eraginez batzuetan palatalizatzen da eta 
besteetan ez, hitz berean: /lamiña/ eta /lamina/ entzuten dira. 

Adizki alokutiboetan hasierako /n/ > /ñ/ bilakatzen da: 
ñenduezan = nitian. 
 

Kontsonante zenbaiten elkartzeak (multzo fonikoa) 
aldakuntza fonetikoak dakartza. Zehazkiago /k/ eta /t/ ondoan 
beste kontsonante datorrenean gertatzen dira aldakuntza horiek. 
Ez dira beti egiten, aski irregularki baizik. Hona zein diren 
corpuseko ugarienak: 

- k “ /y/ = tx edo dz: /ollarratxo/ <oilarrak jo>, 
/txakurretxoan/ <txakurrak joan>, /otzoadzan/ <otsoak jan>. 
  - k “ j /x/ = j /x/: /karreteru joan/ <karreteroak joan), 
/danajoandis/ <danak joan diraz>, /abadea joitendau/ <abadeak 
joiten dau>.  

- k “ l = l: /bisarralatzatitus/ <bizarrak latzak dituz/, 
/suletxe/ <zuk letxe>, /sorritxualangoak/ <zorritxuak langoak>, 
/esailau/ <esan egik lau>. 

- k “ n = n: /estaipani nundi/ <ez dakit ba nik nondik>, 
/nineuk/ <nik neuk>. 

- k “ m = m: /gumutikotan/ <guk mutikotan>, 
/danamosuemoiten/ <danak mosu emoiten>, /beramaneketausan/ 
<berak manejatan euezan>.  

- k “ s = s: /juana seineuene/ <Juanak zer egin euen>, 
/lamiñazirean/ <laminak zirean>, /danakari soloan/ <danak 
gariak soloan>, /krideasoltau/ <krideak soltatu>.  

k “ tx = tx: /aitxondorrak/ <haiek txondorrak>, 
/danatxabolan/ <danak txabolan>, /lamina tximiniatik/ <laminak 
tximiniatik>. 

t “ /y/ = tx: edo dz: /bestebatxuan/ <beste bat joan>, 
/etxun eroango/ <ez jona eroango>, /etxata/ <ez jata>, ezdatas 
<ez jataz>. 

t “ l = l: /bosllagapost/ <bost llagak bost>. 
t “ n = n: /bestakiniki/ <ba ez dakit nik>, /ustedoni/ 

<uste dot nik>, /estauniresan/ <ez deust niri esan>, 
/bayakianoñagos/ <bajakiat non jagoz>. 

t “ s = s: /oinsiño sailtuegin/ <orain ezin joat saltu 
egin>. 

ez “ /s/ = s (eta ez tz): /esan/ <ez zan>. 
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Ziztukariak ez dira afrikatzen /n/ ondoan, ez eta adizki 
perifrastikoetan: /yoansan/ <joan zan>. Baina askotan n hori ez 
da ahoskatzen (/egosan/ <egon zan>), bereziki adizki 
bukatugabeetan: /egotesan/ <egoten zan>, /etortesirean/ 
<etorten zirean>. Ziztukarien ondoan askotan ez dira herskariak 
ahoskabetzen: /esba/ <ez ba>.  
 

Beste euskalkietan bezala, komunzki, t eta k ondoan 
ahoskabetzen dira b, d, g herskari ahostunak: /apaekien/ <hak 
ba ekien>, /bestemundukoatatos/ <beste mundukoak datoz>. 
 

Bokalen arteko -d- eta -r- alternatzen dira batzuetan: 
eudien / eurien. Beti <ira> /ida/, <aira> /aida/. 
  
 
III. A. 2. Ezaugarri morfologikoak  
 
 
III. A. 2. a. Deklinabidea 
 

Euskara batutik desberdinak diren kasuak bakarrik aipatuko 
ditut.  

- Ergatibo plurala: -ak. 
- Datibo mugagabea: -i eta -eri (bateri). 
- Datibo pluralean -ai, -airi, -ei, -eiri entzuten dira. 
- Inesiboan -gaz (mg), -agaz (m), -akaz (pl). 
- Ablatiboan, -tik eta -dik ondoan, -ti agertzen da 

maizenetan. 
- Destinatiboa: -arentzako (s), -entzako (pl). 
 
Erakusleak. Bakarrik hirugarren pertsonako atsolutoa eta 

ergatiboa aipatuko ditut, Orozkon bereziak direlako. 
- Absolutibo singularrean /a/ eta askozaz gehiagotan /ai/. 

Pluralean /aik/. 
- Ergatibo singularrean /ak/ eta /arek/. Pluralean /aik/. 

 
 
III. A. 2. b. Aditzaren morfologia 
 

Bizkaieraren ezaugarri oso nabaria -z pluralizatzailea: 
dodaz (ditu), eudiezan (zituen). Baina -it- pluralizatzailea 
ere agertzen da, bestearekin batera: dituz, edo zituezan. 
 

Aditz nagusiaren aspektu bukatugabean -ten atzizkia eta  
-(e)tan edo (a)tan ere baditugu: paratan eta paretan; edota 
pasatan eta pasetan.  

Asko gutiagotan, -tu partizipio duten aditzetan -tuiten 
agertzen da: /bedeinkatuiten/, /zabalduiten/. Bakarrik Justok 
esan ditu horrelakoak. 

Aditz zenbaiten izena -iten da: emoiten, urteiten, 
adibidez. 

Santosek, aldiz -tzean erabiltzen du: sartzean zan, 
hartzeako. 
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-ten atzizkia sistematikoki > -t bilakatzen da aditz 
laguntzailearen bokal aurrean: /esatauen/ <esaten euan>, 
/itotzien/ <egiten eutsien>. Kontsonante aurrean -ten > -te 
bilakatzen da eskuarki: /esatesan/ <esaten zan>. Kontrakzio 
azkarragoa egiten da kasu berezi batean: /pentzeot/ <pentzetan 
dot>. 

 
Partizipioaren azken hotsak aski erraz galtzen dira: 

/esaustan/ <esan eustan>, /ibilsen/ <ibili zan>, /etorsan/ 
<etorri zan>.   
 

“edun laguntzailearen adizki batzuk oso bereziak dira 
Orozkon (Laudion ere horrelakoak ziren): <daudie> (dute), 
<euan> (zuen), <eudien> (zuten), beren pluralak daudiez eta 
eudiezan direla. Haien aldaerak (/dodi/, /daude/, /odin/, 
/euden/) entzuten dira gehiagoetan.  

Iraganeko formak, batzuetan hasieran d- dutela ebakitzen 
dira: /deuen/ <euan>: /sapatea botaidauen/, /monagillua 
gureidauden/ (Sofi, Hodeia eta abadea). 
 

Eutsi laguntzailea dela ere bada horrelakorik: /dotzin/ 
<eutsien>. 

Laguntzaile honen nor-nori-nork adizkietan, datiboa hari 
denean, ez da esanahi bakoitzarentzako adizki bana: /otzen/ 
zion da gehien bat, baina /otzien/ edo /otzein/ adizkiek hiru 
esanahi dituzte: zioten, zien eta zieten. 
 

“edin laguntzailearen adizki erabiliena /lei/ da, liteke. 
 
 

III. A. 3. Ezaugarri sintaktikoak  
 
 
III. A. 3. a. Izen sintagma 
 

Erakusleak ez dira beste euskalkietan bezala erabiltzen 
bizkaieraz, izenaren aurrean eta atzean ezartzen baitira: “hori 
kontunbre hori”, “hori hil zana”. Ontsalaz aurren zein atzean 
izan behar du determinatzaileak: “horrekaz purdoiekaz” (Mari: 
Ehorzketak) edota “horrek txori horrek” (Mari: Txoria). Baina 
ez da beti egiten, aurrekoan erroa bakarrik ematen da: /horre 
abadeorreri/ <horreri abade horreri>; /dorri kontukas/ <eta 
horreekaz kontukaz>. Adizki erlatiboaz egindako izenarekin ere 
erabiltzen da bi aldiz erakuslea: <hai daukana> (daukan hura). 
  Bestalde, arau hori ez da beti betetzen: “hil ei zan abade 
hori; pasatu ei zan sotana hori kenduten”.  
 
 
III. A. 3. b. Aditz sintagma 
 

Mintzagaia aditza denean, eta azpimarratzeko, aditz 
perifrastikoetan zein trinkoaetan, partizioa errepikatzen da: 
“Basua bere urre gorrizkoa eukin euan, eukin bere”; “Ama 
Birgiñak dauka eukin bere”. 
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Aditz trinkoan aspektu bukagabean “etorten izan zirean” 
agertzen da, beste euskalkietako “etortzen ziren” lekuan. 
 
 
III. A. 3. c. Perpaus txertatuak 
 

Zehar-galderak, erdararen eraginez dudarik gabe, 
horrelakoak dira usu: “Ez dakit etorri bada”. 
 

Erlatibozko adjektiboak -ko atzizkiaz egiten dira: 
“ikusiko etxea”. 
 

Zirkunstantzial erazkoetan “zein eta” erabiltzen da: “ 
(Istoriak kontatu) zein eta zinta bat letxe”. Berdin 
konparatiboetan: “Bardin sikiteagaz zein eta humedadeagaz”, 
“Igual zein eta euskera legez”, “Sinisten euan gehiago ... 
laminetan zein eta Jangoikoan”. 

Helburuzko txertatuetan, beste euskalkiek -tera atzizkia 
erabiltzen dutenean bizkaierak -ten erabiltzen du: “erosten 
joan zan”. 

 
Helburuzko perpausetan bada berezi bat, “zein” 

konjuntzioak ekarria: /burriñesko atea iminite sein neskatoak 
eskapau/ <burdinezko atea iminita neskatoa zein eskapatu>, 
/neskatoa sein eroan/ <neskatoa zein eroan>. Etxebarria Ayestak 
(1991: 224 eta 259) horren adibide zenbait ematen ditu 
Zeberion: “gaurdasola eroaik sein busti”, “astiro yoai sein 
mosus aurre yausi”. Orozkoko perpausetako aditza trantsitiboa 
izanik “ez egin” (ez zezan) ere izan litezke /sein/ horiek. 
 
 
 
III. B. Corpuseko transkripzioak 
 
 
 

Ahozko testuak dira corpus honetan bildutakoak, 
magnetofoiari esker berriemaileek esandakoa adieraziko dute 
hitzez hitz, eta ahozkotasuna isladatuko dute. Baina ez da 
pentsatu behar egiazki ahozkoak direla; ahozkotasunaren 
ezaugarria aldagarritasuna da, eta corpuseko testuak, 
magnetofoian edo paperean finkatuak izan direlako, ahozko 
tradiziotik ateraiak dira. Tradizio bizian ez da kondaira 
beraren bi bertsio berdin-berdinik aurkitzen, ez eta forma oso 
estereotipatuetan ere (Goody, 1979: 207). Horregatik ez naiz 
ilusitzen tradizio bizia transmititzen dudalakoan. Bakarrik 
kontatu didatena ahalik eta fidelkien transkribituko dut; eta 
hori eginez, preseski, ahozko katetik kanpo jartzen dut neure 
burua, ukatzen baitiot zerbait aldatzea entzundakoari, hau da, 
sortzeko aukera. Entzunarekiko hurbiltasuna da, paradoxikoki, 
gaiarekiko distantziaren marka. 
 

Fideltasunaren printzipioari jarraitu zaie corpuseko 
testuen transkripzioa. Bi egin ditut, ortografiko-egokitua eta 



 Hizkera eta transkripzioa - 87 
 
 
literarioa, eta elkarren ondoan azalduko ditut, bi zutabe 
paralelotan paratuta, lehena ezkerrean eta bigarrena eskuinean.  

Zergatik transkripzio ortografiko-egokitua eta literarioa 
egitea? Eta literarioan zergatik Orozkoko hizkera atxiki? Arlo 
horretan hainbat hautu banuen; hona hemen zeinek baztertu eta 
zeinek aukeratu ditudan. 
 
 
III. B. 1. Zergatik transkripzio ortografiko-egokitua  
  
 
1.- Transkripzioa fonetikoa. Baztertu dut, lana etnografikoa 
izanik eta ez linguistikoa, ez dut-eta horren beharra ikusi. 
 
2.- Transkripzio ortografiko-egokitua eta “irakurterraza”, ere 
baztertu dut. “Irakurterrazak” esan nahi du hitzak banan bana 
bereiztea; adibidez “ak ikis'eun” <hak ikasi euen> edo “a(k) 
p'ekien” <hak baekien>, “saspi'status u” <zazpi estatuz>.  

Horrelakorik eginez geroz, halere, ondoan transkripzio 
literarioa komenigarria zitekeen.  
 
3.- Transkripzio ortografiko-egokitua, esatariei entzuten zaien 
bezala, multzo prosodikoak jasoz, irakurzaila da. Adibidez, 
/akikiseun/ <hak ikasi euen>, /apekien/ <hak baekien>, 
/saspistatusu/ <zazpi estatuz>. Edota, /ganaduiteriala/ 
<ganaduak egiten eudiela>, /batomatek/ <baton batek>, /bestai/ 
<ba ez dakit>,  /kaballoapederrak/ <kaballoak bere ederrak>. 
Besteetan bezala honetan ere belarria izan da nire tresna bakar 
eta inperfektoa, eta behin baino gehiagotan subjetibismoak bere 
eragina duke multzoak ebakiteko orduan.  
 

Transkripzio ortografiko-egokituak balio linguistiko 
ematen dioke lanari. Balio mugatua halere, bi arrazoinengatik. 
Lehena, ez naizelako hizkuntzalaria. Bigarrena, ez naizelako 
orozkoarra, eta belarriak huts egin didake noizbait. 
Informatzaile batzuen esanak ulertzeko zailtasun handiak izan 
ditut, eta bertakoen laguntza behar izan dut; nire 
desenkusatzeko esango dut seme batek ezin izan duela bere 
aitaren hitz zenbait zehazki transkribitu... Haatik, entzuten 
nuen legez transkribitzera menturatu nintzen, lagun 
hizkuntzalari baten aholkuz, lanari gehi bat edo emateko, nahiz 
 eta oraindo ez naizen segur ikerketa etnologikoarentzat 
beharrezkoa dela. 
 
 
III. B. 2. Zergatik transkripzio literarioa  
 
 

Irakurketa ahalbideratzeko transkripzio literarioa 
premiazkoa da. Hor ere baziren aukerak: batuaz, bizkaiera 
homologatuaz edo Orozkoko hizkeraz egin nezakeen. Hirugarrena 
dut hautatu, eta horra zergatik, zer abantail ikusi diot 
besteen eretzean. Lehenik eta behin, informatzaileek erabiltzen 
duten hizkerari lehentasuna eman gura izan diodalako. 
Errealista izanki, uste dut irakurle gehienen begiak ez direla 
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sobera geratuko ezkerreko transkripzio ortografiko-egokituan 
eta eskuineko habera lerratuko direla, hau da transkripzio 
literariora, irakurtze orduan hitz bereiztuen irudi grafiko 
ezagunak bilatzen baititugu. 

Transkripzio literarioa euskara batuan izatekotan, nahi-
ta-ez adierazmoldeak aldatuak ziratekeen. Hots, berriemaileek 
erabili berbak eta sintasia diren bezalakoak dira, eta nago 
horiexek direla onenak; aldaketan gehiago galduko lukete 
irabazi baino. Sobera atxikia natzaie orozkoarren esanei, eta 
ez dut arrazoirik edo beharrik ikusten jatorrizko testuetan 
hitz bat ere aldatzeko.  

Atxikimentuaz gain, asmo edo ideologia zerbait badateke 
nire jarreran, eta hori zein izan litekeen jakiteko eskubide du 
irakurleak. Analisien testuetan euskara batua erabili dut, 
baina edozein euskaldun alfabetatuk ulertzen ahal du edozein 
euskalki, grafia homologatua erabiliz geroz. Batua denen arteko 
komunikazio tresna izanik ere, euskalkiak ulertzea dateke 
bakoitzaren eginbidea, eta xede horri laguntza eta lehentasuna 
eman behar zaizkiola uste dut. Bide horretan oztopoak kentzeko, 
grafia euskara batutik ahalik eta hurbilena da, eta 
orozkoeraren hiztegi laburra gaineratu dut kapitulu honen 
bukaeran.  
 
 
 
 
 
 
III. B. 3. Transkripzio ortografiko-egokituaren ezaugarriak 
 
 

Euskara batuaren alfabetoaren hizkiak erabili ditut eta 
harek adierazten ahal dituen hotsetik kanpokorik ez da 
agertuko. 

Salbuespen bat bada: gaztelerako belare frikari ahoskabea 
(/j/ transkribitu dudana) modu bitxiaz ebakitzen dute batzuetan 
berriemaile zenbaitek, /k/-tik oso hurbil. Hots hori 
adierazteko /kh/ transkribitu dut, adibidez: /khon soman/ <joan 
soman>, /estenaaskho/ <eztenakaz jo>, /khobebai/ <jo bere bai>.  
 

Azenturik ez dut transkribitu, baina hemen ere salbuespen 
bat bada: /júan/ transkribitu dut Eulalik batzuetan <joan> 
ebazteko duen modu bisilabikoa adierazteko.  
 

- /b/ eta /p/ aurreko ezpainbikari sudurkaria ez dut 
transkribitu, baizik eta /n/. 
 

- Sabaikari frikari ahostuna /y/ transkribitu dut.  
- Belare frikari ahoskabea /j/ transkribitu dut  
 
- Informatzaile bakoitzak ebakitzen dituen multzo 

prosodikoak markatu ditut, edo horrela egiten saiatu naiz 
bederen. Horretan ere nire belarria izan da tresna bakarra, eta 
ez da dudarik batzuetan subjektiboki ebaki izan direla 
multzoak. 
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III. B. 4. Transkripzio literarioaren ezaugarriak 
 
 

Eskuineko habearen helburu nagusia ezkerrekoa ulertzen 
laguntzea da, Orozkoko hizkeratik ahalik eta hurbilen egonez. 
Bizkaiera idatzia finkatzeko arauak ditut oinarritzat 
(Arejita... 1985), baina hartan kontutan hartuak ez diren 
Orozkoko ezaugarri zenbait atxiki ditut. Hauek adibidez: 
 

- Adizki orozkoarrak atxiki ditut, bere forma 
erregularrean: <euan> (bizk. eban, bat. zuen) eta <daudie> 
(bizk. eben, bat. zuten) adibidez. Orozko ebakera desberdinak 
badira: /dodi/ besteak beste. Iraganean oraindo gehiago: 
/odin/, /euden/ <eudien>. 
 

- Nor-nori-nork adizkietan hirugarren pertsonenak dira 
forma erabilienak. Oraian /dotzo/ <deutso> (zion) eta /dotzie/ 
edo /dotzei/ <deutsie> (zien, zioten edo zieten adierazteko). 
Gauza bera iraganean: /otzen/ <eutsen> (zion) eta /otzin/, 
/otzien/ edo /otzein/ <eutsien> (zien, zioten, zieten). 
Askotan, beraz, testuingurua behar da esanahi zehatza 
atxemateko. Sistema murritza izateaz gain, ez da beti zehatza, 
forma guztiak aski trukagarriak dira elkarrekin, eta /otzin/ 
<eutsen> ere transkribitu behar izan dut, testuinguruak 
esanahiaren arabera.  
 

- Aditz izena aspektu bukatuaren adizkietan desberdina 
izaten da, nahiz aditz bera izan. Adibidez, /paretan/ bakarrik 
entzuten da, baina /pasetan/ eta /pasatan/; eta /ateratan/ eta 
/ateraten/ (baita ataratan ere). Danak hola-hola utzi ditut. 

 
- Deklinabidea: bizkaiera idatziaren araudien arabera 

transkribitu dut, <-rik> edo <-tik>, nahiz eta azken hau  
gehienetan /-ti/ izan Orozkon.  

- Hitz batzuentzat aldagarri desberdinak dituzte, eta 
batzuetan informatzaile berak erabiltzen ditu; gehienetan izan 
izan diren bezala trankribitu ditut, ez jakin zein den bertsio 
hoberena. Horrela <kuxu> (hartu) agertuko da gehienetan eta, 
noizean behin <kuiu>. Halaber <imini>, <ipini>, <ifini>.  
 

- Beste euskalkietako 'a' usu hesten da eta 'e' edo 'i' 
bilakatzen, 'i' edo 'u'ren eraginez. Kasu horietan <a> 
transkribitu dut, adibidez: /ikisi/ <ikasi>, /iketz/ <ikatz>, 
/igerri/ <igarri>. 
 

- 'i' eta 'u' irekitzen ahal dira eta 'e' eta 'o' 
ebakitzen dira Orozkon. Gehien entzuten den adibidea /ekosi/ 
da, <ikusi> transkribitu dudana.  
 

- Bizkaieran ez da /ts/ ahoskatzen, eta beste 
euskalkietako fonema horren lekuan /tz/ aurkitzen da eskuarki. 
Nik <ts> transkribitu dut, adibidez /atzo/ <atso>, /kateotza/ 
<kate-hotsa>, /pentzau/ <pentsatu>. Baina <tz> atxiki dut kasu 
batzuetan, hala nola /etze/ <etze>.  
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- Erakusleetan, lehen eta bigarren pertsonako formetan 
bizkaiera finkatuarendako modeloak hartu ditut.  

Hirugarren pertsonan berezitasun zenbait ditu Orozkoko 
hizkerak. Absolutibo singularren ebakitzeko bi modu dituzte: 
/a/ eta /ai/. Ergatibo singularrean ere beste bi: /ak/ eta 
/arek/. Absolutibo pluralean /aik/. Ergatibo pluralean /aik/. 
Singularreko aldakinak atxiki ditut, nor kasuan /ai/ hori 
Orozkoko ezaugarria delako <hai> transkribitu dut, eta /a/ 
<ha>; ergatibo kasuan ere bi barianteak transkribitu ditut, 
<hak> eta <harek>. Absolutibo eta ergatibo pluraleko /aik/ 
<haik> transkribitu ditut. 
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HIZTEGIA 
 
 
 
 
 

 
A 
 
abre:  zabal 
ahizta:  ahizpa 
ahotz:  gari azala 
aiko:   aizak 
aida:   aire 
aldatza:  aldapa  
anega:   fanega 
akar:   aker 
arean:   zerbait 
arazo:  arazi 
aren baten: nonbait 
aretx:  haritz 
arrastiri: arratsalde 
arran:  joare 
-arrik:  -arren 
arrimatu:  konpondu 
asitu:   orraztu,  
  txarratu   
 (artilea) 
asta:  euskarri 
atoan:  berehala 
atau:   zerraldo 
atx:   haitz 
atzenean:  azkenean 
atxina:  aitzinean 
aume:   ahuñe,  
  ahuntzume 
ausika:   zaunka 
axe:   haize 
azabo:   azau 
azagari:  azeri 
azabondo:  azauondo 
-z nahastean: -rekin batera 
azpira:  ore-mahain 
 

 
B 
 
baia:  baina 
ballaukiek:  balitek 
batio:   bat 
 
batu:  jeitsi,  
  deitzi 
baztarrakaz:   bazterrak 
   mihaka  
behar (egin): lan (egin) 
beresi:  xara 
bota (norbait): bihaldu 
burrin:  burdin 
breina:  ziztu 
burruntzi: burduntzi 
 
 
D 
 
dagien:   dezan  
dagioen:   diezaioten 
dagistezu: iezadazu 
dakiz:  dakizki 
daroaz:  daramatza 
dau:   du 
daudie:  dute 
daukadaz:  dauzkat 
dauma:  daun 
daumat:  daunat 
deust:  dit 
deustez:  dizkit 
deutsie:  die, diote, 
   diete  
deutsok:  diok 
deutsek:  diek  

deutsiet:  diet 
deutso:  dio 
deutsok:  diok 
deutsot:  diot 

deutsut:  dizut 
tertzioz:  garaiz 
dinot:  diot 
diraz:  dira 



 
dona:  dun 
dozak:  dituk 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
ebagi:  ebaki 
eban:  zuen 
eben:  zuten 
egine:  ezan (hik) 
egiotsezu: iezaiezu 
egiozak:  iezazkiok 
     
   
egizu:  ezazu 
egundo:  sekula 
ei:   omen 
eio:   eho 
eke:   ke  
      
elexa:  eliza 
enbra:  emakume 
enkaska:  bada ezpada 
   ere 
eperdi:  ipurdi 
eragil:  iralki  
erdiera:  erdara 
eretxi:      eritzi  
       eretzi: 
 eritzi         eriontz: 
  erramu,   
 ereinotz     
eroan:  eraman 
erpe:  hatzapar 
errama:  adar  
  (ondorio) 
errezatu:  otoitz egin 
erretza:  erreketa  
  (labean) 
esetsi:  ekin, hasi 
esi:   jeitsi,  
  deitzi    
es(k)egi:  dilindatu 
esketza:  eske 

eskoi:  eskuin 
estarta:  galtzada 
ete:   ote 
(ba)etoz:  (ba)letoz 
euan:  zuen 
euazan:  zituen 
eudien  zuten 
eudiezan:  zituzten 
eukan:  zeukan 
eukien:  zeukaten 
euskun:  zigun 
eustan:  zidan 
eusten:  zidaten 
eutsen:  zion 
eutsezan:  zizkion 
eutsien:  zien, zioten, 
   zieten 
 
eutsiezan: zizkien,  
  zizkioten, 
    zizkieten 
  
eutsuen:  zizuen 
ezpabere:  bestela,  
  baizik eta  
 
 
G 
 
gaiozak:  gaituk 
gaituzak:  gaituk 
galdalla:  galdara 
gantzokeria: zozokeria 
garaz:  gara 
garbi-zuzi: garbi-ikuzi 
gari:  garatxo,  
  kalitza 
-gaz:  -rekin 
gedar:  deiadar, oihu 
gedarra:  kedarra 
geitu:  deitu 
gentzin:  ginen 
geuntsan:  genion 
geunkezan:  geneuzkan 
gibelera:  atzera 
gintzen:  ginen 
gintzezan: ginen 
gizon:  senar 
goratu:  harrapatu 

gurpide:  gurdi bide 
 
 
H 
 
ha, hai:  hura 
ha daukana: daukan hura 

haiek daukazanak: dauzkan 
         
    haiek 
hamaseiko: pezeta erdiko 
   txanpona  
handiko:  haraindiko 
hats:  arnas 
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hatzazal:  azkazal 
hazur:  hezur 
hestura:   hestutasuna 
heutsa:  hautsa 
hiko:   piku 
hil begira: hil beila 
hodei:  ortzi,  
  ortzantza 
honan:  honela 
honeek:  hauek 
horreek:  horiek 
hurrean:  hurbilean 
 
 
I 
 
ida:   ira 
idun:  irun 
igas:  ihes 
ilinti:  txingar 
imini:  ipini 
inar:  jatsa   
intera:  garai, sasoin 
inuzitu:  ihurtzuri, 
   ortzi 
itxi:  utzi 
itxura:  omen, irudiz 
itzel:  alimaleko, 
   gaitzeko 
izara:  maindire, 
   mihise 
izetu:  piztu 
 
 
J  
 
jaukana:  ziaukan 
jagi:  jaiki 
jagona:  zegon (alok.) 
jagok:  zegok 
  
jake:  zaie 
jakien:  zitzaien 

jakizan:  zitzaizkien 
jako:  zaio 
jakon:  zitzaion 
jakozan:  zitzaizkion 
jaku:  zaigu 
janta:        zain 
jata:   zaik 
jatak:  zaidak 
jatortaz:  datozkit 
jatozak:  zatozak 
jatzu:   zaizu 
jaukamat:  zaukanat  
  
jaukena:  zaukan  
  
jaukezak:  zauzkak 
jaukiek:  zaukatek 
jaustien:  zidatean 
jautsiet:  zieat 
joat:  diat (alok.) 
joazat:  ditiat 
joaiki:  joaten ari 
joazen:  zihoazen 
joek:  ditek 
jok:   dik (alok.) 
jona:  din (alok.) 
jotzoguk:  zioagu 
jozak:  ditik 
 
 
K 
 
kaiola:  lapitz (geol) 
kamara:  ganbara 
karabi:  kare hobi 
karra:  kurri 
-kaz:  -ekin 
kinpula:  tipula 
kuiu, kuxu: hartu 
 
 
L 
 

labasu:  labeko su 
lana:   artile 
lango:  bezalako 
largatu:  utzi, askatu 
larren:  larrain 
lastra:  lauza (geol.) 
lata:  seila, langa 
laxatu:  utzi, askatu 
legez:  bezala 
legike:   lezake 
lei:   liteke 
lelen:   lehen 

letxe:  bezalaxe 
litzakok:  lukek 
(ba)llegozak: (ba)leudek 
lleusketien: lizkidatekek 
lotza:  lotan 
lupetz:  lohi  
 
 
M 
 
maja:  eder 
mina:  mihi 
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mokil:  mokor, sokil 
morokil (zuku):arto orea 
   esne beroan 
     
     
muna:  ezponda 
mutxur:  artaburu, 
   kirikino 

 
 
N 
 
narratu:  lur-lita 
nasai:  lasai, laxo 
nenduan:  nuen 
neuazan:  nituen 
neuntzun:  nizun 
neuskio:  nioke 
ñaunkazak: nitizkek 
ñenduezan: nitian 
 
 
O 
 
okaran:    aran 
orindiokarren: duela gutxi 
oratu:  eutsi 
orga(ta):  gurdi(kada) 
ortusantu:  kanposantu 
ostean:  atzean 
osterantxean: bestela 
ostondu:   izkutatu 
 
 
P 
 
panadera:  jipoia 
paratu:  geratu 

pamintxa:  opil 
panilu:   mokanes 
paxa:  gerriko, faja 
pitxik:  ezerrez 
 
 
 
S 
 
sano:  oso, asko 
sama:  eztarri,  
  zintzur  
    
sarrastada: zurrusta 
segun:   diotenez, 
   omen 
sikite:  lehorte 
sikitu:  xukatu 
solo:  soro 
sorotzi:  zelatatu, 
   barrandatu 
subete:  supazter, 
   sukalde 
suin:  suhi 
suspentzu: kezka 
 
 
 
 
T 
 
tarraz:  arrastaka 
troka:  zulo (geol.) 
   erreka 
txilin:  kaskabilu 
txirimartxo:   otordotxu 
   isila  
     

txiselu:  zizailu 
txitxiburruntzi: urdaia 
    gerrenean 
 
 
 
U 
 
udagoien:  udazken 
ugazaba:  nagusi (mask) 
ugazandrea: nagusi (fem.) 
ukutu:  ikutu 
ule:       ile 
untze:  iltze 
uriol:  uholde 
uruna:  irina 
urrean:  naski 

urre zuri:  zilar 
urretx:   urritz 
urri bigarren: urri  
urri lelen: irail 
urrin:  urrun 
uzen:  izen 
 
 
 
 
X 
 
xaindatu:  aldatu 
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Z 
 
zagata:  zarata 
zaran:  saski handi 
zatiz(ie): zaitez(te)
  
zatoz(ei):  zatoz(te) 
zein:  ba...ere, no 
   sea que 
zeinke:  zenezake 
zelan:  nola 
zergaitio: zergatik 
zerpaist:  zerbait 
zeunkezan: zeneuzkan 
zeunskitez:  zenidake 
zeuntsen:  zenion 
zoan:  zuan (alok.) 
zoazi:  zoaz 
zoli:  ontu, heldu 
zoman:  zunan (alok.) 
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ARGAZKIAK 
 
 
 
AGERPENAK 
 
 
“Palazioa” deitzen diote Ibarrako Aldekoa etxeari. Hantxe 
jazo zen Lagunak urten agerpena eta bertan atxiki zuten 
luzaz arimak bere eskuaz markatu zuen painuelua. 
 
Kakoerreka, Maiurtu baino beheretxuago. Atzean Torrelanda 
igartzen da zuhaitzen artean. Kakoerrekan su eta gar 
istorian kontatzen da hildako bat agertzen zela ha, habitua 
erantzi ziezaioten.  
 
Torrelanada, Kakoerreka aldetik ikusia. Kakoerreka su eta 
gar agerpenaren garaian Torrelandan zegoen neskame Sofiren 
familiako bat. 
 
Austigarmingo txabola, Gorbeian. Alde horretatik heldu dira 
Olio usaina (arima penatuen agerpena) eta hodeia (Hodeia 
bedeinkatu). 
 
SORGINAK 
 
Zaloa Urigoititik ikusia. Orain hogeita hamar bat urte oso 
ospetsua izan zen Zaloako katu baltza. 
 
 
LAMINAK 
 
Uribarri, Urigoitiko etxaldea. Labekada egiten zutenean 
laminak ogia edo pamintxa eske hurbiltzen ziren, Sofik 
Laminak eske kondairan esaten duenez. 
 
Itxinako atxak Urigoititik. Ezker aldera, haratago, 
Atxulaur. Aurrealdean Atxuri gaineko Turruntzueta ???? 
 
Jentil Zulo, Anguru ondoan, hainbat izaki mitikoren egoitza: 
laminak, jentilak, familiarrak han kokatutzen dituzte 
berriemaileek. 
 
((Jentik Zuloko erreka, harpearen parean Jentilen emagina, 
istorian aipatzen dena)) 
 
Maiurtu: hango izan zen Jentilen emagina. 
 
Untzueta mendia San Juango eliza ondotik ikusia. Untzueta 
azpian harrobi handia nabaritzen da, eta haren gaineko 
hegian Axpuruko hiru etxeak. Eskuinean igartzen den erreka 
zolan, eliza atzean, kokatua da Jentil Zulo. Untzuetapikuko 
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gazteluan zein Jentil Zulon bizi ziren jentilak (Jentil 
bahitzaileak).  
 
Olabarri Handikoa, hango alaba bahitu zuten jentilek eta 
bere nebek askatu, burdinezko palanken bidez, Jentik 
bahitzaileak kondairan. 
 
Hierro-Olabarritarren armarriak, Gorigitxiko baserrian. 
Olabarri Handiko anaiek palankakaz jentilak garaitu 
zituztela oroitarazten dute, Jentil bahitzaileak istoriek 
edasten dutena. Testuak hauxe dio: “Estas armas son de los 
Hierros de Olabarria / ésta la torre de ellos / en el valle 
de Orozco”. 
 
Gorigitxiko bi etxetarik bat.  
 
 
ANBOTOKO ANDEREA 
 
 
Itxinako Supelegorreko haizpea, Anbotoko Anderearen 
Gorbeiako egoitza (Sutan pasatzen). 
 
Supelegorreko haizpearen barnea. 
 
Olarteko eliza, Ibarra auzoan. Elex-portalean konjuratzen 
zuen abadeak hodeia eta horren kari, Hodeia bedinkatu 
kondairan esaten denez, ahuntzek bereterra eroango zuketen 
abadeak ez bazien zapata bota izan. 
 
Urigoitiko elizan 1970 arte bedinkatzen zuen abadeak hodeia 
egunero meza ostean.  
 
FAMILIARRAK 
 
Santa Marina ermita, eta haren atzean Untzueta mendia, 
magalean Axpuruko etzaldeak igartzen direla (ikus Bahean ura 
eta Santa Marinako abadea kondairak eta haien analisiak). 
 
Muruetako elizan "ofiziatzen" zuen Axpuruko abadea, Juan 
Pikazak esan duenez (Santa Marinako abadea). 
 
Itxingoteko txabola. Hantxe egon zen artzain Petroleo eta 
harekin batera Pablo Aramendi gure berriemailea (Petroleoren 
ajilidadea). 
 
Petroleoren etxea, Jauregia auzoan. Orain hutsik dago. 
Leiho gainean agertzen den U hizkia Urkixoko markesaren 
jabegoaren marka da; asko dira Orozkon hizki hori daramaten 
etxeak (Petroleoren ajilidadea). 
 
Arnauri erreka Usuluzeko zubitik ikusia: haga baten 
laguntzaz, jauzi batez zeharkatu zuen Petroleok, basa 
behien atzetik zebilela (Petroleoren ajilidadea).  
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Orozkoko Plaza eta Herriko etxea. Orain hamabi bat urte 
arte hantxe eraikitzen zen egurrezko zezen-plaza eta haren 
hesiaren gainetik jauzi egin zuen Petroleok San Antolinen 
bestetan (Petroleoren ajilidadea). 
 
Zubiaurre Herriko Etxetik begiratua: Altube erreka gaineko 
zubia eta atzean eliza berria. 
 
“Palazioa” deitzen diote Ibarrako Aldekoa etxeari. Hantxe 

jazo zen Lagunak urten agerpena eta bertan atxiki 
zuten luzaz arimak bere eskuaz markatu zuen 
painuelua  

Torrelanda. Kakoerreka su eta gar agerpenaren garaian 
Torrelandan zegoen neskame Sofiren familiako bat. 
Kakoerreka Maiurtu aldetik ikusia. Torrelandako teilatua 
 igartzen da  fruitondoen atzean. 
 
Austigarmingo txabola, Gorbeian. Alde horretatik heldu 
dira Olio usaina (arima penatuen agerpena) eta hodeia 
(Hodeia bedeinkatu). 
 
 
Uribarri, Urigoitiko etxaldea. Labekada egiten zutenean 
laminak ogia edo pamintxa eske hurbiltzen ziren, Sofik 
Laminak eske kondairan esaten duenez txinako atxak 
Urigoititik. Ezker aldera, haratago, Atxulaur. 
Aurrealdean Atxuri gaineko Turruntzueta.  
 
Arandi, Urigoitiko etxea. Hangoek hartu zieten orrazia 

laminei (Orrazia lapurtu).  
 

Maiurtu. Jentilen emagina etxalde horretakoa zen, eta 
handik abatatu zen Jentil Zulora. 

 
Jentil Zulo, Anguru ondoan, hainbat izaki mitikoren 

egoitza: laminak, jentilak, familiarrak han kokatzen 
dituzte berriemaileek. 

 
 
 
 
Untzueta mendia San Juango eliza ondotik ikusia. Untzueta 
azpian harrobi handia nabaritzen da, eta haren gaineko 
hegian Axpuruko hiru etxeak. Eskuinean igartzen den erreka 
zolan, eliza atzean, kokatua da Jentil Zulo. Untzuetapikuko 
gazteluan zein Jentil Zulon bizi ziren jentilak (Jentil 
bahitzaileak).  
 
 
Olabarri Handikoa, hango alaba bahitu zuten jentilek eta 
bere nebek askatu, burdinezko palanken bidez, Jentil 
bahitzaileak kondairan. 
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Hierro-Olabarritarren armarriak, Gorigitxiko baserrian. 
Olabarri Handiko anaiek palankakaz jentilak garaitu 
zituztela oroitarazten dute, Jentil bahitzaileak istoriek 
edasten dutena. Testuak hauxe dio: “Estas armas son de los 
Hierros de Olabarria / ésta la torre de ellos / en el valle 
de Orozco”. 
 
Itxinako Supelegorreko haizpea, Anbotoko Anderearen 
Gorbeiako egoitza (Sutan pasatzen). 
 
Supelegorreko haizpearen barnea 

 
Olarteko eliza, Ibarra auzoan. Elex-portalean konjuratzen 
zuen abadeak hodeia eta horren kari, Hodeia bedinkatu 
kondairan esaten denez, ahuntzek bereterra eroango zuketen 
abadeak ez bazien zapata bota izan.  
 
Urigoitiko elizan 1970 arte bedeinkatzen zuen abadeak 
hodeia egunero meza ostean 
 
 
Murueta eta atzean, ibaiaz bestaldean, harrobia eta Axpuru. 
Axpuruko abadea  Muruetako erretor ei zen.  

 
Santa Marina ermita, eta haren atzean Untzuetapiko eta 
haren magaleko harrobia (ikus Bahean ura eta Santa Marinako 
abadea kondairak eta haien analisiak). 
 
Itxingoteko txabola. Hantxe egon zen artzain Petroleo eta 
harekin batera Pablo Aramendi gure berriemailea 
(Petroleoren ajilidadea). 
 
 
Petroleoren etxea, Jauregia auzoan. Orain hutsik dago. 
Leiho gainean agertzen den U hizkia Urkixoko markesaren 
jabegoaren marka da; asko dira Orozkon hizki hori daramaten 
etxeak (Petroleoren ajilidadea). 
 
Arnauri erreka Usuluzeko zubitik ikusia: haga baten 
laguntzaz, jauzi batez zeharkatu zuen Petroleok, basa 
behien atzetik zebilela (Petroleoren ajilidadea).  
 
Orozkoko Plaza eta Herriko etxea. Orain hamabi bat urte 
arte hantxe eraikitzen zen egurrezko zezen-plaza eta haren 
hesiaren gainetik jauzi egin zuen Petroleok San Antolinen 
bestetan (Petroleoren ajilidadea). 
 
 
Zubiaurre Herriko Etxetik begiratua: Altube erreka gaineko 
zubia eta atzean eliza berria. 



 
 
 
 
 
 
 

Kapitulu IV 
 
 

AGERPENAK:  
HILAK ETA GAUEKOAK 

 
 
  
 
 

Kapitulu honetan  azalduko diren kontakizunek hilen edo 
gauekoen agerpenak dituzte gai. Hilen azalpenak beren 
testuinguruan kokatuak izan daitezen, heriotzaren sineste, 
errito eta ohidurak emango dira lehenago.  

Haien ondoren gauez bereziki gertatzen diren azalpen 
misteriotsuak datoz, itxuraz hilenak ez direnak; baina 
horrelakoak jasan dituztenek ez dute esaten ahal nor edo zer 
den agertu zitzaiena. 

Jendeek izaki mitikoak topo egiten dituzten istoria 
hauetan beldurra da nagusi.  
 
 
 
 
TEILA KENDU 
Angelaren bertsioa 
 
 

Zeanurin, Euskal Herriko leku askotan bezala, norbait 
hiltzen zenean haren etxeko teilak kentzeko ohidura izan da, 
arima handik joan zedin.  

Hilbegirak aipatu-eta esan zuen Angelak. 
 

ANGELA. Entzundodanada nik 
Seanurin, leenegotesala 
kostunbrea batenmat 
ilegiteneuenordun, ba 
tellaturigonda tellak 
kendutodisela arimeak 
urtendien andi (barre),  
andi gora urtendeyen.  
Ori, ori bai. Bayemen 
orikostunbrori  
estagon. 

 ANGELA. Entzun dodana da nik 
Zeanurin, lehen egoten zala 
kostunbrea baten bat  
hil egiten euan orduan, ba 
teilatura igon eta teilak 
kenduten eudiezala arimeak 
urten dagien handik (barre), 
handik gora urten dagien. 
Hori, hori bai. Baia hemen 
hori kostunbre hori  
ez da egon. 
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HILBEGIRAK 
Angelaren bertsioa 
 
 

Hilbegira esaten diote Orozkon hilaren etxean egiten zen 
gau-beilari: noizean behin errosario bat, gero apur bat jan 
eta edan, eta horrela gau guztia iragaten zuten auzoek.  

Hodeia bedeinkatzeko errito bezala, hori ere kendu zuen 
Urigoitiko apez gazte batek 1970ean gutxi gora-behera (ikus 
hasiera Hodeia bedeinkatu). Orain elizan biltzen dira auzoak, 
errosario bat egiteko.  

Hodeia bedeinkatu-aren ondoan kontatu du Angelak. 
 

ANGELA. Aka akabausan  
emen gausasko akabausan. 
Seraka akabauen,  
ori ilordunbere gabeana  
-begiriesatenyakon-  
begirara, begirara. Batenmat 
iltesanean ausoan, ba 
ausotegi gustie joanara  
da erresetan. Da  
akakabauen ori. Esaeuan:  
“Beno, elexanerresau 
errosariobat”. Oin 
batutengara, batenmat 
ilegiten danean batutengara  
elexan danok ausokustiok  
eta erresetanda errosariobat 
bere alde, eta ya  
akabautedau. Baileen,  
batemat iltensanean 
joatengentzin arenetzera  
eta erresetasan errosariobat, 
da gero sera, ba  
ardaoa, yarrobaten ardaoa, 
eta ogia, da ogiapurbate  
jan tardaoapurbat edan 
naideuenak, gero 
besterrosariobat... gaugusti 
olantxe, e? 

 ANGELA. Hak akabatu euazan 
hemen gauza asko akabatu 
euazan. Zerak akabatu euan 
hori hil orduan bere gabean  
-begirea esaten jakon- 
begirara, begirara. Baten bat 
hilten zanean auzoan, ba  
auzotegi guztia joan hara  
eta errezetan. Eta hak 
akabatu euan hori. Esan euan: 
“Beno, eleizan errezatu 
errosario bat”. Orain  
batuten gara, baten bat hil 
egiten danean batuten gara 
eleizan danok auzook guztiok 
eta errezetan da errosario 
bat bere alde, eta ja 
akabatuta dago. Baia lehen, 
baten bat hilten zanean 
joaten gentzin haren etzera 
eta errezetan zan errosario 
bat, eta gero zera, ba 
ardaoa, jarro baten ardaoa, 
eta ogia, eta ogi apur bat 
jan eta ardao apur bat edan 
nahi duenak, gero beste 
errosario bat... gau guztia 
holantxe, e? 
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HILBEGIRAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Olarteko hilbegiretan ere otoitz, jan eta edan egiten 
zen. Animatzailea Pedro Mari Sautua zen, oso kontalari ona; 
hura gabe tristeak ziren hilbegirak. Sorgin istoriak eta 
aitzineko gauzak kontatzen zituela Sautuak esaten du haren 
auzoa izan den Marik.  
 

MARI. Da begirak: batenbat 
ilegitensanean, ba 
ausoggguzti jotegintzen 
errosarioaerresetan, ara 
etzera, ilde,  
ildenetzera. 
Dageroateretodien, ba ardaoa, 
da batzuk intxaurreperebai, 
bestabatzuk ogie, 
edoikopasak, esta? Da ai 
onan, ba nikestakit, 
dandandana amarminutu 
edoseinbetisingosan, 
errosariobat erresetangendun, 
tagero jarrisilletan,  
dagero Pedromari 
kontuikontetan, kontetan. 
GALDERA. Gau guztian? 
MARI. Egotengintzene  
yausune geyena gaberdirarte, 
amabik edolan.  
Dayamabitan martxetaun 
nagosiek tegeyena.  
Daparetan sirean goxerarte 
seyedosaspi edolan 
paretansirean, 
bayebesteatanake 
yamartxetaudien 
gauekoamabitan. 
Bayerrosarioasko 
erresetangendun; ba 
intxaurrekedo jan ta 
ardaoedan gisonak. Ta gero 
Pedromarik, Pedromari 
esbasanjoaten begirara, ya 
esegonbegirea, ya jentegustia 
triste. 
GALDERA. Aburritu... 
MARI. Aburridu, bai se 
Pedromari kontatauesan 
kontuk! Baye kontuta... 
daparaubarik olan seinde 

 MARI. Eta begirak: baten  bat 
hil egiten zanean, ba, auzo 
ggguztiak joaten gintzen 
arrosarioa errezetan hara 
etzera, hilda, hil den 
etzera. Eta gero atera 
eudien, ba ardaoa,  
eta batzuk intxaurrak bere 
bai, beste batzuk ogia,  
edo hiko pasak, ezta? Eta hai 
honan, ba nik ez dakit,  
dan dan dana hamar minutu  
edo zeinbat izango zan, 
errosario bat errezetan 
genduan eta gero jarri 
silletan eta gero Pedro Marik 
kontuak kontatu, kontetan. 
GALDERA. Gau guztian? 
MARIK. Egoten gintzen, ja 
auzune gehiena gaberdira 
arte, hamabiak edo holan. Eta 
ja hamabietan martxetan euan 
nagusiak eta gehienak. Eta 
paretan zirean goizera arte, 
sei edo zazpi edo holan, 
paretan zirean,  
baia besteak danak  
ja martxetan eudien  
gaueko hamabietan.  
Baia errosario asko  
errezetan genduan; ba 
intxaurrak edo jan eta  
ardaoa edan gizonak. Eta gero 
Pedro Mari: Pedro Mari ez 
bazan joaten begirara, ja ez 
egoen begirea, ja jente 
guztia triste. 
GALDERA. Aburritu... 
MARI. Aburridu bai, zer  
Pedro Marik kontetan euazan 
kontuak! Baia kontuak eta... 
eta paratu barik holan, zein 
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sintabaletxe berak, e?  
Segidu segidu. 
GALDERA. Denei, umeei eta 
besteei ere? 
MARI. Dena persona 
nagosiebere, bai bai bai. 
Bayesirean kontuik oinletxe 
satendana “kontuberdeak” 
etaolan, esta?  
Aisirean sorginena  
etatxine pasausirean gausak 
eta... 

eta zinta bat letxe berak, e? 
Segidu, segidu. 
GALDERA. Denei, umeei eta 
besteei ere?  
MARI. Danak, pertsona 
nagusiak bere, bai bai bai.  
Baia ez zirean kontuak orain 
letxe esaten dana “kontu 
berdeak” eta holan, ezta? 
Haik zirean sorginenak, eta 
atxina pasatu zirean gauzak 
eta. 

   
 
EHORZKETAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Mari Olarten bizi da, Ibarrako eliza eta 
kanposantuaren ondoan, eta haren etxekoak sakristauak izan 
dira aspalditik. Eliza ospakizunak hurbiletik ikusi ditu. 
Ehorzketak lau klasekoak izaten ziren, hilaren 
aberastasunaren arabera: lehen klasekoetan Orozkoko 
bederatzi abadeak biltzen ziren.  

Abade bat eta serora hilaren bila joaten ziren haren 
etxeraino eta gero bi abadek egiten zioten abegia elizako 
eskaileretan. Serorak ogi bat edo bi ekartzen zituen, 
hilaren etxeko ordaina, bat apezarentzat eta bestea 
sakristauarentzat. 

Aberatsen hiletan hiru aldaretan baziren apezak, eta 
luzez kantatzen zituzten nokturnoak.  

Elizako sepulturak orain hogeita hamar bat urte kendu 
dira. 

Olarteko elizak sua hartu zuela ere kontatu du Marik: 
su-kanpaiak jo eta auzo guztiak berehala etorri eta itzali 
zuten. 
 

GALDERA. Zelangoak ziren 
entierroak? 
MARI. Entierro segun selango 
modue seuken. Egosan  
“primera”, “primerisima”, 
dagero “tercera”; “segunda” 
ta“tercera”: lauklase. 
 Diruasko baeuken, ari 
kantuk selangoak...! 
Tortensirean erriko 
abadegustik; emene 
bederatziabadeonsirean  
emene errigusti.  
Derrikoabade gustik 
etortensirean.  

 GALDERA. Zelangoak ziren 
entierroak? 
MARI. Entierroa segun zelango 
modu, zer eukan. Egon zan 
“primera”, “primerísima”, eta 
gero “tercera”; “segunda” eta 
“tercera”: lau klase.  

Diru asko baeukan, hari 
kantuak zelangoak...! Etorten 
zirean herriko  
abade guztiak; hemen 
bederatzi abade egon zirean 
hemen herri guztian.  
Eta herriko abade guztiak 
etorten zirean. 
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GALDERA. Nongo abadeak ziren, 
hemengoak?  
MARI. Sanjuanen, Sanjaunen 
iru, iru. Sanmartinen bi: 
bost. Emen bestebi: saspi. 
Uriuitin bestebat: sortzi. 
Demuruetan bestebat: 
bederatzi. Bederatzi sikeran 
eotensirean.  

Da danak, abadea  
tanak, aldireana tanak,  
e? andipasirean. Da  
deitotziene orreiri, 
aberatzairi, ba...  

Leen eskilleragonsirean, 
orre gorarte: asi  
orre, ori, bai oribarrerori 
dagonlekun -atzo 
ongintzenlekun- dandibiera 
eskillerakegosan.  
Pollitegoan eskallerak; 
tagero kamiñoegiteko,  
kendudisaneskallerabai. 
Deskillera barrenetara 
atzenegiño urteitotzien 
(proguari) abadebi kapakas da 
purdoyakas.  
Purdoyak bakisu serdiren? 
Estakisu? Onan paloandibetzu 
onan ganean bolabatzuke 
dorauek eukiteudiesan  
... Orrek urteitodien  
purdoyakas ara eskillerara. 
Dagero bat joatesan, 
abadebajoatensan  
ba artzetan sera, ile, esta? 
etzera, etzeraño. 
GALDERA. Bazen bide berezirik 
hila ekartzeko? 
MARI. Ba, basabideti, baleen 
eseoankamiñoriketa,  
baolango gurpidetik 
ekartesan. Da joatesiran  
abadeak, bat etzera, esta?  
Da sakristanea joatesan, 
tasakristanea... “serorea” 
geitutenyakon, “serorea”; 
deroan... preparetotzin 
anetzean sestobat, 
olangosesto borobilbet, ba 
mantelsuribet puntillagas; 
dajentea preparaute 
eukiteuden, e? Tagero  

GALDERA. Nongo abadeak ziren, 
hemengoak? 
MARI. San Juanen, San Juanen 
hiru, hiru. San Martinen bi: 
bost. Hemen beste bi: zazpi. 
Urigoitin beste bat: zortzi. 
Eta Muruetan beste bat: 
bederatzi. Bederatzi sikieran 
egoten zirean. 

Eta danak, abadeak 
danak, ahal direanak danak, 
e? handiak bazirean. Eta, eta 
egiten eutsien horreiri, 
aberatsairi, ba...  

Lehen eskilerak egon 
zirean, hor gora arte: hasi 
hor, hori, bai hori barrera 
hori dagoen lekuan -atzo egon 
gintzen lekuan- eta handik 
behera eskilerak egozan. 
Polita egoan eskilerak; eta 
gero, kaminoa egiteko,  
kendu eudiezan eskilerak bai. 
Eta eskilera barrenetara 
atzenegino urten egiten 
eutsien (proguari) abade bik, 
kapakaz eta purdoiakaz. 
Purdoiak badakizu zer diren? 
Ez dakizu? Honan palo haundi 
batzuk, ganean bola batzuk, 
doratuak, eukiten eudiezan 
... Horreek urten egiten 
eudien purdoiakaz hara 
eskilerara. Eta gero bat 
joaten zan, abade bat joaten 
zan, ba hartzetan zera, hila, 
ezta? etzera, etzeraino. 
GALDERA. Bazen bide berezirik 
hila ekartzeko? 
MARI. Ba basabidetik, ba 
lehen ez egoan kaminorik eta, 
ba holango gurpidetik ekarten 
zan. Eta joaten zirean 
abadeak, bat etzera, ezta? 
Eta sakristanea joaten zan, 
eta sakristanea... “serorea” 
geituten jakon, “serorea”; 
eta eroan... preparetan 
eutsien han etzean zesto bat, 
holan zesto borobil bat, ba 
mantel zuri bat, puntilagaz; 
eta jenteak preparatuta 
eukiten eudien, e? Eta gero 
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beste (mantel) basbat ganeti. 
Daaiogi barrun, ogibi, 
ogibiedo... Pobreabasan 
ogibat, eta aberatzabasan 
biekarteuesan; da seroreak 
buruen puntan ekartauen 
danenaurreti, abadeen 
dadanenaurrreti etortesan. 
Dagero elexeanbe,  
sepulturan aiogik  
anotensian presente.  
Dagero, batabadentzako 
tabestea sakristauentzako 
isitensian.  
  
GALDERA. Sakristana eta 
serora gauza berdina da? 
MARI. Bai, bai, 
sakristaneasan joatesana, 
baye ari arigeitutenyakon 
“serorea”, ta “serorea” 
geitutotzien. Da gero,  
ba esandutzudena, aberatza 
basan, ba urteitenotzien 
orrekaspurdoyekas 
abadebikapakas.  

Dagero mesea emoteko, 
beste iruabade “dediakono” 
esta? Baye jantzite: ba 
erdikoa kasullea, baye 
besteak dalmatikagas.  
Bakisu dalmatikaserdiren. 
Dalmatikagas. Dagero  
egosan irualtare; 
dairualtaretan abadeake; se 
abadetanak otensireanda  
mesaselebretan: danak, 
aberatzabasan. Ta pobreabasan 
ba abadetxobategas  
igual entierroa. Esegoan...  
Oin, serora joatesan, e? 
igualigual, ekarteuen ogibet. 
Baye abade bat...  
bategas edobieges 
emendiyotensiren (Olartetik), 
daenjeneral biges emen. 
Bayaberatzeiri...! 
 Takantaubere  
sanonoturnoak, 
noturnoakantau, lusero 
(barre) ... Noturnoatira... 
Eske orain estodiekantetan, 
bayeleene imintodien 

beste (mantel) baltz bat 
ganetik. Eta hai ogia 
barruan, ogi bi, ogi bi 
edo... Pobrea bazan ogi bat, 
aberatsa bazan bi ekarten 
euazan; eta seroreak buruaren 
puntan ekarten euan danen 
aurretik, abadeen eta danen 
aurretik etorten zan. Eta 
gero elexan bere, sepulturan 
haik ogiak han egoten zirean 
presente. Eta gero, bat 
abadearentzako eta bestea 
sakristauarentzako izaten 
zirean.  
GALDERA. Sakristana eta 
serora gauza berdina da? 
MARI. Bai, bai,  
sakristana zan joaten zana,  
baia hari geituten jakon 
“serorea”, eta “serore” 
geituten eutsien. Eta gero, 
ba esan deutsudana, aberatsa 
bazan, ba urteiten eutsien 
horrekaz purdoiakaz  
abade bik kapakaz. 

Eta gero mezea emoteko, 
beste hiru abade “de diácono” 
ezta? Baia jantzita: ba 
erdikoa kasuilea, baia 
besteak dalmatikagaz. 
Badakizu dalmatikak zer 
diren? Dalmatikagaz. Eta gero 
egozan hiru altare; eta hiru 
altaretan abadeak; zer  
abadeak danak egoten zirean-
eta meza zelebretan: danak, 
aberatsa bazan. Eta pobrea 
bazan, ba abadetxo bategaz 
igual entierroa. Ez egoan... 
Orain serorea joaten zan, e? 
igual-igual, ekarten euan ogi 
bat. Baia abade bat... 
bategaz edo bigaz hemendik  
(Olartetik) joaten zirean, 
eta en general bigaz hemen. 
Baia aberatsairi...!  

Eta kantatu bere sano 
nokturnoak, nokturnoak  
kantatu luzaro (barre) ... 
Nokturnoak dira... Es que 
orain ez daudie kantetan, 
baia lehen iminten eudien 
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atrilbet, ana, albo... 
altaralboan; daan 
paretansirean bostabadedo 
kantetan; ta kantetodien 
burukomineinarte, 
aberatzabasan;  
pobreabasan es.  
GALDERA. Sepultureak noiz 
arte egon ziren elizan? 
MARI. Sepultureak 
egonsirean... sangodotzut,  
baointxe, itxoisu:  
onepadaroa ogetabaturte 
onekabadeonek? Gero  
sortzi Domartinek egineuesan; 
leene eroandodien  
bestebatzuk besteiru edo. 
Ogetamar bat urtedo, 
igualarean geyo, e? 
kendusirean. Se erresan 
elexea, suartueuen. Bai, 
suartuuen, ba ordointxe, 
ordointxe artuuensue. Se 
orioa karioegidala, ta 
egonsan abadebat e, da 
esanauen, ba bakotxak -se 
sepulturetan eukitengendusen 
atxeruik, igual 
jakingodosuatxeruik: ai 
kandelandik sartuteko 
atxeruik eukintengendusen, 
irusulogas, edolauedo: 
aneukitengendusen ba 
kandelaorrik atxanagosik, 
esta?-. Esaneuen  
abadeak, ba astean batek, ba 
seditako ola Santisimoentzako 
ixitutekoalango kandelabat. 
Daklaro, aikandelea  
sereginsen? Ba gastau 
tesankonturetu abadea, tagero 
atxerutik artueuensu  
elexak, artuuensue; se  
ai berotusanean elexea, 
aikandelakustik ba  
negarra botaudiena, esta?  
Da emene yantzibete ba 
neurtutenegoan neskatobateri, 
esta? probetan, da  
orregoan neskatobat eukineun 
umiaeukiteko, ba kridabat 
eta, torrisen: 
- Mari! Mari! Mari! La 

atril bat, han, albo... 
altare alboan; eta han 
paretan zirean bost abade edo 
kantetan; eta kantetan eudien 
buruko mina egin arte, 
aberatsa bazan;  
pobre bazan, ez. 
GALDERA. Sepulturak noiz arte 
egon ziren elizan? 
MARI. Sepultureak egon 
zirean... esango deutsut, ba 
oraintxe, itxoin egizu: honek 
badaroa hogeita bat urte 
honek abade honek? Gero 
zortzi Don Martinek egin 
euazan; lehen eroan eudien 
beste batzuk beste hiru edo. 
Hogeita hamar bat urte edo, 
igual arean gehiago, e?  
kendu zirean. Zer erre zan 
eleizea, su hartu euan. Bai, 
su hartu euan, ba orduantxe, 
orduantxe hartu euan sua. Zer 
orioa karioegi dala, eta  
egon zan abade bat, eta  
esan euan, ba bakoitzak -zer 
sepulturetan eukiten genduzan 
atxeruak, igual  
jakingo dozu atxeruak: haik 
kandela handiak sartuteko  
atxeruak eukinten genduzan, 
hiru zulogas, edo lau edo:  
han eukiten genduzan ba 
kandela horreek atxa 
nagusiak, ezta?-. Esan euan 
abadeak, ba astean batek, ba 
zeditako hola 
Santisimoarentzako izetuteko 
halango kandela bat. Eta 
klaro, hai kandelea zer egin 
zan? Ba gastatu eta ez zan 
konturatu abadea, eta gero 
atxerutik hartu euan sua 
eleizak, hartu euan sua; zer 
hai berotu zanean eleizea, 
aik kandelak guztiak ba 
negarra bota eudien, ezta? 
Eta hemen jantzi bat ba 
neurtuten nengoan neskato 
bateri, ezta? probetan, eta 
hor egoan neskato bat eukin 
euan umea eukiteko, ba krida 
bat eta, etorri zan: 
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iglesia esta ardiendo!  
- La iglesia ardiendo? 
- Si -de- si por el coro,  
por la ventana del coro sale 
mucho humo. 

Bagoas, taklaro, 
sabaldouen bere serak, bera 
kridaegoan lekuko gisonak 
ateasabaldueusan, da 
ateasabalduordun  
yaordun llamea artueuen, ya 
bistuinsen, bistueinsen,  
klaro, korrienteagas. 
Bistuinsen ta 
kanpayajotenasigintzen 
tisinjokanpaya kero, 
sukanpayak, isinjo, se egoan 
dana keagas beterik esta? 
Disinjokanpayaberak. 
Alangobaten jouesan 
kanpayabatzuk, eta  
ensegida jentea etorrisen 
baye emeti parrokiagustikok, 
baldeakas -baorduan  
baldeak, mangerarik  
etaordun esegoen-  
tabaldeakas ta,  
amatausen suartubarik  
danak. Baesatiori  
erresan. 
GALDERA. Su kanpayak bereziak 
dira ezta? 
MARI. Diferenteatire. 
Orainjotendire olan bi, 
dobleak: dron dron, dron, 
joten dire baten, segidu; 
dagero apurbadeskansau 
tatzerabere, jota  
jotajo. Dajentea ensegida 
batutenda.  
 

- Mari! Mari! Mari! La 
iglesia está ardiendo!  
- La iglesia ardiendo? 
- Sí -eta- sí por el coro, 
por la ventana del coro sale 
mucho humo. 

Bagoaz, eta klaro, 
zabaldu euan bere zerak, bera 
krida egoan lekuko gizonak 
ateak zabaldu euazan, eta 
ateak zabaldu orduan ja 
orduan llamea hartu eun, ja 
biztu egin zan, biztu egin 
zan, klaro, korrienteagaz.  
Biztu egin zan eta  
kanpaiak joten hasi gintzen 
eta ezin jo kanpaiak gero,  
su-kanpaiak, ezin jo, zer 
egoan dana keagaz beterik 
ezta? Eta ezin jo kanpaiak 
berak. Halango baten jo 
euazan kanpaia batzuk, eta 
ensegida jentea etorri zan 
baia hemetik parrokia 
guztikoak, baldeakaz -ba 
orduan baldeak, mangerarik 
eta orduan ez egoan- eta 
baldeakaz eta, amatatu zan 
sua hartu barik danak. Baia 
zati hori erre zan. 
GALDERA. Su kanpaiak bereziak 
dira ezta? 
MARI. Diferenteak dira.  
Orain joten dira holan bi, 
dobleak: dron-dron, dron, 
joten dira baten, segidu; eta 
gero apur bat deskansatu eta 
atzera bere, jo eta jo eta 
jo. Eta jentea ensegida 
batuten da. 
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KANPOSANTUAREN BELDURRA 
Mariren bertsioa 
 
 

Oraindo ez da urte asko, etxean lanak egiten ari zirela 
eta, gazte batek Mariri galdetu zion ea ez zen kanposantu 
ondoan bizitzeko beldur. Marik ezetz. Baina gero dio ez dela 
beti hola izan, lehenago ez zitzaiola gustatzen elizan 
bakarrik egotea, santu guztiak hari begira zeudelakoan. 
 

MARI. Egunmeten babeituoen 
desaneusten: 
 - Eso es el cementerio? 
 - Síi. 
 - Ay qué miedo vivir aquíii.

Ta neukesanontzen: 
 - Miedo? Por qué? 
 - Con las cosas que pasan en 
los cementerios ... Usted no 
ha visto nada aquí? 
 - No, no he visto. 
 - Y no tiene miedo? 
 - No, no tengo miedo a los 
muertos, lo que tengo miedo 
es a los vivos -nikesanotzen 
ta: 
 - Oy, pues yo no viviría 
aquíii... ni por naddda del 
mundo, ni por nada del mundo.
GALDERA. Ume denboran ez 
zenuen beldurrik? 
MARI. Nipai, nipildurrandi 
eukidopeti, e?  
betieukidot. Orain, gisona 
ildenikona niri kenduyat 
bildurre. Ni, kisona 
bisisanean, orre egurretan 
joatekobere gaubetan  
-sakristipean daukuu  
lokalbat- etaorra... 
esateneutzen: 
- Ai, altzaistesus  
egurbatzuk. 
- Es, seubajatu. 

Da nikitxoitenendun  
bera kortara bajatuarte 
beyeri jatenemoten  
beragas joateko. Gero  
gisona ilsen. 
GALDERA. Eta zeren beldur 
zinen? 
MARI. Nikestakit ba,  

 MARI. Egun baten ba begitu 
euan eta esan eustan: 
 - Eso es el cementerio? 
 - Síi. 
 - Ay qué miedo vivir aquíii.

Eta nik esan neuntsen: 
 - )Miedo? )Por qué? 
 - Con las cosas que pasan en 
los cementerios ... )Usted no 
ha visto nada aquí? 
 - No, no he visto. 
 - )Y no tiene miedo? 
 - No, no tengo miedo a los 
muertos, lo que tengo miedo 
es a los vivos -nik esan 
neutsen eta: 
 - Oy, pues yo no viviría 
aquíii... ni por naddda del 
mundo, ni por nada del mundo 
GALDERA. Ume denboran ez 
zenuen beldurrik? 
MARI. Nik bai, nik bildur 
handia eukin dot beti, e? 
beti eukin dot. Orain, gizona 
hil denik hona niri kendu jat 
bildurra. Nik, gizona  
bizi zanean, hor egurretan 
joateko bere gaubetan  
-sakristia pean daukagu  
lokal bat- eta horra...  
esaten neuntsen: 
 - Ai, altza egistazuz egur 
batzuk. 
 - Ez, zeuk bajatu. 
  Eta nik itxoiten nenduan 
berak kortara bajatu arte 
behiairi jatera emoten 
beragaz joateko. Gero  
gizona hil zan. 
GALDERA. Eta zeren beldur 
zinen? 
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bakisu errespetoa 
kanposantodelako,  
errespetoa, bai. Bildurrik 
ostean estaki bae...  

Enkanbio nireaista 
bateke akeseuene 
bildurrikeukiten. Ake gaueko 
amabitanbere elexearregletan, 
bakar bakar bakarrik elexan. 
Tani  
enintzenegoten bakarrik. 
Senik begituteneuntzen 
santueiri olan da... 
neuribegire; joatenintzen  
ara ta... neuribegire,  
arago ta neuribegire. 
GALDERA. San Bartolome? 
MARI. Sanbartolome 
tabestesantubatzu: 
Dolorosea... sera el  
Corazon de Jesus, de 
Sanantonio ta egosanatana. 
Dabeti pentzetanendun 
neuribegira daoselata. Nikes, 
ni gautueskero ni bakarrikes 
elexan, keba! ni 
martxetanendun ensegida. 
Dabestea, nireaistia  
aunkesea gaubekoamabitanbere 
elexean, etalorakeminten 
taelexearregletan.  
Segu josten itengenduenleen  
kanporako esta?  
Ta klaro egunean 
eskenduneukiten  
igual denporarik.  
Ta aiigual gauetan. Da 
neukesateneutzen: 
- Bai nosatosetzera ta? 
- Ba auakabaubarik enoa. 

 
Ta anegotesan.  

Igual gaueko amabikarte. 
Nies, niiñosbes. 
 

MARI. Nik ez dakit ba, 
badakizu errespetoa 
kanposantua delako, 
errespetoa, bai. Bildurrik 
ostean ez dakit baia...  

En cambio nire ahizta 
batek, hak ez euan  
bildurrik eukiten. Hak gaueko 
hamabietan bere eleizea 
arregletan, bakar bakar 
bakarrik eleizan. Eta ni ez 
nintzen egoten bakarrik.  
Zer nik begituten neuntsen 
santuairi holan eta...  
neuri begira; joaten nintzen 
hara eta... neuri begira, 
harago eta neuri begira.  
GALDERA. San Bartolome? 
MARI. San Bartolome eta  
beste santu batzuk: 
Dolorosea... zera, el Corazón 
de Jesús eta San Antonio eta 
egozanak danak. Eta beti 
pentsetan neuri begira 
dagozela eta. Nik ez, ni 
gautu ezkero, ni bakarrik ez 
eleizan, qué va! nik 
martxetan nenduan ensegida. 
Eta bestea, nire ahiztea 
aunque sea gaubeko hamabietan 
bere eleizean, eta lorak 
iminten eta eleizea 
arregletan. Zer gu josten 
egiten genduan lehen 
kanporako ezta? Eta klaro 
egunean ez genduan eukiten 
igual denporarik. Eta hai 
igual gauetan. Eta neuk 
esaten neuntsen: 
- Baia noiz zatoz etzera eta?
- Ba hau akabatu barik ez 
noa. 

Eta han egoten zan. 
Igual gaueko hamabiak arte. 
Ni ez, ni inoiz bere ez. 
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KANPOSANTUTIK ETXERA 
Mariren bertsioa 
 
 

Solasa eten gabe jarraitu da Mari bere senarra zenaren 
txantxak kontatzen: etxetik hurbilen zen hilobia erosi eta 
esaten zuen hil eta gero gose bazen etxera itzuliko 
litzatekeela indaba-plater bat jatera.  

Txoria-rena (ikus beherago) kontatu ondoren esan zuen 
Marik. 
 

MARI. Da nikestakit,  
niemenao kanposantonondoan 
da... Niregisona san 
txistosoasano e? 
Txistosoasanda, ba  
danairi barreragitetzin.  
Te, or kanposantun 
urnakegiten asisireanta, 
taberak estauelagure  
urnarik, ta estauelagureta 
eskendunartu urnarik 
lenengopilen. Baye 
bigarrenean esanotzen 
abadeari: 
- Bueno, bi niretzako. 
- Badaukesu permiso 
abadearena? 
- Estopear: apuntau bi. 

Degero, ba iskiñean 
esanuskun albañilak: 
- Onekiskiñakoatosak  
obeak, e? Onenatosak  
oneik. 

Borduan iskiñan 
eskatugendusen (etxetik 
hurbilenak). 

Daneiri esatotzin: 
- Ba, nikemen 
iskiñanartudioadas. 
- Ta setako ba? 

Ta: 
- Ba, emen gosetutenaonean, 
etzera karrabategin de 
platerbatebi  
indababajan tagero 
atzeraetorteko. Platerbat... 

Tadana parrrreka ta: 
- Ba orbarruene  
goseabereukibeada? 
- Bagosea klaoke 
ukibeadala; ta urten 

 MARI.  Eta nik ez dakit, ni 
hemen nago kanposantuaren 
ondoan eta... Nire gizona zan 
txistosoa sano, e?  
Txistosoa zan eta, ba, 
danairi barre eragiten 
eutsien. Eta hor kanposantuan 
urnak egiten hasi zirean-eta, 
eta berak ez dauela gura 
urnarik, eta ez dauela gura 
eta ez genduan hartu urnarik 
lehenengo pilan. Baia 
bigarrenean esan eutsen 
abadeari: 
- Bueno, bi niretzako. 
- Badaukazu permisoa 
abadearena?  
- Ez dot behar: apuntatu bi. 

Eta gero, ba izkinean 
esan euskun albanilak: 
- Honeek izkinakoak dozak 
hobeak, e? Onenak dozak 
honeek. 

Ba, orduan izkinan  
eskatu genduzan (etxetik 
hurbilenak). 
  Danairi esaten eutsien: 
- Ba, nik hemen izkinan hartu 
joadaz. 
- Eta zertako ba? 

Eta: 
- Ba, hemen gosetuta 
nagoenean, etzera karra bat 
egin eta plater bat edo bi 
indababa jan eta gero atzera 
etorteko. Plater bat...  

Eta danak barrrreka eta:
- Ba hor barruan  
gosea bere eukin behar da? 
- Ba gosea claro que eukin 
behar dala; eta urten eta 
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tajoangono karrabatenetzera 
ta platerkabat indabajan 
tagero atzera.  

Estaetorri! 
Ilikestaetorten! 
Nikesatendodana, 
ilikestaetorten; agatinik 
ilenbildurrik... (ez).  
Oin kanposantoak errespetoa 
betiemotendeu esta? Bai 
bildurri... 
GALDERA. Argia ezartzen zen 
kanposantuan, lehenago? 
MARI. Itxi bertan? Es. 
Domosantuetan bai, bai 
Domusantuetan bai: 
baimintengendusen farolbatzu 
perebai etolan. Oraines, 
orain estao, urnataos  
daorain estaiten. Buenooin  
Domusantu egunean  
egitenbada gero kendutendire. 
Baye bai, oribai, 
orimintensan.  
 

joango nok karra baten etzera 
eta platerkada bat indaba jan 
eta gero atzera.  

Ez da etorri! Hilik ez 
da etorten!  
Nik esaten dodana, hilik ez 
da etorten; hargatik nik 
hilen beldurrik... (ez). 
Orain, kanposantuak 
errespetoa beti ematen dau, 
ezta? Baia bildurrik... 
GALDERA. Argia ezartzen zen 
kanposantuan, lehenago? 
MARI. Itxi bertan? Ez. 
Domusantuetan bai, bai 
Domusantuetan bai: ba iminten 
genduzan farol batzuk bere 
bai, eta holan. Orain ez, 
orain ez dago, urnak dagoz 
eta orain ez da egiten. Bueno 
orain Domusantu egunean 
egiten bada gero kenduten 
dira. Baia bai, hori bai, 
hori iminten zan.  

 
 
 
BIDEGURUTZETAN 
Sofiren bertsioa 
 
 

Agertzeko lekuak ziren bidegurutzeak. Haietan gelditzen 
zen progua elizako bidean, eta apezak Aita Gurea esaten zuen. 
Sofik ezagutu duen norbaiti bidean urten omen zioten. 
 

SOFI. (Kruzeroetan) an 
isitensala atxine urteiteko 
peligrorikaundiena, ba an 
eotensala. 

Kursero gustigustitan 
atxine, ba joatensieneana 
ilegas, ba paraute 
Paternosterna betibeti 
erresatendau krusero 
gustigustitan, e? Estaipa,  
ape siñifikadunmat  
eukingodauen! 

Erresau eta bueltau 
abadea: aurretijoatesan 
abadea ilegas, da bueltau ta 
erresau. Bajatu serapere 

 SOFI. (Kruzeroetan) han 
izaten zala atxina urteiteko 
peligrorik haundiena, ba han 
egoten zala. 

Kruzero guzti-guztietan 
atxina, ba joaten zirenean 
hilagaz, ba paratu eta Pater 
Noster-na beti-beti  
errezetan dau, kruzero guzti-
guztietan, e? Ez dakit ba, 
hak bere signifikaduren bat 
eukingo euan!  

Errezatu eta bueltatu 
abadea: aurretik joaten zan 
abadea hilagaz, eta bueltatu 
eta errezatu. Bajatu zerak 
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(zerraldoa), deskansau  
itodien orrek (eramaileek) 
eta erresaute  
atzera markea; krusero  
gustigustitan. Anbe  
kurtzeon (Albizun?)  
...  

Dagero ba kruseruiten 
esatodien, ba, serigeyen 
urteitekolekua  
kruseruitan dala. 

Nik -oaintxe ilde, 
ileginde ya, ilde- 
ostaintxeana, ori  
besteorrek, jakingurenendun 
abere egiebada espada:  
baten esaneuskun berari 
urtenotziela bidian, baye... 
(barre). 

bere (zerraldoa), deskantsatu 
egiten eudien horreek 
(eramaileek) eta errezatu eta 
atzera markea; kruzero  
guzti guztietan. Han bere 
kurtzea egoan (Albizun?)  
...  

Eta gero ba kruzeruetan 
esaten eudien, ba, zerik 
gehien urteiteko lekua 
kruzeruetan dala. 

Nik -oraintxe hil da, 
hil egin da ja, hil da- 
osterantzean, hori beste 
horrek, jakin gura nenduan  
a ver egia bada ez bada: 
baten esan euskun berari  
urten eutsiela bidean, 
baia... (barre). 

   
 
 
 
 
TXORIA 
Mariren bertsioa 
 
 

Mariren amari ama hil zitzaionean txori arraro bat 
etortzen zan etxeko balkoira; hilaren seinale bat zelakoan 
mezak atera zituzten eta txoria ez zen gehiago agertu.  
 

MARI. Atxine, gureamapere 
kontateuen, ba ilyakosane 
aite... Es amailyakienian, ba 
gaugustitan txoribete 
etortenyakiela balkoira. Da 
kanturrarobatzuk egiteuesala. 
Da ai gaugustigustitan 
balkoira aitxorie. Da, 
bisisiran Gallartu 
bañogorago, Iguartze, 
Uarritze bakisunondan? 
Gallartu baño goratxuao dago. 
Da gaugustitan  
aitxorie balkoira. Da kantu 
onan rarobatzuk egiteuesanta: 
“Ba orretxoriorre 
seoserdakar, orrek edo 
penasdao ildana, ama edo 
seoserdakar”. Da dannnake 
(enfasi)  

 MARI. Atxina, gure amak bere 
kontetan euan, ba hil jakozan 
aita... Ez, ama hil jakienean 
ba gau guztietan txori bat 
etorten jakiela balkoira. Eta 
kantu raro batzu egiten 
euazala. Eta hai gau guzti-
guztietan balkoira ha txoria. 
Eta bizi zirean Gallartu 
baino gorago, Iguartze, 
Ugarritza badakizu non dan? 
Gallartu baino goratxuago 
dago. Eta gau guztietan hai 
txoria balkoira. Eta kantu 
honan, raro batzu egiten 
euazan eta: “Ba, horrek txori 
horrek zer edo zer dakar, 
horrek edo penaz dago hil 
dana, ama, edo zer edo zer 
dakar”. Eta dannnak (enfasi) 
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juntaute dana,  
bammmesakatera  
tamesakatera, ta geyo gero 
txori esalagertu. 
Ori neureamaketa e?  

Atxina, eske  
txoribatasmetodien ta 

pentzetodien ba...  
Da nikestakit, niemenao 
kanposantonondoan  
da...  

Niregisona san 
txistosoa... 

juntatu eta danak,  
ba, mmmezak atera eta mezak 
atera eta, gehiago gero 
txoria ez zala agertu.  
Hori nire amak eta, e?  

Atxina, es que  
txori bat asmetan eudien eta 
pentsetan eudien, ba...  
Da nik ez dakit, ni hemen 
nago kanposantoaren ondoan 
eta... 

Nire gizona zan 
txistosoa...  

 
(Segida Kanposantutik etxera kontakizuna da, ikus 

gorago). 
 
 
 
 
HILAK URTEN 
Mariren bertsioa 
 
  Bere inguruan kontatzen ziren agerpenak gogoratzen ditu 
Marik. Hilek meza eske edo urteten bazuten, apezak jendeei 
gaztigatzen zien hilari mokanes bat luzatzeko eta ez eskua. 
Orduan esku marka erreta gelditzen zen mokanesean. 
 

MARI. Porejenplo urten  
batenbatek: 
 - Ene! Baniribart 
urtendauste ba ilden 
difuntubetek -esta? Da: 
 - Urtendotzu? 
 - Bai. 
 - Ba orrek orduen deuko 
seosen faltea, edo 
mesarenbat, edo seoser.  
 - Ba nikaterakotzot  
mesea. 

Taatera ta esaniotzen  
abadeak: 
 - Oin eskerrakemoteko 
urtengotzu berak, 
bayeseyosuemon eskue, emoyosu 
panillubet. Da emon 
panillue ta 
panilluerreiginotzela,  
osea, eskumarkatanak 
panilluiminiotzela. 
GALDERA. Hori Sautuak 
kontatzen zuen? 

 MARI. Por ejemplo urten baten 
batek. Eta: 
 - Ene! Ba niri bart urten 
deust, ba hil den difuntu 
batek -ezta? Eta: 
 - Urten deutsu? 
 - Bai. 
 - Ba, horrek orduan dauka 
zeredozeren falta, edo 
mezaren bat edo zeredozer. 
 - Ba, nik aterako deutsot 
mezea. 

Eta atera eta esan ei 
eutsen abadeak: 
 - Orain eskerrak emoteko 
urtengo deutsu berak, baia ez 
egiozu emon eskua, emoiozu 
panilu bat. 

Eta emon panilua eta 
panilua erre egin eutsela, o 
sea, esku markak danak 
paniluan imini eutsela. 
GALDERA. Hori Sautuak 
kontatzen zuen? 
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MARI. Sautuakontetaun,  
bai ... Akeuken, bueno, 
akeuken amarsintaeuken. 
GALDERA. Noiz hil da? 
MARI. Ya urteaskoda, 
ogetamar... geyoisingoda, 
bai. Se guraitaildela  
ya dator ogetaseyurtedo, 
deailenago  
ilsen.  
 

MARI. Sautuak kontetan euan, 
bai ... Hak eukan, bueno,  
hak eukan hamar zinta eukan. 
GALDERA. Noiz hil da? 
MARI. Ja urte asko da, 
hogeita hamar... gehiago 
izango da, bai. Zer gure aita 
hil dela ja dator hogeita sei 
urte edo, eta hai lehenago 
hil zan. 

 
 
 
AHIZTAK URTEN 
Sofiren bertsioa 
 

Basoan karea egiten ari zen gizon bati emaztea etorri 
zitzaion, haurra besoetan, ahizpa hilak urten ziola esanez, 
eta Urkiolara joan behar zutela meza bat ateratzeko. Hala 
egin zuten eta ahizpak ez zuen gehiago urten. Gabriela auzoak 
kontatu zion Sofiri.  

Elkarrizketan berriemailearen senarrak (Juan) eta 
haiengana eraman ninduen lagun Garik ere parte hartu zuten. 
 

SOFI.  Ostaintxeana 
seraberebai e? Ba... onek 
(Gabrielak) esatendauene 
nondagustie, esatendauen. Ba 
segurubere, ba umetxikerra 
ieukenta etzean. Da gisona 
ta, ba, ausotakoak  
danak kareaeiten karabin, 
karea. Eta kareinorduno,  
ba androri joanyakola, ba 
umia besoanartute basora: 
- Andrea, norasoas? 
- Norasoas es. 
Torribeasuseupe etzera. 
- Ser ba? 
- Aistiak urtendeuste -
ileinde- aistiak  
urtendeust. 
- Aistiakurtendotzu?   

Te: 
- Bai, goasen. 
- Baioisea joangosaa!  
Su ametzetan... 
- Esetz gizona. Itxiesu 
oneiri, onekeroeingododi 
(lana?) te gu guasen.  
Da jantzi etzean da 

 SOFI. Osterantxean zera bere 
bai, e? Ba... Honek 
(Gabrielak) esaten euan non 
eta guztia, esaten euan. Ba, 
seguru bere, ba ume txikerra 
ei eukan eta etzean. Eta 
gizona eta, ba, auzotakoak 
danak, karea egiten karabian, 
karea. Eta karea egin orduan, 
ba andre hori joan jakola, ba 
umea besoan hartuta, basora: 
- Andrea, nora zoaz? 
- Nora zoaz, ez. Etorri behar 
dozu zeuk bere etzera. 
- Zer ba? 
- Ahizteak urten deust eta  
-hil eginda- ahiztak urten 
deust. 
- Ahizteak urten deutsu?  

Eta: 
- Bai, goazen. 
- Bai hori zera joango zara! 
Zu ametsetan... 
- Ezetz gizona. Itxi egiozue 
honeiri, honeek gero egingo 
daudie (lana?) eta gu goazen.

Eta jantzi etzean eta 
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Urkiolara, joansiala: 
Urkiolan esanitzen  
aistiak mesabatatetako.  
Umiori gisonorrekuxu de,  
ba, titiemoitenyakonletxe, 
baai preparauteonsien. 
Prestatute  
joanisian. 

Esiotzen geaourten. 
Sean, Urkiolan mesabat 
ateaiudinde  
geyao esiotzinurten. 
... 
GALDERA.   Eta hori noiz 
gertatu da, badakizu? 
SOFI. Esdakipa neuk.  
Onek, onexeke 
kontatendeuskunte... 
GARI. Nork? 
SOFI. Grabielak esatendauen. 
JUAN. Pedroandian ama ... 
Bai, emen, Biekoan bisisian. 
Ama esendunesauten,  
Grabiela? 
SOFI. Bestaipa nondisingosan 
ori, Seanurido... estakipa 
nondi. 
GALDERA. Ez zen hemengoa? 
SOFI. Es, emen es, e? Emen 
es, es. Ori bestori  
bestakiniki... ba, 
mojaparausan oribere nongo 
isisen bera (ikus Lagunak 
urten). Iberrean bai, orreke 
urtegustitan sigidudeuen 
Iberrera Lanbarriges. Gero, 
atzenengurtean saieun  
ya atzenengon  
Madrileradoyanean, yaordin 
paretansala. Tareribe 
urteitiotzen, bai  
lagunek.  
... 
GALDERA. Istoriak non entzun 
dituzu?  Hemen etxean edo...?
SOFI. Bai, emen, bai. Ama 
taititeta. Orrek biekoapere 
orrejakindeuen asko 
(Gabrielak). 
JUAN. Ausoan egoan ori, 
enbrabat. 
 

Urkiolara, joan zireala: 
Urkiolan esan ei eutsen 
ahizteak meza bat ateratako. 

Ume hori gizon horrek 
kuxu eta, ba, titia emoiten 
jakon letxe, ba haik 
preparatua egon zirean. 
Prestatu eta joan ei zirean. 

Ez ei eutsen gehiago 
urten. Zerean, Urkiolan meza 
bat atera ei eudien eta 
gehiago ez ei eutsen urten. 
... 
GALDERA.   Eta hori noiz 
gertatu da, badakizu? 
SOFI. Ez dakit ba neuk. 
Honek, honexek kontaten 
euskun eta...  
GARI. Nork? 
SOFI. Gabrielak esaten euan. 
JUAN. Pedro Handiaren ama ... 
Bai, hemen, Behekoan bizi 
zirean. Ama ez zenduan 
ezaguten, Gabriela? 
SOFI. Ba ez dakit ba nondik 
izango zan hori, Zeanuri 
edo... Ez dakit ba nondik. 
GALDERA. Ez zen hemengoa? 
SOFI. Ez, hemen ez, e? Hemen 
ez, ez. Hori beste hori,  
ba ez dakit nik... ba, monja 
paratu zan hori bere nongoa 
izan zan bera (ikus Lagunak 
urten). Ibarran bai, horrek 
urte guztitan segidu euan 
Ibarrara Lanbarrigaz. Gero, 
atzenengo urtean esan ei 
euan, ja atzenengoan 
Madrilera doianean, ja orduan 
paretan zala. Eta hareri bere 
urteiten ei eutsen, baia 
lagunak.  
... 
GALDERA. Istoriak non entzun 
dituzu?  Hemen etxean edo...?
SOFI. Bai, hemen, bai. Ama 
eta aitita eta. Horrek 
behekoak bere horrek jakin 
euan asko (Gabrielak). 
JUAN. Auzoan egoan hori, 
enbra bat. 
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LAGUNAK URTEN 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofiren ama Ibarrako Palazioan jaio zen. Han krida 
zegoen neska bat monja sartu zen Madrilen, bere lagun hilak 
urteten ziolako gauetan. Fraile batek aholku eman zion 
agertzen zitzaionean esateko: “Parte-onetik bazatoz zer 
ofreziten zaizu eta parte-txarretik bazatoz ez niregana 
hurbil zazpi estatuz honantza”. Horrela egin eta, hilak meza 
bat atera ziezaiola eskatu zion. Meza aurretik abadeak 
abisatu zion hostia altxatzean laguna ikusiko zuela gora 
(zerura) joaten, eta gero ur bedeinkatuaren ontzi ondoan 
agertu eta eskua eskatuko ziola; baina eskuaren ordez 
painuelu bat eman ziezaiola. Hala gertatu zen eta painueluan 
bost hatzamarren markak gelditu ziren erreta.  

Sofik amari entzun dio kontakizuna: haren aitita-amamak 
monja sartu zen kridaren lagunak ziren, amama bereziki, eta 
gertakariaren lekukoak.  

Anbotoko Anderearen joan-jinak (Sutan pasatu) esan 
ondoan kontatu zigun. 

 
JUAN. Oin esta olango 
esiñiskerarik dese... orain 
erretiratuta dagosorreiki. 
Bonbatomikeakedo... 
SOFI. Ba, usterantxeana 
esta... esta gause andikoa 
bere. Ba, beituisu gure 
Palasiauan. Palasioan jayosan 
gureama, Iberrean, 
orpalasioan. Eta, ba, 
Lanbarri (Palazioaren jabea), 
Lanbarri estudietan.  
Lanbarri seinbeturteukinguun 
orain? Alabeak eukingodau 
gure amapaño amasortziurte 
gitxiago; ta Lanbarrik, 
beukileyen,  
porejenplo... gureamapaño... 
boeyurte geyago?  
Beres. 

Etaai estudiitan 
ebillela, estudietan...  
Madrilera ibillisen abogadu 
estudietanda. Da ieukisen 
kridabi. Batisinisen esiñok 
aguantau isindotzenatxarra. 
Eta bestea ona. Desaniotzen 
(Lanbarriri krida onak): 

  
JUAN. Orain ez da holango ez 
siniskerarik eta ez... orain 
erretiratuta dagoz horreek. 
Bonba atomikeak edo... 
SOFI. Ba, osterantxean ez 
da... ez da gauza handikoa 
bere. Ba, begitu egizu gure 
Palazioan. Palazioan jaio zan 
gure ama, Ibarrean,   
hor Palazioan. Eta, ba, 
Lanbarri (Palazioaren jabea), 
Lanbarri estudioetan. 
Lanbarrik zeinbat urte  
eukingo euan orain? Alabeak 
eukingo dau gure amak baino 
hamazortzi urte gitxiago; eta 
Lanbarrik, ba, eukin legien, 
por ejenplo... gure amak 
baino... ba hogei urte 
gehiago? Bere ez. 

Eta hai estudioetan 
ebilela, estudioetan...  
Madrilera ibili zan abogadu 
estudioetan eta. Eta ei 
eukezan krida bi. Bat izan 
zan ez inork aguantatu ezin 
eutsena txarra. Eta bestea 
ona. Eta esan ei eutsen 
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- Beno, nisiiukotzut... 
siiukotzueiti,  
ba, Madrilera soasein 
denporan -ariketa 
akabetadaudeinartiño, ba, 
istudioak- niki sertukoitzut, 
siidukotzueti  
ona (Ibarrara) etorten. 
Baigero, atzenengourtian -ya 
akabetandauenean  
karrerea-  
ni ya mojasartutenas an 
(Madrilen) -esaneuela.   
Dalantxeineideuen, 
atzenengourtian, ba, an 
mojasartuinsen. Seorreri  
(monja sartuko zenari) 
illiakon neskatolagune. 
Daneskato lagune  
ilordin, ba urteiteiotzen 
gauetan. Desaniotzene... 
Joanisen abade,  
fraile... (-en gana).  
Talangoaten fraile  
saar saar saarrematek  
esaniotzen: 
- Bayesayosu (lagun hilari), 
ba parteonetibadator 
serrofresitenyakon,  
da partetxarreti  
badator saspistatusu, ba 
ondorantza etxatzule arrimau.

Etorriakon da  
saniotzen: 
- Ba, parteonetibasatos  
serrofresiten yatzun; da 
partetxarreti basatos 
esarrimetako saspiestatusu 
onantza. 

Esaniotzen  
(lagun hilak): 
- Es. Urlilekuin ateraistesu 
mesabat. 

Beno, urrungogoxan 
altzau de (elizako) 
atetanieuen... Abadeak,  
batxine goxetik emoitendeusen 
beremesak. Etatetan 
begiraabadeari, ba aber 
axemeseatetako.  
Tabadeak esaniotzen: 
- Subekosikosu “Gorejone” 
(hostia) goraltzetan 

(Lanbarriri krida onak): 
- Beno, nik segituko 
deutsut... segituko deutsuet, 
ba, Madrilera zoazein 
denporan -harik eta akabetan 
daudien artino, ba, 
estudioak- nik zertuko 
deutsuet, segituko deutsuet 
hona (Ibarrera) etorten. Baia 
gero, atzenengo urtean -ja 
akabetan dauenean karrerea- 
ni ja monja sartuten naz han 
(Madrilen) -esan euala.  

Eta halantxe egin ei 
euan, atzenengo urtean, ba, 
han monja sartu egin zan. Zer 
horreri (monja sartuko 
zenari) hil ei jakon neskato 
laguna. Eta neskato laguna 
hil orduan, ba urteiten ei 
eutsen gauetan. Eta esan ei 
eutsen... Joan ei zan abade, 
fraile... (-en gana).  
Eta halango baten fraile 
zahar zahar zaharren batek 
esan ei eutsen: 
- Baia esaiozu (lagun 
hilari), ba parte-onetik 
badator zer ofreziten jakon, 
eta parte-txarretik badator 
zazpi estatuz, ba ondorantza 
ez jatzula arrimatu. 

Etorri jakon eta esan  
ei eutsen: 
- Ba, parte-onetik bazatoz, 
zer ofreziten jatzun; eta 
parte-txarretik bazatoz,  
ez arrimetako zazpi estatuz  
honantza.  

Esan ei eutsen (lagun 
hilak): 
- Ez. Urlia lekuan atera 
egiztazu meza bat. 

Beno, hurrungo goizean 
altzatu eta (elizako) atetan 
ei egoan... Abadeak, ba 
atxina, goizetik emoiten 
euazan bere mezak. Eta atetan 
begira abadeari, ba a ver 
haxe mezea ateratako. Eta 
abadeak esan ei eutsen: 
- Zuk bere ikusiko dozu “Gure 
Jauna” (hostia) gora altzetan 
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dodanean... ekosikoso  
ori (lagun hila). Eta gero, 
eskoiko urbedeinketu 
ontziondoan eukingosu 
kanpoan. Deskatukotzu eskue. 
Deseisu eskuemon, 
errekotzute. Emoyosu 
panillubet, panillue  
-badakisu, ba susapiedo, 
selansatendusui? Bueno  
bai. 

Da sera, emoniotzen da 
bost atzamarren marka, 
erreta. 

Eta ori Palasioan, gure 
abueloketabere abuelak eta 
danakekosite: bost 
atzamarmarkaketa.  

De asko lagunduteiotzen 
gureabuelarite, asko 
lagunduteiotzeini Ibarren, 
orreke, ba moja 
sartusenorrek, asko 
lagunduteiotzin: umieirite 
rantxoari -igual  
kanpoan  
bearreanibiliordunbere-  
ba lapikoariaitu te, ba 
denaiteiotzein.  
Se, baterabisisian: 
etzebaten, aparte satibet; 
eta bestean eurok,  
esta? Baye lagunduteiotzen 
askoiteiotzin.  

dodanean... ikusiko dozu  
hori (lagun hila). Eta gero, 
eskoiko ur bedeinkatu ontzi 
ondoan eukingo dozu kanpoan. 
Eta eskatuko deutsu eskua. 
Eta ez egizu eskua emon, 
erreko deutsu eta. Emoiozu 
panilu bat, panilua  
-badakizu, sudur-zapia edo, 
zelan esaten dozue? Bueno, 
bai. 

Eta zera, emon ei eutsen 
eta bost hatzamarren marka, 
erreta. 

Eta hori Palazioan, gure 
abuelok eta bere abuelak eta 
danak ikusita: bost hatzamar 
markak eta.  

Eta asko lagunduten ei 
eutsen gure abuelari eta, 
asko lagunduten ei eutsien 
Ibarran, horrek, ba monja 
sartu zan horrek, asko 
lagunduten ei eutsien: 
umeairi eta rantxoari -igual 
kanpoan beharrean ibili 
orduan bere- ba lapikoari 
aditu eta, ba dana egiten ei 
eutsien. Zer, batera bizi 
zirean: etze baten, aparte 
zati bat; eta bestean eurok, 
ezta? Baia lagunduten ei 
eutsen asko egiten ei 
eutsien. 
 

   
Hatzamarren marka erreak direla-eta galdetu nion 

Sofiri ea hil hori infernuko parte-txarrekoa zen. Baina ez, 
parte-onekoa zela, Purgatoriokoa.  
 
SOFI. Ees, ori parteoneti 
etorriakon, bai. Baye 
purgatorioan, mesafaltan... 
Bai, purgatoriokoa, klaro. 

 SOFI. Eez, hori parte-onetik 
etorri jakon, bai. Baia 
purgatorioan, meza faltan... 
Bai, purgatoriokoa, klaro. 
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KAKOERREKAN SU ETA GAR 
Sofiren bertsioa 
 
 

Bengoetze (“Estraperlo”) aldean aspaldian hil zen gizon 
batek (ez ei zen jende ona izan) Kakoerrekako gaztain baten 
gainean urteten zuen oihuka, su eta gar. Auzokoak arranguratu 
eta San Juaneko fraile bati tokatu zitzaion hilari jantzi 
zioten habitu benedikatua kentzea; kako bategaz joan zen eta 
hartaz ikutu zuenean bertan geratu ziren arropak. Zendu 
horrek ez zuen gehiago urten, baina frailea ere etxean sartu 
eta ez zuen gehiago handik urten: odolak pasatu zitzaizkion 
eta hil zen. Gertakari horrengatik Kakoerreka deitzen zaio 
agerpenaren lekuari.  

Sofik bere amari entzun dio istoria, eta harek krida 
ibili zen Torrelandako (San Juan aldean) lehengusin bati. 
Lagunak urten esan eta kontatu du; elkarrizketan 
kontatzailearen senarrak (Juan) eta Garik ere parte hartu 
zuten. 

  
SOFI.  A! estautzuit kontau 
serena? Selanda ori? ... 
Ba... etxat akordaukoba? 
Ba... Baye selan geituten 
sanba, bera estakipa  
selan geitutensan... ori  
ilsana... selan geitutesan 
orro Estraperlon (etxea)  
oana atzenean orro? 
JUAN.  A! Fermin. 
SOFI.  Fermin. Ori selan 
geitutesan? 
JUAN.  Lakamux.  

  
SOFI. A! ez deutsuet kontatu 
zerena? Zelan da hori? ... 
Ba... ez jat akordatuko ba? 
Ba... Baia zelan geituten zan 
ba, bera ez dakit ba zelan 
geituten zan... hori hil 
zana... zelan geituten zan 
hor Estraperlon (etxea) 
egoena atzenean hor? 
JUAN. A! Fermin. 
SOFI. Hori zelan geituten  
zan? 
JUAN. Lakamux 

SOFI.  Lakamux, Lakamux 
geitutensan, es? Ba, orren 
aurrekoak... orren aurrekoaka 
esisiana jenteona isin. Eta 
gure... gure fameliartekobat 
egonsan abadegas krida.  
Abade es, fraillia etesan.  
JUAN. Frailea es... 
SOFI. Bai, emen fraile 
estaisergaiti ongosan. Fraile 
tabade egotensian, bueno, 
abadea. 

Ba, eonsen or, ba krida. 
Eta orrek urteiteieoen  
-Lakamuxeorrek, orren  
abuelo edoaurrekoak-  
urteiteieuen, ba sutegarra, 
ba or... selan  
esandot? 
JUAN. Kakoerrekan. 

 SOFI. Fermin Lakamux geituten 
zan, ez? Ba, horren 
aurrekoak... horren aurrekoak 
ez ei zirean jente ona izan. 
Eta gure... gure familiarteko 
bat egon zan abadeagaz krida. 
Abadea ez, frailea ete zan.  
JUAN. Frailea ez... 
SOFI. Bai, hemen fraile ez 
dakit zergaitik egongo zan. 
Frailea eta abadea egoten 
zirean, bueno, abadea. 

Ba, egon zan hor, ba 
krida. Eta horrek urteiten ei 
euan -Lakamux horrek, horren 
abuelo edo aurrekoak- 
urteiten ei euan, ba su eta 
garra, ba hor... zelan esan 
dot? 
JUAN. Kakoerrekan. 
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SOFI.   Kakoerrekan. An... 
kastañie edo kastaña sarbat 
edo estaiser egonisen; da an, 
ganean  
urteitieuen. Da Sanjuanen, 
atxine, eitiodin... 
iruabadedo esianor atxine, 
atxine? Iruabadetesegosan, 
iru  
abade. Da illian batek, 
illean, ba gaurilleana 
tokatenyako gaxoak  
bisitetan bateri; urrengo 
ilean besteakarduria; eta 
bestea...  
Dorreri tokaueiakon. Eta 
urteitieuen gedarrrres 
(Lakamuxek). Eta 
orrekhoanbearrieuen areri... 
aka... Bedeinketu iñiodin 
abitue, ba arerijantziotzen. 
Se leenao, bedeinketuten 
eoateisen arropea 
jantzitekoileri.  

Da akurteitiun  
sutegar. Da orreabadeorreri  
tokauiakon joaten. Dai 
kakoagas kenduiten arropak. 
Da bai: ukututzenean, 
ensegidarropok paluin 
parauiakosan.  
Bai akeyao esiunetzetiurten 
(fraileak). 

Gure familiartekoak; 
seguriak... Torrelandan 
famelieuken gureamak:  
angoak dis... isinsirian 
leen. Eta ain 
parienterenbatek krida. 
Desanion: “Akeyago estaurten 
geyago yaes; pasau eginsen 
(frailea).” 
GALDERA.   Eta nola kako 
batez...? 
SOFI. Kakobateas kendu. Da 
geago esisenagertu  
gero. Lakamux... tarikoak, 
Lakamux, usena Lakamux. 
GALDERA.   Baina nola...? 
SOFI. Abade kenduinbear! 
Anurteiteula ta urteiteula -
giaoesiunurtengero, e?- Da 
palo kakoaas joanisen da  

SOFI. Kakoerrekan. Han... 
kaztainea edo kaztaina zahar 
bat edo ez dakit zer egon ei 
zan; eta han, ganean  
urteiten ei euan. Eta San 
Juanen, atxina, egiten ei 
eudien... hiru abade edo ez 
zirean egon atxina, atxina? 
Hiru abade ete egozan, hiru 
abade. Eta hilean batek, 
hilean, ba, gaur hilean 
tokaten jako gaisoak 
bisitetan bateri; hurrungo 
hilean besteak arduera; eta 
bestea... Eta horreri tokatu 
ei jakon. Eta urteiten ei  
euan gedarrez (Lakamuxek). 
Eta horrek joan behar ei euan 
hareri... hak... Bedeinkatu 
egin ei eudien habitua, ba 
hareri jantzi eutsiena. Zer, 
lehenago, bedeinkatuten 
eroaten ei zan arropea 
jantziteko hilairi.  

Eta hak urteiten ei euan 
su eta gar. Eta horreri abade 
horreri tokatu ei jakon. Eta 
hai kakoagaz kendu egiten 
arropak. Eta bai: ukutu 
eutsenean, ensegida arropok 
paluan paratu ei jakozan. 
Baia hak (fraileak) gehiago 
ez ei euan etzetik urten. 

Gure familiartekoak; zer 
gureak... Torrelandan familia 
eukan gure amak: hangoak 
diraz... izan zirean, lehen. 
Eta haren parienteren batek 
krida. Eta esan ei euan: “Hak 
gehiago ez dau urten gehiago 
ja ez; pasatu egin zan 
(frailea).” 
GALDERA.   Eta nola kako 
batez...? 
SOFI. Kako bategaz kendu. Eta 
gehiago ez ei zan agertu 
gero. Lakamux... tarikoak, 
Lakamux, uzena Lakamux. 
GALDERA.   Baina nola...? 
SOFI. Abadeak kendu egin 
behar! Han urteiten euala eta 
urteiten euala -gehiago ez ei 
euan urten gero, e?- Eta palu 
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kakoan parauiakosana  
sotanori o abituri  
kakoan; parau  
iakon.  
Paluas joanbearkenduten! 
JUAN. Aiti gero, ba, 
“Kakoerreka” edo. 
Andiminikotzin areri  
(errekari izena). 
GARI. Bai erreka txikibat 
dago. 
JUAN. Bai bisi, ai Kokolonen 
bisikosen, aikokolonen 
eukingoen propiedadea. 
GARI. Edo Begoetzenedo. 
JUAN. Bai klaro Bengoetzen, 
Estraperlonean kridu joan. 
...  
SOFI. Esisenona isingero  
isinbere, e? 

De bedinketukoarropak 
eminite aiki gedarrres 
urteituela tajolin, 
jenteata... abadeorreri 
tokayakonean joaninbiar. 
Tageyao eseuelaurten. 

Gure parintiasan  
krida, gure parienteartekoa. 
Seguriaka, ama, abuela sana 
serekoa, ba Torrelandakoa. 
JUAN. (Gariri) Esendunu 
esuten sera, Antolintxu? 
Antero. Bestea 
seangeitenyakon? Angela, 
Angela. 
GARI. Antolin bai. 
JUAN. Ba Etzebarrietan 
orribilkosan, e? Orreke ba 
mutilsar daneskasar. 
SOFI. Guramen lengosiñek, 
guramen lengosiñek. 
JUAN. Torrelandakoasian, 
Torrelandakoak. 
Estusuentzuterik Antero, 
Antero errotarie? Antero, 
Antolinen aite, Antero. 
SOFI. Baorre,  
orretarikonmat egon  
kridaan. Desaneola  
geago ai (abadea) geago 
esisenurten, esion: 
etziansartu ta 

kakoagaz joan ei zan eta 
kakoan paratu ei jakozan 
sotana hori edo habitu hori: 
kakoan paratu ei jakon. 
Paluagaz joan behar kenduten!
JUAN. Hagaitik gero, ba, 
“Kakoerreka” edo. Handik 
iminiko eutsien hareri 
(errekari izena).  
GARI. Bai erreka txiki bat 
dago. 
JUAN. Bai bizi, hai Kokolonen 
biziko zan, haik Kokolonen 
eukingo euan propiedadea. 
GARI. Edo Bengoetzen edo. 
JUAN. Bai klaro Bengoetzen, 
Estraperlonean kridu joan. 
... 
SOFI. Ez ei zan ona izan gero 
izan bere, e? 

Eta bedeinkatuko arropak 
iminita haik gedarrrez urten 
egiten euala, eta jolin, 
jentea eta... abade horreri 
tokatu jakonean joan egin 
behar. Eta gehiago ez euala 
urten. Gure parientea zan 
kridea, gure parienteartekoa. 
Zer gureak, ama, abuela zana 
zerekoa, ba Torrelandakoa.  
JUAN. (Gariri) Ez zenduan 
ezaguten zera, Antolintxu? 
Antero. Bestea zelan  
geiten jakon? Angela,  
Angela. 
GARI. Antolin bai. 
JUAN. Ba Etzebarrietan hor 
ibiliko zan, e? Horreek, ba 
mutilzahar eta neskazahar. 
SOFI. Gure amaren lengusinak, 
gure amaren lengusinak. 
JUAN. Torrelandakoak zirean, 
Torrelandakoak. Ez dozu 
entzuterik Antero, Antero 
errotaria? Antero, Antolinen 
aita, Antero. 
SOFI. Ba horreek, 
horreetarikoren bat egoan 
krida han. Eta esan euala 
gehiago hai (abadea) gehiago 
ez ei zan urten, ez ei euan: 
etzean sartu eta gehiago ez 
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giaoesieonurten. Ileisen 
abadeori; pasauisen  
sotana ori kenduten (barre). 
E! Estuedagero gause  
isinberegero, e? 
 

ei euan urten. Hil ei zan 
abade hori; pasatu ei zan 
sotana hori kenduten (barre). 
E!  
Hestura da gero gauzea, izan 
bere gero, e? 
 

   
Hurrengo elkarrizketa baten fraile horren heriotza 

berriz aipatzean, “pasatu egin jakozan odolak”, zehaztu zuen 
Sofik. Ez zekien hil eta zenbat denboraren buruan hasi zen 
urteten Lakamux hori. Eta berriro azpimarratu zuen gizon 
txarra zela. “Txarra izan ei zan, e? ... Baia izan zala 
guztiz txarra hil orduko, eta sotanea kendu eutsena kakoren 
bategaz joan zela kenduten, eta kako horregaz kendu edo 
ukutuaz nahastean, ba kakoan paratu jakola edo.” 
 
 
 
 
ABEMARIAK  
Angelaren bertsioa 
 
 

Infernuaren beldurra dela-eta sorginenaz galdetu diot 
Angelari. Lehen esaten zuten arratseko kanpaiak (Abemariak) 
jo eta sorginek urten zutela eta berriz sartzen zirela 
goizeko Albakoetan; umetan ez zen gauez kanpora joaten 
menturatzen, parte-txarrekoen beldurrez. Parte-txarrekoak, 
sorginak edo jentilak baino areago, kondenatuak izaten ziren.  

 
GALDERA. Eta sorginen beldur 
ez? 
ANGELA. Sorginenes  
ainbeste, nies. Gau... 
gaubian bai, e? Gaubian 
Aramaria joaskero ja  
sorginek ibiltensian  
kanpoan. Tagoxan 
Albakoajoordun ya 
sartutesirian eurono 
lekutara. Da gaubian joaten 
bildurre bitzela! Uh! 
Dekanposantuen aurreti 
pasetako tolanbere...  
uuh! selangobildurre 
urtengodaudiena. 
GALDERA. Eta orain ez? 
ANGELA. Oines, nikestekok  
bildurrik. Geo 
sorginenbildurrik estekot 
oinya. 

  
GALDERA. Eta sorginen beldur 
ez? 
ANGELA. Sorginen ez 
hainbeste, ni ez. Gau... 
gaubean bai, e? Gaubean 
Abemariak jo ezkero ja 
sorginak ibilten zirean 
kanpoan. Eta goizean  
Albakoak jo orduan ja  
sartuten ei zirean euron 
lekuetara. Eta gaubean joaten 
bildurra, ba itzela! Uh!  
Eta kanposantuaren aurretik 
pasetako eta hola bere... 
uuh! zelango bildurra  
urtengo daudiena.  
GALDERA. Eta orain ez? 
ANGELA. Orain ez, nik ez 
daukat bildurrik. Gero 
sorginen bildurrik ez daukat 
orain ja. 
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GALDERA. Txikia zinenean? 
ANGELA. Txikieisinordun 
etzetikanpora norkurt(en), 
norjoan etzetikanpora? Nik 
urtenbes etzetikanpora. 
Domeketanbere  
Anamarietarako etzera  
karraka bidean, ariñiketan 
etorribear Anamarietan 
etzeraelduteko: bildurre 
sorginenata! 
“Partetxarrekoak” esatotziin 
geyengeyenik. Nire 
txikerdenpora 
“partetxarrekoak”,  
etaipa partetxarrekoakisin 
sertzukisitensiran... 
GALDERA.  Zer ziren, 
sorginak? Laminak ere parte-
txarrekoak ziren? 
ANGELA. Lamiñak es. 
Kondenaute daosenak, persona 
kondenautedaosenak: aikigual 
urten  
da. 
GALDERA. Orduan sorginak ez 
dira parte-txarrekoak? 
ANGELA. Sorginak es. 
GALDERA. Eta jentilak? 
ANGELA. Ba jentillak, 
sorgiñak eta ba lamiñak 
orritanak isangodis  
berdinek. Orritanak 
familibat; isena  
diferanteak. 
 
 

GALDERA. Txikia zinenean? 
ANGELA. Txikia izan orduan 
etzetik kanpora nork urten, 
nor joan etzetik kanpora? Nik 
urten bere ez etzetik 
kanpora. Domeketan bere 
Abemarietarako etzera karraka 
bidean, ariniketan etorri 
behar Abemarietan etzera 
helduteko: bildurra sorginena 
eta! “Parte-txarrekoak” 
esaten eutsien gehien 
gehienik. Nire txiker 
denporan “parte-txarrekoak”, 
ez dakit ba  
parte-txarrekoak izan zertzuk 
izaten zirean... 
GALDERA.  Zer ziren, 
sorginak? Laminak ere parte-
txarrekoak ziren? 
ANGELA. Laminak ez. 
Kondenatuta dagozenak, 
pertsona  
kondenatuta dagozenak: haik 
igual urten eta. 
GALDERA. Orduan sorginak ez 
dira parte-txarrekoak? 
ANGELA. Sorginak ez. 
GALDERA.Eta jentilak? 
ANGELA. Ba, jentilak, 
sorginak eta ba laminak 
horreek danak izango diraz 
bardinak. Horreek danak 
familia bat; izenak 
diferenteak. 
 

 
 
JENTIL ZULON 
Ferminen bertsioa 
 
 

Jentil Zulon kandela bedeinkatua ipintzen zuten, handik 
ez zezaten jentilek urten. Txarto hil zirenek urteten zuten, 
arbol batek lehertutakoek adibidez; arbol “hiltzailea” ez zen 
ona gero txondorra egiteko. Gauetan bultu itxuraz eta zaldi 
moduko agerpenak etortzen zitzaizkien ikazkinei; hauek esaten 
zieten: “Zer ofreziten dauen, zer eskatuten daudien”, eta 
orduan desagertzen ziren. Hala entzun dio Ferminek ikazkin 
bati. 

Elkarrizketa Ferminen etxean egin zen eta hango andre 
batek ere parte hartu zuen. 
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FERMIN.    Jentilsulon, 
burteitela, kuebabatao, 
oindoberedao  
aikuebea. Da anurteiteyela 
jentilek -gukekosi es, 
baentzunekoa- gauetan. 
Deroatoyesan kandela 
bedeinketute es? aik  
urteineseiteko. 
GALDERA. Nork eroaten zuen 
kandela? 
FERMIN. Gulangojenteak,  
leenaokoak. Kandela 
bedeinketuterotoisean  
ara aik urteineseiteko 
Jentisulon.  
GALDERA. Eta zer irteten zen?
FERMIN. Ba, aik estaipa  
sereskatutaurien, aik 
eskatuaurien alguna oferta 
(ofrenda) seosena. 
Orrikisi... segun  
esataurien isitensian... 
jentea, ori jentea  
il de txartoilde ta 
arbolakuxukoaketa olango 
serak. Se ortxe, ango... 
seneana, Fausto  
Etxesarretin  
beseudienesatene aresbate 
kisomatileuela; dayaretxa 
txondarrean sartuordian da 
txondarrak eseuken gausonik: 
aitxondarrak eseuken  
gausonik iños. Txondarra 
bakisu serdan?  
Iketzeiteko. Ba ak eseukien 
gausonik iños, emonotzin 
biarritzela  
aitxondarrak. 
Eta gauetan etortenyakisan 
gisonak... gison  
edo... 
EMAKUME BAT. Bultuet... 
FERMIN. Baai, or... serak 
etortenyakisan; ta  
itoyesan ekosi; de eurek  
an es, urruntxuti 
ibiltensianurrean. Da kaballo 
modukoas da gisonak. 
GALDERA. Lehenegokoan esan 

 FERMIN. Jentil Zulon,  
ba urteiten eudiela, kueba 
bat dago, oraindo bere dago 
hai kuebea. Eta han urteiten 
eudiela jentilek -guk ikusi 
ez baia entzunekoa- gauetan. 
Eta eroaten eudiezan kandela 
bedeinkatuta ez? haik urten 
ez egiteko. 
GALDERA.    Nork eroaten zuen 
kandela? 
FERMIN. Gulango jenteak,  
lehenagokoak. Kandela 
bedeinkatuta eroaten eudiezan 
hara, haik urten ez egiteko, 
Jentil Zulon.  
GALDERA. Eta zer irteten zen?
FERMIN. Ba, haik ez dakit ba 
zer eskatuten eudien, haik 
eskatuten eudien alguna 
oferta (ofrenda) 
zeredozerena. Horreek izan... 
segun esaten eudien izaten 
zirean... jentea, hori jentea 
hil eta txarto hilda, arbolak 
kuxukoak eta holango zerak. 
Zer hortxe, hango... 
zerenean, Fausto 
Etxezarretean bere ez eudien 
esaten aretx batek gizon bat 
hil euala; eta hai aretxa 
txondarrean sartu orduan eta 
txondarrak ez eukan gauza 
onik: haik txondarrak ez 
eukan gauza onik inoiz. 
Txondarra badakizu zer dan?  
Ikatz egiteko. Ba hak ez 
eukan gauza onik inoiz, emon 
eutsien behar itzela haik 
txondarrak. 

Eta gauetan etorten 
jakizan gizonak... gizon 
edo... 
EMAKUME BAT. Bultu bat... 
FERMIN. Baai, hor... zerak 
etorten jakizan; eta egiten 
eudiezan ikusi; eta eurak 
gana ez, urruntxutik ibilten 
zirean urrean. Eta kaballo 
modukoagaz eta gizonak.  
GALDERA. Lehenegokoan esan 
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zenuen azeri modukoak. 
FERMIN. Baya bai, orrik esian 
persona normalak, bayeolan, 
bitxo modukoak, kaballoetan 
modure etorten yakisan ya 
txondarra egosten 
egonsanairi, beargiñeiri, 
gauetan. Da esatiotziene: 
“Serofresiten dauen, 
sereskatuten dayen”. Dordin 
eitenyakisan  
desaparesiu. 

Bai, guk entzute olan... 
Juliaen neba defuntueri 
bentzunde nik  
olangoa. Beraebilen anda, 
bera ebilisanan txondarra 
egosten. 

zenuen azeri modukoak. 
FERMIN. Baia bai, horreek ez 
zirean pertsona normalak, 
baia holan, bitxo modukoak, 
kaballoetan modura etorten 
jakizan ja txondarra egosten 
egon zirenairi, beharginairi, 
gauetan. Eta esaten ei 
eutsien: “Zer ofreziten 
dauen, zer eskatuten dauen”. 
Eta orduan egiten jakizan 
desaparezidu. 

Bai, guk entzutea 
holan... Juliaren neba 
defuntuari bere entzunda nik 
holangoa. Bera ebilen han 
eta, bera ibili zan han 
txondarra egosten. 

   
Elkarrizketa berean jentil eta laminei buruz galdegin 

nionean, Ferminek errepikatu zidan horiek zirela lehen 
aipatutakoak: “kaballo moduko batzuen ganean presentatu 
jakizan ikazkineri urrean gauetan”. Jentil Zulokoak, beraz, 
hilen antzera agertzen ziren eta Ferminek ez ditu berezten.  
 
 
 
 
AUTO-STOP OKONDON  
Eulaliren bertsioa 
 
 

Orain guti dela Okondo aldean ibiltzen zen andre bat 
gauez auto-stop egiten; ez omen zuen begirik eta hilda dela 
esaten zuen. Komentatu genuen negu hartan (1985ean) oso 
aipatuak izan zirela prentsan halako agerpenak, Itziarren, 
Markinan eta abarrean antzekoak jazo omen zirela. 
Hainbestetan non Eulaliren biloba beldur ibiltzen baitzen 
gauez gela batetik bestera aldatzeko ere. Pabloren ustez 
urteak dira gauza hasi dela, Gernika aldean istripu bat 
gertatu ondoan. 

Zaloako Katu baltza-ren agerpenak aipatu ondoan kontatu 
zuten Eulalik eta Pablok. 
 

EULALI. Emenbere esandabie 
oindokarrene atxine esdala,  
or, Okendoedo orti, bidean 
andrabateke  autoesto egin 
eta kotxeana sartu ta 
begirikeseukala andreak.  
Da gero, bajatutekota: 
- Ba, nireetxea ordao.  

 EULALI. Hemen bere esan 
daudie oraindo karren atxina 
ez dala, hor, Okendo edo 
hortik, bidean andra batek 
auto-stop egin eta kotxean 
sartu eta begirik ez eukala 
andreak. Eta gero, bajatuteko 
eta: 
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Es... ni ildanago... 
Da eskapauela  
kotxetik. 
GALDERA.  Hori aurten ez? 
EULALI.  Baai... Gure 
neskatxie etorrisan 
eskolatiketa gaubian 
isinisindu ona (egon- 
gelara), su(betetik)... 
askatzeti onaxe  
bilduberes, telebisiño 
amatutanbe... 
PABLO. Baye ori, isinde... 
isinde, ortisinde,  
Durango partean edorti  
ainbaten isinde. 
GALDERA.  Hori Itziarren ere 
izan da. 
EULALI. Itziarren ere... Ori 
leen isinsala: “Ementxe 
paraistesu, niretxea 
orixedata!” 
PABLO.  Ni ointxe... Estai 
seinbeturte asidente  
baten... Gernikondoansan, 
Gernikondoan.  
 

- Ba, nire etxea hor dago. 
Ez... ni hilda nago... 
Eta eskapa euala kotxetik. 
GALDERA.  Hori aurten ez? 
EULALI. Baai... Gure 
neskatxea etorri zan 
eskolatik eta gauean  
ezin izan du hona (egon-
gelara), su(betetik)... 
eskaratzetik honaxe bildu 
bere ez, telebisinoa amatutan 
bere... 
PABLO. Baia hori izan da... 
izan da, hortik izan da, 
Durango partean edo hortik  
aren baten izan da. 
GALDERA.  Hori Itziarren ere 
izan da. 
EULALI. Itziarren ere... Hori 
lehen izan zala: “Hementxe 
para egistazu, nire etxea 
horixe da eta!” 
PABLO. Ni oraintxe... Ez 
dakit zeinbat urte akzidente 
baten... Gernika ondoan zan, 
Gernika ondoan.  

   
IKAZKINAK  
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Albitzu aldeko basoan lanean ari zirela, itzelezko 
zaratak eta kate-hotsak entzun zituzten gauean ikazkinek. 
Beldurturik, danak txabolan sartuta egon ziren, txondarra 
abandonaturik utzita. Hurrengo goizean orgariak ikatzaren 
bila heldu zirenean, lana egin gabe aurkitu zuten... Ikazkin 
horietarik bat Sofiren aititaren aita ei zen. Leku hartan 
eliza bat izan omen zen. 

Arestian bezala, Juan eta Gari ere izan ziren 
solaskideak. 
 

GALDERA.   Txondarretan ere 
arimak ibiltzen ziren, ezta? 
SOFI. Serean, ba... emen  
bai, gure abuelo iebillen 
ikiskine ...   

Da ikitziteneonordun,  
ba, karreteru joanisirean 
tiketzaprestaubarik. 
Esanitzen: 
- Selana -ikiskineri- 

 GALDERA.   Txondarretan ere 
arimak ibiltzen ziren, ezta? 
SOFI. Zerean, ba... hemen  
bai, gure abuelo ei ebilen 
ikazkin ...  

Eta ikatz egiten egon 
orduan, ba karreteruak joan 
ei zirean eta ikatza prestatu 
barik. Esan ei eutsien: 
- Zelan -ikazkinairi- 
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prestaubarik? 
- Bai. Emen eondireana 
sagatakaubian demeko 
kataiotzak... Danotxabolan 
sartutetxe... errebasan bes 
urtenguku  
txabolati! Errebasantxondarra 
beres. Seegondata emen 
emenerremistadea  
ta, baemeko kataisagatak 
terribleakisindirez. 

Ta karreteru 
joansirenean esebesanegon. 
 

Bailenengo or, 
kanposantueongosan igual, 
leenago? 
JUAN. Elexea. 
SOFI. (Senarrari) Elexeaieoan 
or? 
JUAN eta GARI. Bai, bai, 
oregoen, Arriaubin, 
Sandrugan... 

prestatu barik? 
- Bai. Hemen egon diren 
zagatak gaubean eta hemeko 
katai-hotsak... Danok 
txabolan sartutatxe... erre 
bazan bere ez urten guk 
txabolatik! Erre bazan 
txondarra bere ez. Zer egon 
da eta hemen erremistadea 
eta, ba hemengo katai-zagatak 
terribleak izan diraz. 

Eta karreteruak joan 
zireanean ezebere ez zan 
egon. 

Baia lehenengo hor, 
kanposantu egongo zan igual, 
lehenago? 
JUAN. Eleizea. 
SOFI. (Senarrari) Eleizea  
ei egoan hor?  
JUAN eta GARI. Bai, bai, hor 
egoan Harriaubin, 
Sandrugan... 

   
   
   
IKAZKINAK  
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

Eliza eta kanposantua izan ei ziren kate-hotsen lekuan 
Sofik esan zuenez bigarren elkarrizketan. Aldi horretan 
ikazkinen beldurra eta egoera larria bizikiago azpimarratu 
zuen.  
 

SOFI. Albitzun Barrintxui, 
Barrintxuin bai. Orrek 
geuriak isinsian, e? 
gurefamelikoak. 
GALDERA. Han eliza izan zen 
lehenago? 
SOFI. Egonisen elexa  
takanposanto iegosan or, 
ieoan, or. Atxine atxine, 
agaitio da au Albisu: 
Samartin Albisuda gero, e? 
Dauko “Sanmartin de Albisu”. 
Segaitiose emen beanieoan, 
baigero jenteakemen  
goyen urruneritxikotzen,  
etortekona gora,  
eta gero bajatudeinbiera. 

 SOFI. Albitzun Barrintxua, 
Barrintxuan bai. Horreek 
geureak izan zirean, e?  
gure familiakoak. 
GALDERA. Han eliza izan zen 
lehenago? 
SOFI. Egon ei zan eleiza eta 
kanposanto ei egozan or, ei 
egoan, or. Atxina, atxina, 
hargaitio da hau Albitzu: San 
Martin Albitzu da gero, e? 
Dauka “San Martin de 
Albitzu”. Zergaitio zer hemen 
behean ei egoan, baia gero 
jenteak hemen goian urrun 
eritxiko eutsen, etorteko 
hona gora, eta gero bajatu 
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Baye lelengousunea ide 
Albizu.  
... 
GALDERA. Eta han egon zirean 
kate-hotsak...? 
SOFI. Baai, an egonsian, 
ba... iketza ateretan, ta 
goxan etortesireanletxe 
idikas da ya eroaten, ba 
goxan, egunsetiko, ba 
yakargau, ba sakuipete eta 
iminten. Ta ateetan  
dabisela ango kataiotzak 
dango sagatak, ango 
errrremistadeak eta:  
txabolan barruin sartute, 
erresetan barruin (barre), 
geldi. Da langobaten, ba 
goxan etorriisireana, ba 
serak, karreteruik eta: 
- Eu! -de: 
- E! 
- Batos, batos oraintxe. 

Esaniodin: 
- Betorriko dis,  
etorrikodis. 

De: 
- Neh! Prestausue la? 

Prestau bai, prestau! 
Posik. Erretan da txondarra, 
dagonmoduin bertan largau, 
urtenberes. 
GALDERA. Behin gertatu zen 
edo askotan?  
SOFI. Orre, orideuket 
entzunde nik. Bisingosan gure 
aite defuntuen abuelo  
edo orre, orkoak bai.  

eudien behera. Baia lelengo 
auzunea ei da Albizu.  
... 
GALDERA. Eta han egon zirean 
kate-hotsak...? 
SOFI. Baai, han egon zirean, 
ba... ikatza ateretan, eta 
goizean etorten zirean letxe 
idiakaz eta ja eroaten, ba 
goizean egunsentiko, ba ja 
kargatu, ba zakuak bete eta 
iminten. Eta ateretan 
dabiltzala hango kate-hotsak 
eta hango zagatak, hango 
errrremistadeak eta: 
txabolaren barruan sartuta 
errezetan barruan (barre), 
geldi. Eta halango baten, ba 
goizean etorri ei zirean, ba 
zerak, karreteruak eta: 
- Eu! -eta: 
- E! 
- Badatoz, badatoz oraintxe. 

Esan eudien: 
- Ba, etorriko diraz, 
etorriko diraz. 

Eta: 
- Neh! Prestatu dozue ela? 

Prestatu bai, prestatu! 
Pozik. Erretan eta txondarra, 
dagoen moduan bertan largatu, 
urten bere ez.  
GALDERA. Behin gertatu zen 
edo askotan?  
SOFI. Hor, hori daukat 
entzunda nik. Ba izango zan 
gure aita defuntuaren abuelo 
edo horreek, horkoak bai.  

   
GAUEZ BIDEETAN 
Sofiren bertsioa 
 
 

Ikazkinenaren ondoan harrabots misteriotsuzko beste 
kontakizun bat. Sofi Egurrigartuko Artengoan bizi da. Ondoko 
Behekoetzean Gabriela baino lehenago egon zen emakume bat, 
Antxabide deitua, igande baten Laudioko merkaturantz abiatu 
zen oilarrak jo eta, egunsentia zelakoan; baina goizeko ordu 
biak ziren, eta bidean sekulako zaratak eta negarrak entzun 
zituen.  
 

SOFI.  Elexea ieoan or?  SOFI. Eleizea ei egoan hor? 
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JUAN eta GARI. Bai, bai, 
oregoan, Arraubin, 
Sandrugan... 
SOFI.  Emen Sansebastianbere, 
ba Epaltzen, ba  
Aldainian, ba anda...  

Emen Antxabidedo 
ieoanemene, Biekoetzean.  
Da saniotzen  
(Antxabideri beherago  
-Epaltzan- bizi zen lagun 
batek): 
- Etorriandigero joateko 
Laudiura -goxan Laudiura 
yoateko oñes, 
ilelengodomekea: ba sera, 
ferietan Laudiun 
ilerenlengomeketan. 

Da (Antxabide) joanisene 
orti (Egurrigartutik  
behera), ba ollarra  
kukurrukueinde; 
erreguluikeukines, daollara 
koxeko ordubitan  
kukurrukuin, da pentzauen 
egunsentia dala. Da bestea 
ortibiera. 

Ba, Sansebastian 
egonsian umenegarrak da 
orkosagatak... Yiao 
esiaurrean gauetan iñorurten 
(barre). Terribleak onisian. 
Sasie bere geyaoonsanor 
Sansebastian,  
Antxuine, tioandresenan.  
An terriblesko sagatak ieosan 
...   
Bera joansan ana, ba... 
ondoti pasaubiadauen beste 
ausonara  
orra, bieragokora (Epaltzara) 
koateko. 
GALDERA.  Eta hor kanposantua 
izan da? 
SOFI.  Es, es, orres. Orres, 
kanposanturikes. Elexea  
bai, elexea bai, ermitea  
bai, kanposanturikes. Bai 
sagataittzzelak  
eonisirean.  

Da guramak esatendeuen 
koplako enbrea esalaisin 
gero, oriesandauena, e?  

JUAN eta GARI. Bai, bai, hor 
egoan, Harriaubin, 
Sandrugan... 
SOFI. Hemen, San Sebastianen 
bere, ba, Epaltzan, ba 
Aldainean, ba han eta... 

Hemen Antxabide edo ei 
egoan hemen, Behekoetzean. 
Eta esan ei eutsen 
(Antxabideri beherago  
-Epaltzan- bizi zen lagun 
batek): 
- Etorri handik gero joateko 
Laudiora -goizean Laudiora 
joateko oinez, ilearen 
lelengo domekea: ba zera, 
ferietan Laudion hilearen  
lehengo domeketan. 

Eta (Antxabide) joan ei 
zan hortik (Egurrigartutik 
behera), ba oilarrak 
kukurruku eginda: errelojurik 
eukin ez, eta oilarrak 
goizeko ordu bietan kukurruku 
egin, eta pentsatu euan 
egunsentia dala. Eta bestea 
hortik behera. 

Ba, San Sebastianen egon 
zirean ume negarrak eta horko 
zagatak... Gehiago ez ei euan 
urrean gauetan inora urten 
(barre). Terribleak egon ei 
zirean. Sasia bere gehiago 
egon zan hor San Sebastianen, 
Antxuene, tio Andresenean. 
Han terriblezko zagatak ei 
egozan ...  

Bera joan zan han, ba... 
ondotik pasatu behar euan 
beste auzonera horra, 
beheragokora (Epaltzara) 
joateko. 
GALDERA.  Eta hor kanposantua 
izan da? 
SOFI. Ez, ez, hor ez. Hor ez, 
kanposanturik ez. Eleizea 
bai, eleizea bai, ermitea 
bai, kanposanturik ez. Baia 
zagata ittzzelak egon ei 
zirean. 

Eta gure amak esaten 
euan koplako enbrea ez zala 
izan gero, hori esan euana, 
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Ondo enbra artesa isinsala. 
Bera pentzaudeuen 
goxaldeasala ollarra 
kukurrukueinde, eta isinsen 
goxekoordubi, joansanean 
ortibira (barre).  
Erregulikesetzeanda! 
JUAN. Atxine itargitibere 
artestutesan, ba jentea 
sertu...  
SOFI.  Ba, fasileda ... 
Itargiti baño Bosto 
Isarretatide fasileagoa:  
ai ya doas andikoaldera, 
aitoas ya egunsentin  
biera... 
JUAN. Bai eta iserretatibe. 
Iserrak ba leenao orro... 
neiki nabeganteak, aiki 
iserretibere dirijetan 
eisireala... itxasoan asko. 

e? Ondo enbra arteza izan 
zala. Berak pentsatu euan 
goizaldea zala oilarrak 
kukurruku eginda, eta izan 
zan goizeko ordu biak, joan 
zanean hortik behera (barre). 
Errelojurik ez etzean eta! 
JUAN. Atxina itargitik bere 
arteztuten zan ba, jentea 
zertu...  
SOFI. Ba, fazila da... 
Itargitik baino Bost 
Izarretatik da fazileagoa: 
haik ja doaz handiko aldera, 
haik doaz ja egun sentian 
behera... 
JUAN. Bai eta izerretatik 
bere. Izarrak ba lehenago 
hor... honeek nabeganteak, 
haik izarretik bere dirijetan 
ei zireala... itsasoan asko. 

   
Gertakari honi buruz Sofik komentatu zuen kruzeroetan 

pasatzen jendeak beldur izaten zirela. Apezak leku horiek 
benedikatzen zituen. 
 
 
 
 
SOLOGOITIN 
Moisesen bertsioa 
 
 

Moisesek gaueko topaketa beldurgarri andana kontatu 
zuen, bata bestearen ondoan; danak zehaztu gabeko fenomeno 
misteriotsuak dira, batzuk bideetan gertatuak, beste batzuk 
haitzuloetan... Elkarrizketaren erritmoa ez hausteko esandako 
ordenean emango ditut, bakarrik tituluak tartekatuz 
(Sologoitin, Gorbeian, Oihukaria, Zaratak, Misererea).  

Lehena hauxe da: San Martingo zahar batek Moisesi esan 
zion haren auzoa, Sologoiti, beldurtzeko tokia dela, haizpeak 
direla eta gauza sakratuak gertatzen zirela, berak ikusiak.  

Sologoitin laminak janari eske ibiltzen zirela esan 
ondoan (ikus Laminak erreka bazterrean eta eske) kontatu zuen 
Moisesek, Mari ere hor zegoelarik.   

MOISES. Emen ibilnitzen  
ortusantuen nitxokiten daan 
saarbateke: 
- Sologoitini leku serada, 
peligrosoa edoolan, ya... 
bildurtoteko tokieta. 

 MOISES. Hemen ibili nintzen 
ortusantuan nitxoak egiten 
eta han zahar batek: 
 - Sologoitin leku zera da, 
peligrosoa edo holan, ja... 
bildurtuteko tokia eta. 
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Neuk: 
- Keba! Gu an 
trankilotengara. 
- An kuebapaaesak eta  
andi atxinekoairi entzuteak 
eta... 
- Ba! Ori kontuok, 
gusurreketa. 
- Es! Kontuobañogeyodosak,  
e? Ojo! -esausten  
saarrorrek- nikori baño an 
gausegeitxao ikusioat 
parajeortan, jasoyatan  
neuri -esaneun gison... 
gisonsaarrasan. 
GALDERA. Nor zen gizon hori? 
MOISES. Julian Atxa, alias 
Torres, Torre geitotzien, 
Sanmartingoa,  
Sanmartinen, emenjayo, emen 
Iberrenjayo ta Sanmartinene  
bisisen. Ba, deilgosan da 
larogeta amar, noventa 
añosedo geyo isingosan, 
ilgosana? Orti, e? 
GALDERA. Eta noiz hil zen, 
aspaldian? 
MOISES. Ba, ba, ya, 
amarrurtedo... Noventay cinco 
años igual ilsenean 
eukingousan. Dak esaneuen... 
Neukusurraedo, ba txismeak, 
atxinekotxisteak edo orik 
ipuyeketa.  
Berak: 
- Ts! Es! -serio serio 
esaneusten- Oribaño gausa 
sagraduau, e? Oribaño... 
Neuk, neukikusigausabatzuketa 
oserbadue- esaneusten 
gisonorrek. 
GALDERA. Harek ikusi euazan 
laminak? 
MOISES. Ekosi edo seoser, 
errosau aenbati... beste 
fenomenorematek  
ikutu, ikutu fenomenorematek, 
esta? 
 

Neuk: 
 - (Qué va! Gu han trankil 
egoten gara. 
 - Han kuebak bajagozak eta 
handik atxinekoairi entzuteak 
eta... 
 - Ba! Hori kontuok, guzurrak 
eta. 
 - Ez! Kontuak baino gehiago 
dozak, e? Ojo! - esan eustan 
zahar horrek - nik hori baino 
han gauza gehitxoago ikusi 
joat paraje horretan, jazo 
jatan neuri -esan euan 
gizon... gizon zaharra zan. 
GALDERA. Nor zen gizon hori? 
MOISES. Julian Atxa, alias 
Torres, Torres geituten 
eutsien, San Martingoa, San 
Martinen, hemen jaio, hemen 
Ibarran jaio eta San Martinen 
bizi zan. Ba, eta hilgo zan 
eta larogeita hamar, noventa 
años edo gehiago izango zan, 
hilgo zana? Hortik, e? 
GALDERA. Eta noiz hil zen, 
aspaldian? 
MOISES. Bai, bai, ja, hamar 
urte edo... Noventa y cinco 
años igual hil zanean eukiko 
euazan. Eta hak esan euan... 
Neuk guzurra edo, ba 
txismeak, atxineko txisteak 
edo horreek ipuiak eta. 
Berak: 
 - Ts! Ez! -serio serio esan 
eustan -Hori baino gauza 
sagraduagoa, e? Hori baino... 
Neuk, neuk ikusi gauza batzuk 
eta obserbaduak -esan eustan 
gizon horrek. 
GALDERA. Harek ikusi euazan 
laminak? 
MOISES. Ikusi edo zeredozer, 
errozatu aren bati... beste 
fenomenoren batek ikutu, 
ikutu fenomenoren batek, 
ezta? 
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GORBEIAN 
Moisesen bertsioa 
 
 

Segituan, Moisesen beste ezagun bati gertatukoa. 
Gorbeiako hartzuloan lagun batzuekin lo egon zen baten, 
zaratak entzun zituzten goizaldean, ileak laztekoak. 
Kanpora urten zuten zer ote zen, baina ez zuten ezer ikusi.  
 
MOISES. Ta besteagurebatek 
esaneustene, ba... aibere 
aren, orrenantzekoa,  
leentxuaoilsen; emen 
Gorbeinegosan bein kuebabaten 
lo. 
GALDERA. Zer kuebatan 
badakizu? 
MOISES. Estaitorixe. Da 
goxalderantza kuebortan 
negarr edolangosagatak 
terribliak (enfasi), 
ulllliakartestute iegosen 
eurek ... Lospelos depunta, 
uleak artestute, susendu,  
onan... gorantzadi. Da 
kuebaorretan daolan negarr 
edolango serak, or,  
Gorbeansan e?  

Da beresuñek  
bearbada, oaindo biside,  
da preguntakotzot beresuñeri 
aber selansan ori ipuiori. 
Edoipui edo... gisonorrek 
berasentiuela esatuen, e? ta 
esan bakarrikegon, biiru  
egonsiren, gison biiru, lo.  
Da goxaldeasaletx, sagatak 
etanegarrak etamarruak, baya 
terribleaka segun, e? 
terribleak. Da gero ba itz... 
itzartues, itzartuegosan ya, 
ta kanporaurtenaber baegoan 
suedo seoser, olango 
fenomenoemateta eseuden 
eserikusi. Dagero ixildusela 
saratori. 

 MOISES. Eta beste agure batek 
esan eustan, ba... hai bere 
haren, horren antzekoa, 
lehentxuago hil zan; hemen 
Gorbeian egon zan behin  
kueba baten lo. 
GALDERA. Zer kuebatan 
badakizu? 
MOISES. Ez dakit horixe. Eta 
goizalderantza kueba horretan 
negar edo holango zagatak 
terribleak (enfasi),  
ullleak arteztuta ei egozan 
eurek ... los pelos de punta, 
uleak arteztuten, zuzendu 
edo... gorantza adi. Eta 
kueba horretan eta holan 
negar edo holango zerak, hor, 
Gorbeian zan e?  

Eta bere suinak 
beharbada, oraindo bizi da, 
eta preguntatuko deutsot bere 
suinari a ver zelan zan hori 
ipui hori. Edo ipui edo... 
gizon horrek berak sentidu 
euala esaten euan, e? eta ez 
zan bakarrik egon, bi-hiru 
egon ziren, gizon bi-hiru, 
lo. Eta goizaldea zan letxe, 
zagatak eta negarrak eta 
marruak, baia terribleak 
segun, e? terribleak. Eta 
gero, ba itz... itzartua ez, 
itzartu egozan ja, eta 
kanpora urten a ver baegoan 
sua edo zer edo zer, holango 
fenomenoren bat eta ez eudien 
ezer ikusi. Eta gero ixildu 
zala zarata hori. 
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OIHUKARIA 
Moisesen bertsioa 
 
 

Hirugarren pasadizoa. Arrugaetako batek, Zeberiotik 
zetorrela gauez, “Katalin! Katalin!” deiadarrak entzun 
zituen. “Eup!” erantzun zuen eta orduan belarri ondo-ondoan 
egin zioten deiadar. Ikaraturik, zuzian sartu zen etxera. 
 

MOISES. Da beste gisomatek 
esateneban, ba lamiña edo  
ba fenomeno estrañubet  
emen, Arruetakobat, ilsen, 
tagisonsanoa, e?  
Esangusurti etese... edaillea 
teseser: Solatxi, Solatxisen, 
estaiseinbat... Akesaneusten 
e etorrisela bein  
-Seberiokoasan bera jayotzas, 
bayorbisisen, Arruetan- 
etorrisela, goxaldeedo, 
bastanteberandu te, ba etzera 
eldubañolenao, Arruetara 
eldubañolenago, etorri baño, 
allegatu bañolenao, ba bateke 
geiketeneban (auhen bat 
bezala):  
- Katalin...! Katalin...!  

Oño! olangobaten:  
- Eeup! -berakindotzen. 

Da oriesanorduene 
ondondoan (ozenki eta nire 
belarrira):  
- Katalinnn!!! -ondondoan, e? 
bereondondoan.  

Da ulleak artestu aribe, 
ta susien, brinean, e? 
galafan edoañiketan 
edokarraka, e? beretzera.  
Aibe bildurtute, ikeraturik 
sartusen. 

 MOISES. Eta beste gizon batek 
esaten eban, ba, lamina edo ba 
fenomeno estrainu bat, hemen, 
Arrugaetako bat, hil zan, eta 
gizon sanoa, e? Ez zan guzurti 
eta ez... edailea eta ez ezer: 
Solatxi, Solatxi zan, ez dakit 
zeinbat... Hak esan eustan 
etorri zala behin -Zeberiokoa 
zan bera jaiotzaz, baia hor bizi 
zan, Arrugaetan- etorri zala 
goizalde edo, bastante berandu 
eta, ba etzera heldu baino 
lehenago, Arrugaetara heldu 
baino lehenago, etorri baino, 
ailegatu baino lehenago, ba 
batek geiketan eban (auhen bat 
bezala): 
- Katalin...! Katalin...!  

Koño! holango baten: 
- Eup! -berak egin eutsen.  

Eta hori esan orduan ondo-
ondoan (ozenki eta nire 
belarrira): 
- Katalinnn!!! -ondo ondoan, e? 
bere ondo ondoan.  

Eta uleak arteztu hari 
bere, eta zuzian, brinean, e? 
galafan edo ariniketan edo 
karraka, e? bere etzera. Hai 
bere bildurtuta, ikaraturik 
sartu zan. 

   
ZARATAK 
Moisesen 1. bertsioa 
 
 

Beti solasaldia eten barik, beste ezagun bati jazoa esan 
du Moisesek. Zeberiotik Orozkorantzakoan zaratak entzun 
zituen, haize bezalakoak, eta beste mundukoak edo laminak 
zirelakoan lasterka etxera. Ez zitzaion berehala ikara 
pasatu. 
 



 Agerpenak - 135 
 
 
MOISES. Da beste  
motilbatek ostera, akesaneuen 
-ai ya apurtxubete 
edaniteuena, baye bueno...- 
Seberiotietorsen aibe  
jayek egubeten, jaye, 
Seberioti aibere, aldasgora 
plasta plasta ta, aber  
or, orkomendien: orreri 
pasayakon Asensiolatxiri 
pasayakon alderdin, orr 
arenbaten (enfasi) sarateak 
axesaratea, axiata yos! 
sarataketa eupadak eta 
komediak ... Saratea 
xesaratea ta dyo! bera 
aiñiketan edo arin etzera, e? 
Arin. Da paraubari  
axea, axea esibilen, 
bayesaratea axeanantzekonan, 
garrrrastan,  
saprada, saratea terriblea. 
Baetosla bestemundukok! 
lamiñok! Da dya! miñia 
aterata karraka, urrindusen, 
pasauortite gero saratea 
eskarastuisen segun, 
eskarastusen.  
Etzera eldusenean: 
- Ño! Nii  
pasayatolangorik. 
- Ser ba? -ta: 
- Or saratea asidean 
mendibiden ... taestoto 
eserikusteisin. 

Garrasta taone  
“krrrak”, urakana dabilenean, 
esta? eroateneidu bastarreti 
gorati, da  
olan da, geyo ta, betzera 
etorrisenean, amaitusen 
sarataorite;  
bildurrekero joanyakosan, 
baibueno, oindeuken ikerea, 
oindo tenbleke: aigeroago 
baeranieuen pixkabat 
geroagon.  

Ba, bueno estakiu ser 
fenomeno zan. 

Bae ayesandotzuana  
Asensio Solatxik, 
orrekontatauen  
ori. 

 MOISES. Eta beste mutil 
batek, ostera, hak esan euan 
-hai ja apurtxu bat edan 
egiten euana, baia bueno...- 
Zeberiotik etorri zan hai 
bere, jaiak egun baten, jaia, 
Zeberiotik hai bere, aldatz 
gora plasta plasta eta, a ver 
hor, horko mendian: horreri 
pasa jakon Asensio Solatxiri 
pasatu jakon alderdian, hor 
haren baten (enfasi) zarateak 
eta haize zarateak, haizea 
eta dios! zaratak eta eupadak 
eta komediak ... Zaratea, 
haize zaratea eta djo! bera 
ariniketan edo arin etzera, 
e? Arin. Eta paratu barik 
haizea, haizea ez ei ebilen, 
baia zaratea haizearen 
antzekoa honan garrrrastan, 
zaprada, zaratea terriblea. 
Baetozala beste mundukoak! 
laminok! Eta dja! minea 
aterata karraka, urrindu zan, 
pasatu hortik eta gero 
zaratea eskarastu ei zan 
segun, eskarastu zan. Etzera 
heldu zanean:  
- Ño! Niri pasatu jat 
holangorik. 
 - Zer ba? -eta: 
 - Hor zaratea hasi da han 
mendi bidean ... eta  ez dot 
ezer ikusten izan.   

Garrasta eta honeek 
“krrrak”, hurakana 
dabilenean, ezta? eroaten ei 
du bazterretatik goratik, eta 
holan eta, gehiago eta, ba 
etzera etorri zanean, amaitu 
zan zarata hori eta bildurrak 
gero joan jakozan, baia 
bueno, oraindo eukan ikarea, 
oraindo tenbleke: hai 
geroago, ba eroan ei euan 
pixka bat geroagoan.  

Ba, bueno ez dakigu zer 
fenomeno zan. 

Baia hai esan deutsudana 
Asensio Solatxik, horrek 
kontatu euan hori. 
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MISEREREA 
Moisesen bertsioa 
 
 

Albitzutik Anguruko bidean, Santa Katalina ermitaren 
ondotik pasatzean, Miserere itzela entzun zuen gizon batek; 
eta Jauregira hurbildu zenean kantua gero eta gutiago aditzen 
zen. Fenomeno misteriotsu bat, garai hartan irratirik ez 
baitzen.  
 

MOISES. Beste gisomatek  
emene, (Mariri) Luisangurukoa 
sukesautusendun, 
Luisdefuntue. Arek emeti  
joan de Sansebastian etesan, 
ta banketegunesan ... 
Pasausen emetibera  
Albutzuti, orti,  
taka taka, tortibiera, 
Angurure eiyioan  
taka taka taka, ta 
Santatalina dagoan 
ermitatxubet... 
GALDERA. Aranguren? 
MOISES. Es Anguru Subiaurbaño 
berago. Ana Jentilsulo 
alderdin, e? Angoasan 
gisonori, ta gisonori 
gisonformalasan; oin, 
egunotan estaitedangoun 
baye... Santa Katalina. Ta 
Santaatalinati doala, 
Santakatalinan itzelezko 
“Miserere Mei Deo”, 
orrekanziño elexakoak,  
orrek sakrosantos olango 
kanziñosakroak olangoak, 
(enfasi) itzeleskoaketa! 
Bera, aibere ikeaturik ... 
Geldiro geldiro iyoen aber 
nonba saratea baespa... 
Antxesan. Radioriketa 
ordunesegoen, oain  
arreskero emisora  
isinlitike portatilbet olan. 
Baes. Baigisonori  
asonbraute. Ta Jauregiti  
andi pasasenean sarataori 
gero tagitxixeago, gero 
tagitxixeago ...  

Ta gauesan, 

 MOISES. Beste gizon batek 
hemen, (Mariri) Luis 
Angurukoa zuk ezagutu 
zenduan, Luis defuntua. 
Harek, hemetik joan eta San 
Sebastian ete zan, eta 
bankete egune zan ... Pasatu 
zan hemetik behera 
Albitzutik, hortik, taka-taka 
eta hortik behera, Angurura 
ei jioan taka, taka, taka, 
eta Santa Katalina dago han 
ermitatxu bat...  
GALDERA. Aranguren? 
MOISES. Ez Anguru, Zubiaur 
baino beherago. Han, Jentil 
Zulo alderdian, e? Hangoa zan 
gizon hori. Eta gizon hori 
gizon formala zan; orain, 
egun horretan ez dakit edango 
euan, baia... Santa Katalina. 
Eta Santa Katalinatik doala, 
Santa Katalinan itzelezko 
“Miserere Mei Deo”,  
horreek kanzino eleizakoak, 
horreek sakrosantos holango 
kanzinoak sakroak holangoak, 
(enfasi) itzelezkoak eta! 
Bera, hai bere ikaraturik ... 
Geldiro geldiro ei joan a ver 
non ba zaratea baezpa... 
Hantxe zan. Radiorik eta 
orduan ez egoen, orain 
harrezkero emisora izan 
liteke portatil bat holan. 
Baia ez. Baia gizon hori 
asonbratuta. Eta Jauregitik 
handi pasatu zanean zarata 
hori gero eta gitxixeago, 
gero eta gitxixeago ...  

Eta gaua zan, San 
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Sansebastiangaue. Oin 
lasterdator Sansebastian. 
Serfenomeno san?  
GALDERA. Santa Katalina hori 
oraindio hor da, ermita? 
MOISES. Ermitatxubeta. 
Orrekosikodosu. 
Nirekunpleaños aneitendot. 
Niperebai, nikorain 
irurogetabosturte,  
ta Santakatalina imoises 
bidire: Katalinada, ba 
esto... patrona delos 
filosofos. Ni enas  
filosofoa. Nienas...  
osteti. Da Moisesbere 
egunberatakoa da. Bai, 
Moisesbere egunberatako 
santue: Katalina imoises da. 

Or jasoakon orreri 
gisonorreri origausestrañoa. 

Estusuenditan? 
 

Sebastian gaua. Orain laster 
dator San Sebastian. Zer 
fenomeno zan?  
GALDERA. Santa Katalina hori 
oraindio hor da, ermita? 
MOISES. Ermitatxu bat da.  
Hor ikusiko dozu. Nire 
kunpleaños han egiten dot. 
Nik bere bai, nik orain 
hirurogeita bost urte,  
eta Santa Katalina y Moises 
bi dire: Katalina da, ba 
esto... patrona de los 
filósofos. Ni ez naz 
filosofoa. Ni ez naz... 
ostetik. Eta Moises bere  
egun beretakoa da. Bai, 
Moises bere egun beretako 
santua: Katalina y Moises da.

Hor jazo jakon horreri 
gizon horreri, hori gauza 
estrainoa. Ez dozu 
entenditan? 

 
 
 
 
ZARATAK 
Moisesen 2. bertsioa 
 
 

Zerrenda bukatzeko, bere esperientzia pertsonala kontatu 
du Moisesek. Lekuberritik Albitzura zihoala, zarata arraroak 
entzun zituen Sandrugan, egurrarena edo haizeak orritzan 
egiten duena langoa. Eta ez zuen jakin nondik zetorren. 
 
MOISES. Da bueno neuri 
pasayatana? Bueno  
nikauetane, neuriberebai iñox 
gauetan olangauserrarobat 
pasayatan, esta? 
gauserrarobat.  
Gauserrarobat,  
saratea niibere saratea 
taxeritesebilenta.  
GALDERA. Non? 
MOISES. Sandrugan, 
emenesatendan mendibeten. 
Lekubarritigora  
nentorren, Albitzure, baya 
berandu esanisin. Da, “ta ta 
ta ta ta, ta, ta, ta”, tonan 
orritza taxea dagon, 

 MOISES. Eta bueno neuri 
pasatu jatana? Bueno, nik 
gauetan, neuri bere bai inoiz 
holan gauza arraro bat pasatu 
jatan, ezta? gauza arraro 
bat. Gauza arraro bat, 
zaratea niri bere zaratea  
eta haizerik eta ez ebilen 
eta.  
GALDERA. Non? 
MOISES. Sandrugan hemen 
esaten jakon mendi baten. 
Lekubarritik gora nentorren, 
Albitzura, baia berandu ez 
zan izan. Eta, “ta, ta, ta, 
ta, ta, ta, ta, ta!” eta 
honan orritza eta haizea eta 
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taxeakitendau, esta?  
“zzzzz”. Saratean itzela! 
onango karkaba edouekobaten, 
esta? onango  
saratea... “zzzzz” 
ausaratamoduko onan, bastante 
klaro. Niberearin, 
andieskapetara, arin. 
GALDERA. Gauez, e? 
MOISES. Gaues bai; berandu 
berandu esanisin oindo. 
Neguesan baye, ba 
amarrakedo... olango aldebat. 
Da ango Egurrurtuti 
pasaunintzeneana, beno, 
trankilo enintzenparauindo... 
ño! Se sarataisen, etai 
nondietorsen saratai... 
estrañue? Egusaratamodukoa: 
egurrebai, orriedo  
egursaratea, e? 

Klaro, leengo, 
besteorrek esandauena, andi 
Seberiotitorsena apere, “ori 
saratea, egurre”.  
Da, bueno... 

Geyo? Bein Aspurun...   
 

egoan, haizeak egiten dau, 
ezta? “zzzzz”. Zaratea han 
itzela! honango karkaba edo 
hueco baten, ezta? honango 
zaratea... “zzzza” hau zarata 
modukoa honan, bastante 
klaro. Ni bere arin, handi 
eskapetara, arin. 
GALDERA. Gauez, e? 
MOISES. Gauez bai berandu 
berandu ez zan izan oraindo. 
Negua zan baia, ba hamarrak 
edo... holango alde bat.  
Eta hango Egurrurtutik pasatu 
nintzenean, bueno, trankilo 
ez nintzen paratu oraindo... 
ño! Zer zarata ei zan, eta 
hai nondik etorri zan zarata 
hai... estrañua? Egur zarata 
modukoa: egurra bai, orria 
edo egur zaratea, e? 

Klaro, lehengo, beste 
horrek esan dauena, handik 
Zeberiotik etorri zana hak 
bere, “hori zaratea, egurra”. 
Eta, bueno... 

Gehiago? Behin 
Axpurun...  
 

(Segida Axpuruko abadea eta krida istoria da). 
 
 
 
 
IKUTU ARRAROA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofik bere aitaren esperientzia bat kontatu zuen. 
Istoria ez nuen grabatu.  

 
Gau batez etxerantz zihoala, bidean zerbait pasatu 

zitzaion ondo-ondoan. Ez zuen ikusi baina bai oinetan somatu 
eta zurrumurru bat entzun, artilearen ferekaren antzekoa. 
Berekin zeraman txakurrak, ordea, ez zuen ezer nabaritu, ez 
zaunkarik egin: ez zen, beraz, pizti bat izan. Baina 
zeredozer ondotik pasatu zitzaiola segur da, duda izpirik 
gabe, nahiz zer zen ez jakin. 
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GAU ARGIAK ETA OLIO USAINA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Basoan gauargiak urteten zutenean, jendeak beldurturik 
arineketan joaten ziren etxera, penaz zebiltzan arimak 
zirelakoan. Batzutan goizaldean olio usaina etortzen zen 
Urigoitira Austigarmin aldetik, hegoaldetik: horrek ere esan 
nahi zuen purgatorioko arimak penaz ibiltzen zirela eta 
otoitz egin behar zen zerura joan zitezen. 

Axpuruko abade kondenatua-ren segidan esan zuen Angelak. 
 

ANGELA. Gauargisatodin, 
gauargik. Gauargik 
urtetandodin...  
Nikestaki segaiti 
urtetandodie, bayolango 
gauargik, eta jenteak 
belduritzelak aukitodiesane, 
ba olan, basoan da 
olangolekutan urtenaskeo 
olango argibetzuk. Estakipa, 
lurrek emongousan edo: 
esatendodi batzutan, ba 
emotendodiela, ba asurraketa 
daosenlekun igoal:  
argie eiten da, 
eletrisidadea, esdakipa 
sereukikododin. Da  
olango gausak ekosiordun 
jentea... buh! Karraka 
etzera, etzera bildurtute, 
uf! 
GALDERA.   Eta zer ziren 
horiek? Arimak? 
ANGELA. Ba beste mun(dukoak), 
arimak, arima penas, penas 
dagosanak, penas. 
GALDERA.   Eta zer egin behar 
zen orduan? 
ANGELA.   Berresau ordun. 
Erresau, erresau. 

Goxaldetan bere, olan 
joanorduno arematera,  
iños etorten da orreke, 
leenao esandotorrek, 
fabrikeak edolan... Emen 
goyen otendaolan useinbet 
olango, usein olango...  
olan orioen usein...  
olango usein txarbat 
otendaemen batzutan. Nik 

 ANGELA. Gauargi esaten 
eudien, gauargiak. Gauargiak 
urteten eudien... Nik ez 
dakit zergaitik urteten 
daudie, baia holango 
gauargiak, eta jenteak beldur 
itzelak eukiten eudiezan,  
ba holan, basoan eta holango 
lekuetan urtenaz gero holango 
argi batzuk. Ez dakit ba, 
lurrak emongo euazan edo: 
esaten daudie batzutan, ba 
ematen daudiela, ba hazurrak 
eta dagozen lekuan igual: 
argia egiten da, 
elektrizidadea, ez dakit ba 
zer eukiko daudien. Eta 
holango gauzak ikusi orduan 
jentea... buh! Karraka 
etzera, etzera bildurtuta, 
uf! 
GALDERA.   Eta zer ziren 
horiek? Arimak? 
ANGELA. Ba, beste mun(dukoak) 
arimak, arimak penaz, penaz 
dagozenak, penaz. 
GALDERA.   Eta zer egin behar 
zen orduan? 
ANGELA. Ba, errezatu orduan. 
Errezatu, errezatu. 

Goizaldetan bere, holan 
joan orduan aren batera, 
inoiz etorten da horrek, 
lehenago esan dot horrek, 
fabrikeak edo holan... Hemen 
goian egoten da holan, usain 
bat holango, usain holango... 
hola, olioaren usain... 
holango usain txar bat  
egoten da hemen batzutan. Nik 
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esdakit fabrikeak 
botatenbadau ori, ori 
useiñori. Orti etortenda 
olan, segun selandaoen  
axea.  
JOSE MARI. Amurrioaldeti. 
ANGELA. Da orduno danaka... 
onbre! danak erresau 
terresau, se,  
daosala arimaka, ba penasa 
purgatorioan eta 
serurejoandatisen (Jose Marik 
parre); daosela, ba eske 
laguntasunea, ta jente  
gustidana erresau terresau, 
erresau terresau. 
GALDERA. Eta mezak atera..? 
ANGELA. Mesak atera oinbebai, 
e? Oin bebai mesakatera 
ileri. 
 

ez dakit fabrikeak  
botaten badau hori, hori 
usain hori. Hortik etorten da 
holan, segun zelan dagoen 
haizea.  
JOSE MARI. Amurrio aldetik. 
ANGELA. Eta orduan danak... 
hombre! danak errezatu eta 
errezatu, zer, dagozela 
arimak, ba penaz purgatorioan 
eta zerura joan daitezen 
(Jose Marik barre); dagozela, 
ba eske laguntasunea, eta 
jente guzti-dana  
errezatu eta errezatu, 
errezatu eta errezatu. 
GALDERA. Eta mezak atera..? 
ANGELA. Mezak atera orain 
bere bai, e? Orain bere bai 
mezak atera hilairi. 
 

Olio usainaz Laudioko Manolo Goitiak esan zidan, grabatu 
gabeko elkarrizketa labur baten, harek entzuna zuela “olio 
usaina denean sorginak inguruetan ibiltzen direla”. Haren 
ustez usain hori ez da sorginena hontzena baizik, jakina 
baita hegazti horiek lanparetako olioa edaten dutela. 
 
 
 
 
KATE HOTSAK 
Pabloren bertsioa 
 
 

Hilen agerpenetaz irri egiten duten istorioak ere 
badira. Pablok eta Eulalik holako lau kontatu zizkidaten.  

Hona lehena. Urigoitiko batzuei abadeak penitentzia 
legez agindu zien kateak soinean lotuta Emiolaraino joateko. 
Tabernatik berandu zetozen beste batzuek kate hotsak 
entzuterakoan beste mundukoak zirela uste izan zuten. 

 Anbotoko komediak edatsi eta kontatu zuen Pablok, 
horrelako asko engainuak zirela adierazteko.  
 

PABLO. Da gero, ba, leenago 
prantzetadien... 
jenteaskoeoan sustauere... 
Uriguitiko parrokien... ba, 
parrokie dao an, guretzalden 
albontegon...  
Da konfesetajoatesireana ara 
tabadebatek ba 
kastiguemototzien...  

 PABLO. Eta gero, ba, lehenago 
pentsetan eudien... jente 
asko egoen sustatu bere... 

Urigoitiko parrokian... 
ba parrokia dago han,  
gure etzaldearen alboan eta 
egoan... Eta konfesetan 
joaten zirean hara, eta abade 
batek, ba kastigo emoten 
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-bestarteadeuko  
aibe arreganeanegiñe,  
bayestarta terriblea- ta 
kateagas aikestute, andi 
Emiolara joatekota. Ba, 
bateatzu tabernan, ta 
berandutejoansireanta,  
ba: “Kateotzataos!” Ba: 
“Bestemundukoak!” -kateotzak 
eonsielako, ta  
gisonak isitensirean, 
orrik... (barre). Da 
kastiguan, ba penean sala: 
kon(fesiñoan) penitentzie: 
penitentzien emondotzien 
konfesiñoan. 
EULALI.   Konfesiñoan 
penitentziemonda katea estute 
yoateko, ba sereragiño, 
Emiolagiño. 
GALDERA. Non da Emiola? 
EULALI. Emiola dago Ibarreti 
gora basobaten... 
PABLO. Uriguitidao  
eskerrera Iberreti goasela, 
Uriuiti eskerra etemilola 
eskoa.  
EULALI. Monjan komentuen  
ondoan daosubibat, dandi 
subitiyoan etaoro. 
PABLO. Garriti te tarras, 
kateak subibeten eta estartea 
dana... 
EULALI. Katea ipini te  
tarras penitentziales. 
Lenagoko kastiguak. 
GALDERA. Hori noiz gertatu 
da? 
EULALI. Ori uf! Guresaipedan 
es. 
PABLO. Ori Urigoitiko...  
Baye guresaupidea 
bañoleenago. Da estartea 
danadaarrie, arrikaltzadea. 
Ta katea tulunda ta-ta-ta-
txe-txe-txe, tajentea 
bildurtute. 
EULALI. Sustaute jentegustie, 
tabernati etorrite,  
ba arimatatosela,  
ta jentea karraka. 
PABLO. Bestemundukoa  
torten direla. 

eutsien... -ba estartea deuko 
hai bere harri ganean egina, 
baia estarta terriblea- eta 
kateagaz haik estuta, handik 
Emiolara joateko eta. Ba, 
baten batzuk tabernan, eta 
beranduta joan zirean eta, 
ba: “Kate-hotsak dagoz!” Ba: 
“Beste mundukoak!” -kate-
hotsak egon zirealako, eta 
gizonak izaten zirean, 
horreek... (barre). Eta 
kastiguan, ba, penean zala: 
kon(fesinoan) penitentzia: 
penitentzian emon eutsien 
konfesinoan. 
EULALI. Konfesinoan  
penitentzia emonda katea 
estuta joateko, ba 
zereragino, Emiolagino. 
GALDERA. Non da Emiola? 
EULALI. Emiola dago Ibarratik 
gora baso baten... 
PABLO. Urigoiti dago 
ezkerrera Ibarratik goazela, 
Urigoiti ezkerra eta Emilola 
eskoa.  
EULALI. Monjen komentuaren 
ondoan dago zubi bat, eta 
handik zubitik joan eta hor. 
PABLO. Garritik eta tarraz, 
kateak zubi baten eta 
estartea dana... 
EULALI. Katea ipini eta 
tarraz penitentzia legez. 
Lehenagoko kastiguak. 
GALDERA. Hori noiz gertatu 
da? 
EULALI. Hori, uf! Gure 
ezagupidean ez.  
PABLO. Hori Urigoitiko... 
Baia gure ezagupidea baino 
lehenago. Eta estartea dana 
da harria, harri kaltzadea. 
Eta kateak dulunda ta-ta-ta-
txe-txe-txe, eta jentea 
bildurtuta. 
EULALI. Sustatuta jente 
guztia, tabernatik etorri 
eta, ba arimak datozela,  
eta jentea karraka. 
PABLO. Beste mundukoak 
etorten direala. 
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EULALI. Bai, beste mundukoa 
tatoselata. 
 

EULALI. Bai, beste mundukoak 
datozela eta. 

   
SATANAS ETA BARRABAS 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Segituan, Gallartuko Errekalde eta Goiaskoren pasadizoa 
kontatu zuen Eulalik. Bi mozkor horiek berandu etxeratzen 
ziren beti, eta baten batzuek eskarmentua ematea pentsatu 
zuten: gau batez Ibarrako tabernatik zetozela, Agarreko 
estartera urten zieten “Errekalde eta Goiasko infernura 
tarraz!” oihuka eta kate-hotsak egiten. Mozkorrak, 
ikaraturik, ez omen ziren gehiago berandu etxeratu. 

Baina sorginak bukatu dira polbora denik hona. 
 

EULALI. Iberrenbe (tabernan) 
gisonbi moskorrandi kuxitabin 
beti:  
Gallartukoak, Gallartukoak: 
Errekalde eta Goyaskoa. Da 
joateisirean beti... Da 
batenesanitzen: 
- Barris estosaketorriko 
berandu orrekisonok! 
- Ser ba? -ta:  
- Auxe inbeyotzu:  
kuxu eskuetana solokokatea  
da andi Agarreko 
estartatibiera jungoosak  
gu, ba (oihuka):  
“Errekaldetagoyasko 
infernuretarras,  
Barrabas!  
Errekaldetagoyasko 
infernuretarras!”. 

Da atzera gixonak, 
Iberrera, moskorrandieukin 
diberrera: esinsiran  
pasau andi gora  
(Gallartura), bildurre 
eukienda. 

Oseake leenao 
egitensirean. Oines, e? Oin 
onek urtendaunikona  
es dago olangorik.  
PABLO. Es, polborea 
urtendauenikona akabausen 
oriasuntori. 
EULALI. Sorgin kontuak 
akabausien polboreak. 
GALDERA.   Galdakaoko 

 EULALI. Ibarran (tabernan) 
bere gizon bik mozkor handia 
kuxuten eudien beti: 
Gallartukoak, Gallartukoak, 
Errekalde eta Goiasko. Eta 
joaten ei zirean beti... Eta 
baten esan ei eutsen: 
- Barriz ez dozak berandu 
etorriko horreek gizonok! 
- Zer ba? -eta:  
- Hauxe egin behar deutsegu: 
kuxu eskuetan soloko katea 
eta handik Agarreko 
estartatik behera joango 
gozak gu, ba (oihuka): 
“Errekalde eta Goiasko 
infernura tarraz,  
Barrabas!  
Errekalde eta Goiasko 
infernura tarraz!”. 

Eta atzera gizonak, 
Ibarrera, mozkor handia 
eukien eta Ibarrera: ezin 
zirean pasatu handik gora 
(Gallartura), bildurra eukien 
eta. 

O sea que lehenago 
egiten zirean. Orain ez, e? 
Orain honek urten dauenik 
hona ez dago holangorik.  
PABLO. Ez, polboreak urten 
dauenik hona akabatu zan hori 
asuntu hori.  
EULALI. Sorgin kontuak 
akabatu euzan polboreak. 
GALDERA.   Galdakaoko 
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fabrikako polborea? 
EULALI.   Bai orrek, orre,  
bai. Galdakaoko fabrikeak 
akabausan emeko jentea 
gustia... 

fabrikako polborea? 
EULALI. Bai, horrek, horrek, 
bai. Galdakaoko fabrikeak 
akabatu euazan hemeko jentea 
guztia... 

   
 
 
 
SATANAS ETA BARRABAS 
Mariren bertsioa 
 
 

Pasadizo bera esan zuen Marik, protagonistak Jose 
Errekalde (Goiasko) eta Jose Beasko direla: etxekoek urten 
zieten Zaloatik Gallartuko bidezidorrean.  

Amari entzun dio Marik eta Gauez kanposantuan esan 
ondoan kontatu zuen. 
 

MARI. Jose Errekaldekoa 
dajose Beaskoa. Da sano 
taberneruik, etabeti 
tabernara bajatubearronata... 
(Ibarrara) dabeti beti  
-orreik neuremene gogoan  
e?- tabeti joteneisirean,  
ba pisketxubet  
alegre, bai. De leen 
kamiñorikesegoan, taleen  
Saloati egotesane atajobat 
(Gallartura joateko), esta? 
Emetibieti berebai  
bidea baya Saloati,  
tasaloati joteneisiren. 
Dansaloan dagonan, ba  
bide bastantelusea, ori,  
sera, kayolea, esta? Da 
esaniodien batenbatzuk, 
etzekoak esaniotzin: 
- Orikisonok bildurtu 
beadires edalas  
edoalas. 

Da serinodin?  
Bestegison bik edoiruk  
kuxu kateake, orikatealodik, 
oratute tarras.  
Badakisu kateatarras 
selangosagata itendoin esta? 
Badakisu katea... 
orrikatealodik, eta  
tarras. Bateke besteari: 
- Satanas! 

 MARI. Jose Errekaldekoa eta 
Jose Beaskoa. Eta sano 
taberneroak eta beti 
tabernara bajatu behar hona 
(Ibarrara) eta... eta beti  
-horreek neure hemen gogoan 
e?- eta beti joaten ei 
zirean, ba pixkatxu bat 
alegre, bai. Eta lehen 
kaminorik ez egoan, eta lehen 
Zaloatik egoten zan atajo bat 
(Gallartura joateko), ezta? 
Hemetik behetik bere bai 
bidea baia Zaloatik, eta 
Zaloatik joaten ei zirean. 
Eta han Zaloan dagoen han, ba 
 bide bastante luzea, hori, 
zera, kaiolea, ezta? Eta  
esan ei eudien baten batzuk, 
etzekoak esan ei eutsien: 
 - Horreek gizonok bildurtu 
behar diraz edo halaz  
edo halaz. 

Eta zer egin eudien? 
Beste gizon bik edo hiruk 
kuxu kateak, horreek kateak 
lodiak, oratu eta tarraz. 
Badakizu kateak tarraz 
zelango zagata egiten daudien 
ezta? Badakizu katea...  
horreek kate lodiak, eta 
tarraz. Batek besteari:  
 - Satanas! 
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 Babesteak: 
- Serguro Parrabas? 

Da: 
- Josegoyasko tajosebeasko 
infernuretarras! 

Dabesteok...! (barre) 
Bueno... Ba besteokatzera 
Ibarrera. Ene! Bestemundukoak 
urteindotzielata, 
bestemondukoak 
urteindotzielata 
bildurregas... Gero geyo 
tabernara bajatubes 
geyo, bildurregas... 
GALDERA. Hori noiz izan da? 
Zuk ezagutu dituzu? 
MARI. Es, gureama kontetauen, 
gureamak. 
GALDERA. Eta harek ezagutu 
zituen?  
MARI. Esaututeuesan baai, 
Joserrekalde eta  
Josebeasko esaututeuesan 
nireamak.  

Da bestebat, ori 
guredenporan e? gure 
gastedenporan. Or 
Saloarabidean... 
 

Eta besteak:  
 - Zer gura dok Barrabas?  

Eta: 
 - Jose Goiasko eta Jose 
Beiasko infernura tarraz! 

Eta besteok...! (barre) 
Bueno... Ba, besteok atzera, 
Ibarrara. Ene! Beste 
mundukoak urtein eutsiela 
eta, beste mundukoak urten 
egin eutsiela eta 
bildurragaz... Gero gehiago 
tabernara bajatu bere ez 
gehiago, bildurragaz... 
GALDERA. Hori noiz izan da? 
Zuk ezagutu dituzu? 
MARI. Ez, gure amak kontetan 
euan, gure amak. 
GALDERA. Eta harek ezagutu 
zituen?  
MARI. Ezagututen euazan, bai: 
Jose Errekalde eta Jose 
Beasko, ezagututen euazan 
nire amak. 

Eta beste bat: hori gure 
denporan e? gure gazte 
denboran. Hor  
Zaloara bidean... 

(Segida: Zaloako katu baltza). 
 
 
 
 
KANPOSANTUAN GAUEZ 
Pabloren bertsioa 
 
 

Errekalde eta Goiaskoren gorabeherak eta polboraren 
ondorioak aipatu eta, kanposantuetan gertatutakoa kontatu 
zuten Eulalik eta Pablok. Baten batek lagunei posturia egin 
zien baietza berak gaua pasatu ortusantuan, ardo porroi eta 
anega erdi intxaurren truke. Eulalik geroago azaldu zidanez, 
pistola eskuetan sartu zen hilerrira eta, lagunak ikaratzeko 
joan zitzaizkionean fantasmaz jantzita, gure gizonak tiro 
egin eta uxatu zituen. Horrela posturia irabazi zuen: 
biharamunean lagunek hilobian jarrita aurkitu zuten, trankil, 
intxaur guztiak janda.  

PABLO. Es, polborea 
urtendauenikona akabausen 
oriasuntori. 

  
PABLO. Polboreak urten 
dauenik hona akabatu zan hori 
asuntuori.  
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EULALI. Sorgin kontuak 
akabausien polboreak. 
GALDERA.   Galdakaoko 
fabrikako polborea? 
EULALI. Bai orrek, orre,  
bai. Galdakaoko fabrikeak 
akabausan emeko jentea 
gustia... 
PABLO. Leenago, sera, 
ortusantueten esetza 
gauanpasa... 
EULALI. Bai, posturirenmat. 
PABLO. Posturinodin. Da 
gisomatek esautzen  
bera payetzpasau... 
EULALI. Ekarteko 
kilobatintxaur de porrobat. 
PABLO. Porrea. 
Anegerdintxaur, 
anegerdintxaur. Da  
atautea, atauten ganean  
jarri -ba barrunoan bai 
atautegan(era) urteon- da 
lantzean intxaurbet 
apurtean... lantzean 
intxaurbet apurtean  
ieoen da; betorsiren beste 
santanbatzu, ba besteak, 
besteorreri “tapata!” 
seanmillurkotzien. 
EULALI. Ak bai euken 
bildurra, e? Bera, 
posturiena, baita bera gaua 
pasau atauten ganean, 
kanposantuan. 
PABLO. Durrungooxean  
joansiran jenteekosten  
da anieuan trankilo. 
- Etxauta esebere..? 
- Niri es, niri eseberes, 
etxatek eserepasau. 
EULALI. Ta besteak 
urrungoeunean joansiran, bere 
lagunak ara, posturieinekoak, 
abere esya... Ta  
intxaurraka akabauta, da 
porrea ya utzik da bera 
trankillan etxonda... 
PABLO. Intxaurkoskola 
pakarrik... 
EULALI. Intxaur koskola 
pakarrik; bestea yaneinebesen 

EULALI. Sorgin kontuak 
akabatu euazan polboreak. 
GALDERA.   Galdakaoko 
fabrikako polborea? 
EULALI. Bai, horrek, horrek, 
bai. Galdakaoko fabrikeak 
akabatu euazan hemeko jentea 
guztia. 
PABLO. Lehenago, zera, 
ortusantu baten ezetza gaua 
han pasa... 
EULALI. Bai, posturiaren bat.
PABLO. Posturia egin eudien. 
Eta gizon batek esan eutsen 
berak baietz pasatu... 
EULALI. Ekarteko kilo bat 
intxaur eta porroi bat. 
PABLO. Porroia. Anega erdi 
intxaur,  
anega erdi intxaur. Eta 
atuatea, atauten ganean jarri 
-ba barruan egoen baia ataute 
gan(era) urten euan- eta 
lantzean intxaur bat 
apurtean... lantzean intxaur 
bat apurtean ei egoen eta; ba 
etorri zirean beste satan 
batzuk, ba besteak, beste 
horreri “tapata!”  
zelan bildurtuko eutsien. 
EULALI. Hak bai eukan 
bildurra, e? Bera, 
posturiena, baita berak gaua 
pasatu atauten ganean, 
kanposantuan. 
PABLO. Eta hurrengo goizean 
joan zirean jenteak ikusten 
eta han ei egoan trankilo 
- Ez jata ezer bere...? 
- Niri ez, niri ezer bere ez, 
ez jatak ezer bere pasatu. 
EULALI. Eta besteak hurrengo 
egunean joan zirean, bere 
lagunak hara, posturia 
eginekoak, a ver ez ja... Eta 
intxaurrak akabatuta, eta 
porroia ja hutsik eta bera 
trankil han itxaron eta... 
PABLO. Intxaur koskolak 
bakarrik... 
EULALI. Intxaur koskolak 
bakarrik; besteak jan egin 
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gaugustien. Eta bestea 
posturia galdu ineban.  
Da ori ineban. 

ebazan gau guztian. Eta 
besteak posturia galdu egin 
eban. Eta hori egin eban. 

   
KANPOSANTUAN GAUEZ 
Mariren bertsioa 
 
 

Gai beraren bertsio desberdina da Marirena. Batek 
posturia egin zuen, baietz gauez hilerriko atean iltze bat 
josi. Iluna eta, bere atorra iltzatu zuen gizonak eta ezin 
mogitu gero: gorriak pasatu zituen, beste mundukoak oratu 
ziotelakoan.  
 

MARI. Bueno, kanposantueri 
beti errespetoannndie 
isitenyakon, esta?  
Niperebai, e? Aunkeemen 
(kanposantu ondoan) 
asienasen. 

Da baten, tabernan 
gisonbik iniodiene posturia: 
- Nibayetza joan -batek- 
kanposanture da  
josiuntzabat serean, 
kanposantukoatean. 

Dabesteak esetz,  
posturia onenbeste, estakipa 
seinbeteginodien posturia. Ta 
bayetza  
tesetza ta torrisenbestea 
ontzeagas taporreagas. Ta, 
atxine burrusek: 
supakisuserdiren burrusek? 
Estakisu serdiren!? Bai, 
lasblusas dabisenak  
orrik: burruse, klaro, ba 
burruse... dabilenak 
orreiki... badakisu, esta? Ta 
seregineuen? Burrusenpuntia 
untziagas josiatetan,  
dagero, martxetan  
asisanean, oratutziela 
kanposantuko atetan. Gisona  
atakebat emotenuen elduisene 
tabernan, ana untzagas 
jositeminieuen bestek... 
Sustau (barre).  
GALDERA. Hil zen? 
MARI. Es, esanil baye 
sustue... Arnasebarik 
elduisene... 

 MARI. Bueno, kanposantuari 
beti errespeto hannndia 
izaten jakon, ezta?  
Nik bere bai, e? Aunque hemen 
(kanposantu ondoan) hazia 
nazen. 

Eta baten tabernan gizon 
bik egin ei eudien posturia: 
- Ni baietza joan -batek- 
kanposantura eta josi untze 
bat zerean, kanposantuko 
atean.  

Eta besteak ezetz, 
posturia honenbeste, ez dakit 
ba zeinbat egingo eudien 
posturia. Eta baietza eta 
ezetza eta etorri zan bestea 
untzeagaz eta porreagaz. Eta 
atxina burrusak: zuk badakizu 
zer diren burrusak?  
Ez dakizu zer diren!? Bai, 
las blusas dabiltzenak 
horreek: burrusa, klaro ba, 
burrusa... dabilenak 
horreek... badakizu, ezta? 
Eta zer egin euan? Burrusaren 
puntea untzeagaz josi atetan, 
eta gero, martxetan hasi 
zanean, oratu eutsiela 
kanposantoko atetan. Gizona 
atake bat emoten euan heldu 
ei zan tabernan, han untzagaz 
josita imini euan besteak... 
Sustatu (barre).  
GALDERA. Hil zen? 
MARI. Ez, ez zan hil baia 
sustua... Arnasa barik heldu 
ei zan...  
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KANPOSANTUAN GAUEZ 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angelak istoria beraren laburpena egin zuen, pistolaren 
eginkizuna azpimarratuz, Kanposantuko bedarra kontatu eta. 
 
ANGELA. Madrilen eonsanean 
bera, kanposantue... 
esanotzela kanposantun 
atebaten sartu tabestean 
ezetza bereisena ipiñi.  
Tesanotziela: 
- Bai, emoten badeustasue hau 
egitendeuena (pistola) 
nikoriegingot, oribarik es, 
baiorregas bai. 

 ANGELA. Madrilen egon zanean 
bera, kanposantua... esan 
eutsela kanposantuan ate 
baten sartu eta bestean 
ezetza bere izena ipini.  
Eta esan eutsiela: 
- Bai, emoten badeustazue hau 
egiten dauena (pistola) nik 
hori egingo dot, hori barik 
ez, baia horregaz bai. 
 

   
KANPOSANTUKO BELARRA 
Jose Mari eta Angelaren bertsioa 
 
 

Lehorte handia zelarik baten batek tabernan aipatu zuen 
bazekiela non ziren zarankada bi belar. Hori entzun zuen 
beste batek bazekien San Juaneko kanposantuan zela belarra, 
eta berak aurretik bildu behar zuela erabaki zuen. Bigarren 
hori jadanik belarra mozten ari zen lehena hilerrira heldu 
eta zarana horma gainetik bota zuenean barrura; zaran 
hegalaria ikustean, hilek urten ziotela pentsatu zuen 
segalariak eta ihes egin. Horrela bigarren joan zenak belarra 
eraman zuen mozteko lana egin gabe.  

Angelak gaineratzen du beldurtu zenak gero kontatuko 
zukeela arima batek urten ziola. 
 

JOSE MARI. ...sikitea. Da 
Bengoetzean eukiteun 
alkatebaltza tabernea.  
Ba gison batek esaniun: 
- Bayakianoñagos  
sarankadabi bedarra! 
Aixikarribioadas  
da... 

Bai besteremapere 
baeoan, ekina. Da besteaka 
orentzunordun einun: 
- Nau araxejongono. 

Joansan aurreti. De 
bestea seineuene? Ba, 
barrunbata bedarbaten da 

 JOSE MARI. ...sikitea. Eta 
Bengoetzean eukiten  
euan alkate baltzak tabernea. 
Ba, gizon batek esan ei euan:
- Bajakiat non jagoz 
zarankada bi bedarra!  
Haiexek ekarri behar joadaz 
eta... 

Baia besteren bat bere 
baegoan, ekiena. Eta besteak 
hori entzun orduan egin euan:
- Neu haraxe joango nauk. 

Joan zan aurretik. Eta 
besteak zer egin euan? Ba 
barruan bata bedarra baten 
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bestea joanda sarana,  
“taun!” Sanjuan kanposanture 
botauen. Mekaguendiez! Gisona 
pentzauunurtenotzela! 
urtenotzela batematek anda! 
Baye bestea listoa, 
besteagero bedarrebagiaz 
etzera! (barre). 
ANGELA.   Entendidosu? 
GALDERA. Ez... 
ANGELA.  Kanposantuen, San 
Juangoan, egonisen bedarra, 
bedarra; bedarra bakisu? Da 
sikite, sikiteandie. Da 
batekesanieuene  
(Bengoetzeko ostatuan, 
Ibarran): 
- Sanjuango kanposantuun  
bayosaka... 
JOSE MARI. Es: bayakianoñosa 
sarankadabibedar. 
ANGELA. ...sarankadabi  
bedar. Ta bestebatek 
entzunotzen. Esantzen:  
- A! Ori arajoangoda 
bedarretan; oribañolenago  
neu joanbeot. 

Daneoan, kanposantuen 
barrun bedarra ebaten, 
ebaten.  
Da bestea joansangero, an, 
seineuen? Sarana kuxute, ba 
bota barrure sereti, 
ormaganeti barrure bota.  
Da besteak ekosieuenean 
ormati sarana datorrela... 
buu... besteak! Ba, 
urtenotzielata!  
GALDERA. Zer da sarana? 
ANGELA. Sarana da zestoa, 
sarana bedarra emen, 
bedarrekartesanleen saranean, 
holangoandia, bai: 
otzarandia. Etaai, ba seeti, 
ormati bestaldera botauenean 
bestea  
bildurtukosan, ta bestea 
kanposantuno...  
GALDERA. Arimeak... 
ANGELA. Arimarematek 
urtenotzela ta! Ba joangosan 
ta siñistukotzin... Bai: 
“Aitizu, fulanoak serari 

eta bestea joan eta zarana, 
“taun!” San Juan kanposantura 
bota euan. Mekaguendiez! 
Gizonak pentsatu euan urten 
eutsela! urten eutsela baten 
batek han eta! Baia bestea 
listoa, bestea gero bedar 
ebagiagaz etzera! (barre). 
ANGELA. Entendidu dozu? 
GALDERA. Ez... 
ANGELA. Kanposantuan, San 
Juangoan, egon ei zan 
bedarra, bedarra; bedarra 
badakizu? Eta sikite, sikite 
handia. Eta batek esan ei 
euan (Bengoetzeko ostatuan, 
Ibarran): 
- San Juango kanposantuan 
bajagozak... 
JOSE MARI. Ez: bajakiat non 
jagoz sarankada bi bedar. 
ANGELA. ...zarankada bi 
bedar. Eta beste batek  
entzun eutsen. Esan eutsen: 
- A! Hori hara joango da 
bedarretan; hori baino 
lehenago neuk joan behar dot.

Eta han egoan, 
kanposantuaren barruan 
bedarra ebagiten, ebagiten. 
Eta bestea joan zan gero, 
han, zer egin euan? Zarana 
kuxu eta, ba bota barrura 
zeretik, horma ganetik 
barrura bota. Eta besteak 
ikusi euanean hormatik zarana 
datorrela... buu... besteak! 
Ba, urten eutziela eta!  
GALDERA. Zer da zarana? 
ANGELA. Zarana da zestoa, 
zarana bedarra hemen, bedarra 
ekarten zan lehen zaranean, 
holango handia, bai: otzara 
handia. Eta hai, ba zeretik, 
 hormatik bestaldera  
bota euanean bestea 
bildurtuko zan, eta bestea 
kanposantuan...  
GALDERA. Arimeak... 
ANGELA. Arimaren batek urten 
eutsela eta! Ba joango zan 
eta sinistuko eutsien... Bai: 
“Aditu egizu, fulanoak zerari 
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arimea urteindotzo Sanjuago 
kanposantun” (barre). 
 

arimeak urten egin deutso San 
Juango kanposantuan” (barre).

Hurrengo irri istorioa (Izarea eta kalabaza) kontatu 
aurretik, Angelak dio bera ere, aitzinean, hilerri ondoan 
pasatzean beldur izaten zela. 
 
 
 
 
IZARA ETA KALABAZA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Garizuman arratseko kalbarioetatik (gurutz-bidea) 
zetozen jendeak iziarazteko, gazteek urten zieten izara bat 
jantzirik eta kalabaza batez buru hezurra eginda.  

Horiek zirela aitzineko sorginak dio Angelak, eta orain 
ez duela gehiago haietan sinesten. 
 

ANGELA. Gauetan eite sirean 
kalbarioak. Emen, ementxe, 
Urioitin -ba, urte gustia 
elexan eiten gendun:  
Garisuma gusti gusti gustin 
kalbarioak, Garisuman. 
(Ondoan hainbat besta 
aipatzen du, ikus Garizuma, 
XI. kap. “Ospakizunak”). 
  Da gasteak ordun  
-emen oingitxi bisigara,  
baye ordun jenteasko 
bisitensirean- diguala 
kalabaseagas ein karabelabat 
da imini barrun argie  
tigual urten, daenee!  
jentea karraka... Igual 
isereagas, suribetegasa bata 
plantaute. Da gero ya... baai 
sorginek: orrekisitensirean 
sorginek! 
GALDERA. Zuk ez duzu 
sinesten? 
ANGELA. Es, es, nik 
estosiñisten. Leen 
siñistuteneunde neupere 
gausasko, e? Bayoin es. 
GALDERA. Sorginetan ere bai? 
ANGELA. Bai, bai, siñistu 
bai, gausasko siñistu.  
Orriki bestemunduko 
dorrikontukas bai. Da 

 ANGELA. Gauetan egiten zirean 
kalbarioak. Hemen, hementxe, 
Urigoitin -ba, urte guztia 
eleizan egiten genduan: 
Garizuma guzti guzti guztian 
kalbarioak, Garizuman. 
(Ondoan hainbat besta 
aipatzen du, ikus Garizuma, 
XI. kap. “Ospakizunak”). 

Eta gazteak orduan  
-hemen orain gitxi bizi gara, 
baia orduan jente asko 
biziten zirean- eta igual 
kalabazeagaz egin kalabera 
bat eta imini barruan argia 
eta igual urten, eta enee! 
jentea karraka... Igual 
izareagaz, zuri bategaz bat  
plantatuta. Eta gero ja... 
baai, sorginak: horreek 
izaten zirean sorginak! 
GALDERA. Zuk ez duzu 
sinesten? 
ANGELA. Ez, ez, nik ez dot 
sinesten. Lehen sinestuten 
nenduan neuk bere gauza asko, 
e? Baia orain ez. 
GALDERA. Sorginetan ere bai? 
ANGELA. Bai, bai, sinistu 
bai, gauza asko sinistu. 
Horreek beste munduko eta 
horrekaz kontukaz bai. Eta 
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sorginetan bebai. Eta  
urten arimak... Uf! Qué 
horror leenago! (Jose Marik 
barre). 

sorginetan bere bai. Eta 
urten arimak... (Uf! (Qué 
horror, lehenago! (Jose Marik 
barre). 

   
IZARA ETA KALABAZA 
Pablo eta Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulalik eta Pablok pasadizo bera kontatu zuten. Pablok 
gaineratu zuen behin emakume bat aizkoraz eraso zitzaiola 
kalabazadunari, eta hanka egin behar izan zuela harek. 

Sorgin kontu asko gezurrak zirela adierazi gura zuen 
Eulalik, nahiz eta lehenago aipatu zuten Petroleoren 
ajilidadea egiazkoa izan (VIII. kap. “Familiarrak”).  
 

EULALI. Sorginak lenago 
bastargustitan otesirean. 
Baisergaiti?  
Edosein gausa ipintaurien 
jauntzita igual... 
PABLO. (Barre) Bai, gu  
geuk, geupe ... kalbariotati 
urten... 
EULALI. Gaubian elexati 
jentea berandu. 
PABLO. Kalabaseagas: agoa, 
begik... da sartute barruin 
kandelea. Da mutilbete, 
bagas. Da gero trapo suribete 
kuxute... 
EULALI. Ixera ba buruti... 
PABLO. Da enbrabatek  
ein... Ba, geuko 
kendutespadou ileiten  
dau (kalabazaduna). 
EULALI. Askoreas.  
Bildurrik eseukan. 
PABLO. Jentegustie geldi. 
Denbrabateke ordintxe 
kortarajatzite kortan 
gordetauen askorea, ta  
jentegustie ikeratute, 
bueltaute, eta  
aganaskoreas yoiten. Ta gu  
geukesatetzen 
(kalabazadunari):  
- (Ixilka) Karraik,  
karraik! 
Ta  karraiten salbau, 
teesekingero nor sanik 
(barre). 

 EULALI. Sorginak lehenago  
baztar guztitan egoten 
zirean. Baia zergaitik? 
Edozein gauza ipinten eudien 
jantzita igual... 
PABLO. (Barre) Bai, gu  
geuk, geuk bere ... 
kalbariotik urten... 
EULALI. Gauean eleizatik  
jentea berandu. 
PABLO. Kalabazeagaz: agoa, 
begiak... eta sartuta barruan 
kandelea. Eta mutil bat, ba 
hagaz. Eta gero trapo zuri 
bat kuxu eta... 
EULALI. Izara bat burutik... 
PABLO. Eta enbra batek 
egin... Ba, geuk kenduten ez 
badogu hil egiten dau 
(kalabazaduna). 
EULALI. Aizkoreagaz. 
Bildurrik ez eukan. 
PABLO. Jente guztia geldi.  
Eta enbra batek orduantxe 
kortara jetzi eta kortan 
gordetan euan aizkorea, eta 
jente guztia ikaratuta, 
bueltatuta, eta hagana 
azkoreagaz joiten. Eta gu 
geuk esaten geuntsen 
(kalabazadunari):  
- (Ixilka) Karra egik, karra 
egik! 
Eta karra egiten salbatu, eta 
ez ekien gero nor zanik 
(barre). 
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EULALI. Oseake selako 
fantasik lenago jenteak... 
GALDERA. Zuk uste duzu sorgin 
guztiak kalabaza bezelakoak 
zirela? 
EULALI. Es, es. Badagos 
gausa... Se guri kontauskuna 
ori, Santik  
defuntue... 

EULALI. O sea que zelako 
fantasiak lehenago jenteak...
GALDERA. Zuk uste duzu sorgin 
guztiak kalabaza bezelakoak 
zirela? 
EULALI. Ez, ez. Badagoz 
gauzak... Zer guri kontatu 
euskuna hori, Santik 
defuntua... 

   
Felix zuen izena kalabazadunak eta Gregoria aizkora 

hartu zuen emakumeak; dirudienez, hura konturatu zen gazteak 
adarra jotzen ari zirela eta ez zuen burla preziatu.  
 
 
 
 
GAUA GAUEZKOENTZAKO 
Eulaliren 1. bertsioa 
 
 

Gau batez, Ibarratik Urigoitirantza zetozen Santik eta 
lagunak bultu bat ikusi zuten bidean. Ondotik pasatzean 
“gabon” esan zioten eta harek erantzun: “Bakean dagoenari 
bakean utzi. Gaua gauezkoentzako eta eguna egunezkoentzako”. 
Bi lagunak korrika hasi ziren etxera. Hara sartu eta, atean 
danba bat entzun zuten; biharamunean hamar hatzamarren markak 
erreta ikusi zituzten atean.  

Istoria guztiak gezurra ez diratekeela-eta kontatu zuen 
Eulalik. 
 

EULALI. Badagos gausa...  
Se guri kontauskuna ori, 
Santik defuntue... Etorriisen 
Ibarretik bera tabestobat, 
segurube. Eta egoneisen 
bultubat.  
Da: 
- Ene! An se gisonyao  
guribegira latetanda. 
- Es, ori esdokisona  
-besteak esaniotzen,  
bestainorsan launa: ori  
bera Santi bera... berari 
kontautzien atxineko  
sarrak. 

Da esaniotzan: 
- Ba, mutil, or edosebete 
bayao. 

Da esaniotzan:  
- Gauon! -ondoti pasaordun 
bultubat egonisanda. 

 EULALI. Ba dagoz gauzak... 
Zer guri kontatu euskuna 
hori, Santik defuntua... 
Etorri ei zan Ibarratik bera 
eta beste bat, seguru bere. 
Eta egon ei zan bultu bat. 
Eta: 
- Ene! Han zer gizon jagok 
guri begira latetan eta. 
- Ez, hori ez dok gizona  
-besteak esan ei eutsen, ba 
ez dakit nor zan laguna: hori 
bera Santi bera... berari 
kontatu eutsien atxineko 
zaharrak. 

Eta esan ei eutsen: 
- Ba, mutil, hor edozerbere 
bajagok. 

Eta esan ei eutsen:  
- Gauon! -ondotik pasatu 
orduan bultu bat ei zan eta. 
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- Bakean dagonari bakean 
itxi. Gaube gaubeskoentzako 
deguna eguneskoentzako. 

Da emoniotzin  
karreairi segurube.  
Eta leenengoetxean 
sartuisian: 
-bi... lagunbisien 
etxebitekoak,  
baileenengo etxean 
sartuisirean- datea itxi. 
Datea itxias nastean,  
“pun!”, atetana sera, sagatea 
eskuena, “buah!”, eskuak. 

Urrungogoxean sabalduta 
urten dabe, eguna  
sabaldute, ta amarr 
atzamarrak egoneisiren 
erreta, an, marka suagaz: 
amarratzamarrak. Ori 
kontetauen. Niki, niki, ori 
siñistu... esdaki baña... 
atxineko... (barre) 
PABLO. Ba! esakerabat. 
 

- Bakean dagoenari bakean 
itxi. Gauba gauezkoentzako  
eta eguna egunezkoentzako. 

Eta emon ei eutsien 
karreari seguru bere. Eta 
lehenengo etxean sartu ei 
zirean:  
-bi... lagun bi zirean etxe 
bitakoak, baia lehenengo 
etxean sartu ei zirean- eta 
atea itxi. Eta atea itxiagaz 
nahastean, “pun!”, atetan 
zera, zagatea eskuena, 
“buah!”, eskuak. 

Hurrengo goizean zabaldu 
eta urten dabe, eguna 
zabalduta, eta hamar 
hatzamarrak egon ei zirean 
erreta, han, markak suagaz: 
hamar hatzamarrak. Hori 
kontetan euan. Nik, nik, hori 
sinistu... ez dakit baina... 
atxineko... (barre) 
PABLO. Ba! esakera bat. 

   
GAUA GAUEZKOENTZAKO 
Eulaliren 2. bertsioa 
 
 

Hurrengo elkarrizketan Eulalik zehaztuko zuen gizonak 
Ibarrako ostatutik zetozela eta topatu zuten bultua asto 
itxurakoa zela. Santiren laguna Elexalden bizi zan, eta Santi 
beheragoan, Ibarratik hurbilagoan; azken honen etxean babestu 
ziren. Zehaztasun horiez gain, Eulalik hainbat aldakuntza 
sartzen du istorian (ikus beheraxeago). 

 
EULALI. Urigoitin igonauen 
tabernati berak etabestoat, 
bestea esdakitnorsan,  
Santi. Eta topauun bultobat, 
eta:  
- Oño! Ortxe bayago  
olango gausa txarremat. 

Eta: 
- Oño! Astoa -plantatu  
yakien aurrean astoandibat. 
  
Ta: 
- Oño! Oriastoa esda 
Uriuitikoa. Banoa... Bagoas 
etzera ariñetan. 

  
EULALI. Urigoitin igon euan 
tabernatik berak eta beste 
bat, bestea ez dakit nor zan, 
Santi. Eta topatu euan bulto 
bat, eta: 
- Oño! Hortxe bajagok  
holango gauza txarren bat. 

Eta: 
- Oño! Astoa -plantatu jakien 
aurrean asto handi bat.  
Eta: 
- Oño! Hori astoa ez da 
Urigoitikoa. Banoa... Bagoaz 
etzera arinetan. 

Eta zer egin euan? Igon 
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Eta sereineuen? Igon 
ariñetan etzera eta sartu 
bilortuta, bestea berebai, 
beste lagunabere an. Ta  
ori eineuenorduen, “dran, 
dran” atea jootzan batomatek. 
Santi urteneban da 
periudikubet atetan, sabalik, 
ikusi eban. Aiikusirik 
etzera, umiakanata juansan, 
segun, da andreaesautzan: 
- Or kanpoan pediorikubatao  
atetan. 
- Su, suk moskorra 
ekarridosu, esta? andia  
-esautzan andreak, segun. 
  
Eta: 
- Es, andra, urteisu  
kanpora. 

Kanpora urtenauen  
orduen egonsirean periodikue; 
berape ikusieban, segun, 
andreak. Ateaitxi  
karraka ta urrengogunean esku 
markak, bost eskumarka,  
olan atetan egonsirean 
erreta, atean. Erreta 
bostatzamarrak,  
olan (esku zabalaz mahain 
gainean kolpe bat emanez). 
... 
GALDERA. Astoa topatu 
zutenean ez zien esan “Gaua 
gauezkoentzat eta...? 
EULALI. ...egune 
eguneskoentzat”, orixe, 
orixeaistiyata. Ori 
kontestautzan, bai 
besterikestakit. Etzera,  
ta sartusiran bestelaguna 
bebai goragoan bisisen, 
Elexalden, elexeondoan, eta 
sartusan angoetzean.  

Ori entzuteadakonik, 
guregisonakontatendau ori. 
 

arinetan etzera eta sartu 
bildurtuta, bestea bere bai, 
beste laguna bere han. Eta 
hori egin euan orduan, “dran, 
dran” atea jo eutsen baten 
batek. Santik urten euan eta 
periodiku bat atean, zabalik, 
ikusi eban. Hai ikusirik 
etzera umeak gana eta joan 
zan, segun, eta  
andreari esan eutsen: 
- Hor kanpoan periodiko bat 
dago atetan. 
- Zu, zuk mozkorra  
ekarri dozu, ezta? handia  
-esan eutsen andreak, segun. 
  
Eta: 
- Ez andra, urten egizu 
kanpora. 

Kanpora urten euan 
orduan egon zirean 
periodikua; berak bere ikusi 
euan, segun, andreak. Atea  
itxi karraka eta hurrengo 
egunean esku markak, bost 
esku marka, holan atetan  
egon zirean erreta, atean. 
Erreta bost hatzamarrak, 
holan (esku zabalaz mahain 
gainean kolpe bat emanez). 
... 
GALDERA. Astoa topatu 
zutenean ez zien esan “Gaua 
gauezkoentzat eta...? 
EULALI. ...eguna 
egunezkoentzat”, horixe, 
horixe ahaztu jat. Hori 
kontestatu eutsen, bai 
besterik ez dakit. Etzera, 
eta sartu zirean beste laguna 
bere bai goragoan bizi zan, 
Elexalden, eleiza ondoan, eta 
sartu zan hango etzean.  

Hori entzutea daukat 
nik, gure gizonak kontaten 
dau hori. 

Ohartzeko da lehen bertsioko “Gaua gauezkoentzako...” 
falta dela hemen eta, aldiz, periodikoarena dugula. Azken hau 
beste istoria baten interferentzia dateke, Araneko Hilbegira-
rena (V. kap. “Sorginak”). Preseski, bi gertakariak 
alderatzen ditu berriemaileak: Araneko Hilbegira-z egiazkoa 
dela esango du, baina Gaua gauezkoentzako-ari buruz segur ez 
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dakiela dio, protagonista ere Santi bera edo beste bat ote 
zen zalantzan dela. 
 
 
 
 
GAUA GAUEZKOENTZAKO 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Gau batez bidetik zihoala arran-hotsa entzun zuen 
artzain batek. Abere bat zelakoan esan zion ea ez zuen egunez 
nahikoa jateko astirik izan. Erantzuna: “Gaua gauezkoentzako 
eta eguna egunezkoentzako”. Gizona korrika abiatu zen.  

Sofik ez daki zuzen nori gertatu zitzaion hori, bakarrik 
Urigoitikoa zela. Gabriela auzoari entzun dio. 
  

SOFI. Dagero baurigoitin 
basoti torriisen estaise 
pastore -one  
Krabielakesateuen- ba  
etorriisenta batenbata  
bidien alboan, bidien 
alboano: “drondrondron, 
drondrondron”, arrana, 
arrana, arrana sannnoyoiten. 
Da apasakeran esanotzela, 
pasakeran esanotzela  
ori, ba: 
- Estokeukini gau... egunese 
naikua jatekodenporarik 
oraine egonbariki, ba  
ainbeste arranotzean? 

Eta kontestautzela: 
- Gaue gaueskoentzako tegune 
eguneskuentzako. 

Yios! Besteorrek karra 
itzela... (barreak). 

 SOFI. Eta gero, ba Urigoitin 
basotik etorri ei zan ez 
dakit zer pastore -honek, 
Gabrielak esaten euan- ba 
etorri zan eta baten bat 
bidearen alboan, bidearen 
alboan: “dron-dron-dron,  
dron-dron-dron”, arrana, 
arrana, arrana sannno joiten. 
Eta hak pasakeran esan 
eutsela, pasakeran esan 
eutsela hori, ba: 
- Ez dok eukin gau... egunez 
nahikoa jateko denborarik 
orain egon barik, ba 
hainbeste arran-hotsean? 

Eta kontestatu eutsela: 
- Gaua gauezkoentzako eta 
eguna egunezkoentzako. 

Dios! Beste horrek karra 
itzela... (barreak). 

   
GAUA GAUEZKOENTZAKO 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

Hurrengo elkarrizketan berriro kontatu zuenean gauzak 
zehazkiago lekutuko ditu Sofik. 
 

SOFI. Ba Urigoitin dao, ba 
Eleskinene an pasoa,  
errekati pasaubeada,  
errekati tegeo  
saltoandiedao errekati. Eta 
errekeen alboan, alboan 

 SOFI. Ba, Urigoitin dago, ba, 
Elexkinan han pasoa, 
errekatik pasatu behar da, 
errekatik, eta gero saltu 
handia dago errekatik. Eta 
errekaren alboan, alboan ei 
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iusan: “drindron, drindron, 
drindron”. Ganadu  
-pentzadeun berak- 
ganaduiteriala. Baye sano 
joiten arrana, arrana. 
Desanitzen: 
- Estok naikoeini,  
ba ainbeste arranotza 
erabilteko? Estok egunes 
naikuin,  
oinotekota? 

Ta kontestautzela: 
- Gaue gaueskuentzako tegune 
eguneskuentzako. 
Yio! Beste ori... karra 
itzela (barre). 

egozan: “drin-dron, drin-
dron, drin-dron”. Ganaduak  
-pentsatu euan berak- 
ganaduak egiten eudiela. Baia 
sano joiten arrana, arrana.  
Eta esan ei eutsen: 
- Ez dok nahiko egin,  
ba hainbeste arran-hotsa 
erabilteko? Ez dok egunez 
nahiko egin, orain egoteko 
eta? 

Eta kontestatu eutsela: 
- Gaua gauezkoentzako eta 
eguna egunezkoentzako. 

Dios! Beste hori... 
karra itzela (barre). 
 
 

   
 
 
BEHOR BIHURRIAK 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Otxandianoko tabernatik gaueko ordubietan urtetean gazte 
batzuek behorrak ikusi zituzten eliza aurreko zelaian. Haien 
gainera igo ziren, baina dorreko erlojuak hirurak jo 
zituenean behorrak txinpartaka hasi ziren eta zaldunak 
lurrera bota. 

Ibarrako Palaziokoa zen Sofiren amari kontatu zion 
bertan (Lanbarrienean) neskame egon zen Otxandianoko batek.  
 

SOFI. Estao kanpo 
aundirenbata elexienaurrien 
edo, Otxandianon? ... Ba, 
gure amak amazortzi urte  
ukineuesenean, ba ukindaudin 
ango neskatobat  
Lanbarrenean krida.  
Darekesatieuen se  
gureuene, ba, koxiana, ba... 
Gaubian gisonok, ba mutil... 
gasteak! ba danak serean, ba 
tabernan. Ta goxeko 
ordubitanedo urtenda...  
iosan dana balegre.  
Da kanpori biorresbeteik.  
Dakordauiudin biorren ganean 
plantaubiaeudiela. Da 
kuxiudisen batzuk, ba 
biorroketa, ba  

 SOFI. Ez dago kanpo haundiren 
bat eleizearen aurrean  
edo, Otxandianon? ... Ba, 
gure amak hamazortzi urte 
eukin euazanean, ba eukin 
eudien hango neskato bat 
Lanbarrinean krida. Eta  
harek esaten ei euan zer gura 
eudien, ba, kuxu han, ba... 
Gaubean gizonok, ba mutil... 
gazteak! ba danak zerean, ba 
tabernan. Eta goizeko  
ordubietan edo urten eta... 
ei egozan danak, ba alegre. 
Eta kanpa hori behorrez 
beterik. Eta akordatu ei 
eudien behorren ganean 
plantatu behar eudiela. Eta 
kuxu ei eudiezan batzuk, ba 
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montauiudis... batzu 
montauisien.  
Baye estakit  
irurekedo joordin  
-torrean joiteidaudeite-  
aipiorrak... bai!  
Jenteaka larri  
testu  
biorreti jausten: dana  
txispotzeasetziiotzein!  

Biorrak. 
Alanesateiuenarek.  
Otxandioko ukin gure  
amaketa lagune, eta 
arekesanieuen. Eta gustiek 
tabernatijoanda berobero, 
biorrakonordin  
kuxute ganeanplantau.  
Baye estakit ordubik ela 
irurek, ordin ai 
txispotzeasetziotzin, torrean 
goordin. 

behorrok eta, ba montatu ei 
eudiez... batzuk montatu  
ei zirean. Baia ez dakit 
hirurak edo jo orduan  
-torrean joiten ei daudie 
eta- haik behorrak... bai! 
Jenteak larri eta hestu 
behorretik jausten: danak  
txispa-hotsea esetzi ei 
eutsien!. 

Behorrak.Halan esaten ei 
euan harek. Otxandioanoko 
eukan gure  
amak eta laguna, eta harek 
esan ei euan. Eta guztiak 
tabernatik joanda bero-bero, 
behorrak egon orduan  
kuxu eta ganean plantatu.  
Baia ez dakit ordu biak ela 
hirurak, orduan haik txispa-
hotsea esetzi ei eutsien, 
torrean jo orduan. 
 

   
 
BEHOR BIHURRIAK 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

Istoriaren bukaera argi ikusten ez nuela eta hurrengo 
elkarrizketan galdegin nion Sofiri zer bilakatu ziren 
behorrak beren txispa-hotsekin. Irudiz, behorrak txinpartaka 
hasi eta desagertu ziren. Bestalde, gertakaria Ubidean 
kokatua da eta ez Otxandianon. 
 

SOFI. Ubidean idao  
elexearen aurrean 
kanparenbat, eta gaste 
kuadrillabat tabernatiurtenda 
joanisianda ba, biorrak  
landan, ba paste... pastin.  
Da (barre) ganean plantau, 
beorren ganetan. Bai ba 
beroiegosanda, kaskoaberotute 
ta. Danangobaten  
torrean esdaipase  
orduko ordin, ordubikedo 
irurekedo, danaka 
txispotzeasetziiotzeinde! 
Mutilok pasaute paraisiran 
... Biorrak, kanbiausirean 
biorrakesisitea ...  
(Eta gero) desaparesidu, 

 SOFI. Ubidean ei dago 
eleizearen aurrean kanparen 
bat, eta gazte kuadrila bat 
tabernatik urtenda joan ei 
zirean eta ba, behorrak 
landan, ba paste... pastean. 
Eta (barre) ganean plantatu, 
behorren ganetan. Bai ba bero 
ei egozan eta, kaskoa 
berotuta eta. Eta honango 
baten torrean ez dakit ba zer 
orduko orduan, ordu biak edo 
hirurak edo, danak txispa-
hotsea esetzi ei eutsien eta! 
Mutilok pasatuta paratu ei 
zirean ... Behorrak, kanbiatu 
zirean behorrak ez izatera 
... (Eta gero) desaparezidu, 



 
desaparasidu inyakosen ... 
Parteonekoak esiranisin! 

desaparazidu egin jakozan ... 
Parte-onekoak ez zirean izan!
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 Kapitulu V 

 
 
 

SORGINAK 
 
 
 
 
 
 Sorgin izena izaki mitiko askori ematen diote Orozkon, 
baina haietarik batzuk bakarrik azaltzen dira kapitulu honetan. 
Sorginak, zentzu zehatzean, naturaz-gaineko ahalak edo ahal 
magikoak dituzten jendeak dira; horiei esker, itxura aldatzen 
dute, hegaldatzen dira edota auzoei kalte egiten diete.  
 Ez ditut sail honetan sartu familiarren indarrak baliatzen 
dituzten sorginak: Orozkon hain dira ospetsuak kapitulu oso bat 
atxiki baitut haientzat. 
 
 
 
 
ARANEKO HILBEGIRA  
Pabloren eta Eulaliren bertsioa 
 
 
 Orain hirurogei bat urte, Araneko gizon bat katu bihurtzen 
ei zen. Gizon horri buruz bada hainbat kontakizun, eta bi 
titulutan banatu ditut. Lehenean, Araneko hilbegira deituan, 
gizon horren emaztearen hilbegirako gertakariak biltzen dira; 
bigarrenean Araneko gizakatua-an, gizon berari leporatzen 
zizkioten lapurketak edasten dira. 
 
 Araneko hilbegira bi aldiz kontatu didate, Pablok eta 
Eulalik 1985ean eta Eulalik bakarrik 1986an. Hona laburpena. 
Orain dela hirurogei bat urte emakume bat, “Zelestina, hil zen 
Aranen eta, ohi legez, hilbegiran bildu ziren auzoak, haien 
artean Eulaliren izeko bi, Juana Larrea eta beste bat. Bat-
batean esku-ukaldiak entzun ziren leihoan eta, Juana nor zen 
joan zenean, hiru fraileren erretratua agertu zen han, periodiko 
baten legez. Berdenboran izugarrizko zaratak entzun ziren etxe 
hartan eta zenduaren senarra, “Teofilo Etxebarria, sartu zen 
gorpua ohostera; beilariak otoizka eta inar-makilka eraso 
zitzaizkionean gizona katu bilakatu eta ihesi joan zen 
eskaileretatik behera; baina joan aintzin intxaur batetik 
sobrekama bat atera zuen eta emaztearen ohe guztia estali zuen 
hartaz. Bitartean, harrabots handiak entzun ziren hilaren seme 
bat, “Marcos, fraile zegoen komentuan ere, eta haren etxean 
zerbait gertatu zela igarri zuten: biharamuneko mezatik landa 
estola (liburua?) utzi zioten zabalik fraileari (holan jakiten 
baita nor den sorgina) eta komentutik bota zuten. Aitak 
(gizakatuak) parte-txarrekoak zituen, Pablok dioenez. 
 Gaia minbera baita, protagonisten izenak aldatu ditut, eta 
izartxo bat dutela agertzen dira. 
 
EULALI. Ba, Aranen ilsan,  EULALI. Ba, Aranen hil zan, 
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ba, andrabat. Da angoetxeko 
jentea... Ba, egonsan 
semebat fraile. Da  
gaubean (auzoak hilbegiran 
bilduta zirela)  
joitotzien bentana, leyoa: 
dran, dran, dran. Da 
nireiseko (Juana) suutean 
egonsan da nordan atea 
júensan. Da pedioriko 
andibat erretratukas irulau 
fraile erretratukas 
dabentanan. Oride 
beredikoade, e? Orida 
ikusia. 

ba, andra bat. Eta hango 
etxeko jentea... Ba, egon 
zan seme bat fraile. Eta 
gaubean (auzoak hilbegiran 
bilduta zirelarik) joiten 
eutsien bentana, leihoa: 
dran, dran, dran. Eta nire 
izeko  (Juana) subetean egon 
zan eta nor dan atean joan 
zan. Eta periodiko handi bat 
erretratuakaz hiru-lau 
fraile erretratuakaz, eta 
bentanan. Hori da  
beridikoa da, e? Hori da 
ikusia. 

PABLO. Ori esta 
atxinekoaisin... 
EULALI. Esda atxinekoa  
baño ba, urteatira... 

An ikusi. Da:  
- Ene! -bera sustaute 
suutera: 
-Tia! -se arentia eta 
gurentia, gure nire tien  
tia san bat, arentia ai 
ilsanena, eta nire tia san 
bat. Da:  
- Tia! -euskeraz esautzan- 
Isiko! Begitu ser  
daoen or kanpuen: daos  
iru fraile, ba bentanan. 
Sabaldudo bentana, leyoa,  
ta daos irufraile. 
Da ortan yoan...: - A bai! 
Serretedau? 

Ditzelesko sagatak 
etxean: “Uuhf”: olakustibe 
sagataka. 

 PABLO. Hori ez da atxinekoa 
izan... 
EULALI. Ez da atxinekoa 
baino ba, urteak dira... 

Han ikusi. Eta:  
- Ene! -bera sustatuta 
subetera: 
 - Tia! - zer haren tia eta 
gure tia, gure nire tiaren 
tia zan bat, haren tia hai 
hil zanarena, eta nire tia 
zan bat. Eta:  
- Tia! -euskeraz esan 
eutsen- Izeko! Begitu zer 
dagoen hor kanpoan: dagoz 
hiru fraile, ba, bentanan. 
Zabaldu dot bentana, leihoa, 
eta dagoz hiru fraile. 

Eta horretan joan...:  
- A bai! Zer ete da hau? 

Eta itzelezko zagatak 
etxean: “Uuhf”: ohola 
guztiak bere zagataka. 

PABLO. Ta semea 
komentuanbere ba igirrieuen.
EULALI. Fraila, komentuan, 
egonsanlekuan isinisiran 
soportau an frailak: edosebe 
pasetansala batonmaten 
familien.  
Da ilsan baten...  
angoaren ama ilsan, 
frailenbaten ama. 

Da gero (hilbegiran) 
ait(ak)... urteneuen 
gorpueta gorpuerongurotzien, 
ostueingureurei  
gorpue. Da gisomat  
sartuisen gorpueostutan, 
kuxetan gorpua  
oeti, berakin (sic) 
eroateko. Da, ba jentegusti 

 PABLO. Eta semeak komentuan 
bere bai igarri euan. 
EULALI. Frailea, komentuan, 
egon zan lekuan ezin ei 
zirean soportatu han 
fraileak: edozerbere pasetan 
zala baten baten familian. 
Eta hil zan baten... 
hangoaren ama hil zan, 
fraileren baten ama. 

Eta gero (hilbegiran) 
ait(tak)... urten euan, 
gorpua eta gorpua eroan gura 
eutsien, ohostu egin gura 
eudien gorpua. Eta gizon bat 
sartu ei zan gorpua 
ohostutan, kuxetan gorpua 
ohetik, berekin (sic) 
eroateko. Eta, ba, jente 
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asisan erresetan eta an 
gausakegiten eta...  
“rrraaa”: ba batonmatzuk, ba 
bereinkesiñoapotetan edo  
asisiranordun, katu  
andibat formauyakin  
da: “Miaoo!”, olan 
garratzeinion begi 
gorrigorrikas eta 
eskilleratati biera 
urteiniun kanpokoatetatik  
ta joansan. 

guztia hasi zan errezetan 
eta han gauzak egiten eta... 
“rrraaa”: ba baten batzuk, 
ba bedeinkazinoak botetan 
edo hasi zirean orduan, katu 
handi bat formatu jakien 
eta: “Miaoo!”, holan  
garrasi egin ei euan begi 
gorri-gorrikaz eta 
eskileratatik behera  
urten egin ei euan kanpoko 
atetatik eta joan zan. 

PABLO. Baye urtenordin 
indauen beste gausebat: 
intxaurbet apurtu, 
intxaurren, ba kaskaren 
barrualdeti ateraieuene 
sobrekamea, ta oegustie  
tapaion aregas.  
Intxaurkoskolean batute 
iuken. 
EULALI. Bai, sobrekamabat. 
Da oya tapauinotzen. 
Intxaurrean barrun ieukan, 
intxaurra -ori etxat  
akordau-: katua parausen 
orduan katu, intxaur 
kaskarati aterauan  
sobrekama andibat eta 
ifinieuen oya tapauta osoan, 
gorpua osoan  
tapauta. Da berak, “miauuu” 
egin dolango begi 
gorrigorrikas,  
eskapaieun, ankartean 
bustana sartuta júanisen 
andi sear. 

 PABLO. Baia urten orduan 
egin euan beste gauza bat:  
intxaur bat apurtu, 
intxaurraren, ba kaskararen 
barrualdetik atera ei euan 
sobrekamea, eta ohe guztia 
tapatu ei euan haregaz. 
Intxaur koskolean batuta ei 
eukan. 
EULALI. Bai, sobrekama bat. 
Eta ohea tapatu egin eutsen. 
Intxaurrean barruan ei 
eukan, intxaurra -hori ez 
jat akordatu-: katua paratu 
zan orduan katu, intxaur 
kaskaratik atera euan 
sobrekama handi bat eta  
ifini euan ohea tapatuta 
osoan, gorpua osoan 
tapatuta. Eta berak, 
“miauuu” egin eta holango 
begi gorri-gorrikaz, 
eskapatu ei euan, hankartean 
buztana sartuta joan ei zan 
handik zehar. 

Da orduan fraileabe 
urrengoegunian, abisu 
botautzianordun ama ilsala, 
elduyakon orduen  
abisue -ba, komentoti  
frailak aitueubin- de  
iminiorin segurube...  
sera sabalik, selan esaten 
yakon, mesa emoten dan 
orduen...? (liburua?) 
PABLO. Estolea. 
EULALI. Estoleaedo sabalik, 
eta esaneiotzin  
(fraileek hilaren semeari): 
 - Su yoanbeardosu  
etzera ta su isin segites 
fraile etorri ya. 

Talantxe ateraudin 
frailori  
(komentutik). 

 Eta orduan frailea bere 
hurrengo egunean, abisu  
bota eutsien orduan ama hil 
zala, heldu jakon orduan 
abisua -ba, komentutik 
fraileak aditu eudien- eta 
imini eudien seguru bere... 
zera zabalik, zelan esaten 
jakon, meza emoten dan 
orduan...? (liburua?) 
PABLO. Estolea. 
EULALI. Estolea edo zabalik, 
eta esan ei eutsien 
(fraileek hilaren semeari): 
 - Zuk joan behar dozu 
etzera eta zu ezin segi eta 
ez fraile etorri ja. 

Eta halantxe atera 
eudien fraile hori 
(komentutik).  
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GALDERA. Eta zergatik ezin 
zuen fraile izan? 
EULALI. “Markos geituten 
yako. Oindo esda... il 
isingoda ya. 
PABLO. Aitepere 
partetxarrekoak ieukesan... 
EULALI. Ori esaitu duniki, 
seme eta aitaberebai:  
ai... aren andren gisona, 
ori, da semealabatanak,  
eta frailea berebai. 
PABLO. Frailea gero sastre 
insen. 
EULALI. Bai. San “Marcos. 
Eonsan... sastreria  
euken... Laudion uken 
sastreria. Orrek apellidua 
selan eukien ba? Esyat 
akordetan niri oin, e? 
“Etxebarria ukingurien?  
... 

GALDERA. Eta zergatik ezin 
zuen fraile izan? 
EULALI. “Marcos geituten 
jako. Oraindo ez da... hil 
izango da ja. 
PABLO. Aitak bere parte-
txarrekoak ei eukazan... 
EULALI. Hori ezagutu dut 
nik, semea eta aita bere 
bai: hai... haren andraren 
gizona, hori, eta semealabak 
danak, eta frailea bere bai.
PABLO. Frailea gero sastre  
egin zan. 
EULALI. Bai. Zan “Marcos. 
Egon zan... sastreria 
eukan... Laudion eukan 
sastreria. Horreek apellidua 
zelan eukien ba? Ez jat 
akordetan niri orain, e? 
“Etxebarria eukingo eudien? 
... 

GALDERA. Non zen fraile ez 
dakizu?  
EULALI. Es. Nun egon san 
estakitnik fraila. Bai nire 
tia isekok (Juanak) ba 
jakingoduen. Nies, 
nikestakit. Bai ori da 
ikusia, e? Ori esda 
kontua... Da orrek (izekok) 
ta asko ango jentee ikusia 
an ori ser ger... ser pasatu 
san, e? Ori gause... 
sagraduasan, e? 
GALDERA. Noiz gertatu zen? 
EULALI. Ori... asko  
isingo da, e? Nik 
enebaneseitu “Zelestina e? 
“Zelestina geitutenyakon 
ilsanari. San Sianuriko 
andrea ... 
PABLO. Esba, su baño 
ainalabarik gasteena bere 
saarragoada. 
EULALI. Klaro, bai, 
irurogeta bost urte edo 
pasaudela ori, ori  
isindala. 

Dau isinlei, e?  
Orisin leikontau iñoribes, 
se dagos bere  
familiarrak emeti, andi,  
orti temeti. 

Eta daki asko gausak, 
olango gausa, e? niretie 
iseko bisi dana bebai.  

 GALDERA. Non zen fraile ez  
dakizu? 
EULALI. Ez. Non egon zan ez 
dakit nik, frailea. Baia  
nire tia izekok (Juanak) ba 
jakingo euan. Nik ez, nik ez 
dakit. Baia hori da ikusia, 
e? Hori ez da kontua...  
Eta horrek (izekok) eta asko 
hango jenteak ikusia han 
hori zer ger(tatu)... zer 
pasatu zan, e? Hori gauza... 
sagradua zan, e? 
GALDERA. Noiz gertatu zen? 
EULALI. Hori... asko izango 
da, e? Nik ez neban ezagutu 
“Zelestina e? “Zelestina 
geituten jakon hil zanari. 
Zan Zeanuriko andrea ... 
PABLO. Ez ba, zu baino haren 
alabarik gazteena bere 
zaharragoa. 
EULALI. Klaro, bai, 
hirurogeita bost urte edo 
pasatu dala hori, hori izan 
dala. 

Eta hau ezin lei, e? 
Hori ezin lei kontatu inori 
bere ez, zer dagoz bere 
familiarrak hemetik, handik, 
hortik eta hemetik. 

Eta daki asko gauzak, 
holango gauzak, e? nire tia 
izekok bizi dana bere bai. 
Ha gazteagoa baia nire ama 
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A gastegoa bainireama 
saarrago. Nireama ogetalau 
urte pasaudira ildala, 
irurigetabosteukesan 
ilordun, seiegiteko, eta 
begitu seinbat urtesan. 

zaharragoa. Nire ama hogeita 
lau urte pasatu dira hil 
dala, hirurigetabost eukazan 
hil orduan, sei egiteko, eta 
begitu zeinbat urte zan. 

GALDERA. Zergaitik uste duzu 
katua hildakoaren gizona 
zela?  
EULALI. Katua bolbiuisen. 
Ikusineben, ikusineben 
aurrean.  
GALDERA. Ikusi zuten katua, 
ez gizona... 
EULALI. Baña gisona sartu 
san oera kuxetan a gorpua. 
Eta gero danak asisiran  
erresetan da kurtzeakeiten 
da an onsan  
jentegustie gaubeko 
errosario erresetako 
-usetansan leenao aldean- 
eta dana keratuisian ullak  
sutunitauesela. Da  
danaisen sagatea an datea, 
bentana, leyo gustii  
yoten. Da urteneban 
gureisekok. Da ikusiioan 
periodiku bat, iru fraile  
ta rosariokas jantzita 
frailebat. Ikusteisen  
klaru klaru, e?  
Unimagen... 
GALDERA. Periodikoaren foto 
bat...? 
EULALI. Es, es... Bai, 
periodiku bateles, 
papelbaten urtenebien 
tresfrailes, urten, eta ba 
gisonbat, bestobat, 
errosariogas da orduan. Da 
jentea karra orduan joansian 
gorpuagana, se aikusten 
joandian bitartean 
ostugureben, gorpua  
kuxu teroan gureben.  
Gisomatek. 
GALDERA. Gizon bat bizirik 
ala lehenago hila? 
EULALI. Es, es. Gisona 
lusaro bisisan.  

Ai esatebien, 
aigisona.... 

 GALDERA. Zergatik uste duzu 
katua hildakoaren gizona 
zela? 
EULALI. Katua bolbidu ei 
zan. Ikusi egin eben, ikusi 
egin eben aurrean.  
GALDERA. Ikusi zuten katua, 
ez gizona... 
EULALI. Baina gizona sartu 
zan ohera kuxetan gorpua. 
Eta gero danak hasi zirean 
errezetan eta kurtzeak 
egiten eta han egon zan 
jente guztia gaubeko 
errosario errezetako  
-usetan zan lehenago aldean-
eta danak geratu ei zirean 
uleak zutunik dagozela. Eta 
dana ei zan zagatea han eta 
atea, bentana, leiho guziak 
joten. Eta urten eban gure 
izekok. Eta ikusi ei euan 
periodiku bat, hiru fraile 
eta errosariokaz jantzita 
fraile bat. Ikusten ei zan 
klaro-klaro, e? Una 
imagen... 
GALDERA. Periodikoaren foto 
bat...? 
EULALI. Ez, ez... Bai,  
periodiku baten legez,  
papel baten urten eben  
tres frailes, urten, eta ba 
gizon bat, beste bat, 
errosariogaz eta orduan. Eta 
jentea karra orduan joan 
zirean gorpuagana, zer hai 
ikusten joan diran bitartean 
ohostu gura eben, gorpua 
kuxu eta eroan gura eben. 
Gizon batek. 
GALDERA. Gizon bat bizirik  
ala lehenago hila? 
EULALI. Ez, ez. Gizona 
luzaro bizi zan.  

Hai esaten eudien, hai 
gizona... 

 
Elkarrizketaren segida beherago dator, Araneko gizakatua 

deitu kontakizunean.  
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ARANEKO HILBEGIRA  
Eulaliren bertsioa 
 
 

1986ko bigarren elkarrizketan zehaztasun batzuk 
gaineratu zituen Eulalik. Berriz baieztatu zuen gertakaria 
egiazkoa izan zela, amak eta berrikitan hil den izekok (Juana 
Larrea) ikusia. 

Kontraesan zerbait badira bi bertsioen artean: 1985ekoan 
gizona sartu zen eta katu bihurtu; orain alderantziz. 
Kronologia ere inbertitua da, 1985tekoan fraileak agertu 
ziren leihoan lehen eta gero sartu zen gizona; oraingoan 
alderantziz. Gorpua ohostera joan zen delako katu baltza 
hilaren senarra zen. 

EULALI. Ori, orida, orida 
bederikue, ori baida egia. 
Ori bestea (Gaua 
gauezkoentzako) esdakit, 
bayaori nireamak eta  
niretia (Juana) -ilde 
Gabonetan aurtan, pasaudan 
Gabon aurrekoegunean- eta 
akontaua, akontaua eta 
nireamakontaua.  
... 

Ilsan andrabat. Eta 
gure tia eta egonsirean  
an. Baibatomat etortesan 
gorpua ostuten: kendu 
guraurien, illa 
eroaneingurorien. 
GALDERA. Nor etorri zen katu 
bat ala gizon bat? 
EULALI. Katu andibat. Baye 
gero, katua jotaeinorduen, 
eskilleatatibera  
gisona ikustabin.  
Esaitu eurien nor san ... 
Baiisilei esan... Beren 
gisona, andreaingisona  
san: gisona san, gorpua 
ost(uten), ai ilda  
ila eroaten bera. Bere 
andrearen gorpua eroaten. 
Ori isileiesan. 
... 

Eta inotzien,  
itxuisu, einotzien atea, 
bentaneajo. Eta nirisiko 
juansan bentanara. 
GALDERA. Gorpua eroaten 
etorri baino lehen?  

 EULALI. Hori, hori da, hori 
da beridikoa, hori bai da 
egia. Hori bestea (Gaua 
gauezkoentzako) ez dakit, 
baia hori nire amak eta nire 
tia (Juana) -hil da 
Gabonetan aurten, pasatu dan 
Gabon aurreko egunean- eta 
hak kontatua, hak kontatua 
eta nire ama kontatua. 
... 

Hil zan andra bat. Eta 
gure tia eta egon zirean 
han. Baia baten bat etorten 
zan gorpua ohostuten: kendu 
gura eudien, hila  
eroan egin gura eudien. 
GALDERA. Nor etorri zen katu 
bat ala gizon bat? 
EULALI. Katu handi bat. Baia 
gero, katua jo eta egin 
orduan, eskilaratatik behera 
gizona ikusten eudien. 
Ezagutu eudien nor zan ... 
Baia ezin lei esan... Beren 
gizona, andre haren gizona 
zan: gizona zan, gorpua 
ohost(uten), hai hil eta 
hila eroaten bera. Bere 
andrearen gorpua eroaten. 
Hori ezin lei esan. 
... 

Eta egin eutsien, itxo 
egizu, egin eutsien atea, 
bentanea jo. Eta nire izeko 
joan zan bentanara. 
GALDERA. Gorpua eroaten 
etorri baino lehen?  
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EULALI. Etorrite gero ... 
Katubat etorrisen 
gorpueroaten eta tapabere 
(zerraldokoa) erpakas 
kentzen eta sera. Ta 
seineuen jenteak? Ba, iñarra 
paluaas yuansirenjoten  
da “rrra”: goitisailtuin,  
da ateukenuenletxe 
iskillarak -ayetzea  
oindo bisida, etzebarriada 
bastante- da  
iskillara biera duala, 
gisona (bihurtu zen).  
Eseitu ineben jenteak, 
eseitu. Ser  
bertakoasian dana: nire 
tiata urrungo etzebaten 
bisisen matrimoniobat 
iñorbari, eta urrunagoan 
nireamama, isiko ori ildana, 
orixe egonsan an. Eta  
beste isikobat  
-Baranbiokoa, Larrea- 
aiberebai.  

Eta joun bentanea 
-“Ene!”- bentanea,  
suuteti urrungo kuartoan 
bentanea: “dran dran dran” 
bentaneanjo. “Rrrran”, joan 
sean nire tiata aber ser 
pasetana... etzetan  
seoser pasetandelata, 
júensian ta sabalduinordun 
bentanea, fraila  
jantzita -papel baten, 
osoan- frailajantzita iru 
fraile. 
GALDERA. Fotoak... 
EULALI. Bai, erretratuk 
urteneurin, daurikikusi, 
beredikua. Sustau  
tulliak olan laztute. 
Egonbere isinsirean 
etzeanbere, isinsian egon. 
Eta derrigor egon 
bearreurien. 
GALDERA. Gau berean hori? 
EULALI. Gau berean, 
arrastiin ilsan,  
ordubi edola, eta  
gabelea eitensan leenao. 

Ta urrungoegunean 
frailatan pasausan  
seoser, komentoan pasausan 
seroser. Da komentuan 
paraurin seoser:  

EULALI. Etorri eta gero ... 
Katu bat etorri zan gorpua 
eroaten eta tapa 
(zerraldokoa) bere erpeakaz 
kentzen eta zera. Eta  
zer egin euan jenteak? Ba, 
inarra paluagaz joan zirean 
joten eta “rrra”: goitik 
saltu egin, eta ateak eukin 
euan letxe eskilarak -ha 
etzea oraindo bizi da, etze 
barria da bastante- eta 
eskilara behera doala, 
gizona (bihurtu zen). 

Ezagutu egin euan 
jenteak, ezagutu. Zer 
bertakoak zirean danak: nire 
tia eta hurrengo etze baten 
bizi zan matrimonio bat inor 
barik, eta urrunagoan nire 
amama, izeko hori hil dana, 
horixe egon zan han. Eta 
beste izeko bat  
-Baranbiokoa, Larrea- hai 
bere bai. 

Eta jo euan bentanea 
-“Ene!”- bentanea,  
subetetik hurrengo kuartoan 
bentanea: “dran, dran, dran” 
bentanean jo. “Rrrran”, joan 
zirean nire tia eta a ver 
zer pasetan... etzetan 
zeredozer pasetan dala eta, 
joan zirean, eta zabaldu 
egin orduan bentanea, fraile 
jantzita -papel baten, 
osoan-, fraile jantzita hiru 
fraile.  
GALDERA. Fotoak... 
EULALI. Bai, erretratuak 
urten eudien, eta eurek 
ikusi, beridikoa. Sustatu 
eta uleak holan laztuta. 
Egon bere ezin zirean etzean 
bere, ezin zirean egon.  
Eta derrigor egon  
behar eudien.  
GALDERA. Gau berean hori? 
EULALI. Gau berean, 
arrastian hil zan, 
ordubietan edo hola, eta 
gaubela egiten zan lehenago.

Eta hurrungo egunean 
fraileetan pasatu zan 
zeredozer, komentuan pasatu 
zan zeredozer. Eta komentuan 
paratu eudien zeredozer: 
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urrungogoxean mesan 
geratusen semea eta 
geitotzin, padre superiorrak 
einotzan geitu.  
Esautzan: 
 - Sure etzetean ama ilda. 
Baisuren etzean pasatanda 
edosebete. 
 - Ai, nikesdakit eser. 

Taorduan eineurien 
despediu frailetati  
kanpora. Botaeurien etzera 
“Marcos. Se egoansastre, 
tegonsan emen  
Laudion. Oindo urtegitxida  
ildala. 
GALDERA. Urigoitin izan zen 
hori? 
EULALI. Es emen, Arane: ... 
barriadatxubat, iruetze 
edolau bañoesegosan...  
Lau, lauetze egonsan.  
Baten esanbisi iñor,  
baña Arane. 

hurrungo goizean mezan 
geratu zan semea eta geitu 
eutsien, padre superiorrak 
egin eutsen geitu.  
Esan eutsen: 
 - Zure etzean ama hil da. 
Baia zure etzean pasatan da 
edozerbere. 
 - Ai, nik ez dakit ezer. 

Eta orduan egin eudien 
despedidu fraileetatik 
kanpora. Bota eudien etzera 
“Marcos. Zer egoan sastre, 
eta egoten zan hemen, 
Laudion. Oraindo urte gitxi 
da hil dala. 
GALDERA. Urigoitin izan zen 
hori? 
EULALI. Ez, hemen, Arane: 
... barriadatxu bat, hiru 
etze edo lau baino ez 
egozan... Lau, lau etze egon 
zan. Baten ez zan bizi inor, 
baina Arane. 

 
Mezatik urten ezinik geratu zen seme frailea, liburua 

zabalik utzi zuelako apezak: lehen bertsioan estola aipatu du 
Eulalik, baina seguraski liburua esan nahi zuen: geroago 
ikusiko denez (Meza liburua eta sorginak eta Apezaren ama 
sorgina) sorgina nor den jakiteko erabiltzen da prozedura 
hori. 
 
 
ARANEKO GIZAKATUA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Araneko hilbegira-ren lehen bertsioa esan ondoan, 
gizakatuaren beste gorabeherak kontatu zituen Eulalik 1985eko 
elkarrizketan. Gizona lapurretan ibiltzen zen eta, norbaitek 
harrapatuz gero, katu bilakatzen zen. Eulaliren amak berak 
ikusi zuen ardiak ohostu guraz. Beste behin, artoa lapurtu 
zuen amamaren etxean, eta ohi bezala, katu itxuraz ihes egin 
zuen.  

Gorago moztua izan den solasaren segida da oraingoa. 
 

EULALI. ...gorpua kuxu 
teroan gureben.  
Gisomatek. 
GALDERA. Gizon bat bizirik 
ala lehenago hila? 
EULALI. Es, es, gisona 
lusaro bisisan.  

Ai esatebien, aigisona 
-ori nire amak ikusikoa -a 
gisona esaitu berak, esda? 

 EULALI. ...gorpua kuxu eta 
eroan gure eben. Gizon 
batek. 
GALDERA. Gizon bat bizirik 
ala lehenago hila? 
EULALI. Ez, ez, gizona 
luzaro bizi zan.  

Hai esaten eben, hai 
gizona -hori nire amak 
ikusikoa- ha gizona ezagutu 
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“Hoño!”  
ardieri lepoan olan egin 
ardi... -basuen, 
iketzegosten nire ama-. Da 
gaubean ardie kuxute 
(gizonak), ardieiri... 
beteriaitu ta bestobateritu 
seindaon lodien, berak. 
“Hoño! Ortxe diao...  
Urlie dao ortxe, ba 
beregitean. Hoño! Or dao 
“Tiofilo beregitean”. Eta: 
 - Ser pasetanda ba,  
ardieri aituteko? -esan  
gureamak. 

Da “...rrra”: ondoti 
katuat. Yeao eseuenikusten 
gisonik. Hori  
askotan, e? Es baten. Da  
ori askotan, e? Gero 
Jangoikoen sineskera  
esdaola? Ori askotan  
pasauda, e? ... Nire ama 
askotan ikusi. Bai  
... Bera ostutaben,  
gausa kuxetauesan  
gustietan batonbatek 
arrapatzenbauen eiten  
daola etxotxarra, orduan 
gisona isitesan bere  
sereginakiten ibilisenordun, 
edo lapurretan edo  
gausa gusti txarraiten 
dabilela. Baña gero ondoan 
joatesan orduan, batek  
“euh!” eitenbaseuntzan: 
katua, esanikusten  
gisonik. Gure ama askotan, 
e? ikusi eban. 
GALDERA. Orduan hori zen 
Zaloako Katu baltza... edo 
antzeko. 
EULALI. Es, es, baña Saloan 
boripasaudala entzuneban, 
aitijentea egonsan  
con la mosca en la  
oreja. Bai, ba antzekoa.  

Batomat egongoda, se 
betiesateda Saloako 
Katubaltza, oindobe 
esatendabe ... Esdakitnik 
norisangoda an, da esda 
imajiñasorik beres. Ori 
nekin, ori dakit urliesala, 
esan dotzonmodun,  
estakit apellidu selan 
dauken, baña ori, 

berak, ez da? “Hoño!” 
ardiairi lepoan holan egin 
ardi... -basoan, ikatza 
egosten nire ama-. Eta 
gaubean ardiak kuxuten 
(gizonak), ardiairi... 
bateri aditu ta beste bateri 
aditu zein dagon lodien, 
berak. “Hoño! Hortxe dago... 
Urlia dago hortxe, ba  
bere egitean. Hoño! Hor dago 
“Teofilo bere egitean”. Eta:
 - Zer pasetan da ba, 
ardiairi adituteko? -esan 
gure amak. 

Eta “...rrra”: ondotik 
katu bat. Gehiago ez euan 
ikusten gizonik. Hori 
askotan, e? Ez baten. Eta 
hori askotan, e? Gero 
Jangoikoaren sineskera ez 
dagoela? Hori askotan  
pasatu da, e? ... Nire amak 
askotan ikusi. Bai. 
... Berak ohostuten euan, 
gauzak kuxetan euazan 
guztietan, baten batek 
arrapatzen baeuen egiten 
dagoela hecho txarra, orduan 
gizona izaten zan, bere 
zereginak egiten ibili zan 
orduan, edo lapurretan edo 
gauza guztiz txarra egiten 
dabilela. Baina gero ondoan 
joaten zan orduan, batek 
“euh!” egiten bazeuntsen: 
katua ez zan ikusten 
gizonik. Gure amak askotan, 
e? ikusi eban. 
GALDERA. Orduan hori zen 
Zaloako Katu baltza... edo 
antzeko. 
EULALI. Ez, ez, baina Zaloan 
ba, hori pasatu dala entzun 
eban, hargaitik jentea egon 
zan con la mosca en la 
oreja. Bai, ba antzekoa. 

Baten bat egongo da, 
zer beti esaten da Zaloako 
Katu baltza, oraindo bere 
esaten dabe ... Ez dakit nik 
nor izango da han, eta ez da 
imajinaziorik bere ez. Hori 
nenkien, hori dakit, urlia 
zala esan deutsudan moduan, 
ez dakit apellidua zelan 
eukan, baina hori, 
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frailienaite sala. Ta  
katu paretasan berak gureun 
gustigustietan. Nireamak 
askotan ikosia. Da  
nikori kontetakotza 
pestotukiten, se 
esangodojenteak: “Ori 
burutidao, soratutidao 
oriandrori! Ta ori de...  
ipuyak.” Baña ori beredikoa, 
ese sorgin... atxineko 
sorginen kontuk etaorrik, 
es. Ori ikusia. 
 
GALDERA. Beharbada atxineko 
sorginenak ere egiazkoak 
ziren... 
EULALI. Begiaskoa 
patonbatzu bai. Asko, igual. 
Isango dira, e? Se... 
GALDERA. Hau egia bada 
zergatik ez besteak? 
EULALI. Au egie isineskero 
sergeiti esdiraisingo...  
Ori diñonik. Ba, orrek 
esdeuko ainbeste urta, ser 
ni nikeseituut aren aita 
(frailearena) eseitu neban, 
begitu! 

frailearen aita zala. Eta 
katu paretan zan berak gura 
euan guzti-guztietan. Nire 
amak askotan ikusia. Eta nik 
hori kontetakotzat bere ez 
dot eukiten, zer esango dau 
jenteak: “Hori burutik dago, 
zoratuta dago hori andra 
hori! Eta hori da... 
ipuiak.” Baina hori 
beridikoa, ez sorgin... 
atxineko sorginen kontuak 
eta horreek, ez. Hori 
ikusia. 
GALDERA. Beharbada atxineko 
sorginenak ere egiazkoak 
ziren... 
EULALI. Ba, egiazkoak baten 
batzuk bai. Asko, igual. 
Izango dira, e? Zer... 
GALDERA. Hau egia bada  
zergatik ez besteak? 
EULALI. Hau egia izanez gero 
zergaitik ez dira izango... 
Hori dinot nik. Ba, horrek 
ez dauka hainbeste urte, zer 
nik ezagutu dut haren aita 
(frailearena) ezagutu neban, 
begitu! 

 
Hirugarren elkarrizketan (1987an) Eulalik berak Araneko 

gizakatuaren beste lapurketa bat kontatu zuen, amak ikusia. 
Arto zorro bat hartu zuen haren etxean: ganbarako leihotik 
sartu zenean hari eskuak mozteko ideia ere izan zuen amamak, 
baina ez zuen egin; horrez geroz apezak etxea konjuratu eta 
Kristoren irudi bat ezarri zuen atetan, barru aldean, ikusia 
izan gabe harek ikus zitzan etxera sartzen ziren guztiak. 
 

EULALI. Nireamaka ikusieban 
katubat etorten (etxera), 
egunbaten. Digon  
-telletubat euken etxeak,  
ba bajutxua; da gero,  
andik altzeragoazela, 
tejabana san, dagero  
andiormati, ba juatensan 
kamarara-. Taneskuak 
imiteusenordun  
(lapurrak) mentanarigotzeko, 
guren amamak gureotzesan 
eskuak ebagi. Eta  
aitaitek esautzan:  
- Es. Orrek umeak askodaukas 
bai, da itxi eroandeilartoa.

Da sorroakuxu eta 
lepoan, ba bajaten ikusieuen 

 EULALI. Nire amak ikusi eban 
katu bat etorten (etxera), 
egun baten. Eta igon 
-teilatu bat eukan etxeak, 
ba, bajutxua; eta gero, 
handik altzera goazela, 
tejaba(na) zan, eta gero 
handi hormatik, ba joaten 
zan kamarara-. Eta han 
eskuak iminten euazan orduan 
(lapurrak) bentanara 
igotzeko, guren amamak gura 
eutsezan eskuak ebagi. Eta 
aitaitak esan eutsen: 
 - Ez. Horrek umeak asko 
daukaz bai, eta itxi  
eroan dagiela artoa. 

Eta zorroa kuxu eta 
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nireamak. Da amama  
eldusan ondora ta  
esautzan: 
 - Noradarosu ori sorroa? 

Da: 
 - Maaauu...! -inotzan  
katu baltzorrek, ori 
sagatori, ta júensan, 
desaparesiusan aurretik. 

lepoan, ba bajaten ikusi 
euan nire amak. Eta amama 
heldu zan ondora eta  
esan eutsen: 
 - Nora daroazu hori zorroa?

Eta: 
 - Maaauu...! -egin eutsen 
katu baltz horrek, hori 
zagata hori, eta joan zan, 
desaparezidu zan aurretik. 

GALDERA. Zer formatan etorri 
zen? 
EULALI. Gison forman 
igotauen, gison forman  
igon eta sorroabe gison 
forman bajatu, baña 
iñorrikosteunordun katua  
isite san: andia katuandia 
sorroa lepoandaula  
katua. 

Da abadea etorrisan, 
abisauen gurenamamak 
abadea. Desautzan: 
 - Bueno, bereinketu biadot 
etxea, konjuratu -nire 
amamena, Aranen-. Eta ineuen 
santuat ifini ateen  
osteyan, bera (santua) 
esteyela iñokikusi 
sartuordun, bai santuaperak 
ikusidisela  
sartuten danagustiak. 
Portakoateen antxe santua. 
Oin etxea jausida bai 
antxonda beraldi  
gustiin santubate untzakas 
yosite. 

 GALDERA. Zer formatan etorri 
zen? 
EULALI. Gizon forman  
igoten euan, gizon forman 
igon eta zorroa bere gizon 
forman bajatu, baina inork 
ikusten euan orduan katua 
izaten zan: handia, katu 
handia zorroa lepoan dauela 
katua. 

Eta abadea etorri zan, 
abisatu euan guren amamak 
abadea. Eta esan eutsen: 
 - Bueno, bedeinkatu behar 
dot etxea, konjuratu -nire 
amamarena, Aranen-. Eta egin 
euan santu bat ifini atearen 
osteian, bera (santua)  
ez dagiela inork ikusi  
sartu orduan, baia santuak 
berak ikusi dagizala 
sartuten danak-guztiak. 
Portako atean hantxe santua. 
Orain etxea jausi da baia 
hantxe egon da bere aldi 
guztian santu bat untzakaz 
josita. 

GALDERA. Zer santu zen? 
EULALI. Es dagit. Olan 
arantzasko koroibat eukala 
nago, ba Olinpiako...  
Kristo de Linpias edolan 
antzekobat isinsan santua.  
Dantxegonsan atetan  
ifinite: onangoxe satibat, 
on tamañukobat atean 
barrualdeti, portale  
barrun -portalade euken, ta 
portakoatea ta gero 
kamararako eskillarak; ta 
goyenbe pisuauken  
tagero suutia tabere  
emeti bebai- eta antxe 
barruan sartu. Bera (santua) 
sartukeran gu 
eskindunikusten baibera  
sartuordun,  

 GALDERA. Zer santu zen? 
EULALI. Ez dakit. Holan 
arantzazko koroi bat eukala 
nago, ba, Olinpiako... 
Kristo de Limpias edo holan 
antzeko bat izan zan santua. 
Eta hantxe egon zan atetan 
ifinita: honangoxe zati bat, 
honen tamainuko bat atean 
barrualdetik, portale 
barruan -portala eta eukan, 
eta portako atea eta gero 
kamararako eskilarak; eta 
goian bere pisua eukan  
eta gero subetea eta bere 
hemetik bere bai- eta hantxe 
barruan sartu. Bera (santua) 
sartukeran guk ez genduan 
ikusten baia berak, sartu 
orduan, danak ikusten 
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danakikusteuesan. euazan. 
 
 
 
 
ARANEKO GIZAKATUA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angelak ere gogoratzen du Araneko gizakatua; eta, 
Eulalik legez, beraren ama Benita eta izeko Juanarengandik 
dauka haren berri. Geroago aipatuko den Zaloako Katu 
beltzarekin lotzen du Angelak Aranekoa.  

Sorginek eroanda istoriaren ondoan kontatu zuen Angelak, 
senarra Jose Mari eta Erramon auzoa ere hor zirelarik.  
 

ANGELA. Leenago, leenago 
orrekas kontukasa... Oini, 
oini katubeltziketa esta, 
estagertuten, bai leene  
olan udegoyenean artoa  
soloan egonordun da  
indababak eta 
egotensireanean, katu, katu 
baltzak agertutesiran:  
gisona katu  
bolbiutesirean. 

Igual gisonaka... emen 
esateuen, batek esateuen  
-Benita geitutenyakon-  
euroko egunbaten bera ta 
bereaistia (Juana) 
joansireala basora, ba 
ardiegana. Eta gisonbat 
egoala ardieiri aituten aber 
seindaoen lodien: 
aitutotziela olan ardieri 
aber seindaoen lodien. Da 
orretan euroko: 
- Eh!!! -olango sagatabat 
eginotziela ta gisonori 
“rrraaa”, desaparesiusala  
eta ardiarteti katu 
ikusteneuela, katu: gisona 
katu (Jose Marik barre 
egiten du). Gisonori katu. 

 ANGELA. Lehenago, lehenago 
horrekaz kontuakaz... Orain, 
orain katu baltzik eta ez 
da, ez da agertuten, baia 
lehen holan udegoienean 
artoa soloan egon orduan eta 
indababak eta egoten 
zireanean, katu, katu 
baltzak agertuten zirean: 
gizonak katu bolbiduten 
zirean. 

Igual gizonak... hemen 
esaten euan, batek esaten 
euan -Benita geituten jakon-
eurok egun baten bera eta 
bere ahiztea (Juana) joan 
zireala basora, ba ardiak 
gana. Eta gizon bat egoala 
ardiairi adituten a ver zein 
dagoen lodien: adituten 
eutsiela holan ardiairi a 
ver zein dagoen lodien. Eta 
horretan eurok: 
 - Eh!!! -holango zagata bat 
egin eutsiela eta gizon hori 
“rrraaa”, desaparezidu zala 
eta ardi artetik katu 
ikusten euala, katu: gizona 
katu (Jose Marik barre 
egiten du). Gizon hori katu.

GALDERA. Nor zen gizon hori?
ANGELA. Gison ori... Ilde 
dago... (barre egiten du eta 
ez du erantzun nahi). 
GALDERA. Bat zen ala 
gehiago? 
ANGELA. Es es, gisona bat. 
Daori, ori kontetauena  
san Benita geitutenyakon. 
Orixe Eulali? Eulali  

 GALDERA. Nor zen gizon hori? 
 ANGELA. Gizon hori... Hilda 
dago... (barre egiten du eta 
ez du erantzun nahi).  
GALDERA. Bat zen ala 
gehiago? 
ANGELA. Ez, ez, gizona bat. 
Eta hori, hori kontaten 
euana zan Benita geituten 
jakon. Horixe Eulali? Eulali 
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Bilbao? Amena, orrexen  
amak, orrexenama 
kontetauen ori. 
JOSE MARI. Oindo 
arenaisteak, Juanape 
kontaukootzue arena. 
ANGELA. Juana? Bai ilsen. 
JOSE MARI. Il sen Juana? 
ANGELA. Bai pentzetandot 
bayetz, bai. 
JOSE MARI. Emen leenago 
komediak. Petroleosala 
beesatoden aukineusala 
deabruik aldean...   

Bilbao? Amarena, horrexen 
amak, horrexen amak  
kontetan euan hori. 
JOSE MARI. Oraindo haren 
ahizteak, Juanak bere 
kontatuko deutsue harena. 
ANGELA. Juana? Baia hil zan.
JOSE MARI. Hil zan Juana? 
ANGELA. Bai pentsetan dot 
baietz, bai. 
JOSE MARI. Hemen lehenago  
komediak. Petroleo zala bere 
esaten eudien, eukin euazala 
deabruak aldean...   

 
(Segida Petroleoren agilitatea, VIII. kap. 

“Familiarrak”).  
 
 
ZALOAKO KATU BALTZA 
Eulali eta Pabloren bertsioa 
 
 

Duela hogeita hamar bat urte Zaloan katu baltz bat 
ibiltzen omen zen gauez. Haren gora-beherak kontatu zituzten 
Eulalik eta Pablok 1985eko elkarrizketan.  

Pablok dio istoria hori pentsatua izan zela, garai 
hartan baratzetan egiten ziren lapurketak galarazteko: 
jendeak gauez urteteko beldur izan zitezen norbaitek esan 
zuen tabernatik itzultzean katu baltza ikusi zuela bidean.  

Eulalik dio apezak ere elizan esan zuela kontuz 
ibiltzeko, katu baltza zebilela. Haren ustez lapur bat zen, 
ohointzan harrapaturik katu bilakatzen zena, Aranekoa bezala. 
Bi katuak desberdinak ziren, Aranekoa hogeita hamar bat urte 
lehenagokoa, baina, Eulalik esaten zuen bezala, Zaloan 
bestearen berri ere bazuketen, eta jentea eulituta ibiltzen 
zen.  

Lamina zauritua-ren ondoan aipatu zuen Pablok.  
 

EULALI. Orrek fantasiak 
isingo dire baye... igual 
da! 
PABLO. Saloako katubaltza, 
Saloan oindo  
urtegitxis... 
EULALI. Baye ori gusurrasan 
baña... 
PABLO. Ba, estapa  
gusurre basan, beintzete 
jenteeri... 
EULALI. Sustauta osoan. 

 EULALI. Horreek fantasiak  
izango dira baia... igual 
da! 
PABLO. Zaloako katu baltza, 
Zaloan oraindo  
urte gitxiz... 
EULALI. Baia hori guzurra  
zan baina... 
PABLO. Ba, ez dakit ba 
guzurra bazan, behintzat 
jenteari... 
EULALI. Sustatuta osoan. 

PABLO. Sustauteuken. Da  
bata bester ostu  
Saloan, bayaisen  
pentzaute, preparaue. Se 
batak bateri artostuotzen  

 PABLO. Sustatuta eukan. Eta 
batak besteari ohostu 
Zaloan, baia hai zan 
pentzatuta, preparatua. Zer 
batak bateri artoa ohostu 
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da besteak bestearite,  
onan isinudin gausonegin 
ausoak arkaleri  
ostuten. Da ordunya jente 
apur suspentziminidein...  
Saloan, bestartan,  
ba tabernati  
joansinean ayekosiudila  
ta barrisbuelta  
tabernara bueltau bearsien. 
Baye gusurre: pentzaueuden 
ori; “katu baltza”  
satotzin. 

eutsen eta besteak besteari 
eta, honan ezin eudien gauza 
onik egin auzoak arkaleri 
ohostuten. Eta orduan ja 
jentea apur suspentzu imini 
dagien... Zaloan, ba 
estartan, ba tabernatik joan 
zireanean hai ikusi eudiela 
eta barriz buelta tabernara, 
bueltatu behar zirean. Baia 
guzurra: pentsatu eudien 
hori; “katu baltza”  
esaten eutsien. 

EULALI. Ori Don Jabierrek, 
abadeak esatauskun: 
“Badakisue Saloan daola 
katubaltza, e...?” 
PABLO. Baye Donjabier  
baño leenagori... 
EULALI. “...kontueukisue 
gero, Saluun  
katubaltzadago” -abadebat 
egotensana; gero Riosetara, 
orti yoan san. Egonsan  
urteaskoan orti eta oin 
Mañarin dago-. Da: 
“Bakadisuei, e? daola 
katubaltza Saloan, e?  
Kontu, kontuz ibilisatisie 
gaubian e? Katubaltza  
dabil Saloan.” 

Guri esatuskun  
abadeak, ori gauri. Don 
Jabier Perea: eukingodaus 
berrogetamaka urte ... 
Urigoitiko eskolabe 
ineunberak; iturri, 
Urigoitikoura pere einusan 
berak... Baibeti  
esatuskun: “Kontu e?  
Saloan dabil katubaltza.  
Da kontu e? Esisin  
txarrak, e? Katu baltza 
dabil Saloan”. 

Eta ori ipuyori 
eukiteuen. 

 EULALI. Hori Don Jabierrek, 
abadeak, esaten euskun: 
“Badakizue Zaloan dagoela 
katu baltza, e...?” 
PABLO. Baia Don Jabier  
baino lehenago hori... 
EULALI. “...kontu euki 
egizue gero, Zaloan katu 
baltza dago” -abade bat 
egoten zana; gero Rios-etara 
hortik joan zan. Egon zan 
urte askoan hortik eta orain 
Mañarian dago-. Eta: 
“Bakadizue, e? dagoela  
katu baltza Zaloan, e? 
Kontu, kontuz ibili zatizie 
gaubean, e? Katu baltza 
dabil Zaloan.” 

Guri esaten euskun 
abadeak, hori geuri. Don 
Jabier Perea: eukingo dauz 
berrogeita hamaika urte ... 
Urigoitiko eskola bere  
egin euan berak; iturria, 
Urigoitiko urak bere egin 
euazan berak... Baia beti 
esaten euskun “Kontu e? 
Zaloan dabil katu baltza. 
Eta kontu e? Ez izan 
txarrak, e? Katu baltza 
dabil Zaloan”. 

Eta hori ipui hori 
eukiten euan. 

PABLO. Baye aisene  
jentea bildurtearren, 
bildurtearrensan, aber 
lapurten urten barik (egon 
datizala). 
EULALI. Es, ba, batonbati 
urteutzen katubaltzorrek, 
urteutzen: egonisen  
ostuten kinpullak-da,  
gisonbat. Da júanisen,  
ba, estakiba nordan,  

 PABLO. Baia hai zan  
jentea bildurtearren, 
bildurtearren zan, a ver 
lapurten urten barik (egon 
datizala). 
EULALI. Ez, ba, baten bati  
urten eutsen katu baltz 
horrek, urten eutsen: egon 
ei zan ohostuten kinpulak-
eta, gizon bat. Eta joan ei 
zan, ba ez dakit ba nor dan, 
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Jose Mari defuntue, ildana 
orri selan getutenyako? 
Larrea. Bueno júensan, 
esanun: “Nikosiko nor dan 
kinpulla ostutendaon 
ortuan”. Da juanisen da  
katubaltz andibat ondoti 
pasauiakon. Doseakesanisin 
gisona: isisan  
katubasbat. 

Jose Mari defuntua, hil dana 
horreri zelan geituten jako? 
Larrea. Bueno joan zan, esan 
euan: “Nik ikusiko nor dan 
kinpula ohostuten dagoena 
ortuan”. Eta joan ei zan eta 
katu baltz handi bat ondotik 
pasatu ei jakon. Eta osea 
que ez zan izan gizona: izan 
zan katu baltz bat. 

PABLO. Ba, esakerea. 
Isindesan esebere, 
serespabere berari 
pasayakola. Da besteari,  
ba, ba... sera, kinpullak 
ostutenegoana  
bankeinuene... 
EULALI. Es, es, es. 
PABLO. Ba, bestee 
sagateineuen da,  
bestea sagateineuen. 
EULALI. Sagatinordun  
katu bolbiuisen gisona, 
katu. Katu andibat,  
baltza, ikusiieun ta  
ba olan.  

Da gero ba abadeake 
geitu eineurin ori 
elexanbere: katubasbatabila 
geitu eineuen.  
Esan eurin katubaltza 
dabilela Saloan... 
PABLO. Da  
gauesesurteiteko. 
EULALI. Da gaubian 
esibilteko iñor. 
PABLO. Baye sorginen 
isena... Bestemundukoak 
siran... isena. Baye 
isindesan, isin desebere, 
espabere isiniminodin,  
ba jentea bildurtudatin, 
gaues estabilen ostuten  
da. 
EULALI. Ka!  
Estopentzetan. 
PABLO. Ba, orretarakosan. 
Ordun, ba orduntetzebaten 
dana lapurretan  
iteudien, anballadatan, 
Saloan: danak  
ostuteudien bai, ba  
gausakas gausonik  
einisin, inbere. Dori  
komentauinaudin  
atzenean da ordun apurbete, 
ba, ba, jenteak... 

 PABLO. Ba, esakerea.  
Ezin da esan ezerbere,  
zer ezpabere berari  
pasatu jakola. Eta besteari, 
ba, ba... zera, kinpulak 
ohostuten egoanak ba hanka 
egin euan... 
EULALI. Ez, ez, ez. 
PABLO. Ba, besteak  
zagata egin euan eta, 
besteak zagata egin euan. 
EULALI. Zagata egin orduan 
katu bolbidu ei zan gizona, 
katu. Katu handi bat, 
baltza, ikusi ei euan eta, 
ba holan. 

Eta gero, ba abadeak 
geitu egin eudien hori 
eleizan bere: katu baltz bat 
dabilela geitu egin euan. 
Esan eudien katu baltza 
dabilela Zaloan... 
PABLO. Eta gauez ez 
urteiteko. 
EULALI. Eta gaubean ez  
ibilteko inor. 
PABLO. Baia sorginen 
izena... Beste mundukoak 
zirean... izena. Baia ezin 
da esan, ezin da ezerbere, 
ezpabere izena imini eudien, 
ba jentea bildurtu dadin, 
gauez ez dabilen ohostuten 
eta. 
EULALI. Ka! Ez dot 
pentsetan. 
PABLO. Ba, horretarako zan. 
Orduan, ba orduan eta etze 
baten danak lapurretan 
egiten eudien, han, barriada 
hartan, Zaloan: danak 
ohostuten eudien bai, ba 
gauza hakaz gauza onik egin 
ezin, egin bere. Eta hori 
komentatu egin eudien 
atzenean eta orduan apur 
bat, ba, ba, jenteak... 
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EULALI. Jentea bildurtuinsan 
asko. 
PABLO. Ikeretusiran, bai. 
GALDERA. Zenbat denbora da? 
PABLO. Ori? Bai, 
ogetamaseibet urtetikatzera, 
ori ogetamaseitik  
atzera. 
EULALI. Gitxiago, gitxiago, 
Donjabier egoala... 
PABLO. Baye urteetan egoan, 
urteetan egoanta aikatu 
baltzori. Bai... ariketa 
lapurretea akabauesan arte. 

Da tabernati etorsan 
gisonak... besatedin  
bayetz bidean, ba, bidean 
ekosiuela katubaltzata, 
jentea bildurtzen 
gauesurteiten (barre). 

EULALI. Jentea bildurtu egin 
zan asko. 
PABLO. Ikaratu zirean, bai. 
GALDERA. Zenbat denbora da? 
PABLO. Hori? Bai, hogeita 
hamasei bat urtetik atzera, 
hori hogeita hamaseitik 
atzera.  
EULALI. Gitxiago, gitxiago, 
Don Jabier egoala... 
PABLO. Baia urteetan egoan, 
urteetan egoan eta hai katu 
baltz hori. Bai... harik eta 
lapurretea akabatu zan arte.

Eta tabernatik etorri 
zirean gizonak... ba esaten 
eudien baietz bidean, ba, 
bidean ikusi eudiela katu 
baltza eta jentea bildur zan 
gauez urteiten (barre). 

 
Berriz aipatu zuen Eulalik Zaloako Katu baltza 1986ko 

elkarrizketan, Jakoa-ren istoria edatsi eta: 
 
 
EULALI. Orain ez dabil, orain pentsetan dot horreek guztiok 
akabatu dauzela zerak, pistoleak eta barruko zerak, 
polboreak. Orain ez dira agertuten holangorik. 

Lehenago Zaloan Katu baltza. Abadeak sermoia egiten 
Urigoitin: “Katu baltzak urten dau Zaloan, eta ez dakit nori 
eta nori urten deutsien Katu baltzak. Eta erretiratu jentea 
goizetik, e? Zer Katu baltza dabil Zaloan”. A! bildur itzela 
jenteak eukan Katu baltzarena. Ohostu bere kinpulak ohostu 
eutsizela kinpulak ortutik, besteari ez dakit zer ortutik: 
danairi faltetan jakizan gauzak. Eta ez dakit nor izango zan. 
Gu umeak izaten gintzezan eta Katu baltza, Katu baltzaren 
bildur itzela. 
 
 
 
 
ZALOAKO KATU BALTZA 
Mariren bertsioa 
 
 

Marik, Pablok legez, Katu baltza gezurra izan zela uste 
du. Zaloako guztiak beldurtuta zebiltzan katuak urten zuela-
eta estartako lata batzuetan. Azkenean, gizon bat zela, 
jersey bat eta kaltzontzilo zuri luzeak jantzita, katuaren 
plantak egiten.  

Beste baten Mariren etxeko xahal bat askatu eta saltuka 
ibili zen bidean: Zabalekoko gizon batek ikusi zuen, Ibarrako 
tabernatik etxerakoan, eta beste mundukoek urten ziotelakoan 
atzera egin zuen berriz, tabernara. 

Satanas eta Barrabas pasadizoaren ondoan esan zuen 
Marik, eta haren ustez holakoxeak ziren aitzineko sorgin 
kontuak. 
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MARI. Da bestebat, ori 
guredenporan e? gure 
gastedenporan.  

Or, Saloarabidean 
estartabat, orainkaminodeuke 
bai estartabaperedaota; 
estarta beti, latabatzuk  
-latak bakisu serdiran,  
esta? pasetako...  
ori-. De latetan beti  
katubasbat, urteitiotzin 
katubaltzak  
frakasurikas. Dadana 
bildurtutegonsan, danak, e? 
Ori neuregogoan e? Danak  
bildurtute...! Nik 
laguneneuken Salokoa ta: 
- Ai, banoa  
ilundorduko, sespabere  
katubaltza...   
Katubaltza... ordanak 
ilundorduko dannnaketzera 
tadanaketzera. Da  
ba: 
- Baye isindosuekuxu 
katubel...? 
- Bai! Ori  
isileikuxu... 
- Da betiurteitendau 
lekubeten? 

Dabeti lekubeten ...  
Or goyan, latabatzutan  
an, anurtetauen beti.  
Da danak, baye Saloko 
gustipildurtuteta,  
dana koxetierretiretanda,  
bai bildurritzela. 

Da esanotzen. 
- Katubaltza? 
- Bai, katubaltza. 
- Baori gausonestaori, 
bestemundukoaedo  
-esatodien- ori  
seoserbada. 

Ta klaro, 
geroenterausiren: san 
gisonbat! Kantzontzillo 
bailuseak erabiltensirean 
leen, sukestusu 
esagutubereisingo: 
kansonsilloluseak onan 
sintabatzukes estutekoemen 
(gerrian). Bera 
kansonsillosurik iminite, 
jersebasbat, da  

 MARI. Eta beste bat. Hori 
gure denporan, e? gure gazte 
denporan. 

Hor, Zaloara bidean 
estarta, orain kamino dauka 
baia estarta bat bere dago 
eta; estarta beti, lata 
batzuk -lata badakizu zer 
diren, ezta? pasetako... 
hori-. Eta latetan beti  
katu baltz bat, urteiten ei 
eutsien katu baltzak fraka 
zurikaz. Eta danak 
bildurtuta egozan, danak, e? 
Hori neure gogoan, e? Danak 
bildurtuta...! Nik laguna 
neukan Zalokoa eta: 
 - Ai, banoa ilundu 
orduko... zer, ezpabere katu 
baltza...  

Katu baltza... hor 
danak, ilundu orduko dannnak 
etzera eta danak etzera. Eta 
ba: 
 - Baia ezin duzue kuxu  
katu bal...? 
 - Bai! Hori ezin lei 
kuxu...  
 - Eta beti urteiten dau  
leku baten? 

Eta beti leku baten ... 
Hor goian lata batzuetan 
han, han urteten euan beti. 
Eta danak, baia  Zaloako 
guztiak bildurtuta eta, 
danak goizetik erretiretan 
eta, baia bildur itzela. 

Eta esan eutsen: 
 - Katu baltza?  
 - Bai, katu baltza. 
 - Ba hori gauza ona ez da 
hori, beste mundukoa edo  
-esaten eudien- hori  
zeredozer bada.  

Eta klaro,  
gero enteratu ziren: zan 
gizon bat! Kaltzontzilo  
baia luzeak erabilten ziren 
lehen, zuk ez duzu  
ezagutu bere izango: 
kaltzontzilo luzeak, honan 
zinta batzukaz estuteko 
hemen (gerrian). Berak 
kaltzontzilo zuriak imini  
eta jersey baltz bat, eta 
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katuunmodun, katuk 
ibiltensian urrean. 
GALDERA. Oso handia zen katu 
hori... 
MARI. Klaro! Katubaltza 
frakasurikes... (barre).  
Ori neuregogoan, e? 
GALDERA. Nor zen gizon hura?
MARI. Gisonori da bertako 
ausokobat, Saloakoa  
esanodin (barre). 
GALDERA. Zelan euan izena? 
MARI. Jose, Jose “Etxebarri. 
Baye su, dolan, 
olangogausasirean leenagoko 
sorginkeriatanak, e? 
Olangoxegausasirean.  
 

Se bakisuser, 
bestebaten? Ba orre... 
oinetzeakutzitaos baye 
bisisene gisonbat, Fernando 
geitutenyakona,  
orrosteyen Sabalekon, 
Sabalekon. Da emeti 
pasetansan, emeti, 
emetixeogan leen bidea,  
e? beti guretzeosteti,  
oin sarratutedao, baye  
orti. Da tabernan  
babeti tabernasalea 
tapurtxubat olan edanda, 
degunbeten etorsen  
orti elesportaleti,  
esta? Da gurekortan 
sereisen? Txalbat  
sueltau, txala, bakisuserden 
txala. Txalbat  
sueltau, tatxala  
saltuke or, bakisu 
txalasueltaueskero 
saltuitendeu! Ta  
saltuke. Bestemondukoak 
urteindotziela ta  
atzera tabernara karrakan. 
Da san guretxala,  
beitu. 

Talenaoko kontuk 
olantxesirean danak e? 
Sejenteak olantxe, 
batabestea bildurtuten 
ibiltensirean. Tasorginek 
etaorrek, diñoi 
esistiteuela, orreke serak, 
selandaori sorginori...  
ibiltensana? Ba... enas 
akordetan, baye serekoa... 

katuen moduan, katuak 
ibiltzen zirean urrean.  
GALDERA. Oso handia zen katu 
hori... 
MARI. Klaro! Katu baltza 
fraka zurikaz... (barre). 
Hori neure gogoan, e? 
GALDERA. Nor zen gizon hura?
MARI. Gizon hori da bertako 
auzoko bat, Zaloakoa esan 
eudien (barre). 
GALDERA. Zelan euan izena? 
MARI. Jose, Jose “Etxebarri. 
Baia zu, eta holan, holango 
gauzak zirean lehenagoko 
sorginkeriak danak, e? 
Holangoxe gauzak zirean.  
 

Zer badakizu zer,  
beste baten? Ba hor... orain 
etzeak hutsik dagoz baia 
bizi zan gizon bat, Fernando 
deituten jakona, hor 
osteian, Zabalekon, 
Zabalekon. Eta hemetik 
pasetan zan, hemetik, 
hemetixe egoan lehen bidea, 
e? beti gure etze ostetik, 
orain zerratuta dago, baia 
hortik. Eta tabernan, ba 
beti taberna zalea, eta 
apurtxu bat holan edanda, 
eta egun baten etorri zan 
hortik, eleizportaletik, 
ezta? Eta gure kortan zer 
egin zan? Txahal bat 
sueltatu, txahala, badakizu 
zer den txahala. Txahal bat 
sueltatu, eta txahala 
saltuka hor: badakizu, 
txahala sueltatu ezkero 
saltu egiten dau! Eta 
saltuka. Beste mundukoak 
urten egin eutsiela eta 
atzera tabernara karrakan. 
Eta zan gure txahala, 
begitu. 

Eta lehenago kontuak  
holantxe zirean danak, e?  
Zer jenteak holantxe,  
bata bestea bildurtuten 
ibilten zirean. Eta sorginak 
eta horreek dinoe existiten 
eudiela horreek zerak,  
zelan da hori sorgin hori... 
ibilten zana? Ba... ez naz 
akordetan, baia zerekoa... 
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GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  
GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba, sorgine, 
sorginemodun ibiltensan 
batera tabestera. Toribere 
pentzetando, senik,  
nikestot e, nikesdeukot  
siñisterik e? Orreenkontuen 
serikesdaukat. 

GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  
GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba, sorgina,  
sorgina moduan ibilten zan 
batera eta bestera. Eta hori 
bere pentsetan dot, zer nik, 
nik ez dot, nik ez daukat 
sinisterik, e? Horreen 
kontuen zerik ez daukat. 

   
 
MEZA LIBURUA ETA SORGINAK 
Angelaren bertsioa 
 
 

Axpuruko abade kondenatua-ren istorian Angelak dioenez, 
lehenago esaten zuten meza eman-eta apezak liburua ez bazuen 
hesten sorginak libre ibiltzen zirela; eta hesten bazuen bere 
lekutara biltzen zirela.  
 
 
ANGELA. Da leenagoesatodein, 
lenago,  
lenagokoakesatodein  
abadeak atzeneana, ba  
meseakabordun -oin, ba... 
buf! Bakisu selana leen 
eotesana, batzenengo 
ebenjelioa torrikosok,  
esta?- Da ai  
atzenean, abadeak liburua 
itxitespauen, itxibarik 
aistute itxitenbauen,  
ba sorginek eta  
lamiñak etorrikotesireala 
soiltu. Daaitxieskero 
(liburua), ba ya  
euronlekun gotesireala. 
...  

Bai ori, ori  
inportante esatodin  
sala abadeak atzenean  
-misala esatotzin-  
aimisala, abadeaka 
mesaemonordun ayabadeak  
aimisala, ba itxite imin... 
itxitia, orri inportanzia 
itzela emotenyakon e? 
GALDERA. Esaten zen abadeen 
indarra liburuan zela. 
Zergatik? 
ANGELA. Baai, bai bai. 
Bestakipa ser,  
aiitxiteagas, aiitxiteagas, 
estaipa se. 

 ANGELA. Eta lehenago esaten 
eudien, lehenago, 
lehenagokoak esaten eudien 
abadeak atzenean, ba mezea 
akabatu orduan -orain, ba... 
buf! Badakizu zelan lehen 
egoten zana, ba atzenengo 
ebangelioa eta horreek 
gauzok, ezta?- Eta hai 
atzenean, abadeak liburua 
itxiten ez baeuan, itxi 
barik ahaztuta itxiten 
baeuan, ba sorginak eta 
laminak eta horreek egoten 
zireala soiltu. Eta hai 
(liburua) itxiaz gero, ba ja 
euron lekuan egoten zireala.
...   

Baia hori, hori 
inportante esaten eudien 
zala abadeak atzenean  
-misala esaten eutsien- hai 
misala, abadeak meza emon 
orduan hai abadeak hai 
misala, ba itxita imin... 
itxitea, horri inportanzia 
itzela emoten jakon e? 
GALDERA. Esaten zen abadeen 
indarra liburuan zela. 
Zergatik? 
ANGELA. Baai, bai bai.  
Ba ez dakit ba zer, hai 
itxiteagaz, hai itxiteagaz, 
ez dakit ba zer. 
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ABADEAREN AMA SORGINA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Araneko gizakatua-ren ondoan Eulalik kontatu zuen nola 
abade batek jakin zuen ama sorgina zuela, liburua zabalik 
utzi eta ezin izan zuelako elizatik urten. Ez da grabatua, 
baina notan idatzia.  
EULALI. Gero gizon horrek (gizakatuak) -ez, ez zan gizon 
hori, beste batek- eleizan komediak egin euazan: liburua 
zabalik eukin euan abadeak eta sartu eta esan eutsen (gizonak 
abadeari) ixteko.  Eta beste istoria bat bere. Abade bateri 
baten batek esan eutsen bazebilela sorgin bat. Abadeak 
erantzun eutsen berak jakingo euala nor zan. Eta horretarako 
eleizako liburua zabalik itxi euan. Amak esan eutsen liburua 
ixteko. Orduan abade horrek labea pizten agindu zuen eta han 
errearazi zuen bere ama. 
 
 

Horrelakoa entzun eta, ama erretzea larrikeria zela egin 
nuen nik, eta berriemaileak: “Bai, baina sorgina bazen...” 
 
 
 
 
PEÑAKO SORGINA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofiren auzo Gabriela krida zegoelarik Peñan, elizara 
joaten ez zen atso bat bizi zen ondoko etxean. Etxandereak 
neskameari gaztigatu zion haurra atso sorgin horretatik 
begiratzeko: umeak negar egiten zuen haren bistara atera 
orduko, eta amak hari leporatzen zion aurrean izan zituen ume 
guztien hiltzea. Atso hori ez zen besteak bezala nekatzen 
soroko lanetan, eta argi geratu zen sorgina zela: Gabrielak 
ugazandereari galdegin zionean ea atsoa elizara joaten zenez, 
andereak ez zuen erantzun gura izan, baina atsoak haien 
solasak igarri zituen, eta ongi jakinarazi zion gero 
Gabrielari. 

Anbotoko Anderearen Elizara ez istoria kontatu eta esan 
zuen Sofik Peñakoarena.  

 
SOFI. Bestobat esatauen 
(Gabrielak), elapeña. 
Esanautzun aipeñakoa? Bera 
kridaeonsan Peñan, 
Bilboondoan. Etaegon sala 
umeonmatzun bateukiten bat. 
De umio pa... ileitenyakosan 
danaka matrimoniooneri, 
geyenok ileitenyakosan 
umiok. Eta  

  
SOFI. Beste bat esaten euan 
(Gabrielak), ela Peña. Esan 
neuntzun hai Peñakoa? Bera 
krida egon zan Peñan, Bilbo 
ondoan. Eta egon zala umeon 
batzuren bat eukiten bat. 
Eta umeok ba... hil egiten 
jakozan danak matrimonio 
honeri, gehienok hil egiten 
jakozan umeok. Eta 
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Grabielai esatiotzan  
(ugazandereak): 
- Gero, angosoloan 
urtendeyenean ak atzoak,  
-sorgin edo lamiña: sorgin 
isingosan, se sorginedies 
dañuinuik- ba 
agurteindauenean atzoak an, 
eseisu gure umeri 
biderekarr... atera gero, e? 
akikusteko lekure, bidera! 

Aterordukumia  
negarres asteisen.  
Tesatauen estaiseinbe 
bilinyakuela  
airi. Dak eukiteiotzesan  
androrreri  
bildurrek.  

Da mokilitu eiten 
-sepeñan aldatza eidao-  
da Peñan aldatzean 
mokilituiten, da areke 
(atsoak) “ti ttau, ti ttau”, 
kantzauberez: kanbitieuen  
eskue bestera ta “din daun, 
din daun” atzori. Danak 
mokilituin, danakantzau  
baye ai es! 

Da gero, egunenbaten, 
busabandreari 
preguntauiotzene 
(Gabrielak): 
- Ta ori atzori juatenda 
elexara? 
- Egon satis ixilik! 
Esteitusule niri 
aumentauberein orren  
usenipa (enfasi handiaz), 
aumentaubereskero  
orrenik! Eseistasulinba! 
Niri esetz aumentaube 
orrenatzoen  
komertzasiñorik! 

Se, erregular umiak 
negarres -bayeta 
selanearregin- 
bideragerturdukitieuen!:  
ain bidean paraueskeoumia, 
negarres.  

Da ileinyakosan estai 
seinbesatauen  
ileinyakosala bere danak: 
aurrekoakil. Dumia  
negarres da... 

Gero, ba, egunmatene 
bentanapeti pasaubiarriuen 
elexara (joateko)  

Gabrielari esaten ei eutsen 
(ugazandereak): 
- Gero, hango soloan  
urten dagienean hak atsoak, 
-sorgina edo lamina: sorgina 
izango zan, zer sorginak 
diraz dañuinoak- ba, agurtu 
egin dauenean atsoak han, ez 
egizu gure umeari bidera 
ekar... atera gero, e?  
hak ikusteko lekura, bidera!

Atera orduko umea 
negarrez hasten ei zan.  
Eta esaten euan ez dakit 
zeinbat, ba hil egin jakoela 
haieri. Eta hak eukiten ei 
eutsezan andra horreri 
bildurrak. 

Eta mokilitu egiten  
-zer Peñan aldatza ei dago- 
eta Peñan aldatzean mokilitu 
egiten, eta harek (atsoak) 
“ti-ttau, ti-ttau”, kantzatu 
bere ez: kanbietan ei euan 
eskua bestera eta “din-daun, 
din-daun” atso hori. Danak 
mokilitu egin, danak 
kantzatu baia hai ez! 

Eta gero, egunen baten, 
ba uzabandreari  
preguntatu ei eutsen 
(Gabrielak): 
- Eta hori atso hori joaten 
da eleizara? 
- Egon zaitez ixilik!  
Ez dagistazula niri  
mentatu bere egin horren 
uzenik ba (enfasi handiaz), 
(au)mentatu bere ez gero 
horrenik! Ez egistazula egin 
ba! Niri ezetz (au)mentatu 
bere horren atsoaren 
konbertzazinorik! 

Zer, erregular, umeak 
negarrez -baia eta  
zelan negar egin- bidera 
agertu orduko egiten ei 
euan!: haren bidean paratuaz 
gero umea, negarrez.  

Eta hil egin jakozan ez 
dakit zeinbat esaten euan 
hil egin jakozala bere 
danak: aurrekoak hil. Eta 
umea negarrez eta... 

Gero, ba, egun baten 
bentana petik pasatu behar 
ei euan eleizara (joateko) 
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-bentanea, gutugumuduin 
emenbentanea-, bortiaspiti 
pasaubiarra  
orrekatzorrek elexara  
joateko. Da ieuela 
preparetan bera (Gabriela), 
orti preparetan, da  
bestea (atsoak)  
pentanapeti: 
- Grabiela! 
- Seer? 
- Basatos elexarela? 
- Bai, ontxe, ensegida. 

Bera preguntauiotzen 
(Gabrielak  
ugazandreari): “Oriatzori 
joatenda elexara?”.  
Da bestea (atsoak) 
bentanapetiki: “Grabiela, 
bagoas elexara?” Da elexori 
txikitxurenbat, jentegitxi 
Peñan. Bera (Gabriela)  
danari begire aber 
atzoriikustenun:  
esiunikusi atzoori. Orr 
esateuen sorgine  
isinsalai. 

-bentanea, guk dogun moduan 
hemen bentanea-, ba hortik 
azpitik pasatu beharra 
horrek atso horrek eleizara 
joateko. Eta ei egoala 
preparetan bera (Gabriela), 
hortik preparetan, eta 
besteak (atsoak) bentana 
petik: 
- Gabriela! 
- Zeer? 
- Bazatoz eleizara ela? 
- Bai, oraintxe, ensegida. 

Berak preguntatu ei 
eutsen (Gabrielak 
ugazandereari): “Hori atso 
hori joaten da eleizara?”. 
Eta besteak (atsoak) bentana 
petik: “Gabriela, bagoaz 
eleizara?” Eta eleiza hori 
txikitxuren bat, jente gitxi 
Peñan. Bera (Gabriela) 
danairi begira a ver atso 
hori ikusten euan: ez ei 
euan ikusi atso hori. Hor 
esaten euan sorgina  
izan zala hai. 

 
Sorgina zela agerian utzi zuen, berari buruz Gabrielak 

eta ugazandereak esandakoak igarri baitzituen; ugazandereak, 
bere aldetik, ondo zekien ez zela hartaz hitz egin behar. 
 

SOFI. (Gabrielak galdegin 
zion) usabandreari aber ai, 
ayatzoai, ayatzoai  
aber joatensan  
elexara. Ta besteak 
esotzanesan eses desbai, 
espabere esaumentau 
bereiteko arenuseni  
berari. Bai aka (sorginak) 
jakineuen sesanotzen 
Grabielak, da bentana peana:
- Grabiela!  
- Seer?  
- Ea bagoas elexara? 

 SOFI. (Gabrielak galdegin 
zion) uzabandereari a ver 
hai, hai atsoa, hai atsoa 
hai a ver joaten zan 
eleizara. Eta besteak ez 
eutsen esan ez ez eta ez 
bai, ezpabere ez (au)mentatu 
bere egiteko haren uzenik 
berari. Baia hak (sorginak) 
jakin euan zer esan eutsen 
Gabrielak, eta bentana pean:
- Gabriela!  
- Zeer?  
- Ea bagoaz eleizara? 
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ARKOTXAKO SORGINA 
Mariren bertsioa 
 
 

Mariren senarra mutil ibili zen Arkotxan; han ostatuz 
egon zen etxeko anderearen ahizpak ezin zuen gauez lo egin ez 
eta atseden hartu, auzo alargun sorgin bat gainean jartzen 
zitzaiolako. Sorgina ikustezina zen, giltza zulotik sar 
zitekeen, eta inork ezin zuen haren kontra deus egin.  

Marik errepikatzen du ez duela sorginetan sinesten, 
andrak izaten garela sorginak.  

Hilak urten eta Sautua aipatu-eta kontatu zuen Marik. 
 

MARI. A, bestebat: 
nerogisona egonsan 
Praderaenean Arkotxan, 
esautokodosue Arkotxa,  
esta? Galdakaon, Galdakaon, 
Etxebarriondoan. Erribe 
Arkotxa ... Anegoan 
Praderaenean bearritauen 
daegoan ostatuz  
etzenbaten; da loitauen 
etzebaten, ta bestetzebaten 
jan, tabernabaten  
jan.  

Da loitauene  
etzeko andreen aistabat 
betigoxetan altzetanisen 
 
- Ene... niisines 
egonnnbere, ai ni 
kanttzzeuta... 
- Eta serpasatenyatzuba? 

Ta: 
- Ba, ori ori ori  
ausoko sorginori  
gaugustitan paretanyakanean 
dani isines mokiubere. 

Ausokoandrabat, 
alargunbet segur, 
alargunesanda... 
- Ori paretanyakanean, ta 
niisines mokiuberes  
-esateuen ak. 

Da, ba: 
- Baye, isindosu bota olan? 

Da: 
- Isindot. 
Da: 
- Dagisonari seati 
estotzusuesaten? 
- Baigisonak estaoekosten 
seguru ta. 
- Da nondisartutenda ba 
kuarture? 

 MARI. A, beste bat:  
nire gizona egon zan 
Praderaenean, Arkotxan, 
ezagutuko duzu Arkotxa, 
ezta? Galdakaon, Galdakaon, 
Etxabarri ondoan. Herri bat 
Arkotxa ... Han egoan, 
Praderaenean behar egiten 
euan, eta egoan ostatuz etze 
baten; eta lo egiten euan 
etze baten, eta beste etze 
baten jan, taberna baten 
jan.  

Eta lo egiten euan 
etzeko andrearen ahizta bat 
beti goizetan altzetan ei 
zan: 
 - Ene! Ni ezin naz  
egonnn bere. Ai! Ni 
kanttzzatuta... 
 - Eta zer pasetan jatzu ba?

Eta: 
 - Ba, hori, hori, hori, 
auzoko sorgin hori gau 
guztietan paretan jat ganean 
eta ni ezin naz mogidu bere.

Auzoko andra bat, 
alargun bat seguru,  
alarguna zan eta... 
- Hori paretan jat ganean, 
eta ni ezin naz mogidu bere 
ez -esaten euan hak. 

Eta, ba: 
- Baia ezin dozu bota holan?

Eta, 
- Ezin dot. 

Eta: 
- Eta gizonari zergatik  
ez deutsozu esaten? 
- Baia gizonak ez dau 
ikusten seguru eta. 
- Eta nondik sartuten da ba 
kuartora? 
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- Ba nikestait, 
sorginedanletxe, igual 
giltzasuloti -berak. 

Da betiolan. Da 
esaniotzin: 
- Baiorrenbeste ganeana  
ba? 

Da: 
- Ai, gaugustitan  
ya mokiusini kantzaute... 

Da: 
- Gaugustitan? 
- Gaugustietan. 
- Ta gisonari estotzosusaten 
ba, kendudeisulata? 

Da: 
- Baigisonak estaoekosten 
da. 
- Ba bultu ekosikodau, 
tropesaukodaute. 
- Es es, bultoriperes.  

 Ta sorginori 
betiganean, baye gustin 
baldaute andrea.  

Ori, oribere egi 
isingoda? 
GALDERA. Ez dakit. Ganean 
gauez? 
MARI. Gauean, gauean.  
Goxan, ba mogiuesini 
kantzaute andrea gaugusti ai 
eukiten ganean. 
... 
GALDERA. Eta ez zuten ezer 
egin? 
MARI. Bayesine, esinein 
eser, gisonak eseuenikosten 
esebereta. 

Ori niregisona 
kontetauen ederto,  
esatauen: 
- Ai! Serpasetanyakon 
areandreari -esatauen.  

Ba ake ametzetanedo 
ingoauen da,  
bakantzau esda? Ta, bae 
estaintxikerra be, 
giltzesuloti sartukodaba? 
Sorgine gitzasuloti 
sartutendira  
esateieuen. 
GALDERA. Tximiniatik ere 
bai. 
MARI. Bai baya tximinirik 
esegoen: pisuesan da ari 
giltzasoloti esatateieon.  
Ta nikesatedot  

- Ba, nik ez dakit,  
sorgina dan letxe igual 
giltza zulotik -berak. 

Eta beti holan. Eta 
esan ei eutsien: 
- Baia horrenbeste ganean 
ba? 

Eta:  
- Ai, gau guztietan ja 
mogidu ezinik, kantzatuta...

Eta:  
- Gau guztietan? 
- Gau guztietan. 
- Eta gizonari ez deutsozu 
esaten ba, kendu dagizula? 

Eta: 
- Baia gizonak ez dau 
ikusten eta. 
- Ba, bultua ikusiko dau, 
tropezatuko dau eta. 
- Ez, ez, bulturik bere ez. 

Eta sorgin hori beti 
ganean, baia guztian 
baldatuta andrea.  

Hori, hori bere egia 
izango da? 
GALDERA. Ez dakit. Ganean 
gauez? 
MARI. Gauean, gauean. 
Goizean, ba mogitu ezinik 
kantzatuta andrea gau guztia 
hai eukiten ganean. 
... 
GALDERA. Eta ez zuten ezer 
egin? 
MARI. Baia ezin, ezin egin 
ezer, gizonak ez euan 
ikusten ezerbere eta. 

Hori nire gizonak 
kontetan euan ederto,  
esaten euan:  
- Ai! Zer pasetan jakon hari 
andreari -esaten euan.  

Ba hak ametsetan edo 
egingo euan eta, ba 
kantzatu, ezta? Eta, baia ez 
da hain txikerra bere, 
giltza zulotik sartuko da 
ba? Sorginak giltza zulotik 
sartuten dira, esaten ei 
euan. 
GALDERA. Tximiniatik ere 
bai. 
MARI. Bai, baia tximiniarik 
ez egoan: pisua zan eta hari 
giltza zulotik esaten ei 
euan. Eta nik esaten dot eta 
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etatxine olangoxegausak... 
Nineuk esteuke federik  
e? orrerigauseri,  
e? Baperes.  
GALDERA. Nork esaten zuen 
lehen baldin bazen orain ere 
izango zela? 
MARIK. Ba, klaro, 
neuperediñot e? 
Leenegotenbasirean 
orainberegonbealeuke,  
esta? Doraine nondaosba 
sorginek? Ba andra gara 
sorginek, esta? Andrabatzu 
sorginekisaitengara. Ostean 
niestaki nikestotopetan  
gause diferente,  
nineuk estotikusi 
gausediferenterik. 

Atxine, gureamapere 
kontateuen, ba ilyakosane 
aite, es amailyakienian...  

atxina holangoxe gauzak... 
Nik neuk ez daukat federik, 
e? horreiri, gauzairi,  
e? Bat bere ez.  
GALDERA. Nork esaten zuen 
lehen baldin bazen orain ere 
izango zela? 
MARIK. Ba, klaro,  
neuk bere dinot, e?  
Lehen egoten bazirean orain 
bere egon behar leukez, 
ezta? Eta orain non dagoz ba
sorginak? Ba, andrak gara 
sorginak, ezta? Andra batzuk 
sorginak izaten gara. Ostean 
nik ez dakit, nik ez dut 
topetan gauza diferente,  
nik neuk ez dot ikusi  
gauza diferenterik. 

Atxina, gure amak bere 
kontetan euan, ba hil jakozan 
aita, ez ama hil jakienean... 

(Ikus segida: Txoria, IV. kap. “Agerpenak”). 
 
 
 
 
JOSEPETAKO LANDAKO ERROMERIA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Ondoko kontakizunean akelarre tipikoa azaltzen da eta, 
Sofik hangoei “laminak” deitzen badie ere, sorginen 
kapituluan sartzekoa da hara joaten den emakumea. Orain arte 
azaldu diren sorgin gehienak ez bezala, hau ez da auzo bat 
eta istoria ez da leku ezagunean gertatzen. Inork ez dit 
edatsi Orozkon jazoriko akelarrerik, nahiz eta Juan Pikazak 
aipatu duen Garaigortan egiten zirenak (ikus beherago). 

Bidaiari bati gautu egin zitzaion Josepetako landan -
Sofik ez daki non den toki hori- eta, piztien beldurrez, pago 
baten gainera igo zuen gaua pasatzera. Zuhaitzean zegoelarik 
laminak heldu ziren beren dantzak egitera, eta elkarri esan 
zioten nola erreginaren alaba gaixorik zegoen eta ez zela 
osatuko elizako atean erori zitzaion ogi bedeinkatua zapo 
baten samatik (eztarritik) atera arte. Bidaiaria isil-isilik 
eta dena entzuten bere izkutalekutik. Halako baten, 
erromeriako kefea fondo gabeko aulki baten jarri zen eta 
denak hasi zitzaizkion azpitik pasatzen, ipurdian mu ematen.  

Bitartean, beste nonbait, zapatari bat etxe baten 
ostatuz paratuta, sukaldean zegoen lo. Eta hara non atso bat 
sartu, kutxa baten zeukan unturiaz ipurdia igurtzi eta, 
“laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik” esanda, 
handik joan zen. Zapatariak ere gauza bera egin nahi du, 
baina, erdi lo eta, alderantziz esan du formula: “Laino 
guztien gainetik eta sasi guztien azpitik”; eta dena eratzita 
heldu da Josepetako landako erromerira.  
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Zapatariak eztena zeraman aldean eta, aulkian zegoen 
kefeari mu egiteko txanda heldu zitzaionean, ziztako bat eman 
zion. Eta besteak esan: “Alto el baile. Hemen baten batek 
bizarrak latzak dituz!”  

Egun sentian dantzariak denak zabaldu ziren. Pago 
gaineko bidaiaria herrira joan zen erreginaren alaba 
osatzera: eliza atetako lauzaren azpian zegoen zapoa hil, 
eztarrian zeukan ogi bedeinkatua erreginaren alabari janarazi 
eta sendatu: diru pilo bat eman zioten saritzat. Baina beste 
batek jakin zuen eta, bera ere aberasteko guraz, pago gainera 
joan zen. Laminak etorri eta elkarri esan erreginaren alaba 
osatu zela, baten batek haien sekretua salatu zuela. Gora 
begira eta zuhaitzean zegoena ikusi zuten: orratzak hartu eta 
bertan ziztakoz hil.  

Gabriela auzoari entzun dio Sofik. Elkarrizketan haren 
senarra Juan eta Gari ere izan ziren.  
 

SOFI. ... lamiñek 
erreuñioak, ta yantzaketa...
GALDERA. Laminak? Non? 
SOFI. Lamiñak. Estaipa bein 
Josepetako landori  
estaipani nundiden, 
isistitan badaunik bere.  
JUAN. Ori estosu inos 
entzun? Josepetako landea? 
SOFI. Josepetako landan 
besateodein. Beintzet 
pagoaketa egotensian, e? 
Pagoak eta... olangoak. 
Daiegosan ba  
erreuniñoe, baeasko, asko 
erreuniñiuketa. 

Ba, sera... batenbat 
joanisen, joanisene  
serera, ba... erribeteti  
bestera. Eta gautu  
inyakon. Ta gauturdin 
esaniun: “A! Nik emen 
pistikatio etolan nuno 
eongonas orain?”  
-gautuinyakonda-. Esanion: 
“Arboleganean!” 

 SOFI. ...laminak erreunioak 
eta dantzak eta... 
GALDERA. Laminak? Non? 
SOFI. Laminak. Ez dakit ba, 
behin Josepetako landa hori 
ez dakit ba nik nondik dan, 
existitan badauenik bere.  
JUAN. Hori ez dozu inoiz 
entzun? Josepetako landea? 
SOFI. Josepetako landan ba, 
esaten eudien. Behintzat 
pagoak eta egoten zirean, e? 
Pagoak eta... holangoak.  
Eta ei egozan, ba 
erreuninuak, baia asko, asko 
erreuninuak eta. 

Ba, zera... baten bat 
joan ei zan, joan ei zan 
zerera, ba... herri batetik 
bestera. Eta gautu egin 
jakon. Eta gautu orduan esan 
ei euan: “Ah! Nik hemen 
piztiak gaitio eta holan non 
egongo naz orain?” -gautu 
egin jakon eta-. Esan ei 
euan: “Arbola ganean!” 

Arbole ganera, 
paoganeraigonieuen. Ta pao 
ganean geldi geldi geldi. 
Eta asisian ba lamiñooketa 
yantzan takomediaketa. 
Esaniotzen  
(laminek elkarri): 
- Ba, badakine? Erregiñene 
alabeabere gaxoritxaona 
txarto da isindonosatu. 

Ta besteak: 
- Sere yaokena bata? 
- Sera, ba khonsoman  

 Arbola ganera, pago 
ganera igo ei euan. Eta pago 
ganean geldi geldi geldi. 
Eta hasi zirean, ba laminok 
eta dantzan eta komediak 
eta. Esan ei eutsien 
(laminek elkarri): 
- Ba, badakine? Erreginaren 
alabea bere gaizorik jagona 
txarto eta ezin dona osatu. 

Eta besteak: 
- Zer jaukana ba eta? 
- Zera, ba joan zoman 
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elexara da elexan 
ogibidinkitue... -ogi 
satitxokotensian:  
sestoas ibiltensian 
oibedinketuemoiten-, 
dogibedeinketue kuxuieuen 
dekarri kanporantza. Eta 
elexakoatetan yeusi. Eta 
erregiñeaka, 
makurtuesegitearrene, itxi. 
Da itxiordin, ba sapoak 
janai, desapoak saman 
eukela. Da estona 
osatubereingo. 

Ta gisona (ixilik 
mintzatuz) geldi. Ango 
jenteandik eta 
angokomediaketa... Olan 
gausaskona tannna 
paseieudiesananta. 

Gero erromeri  
erdierdin de alangobatene 
bat jarriteparauisen 
sillarenbaten (barrez).  
Ta silleanparaordini 
(aulkiak ez zeukan azpirik) 
dannnak aspitipasaoisian  
arieperdimueiten  
(denen barre handiak). 

Baye orduko jakinieun 
batenmatek etajuntausenana 
sera... ba... ori...  
A! bai orrek oindo 
errameadeuko...  
(barre). 

Gerobestobat egonisene 
etzebaten ostatus  
paraute. Dostatus 
parausenlekuin esanieuene, 
ba, esaniotzein  
subetean loeindeyela,  
loeindeyelaba. Da 
loparauisen, lo serean  
-bantxe subetean 
pasaukodauela ba kanpoan 
bañogotogongodala ta-. 

Ba, atzorenmateke  
altzauieunana, ba 
kaxarenbateti edo, 
altzauieuen taporite 
sanieuene... -kuxieuen 
edosebeta- (ixilka 
mintzatuz) esanieuene: 
- Laño gustien aspiti de  
sasi gustien ganeti. 

De eperdin 
danuntauieuen edosobere 

eleizara eta eleizan ogi 
bedeinkatua... -ogi 
zatitxuak egoten zirean: 
zestoagaz ibilten zirean ogi 
bedeinkatua emoiten-, eta 
ogi bedeinkatua kuxu ei euan 
eta ekarri kanporantza. Eta 
eleizako atetan jausi. Eta 
erregineak, makurtu ez 
egitearren, itxi.  
Eta itxi orduan, ba sapoak 
jan hai, eta sapoak saman 
eukala. Eta ez dona osatu 
bere egingo. 

Eta gizona (ixilik 
mintzatuz) geldi. Hango 
jente handiak eta hango 
komediak eta... Holan  
gauza askorenak, dannnak 
pasatu ei eudiezan han eta. 

Gero erromeria erdi-
erdian eta halango baten bat 
jarrita paratu ei zan 
sillaren baten (barrez).  
Eta sillean paratu orduan 
(aulkiak ez zeukan azpirik) 
dannnak azpitik pasatu ei 
zirean hareri eperdian mu 
egiten (barre handiak). 

Baia orduko jakin ei 
euan baten batek eta juntatu 
zan han zera... ba... 
hori... A! baia horrek 
oraindo erramea dauka... 
(barre). 

Gero beste bat egon ei 
zan etze baten ostatuz 
paratuta. Eta ostatuz 
paratuta zan lekuan esan ei 
euan, ba, esan ei eutsien 
subetean lo egin dagiela, lo 
egin dagiela ba. Eta lo 
paratu ei zan, lo zerean  
-ba hantxe subetean pasatuko 
euala, ba kanpoan baino 
hobeto egongo dala eta-. 

Ba, atsoren batek 
altzatu ei euan han, ba 
kaxaren batetik edo, altzatu 
ei euan tapa hori eta  
esan ei euan... -kuxu ei 
euan edozerbere eta- (ixilka 
mintzatuz) esan ei euan: 
- Laino guztien azpitik eta 
sasi guztien ganetik. 

Eta eperdian dana 
untatu ei euan edozerbere 
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ta... joanisenatzo  
ori! 

Bai bestea dao  
kuriosoa etzeanukina,  
arepesanieuene:  
“Ba, neupereinbiyoat”. 
 

Ineuela 
akuntaudeuenlekuin -erdilo, 
lotzat ieoen bestea baye 
eiteideute- bayak 
alrebesesan, ak esan: 
- Lañogustien ganeti 
tesasigustien aspiti. 

eta... joan ei zan atso 
hori! 

Baia bestea dago 
kuriosoa, etzean eukana, 
harek bere esan ei euan: 
“Ba, neuk bere egin behar 
joat”. 

Egin euala hak untatu 
euan lekuan -erdi lo,  
lotzat ei egoan bestea baia 
egiten ei dau eta- baia hak 
alrebesean esan, hak esan: 
- Laino guztien ganetik  
eta sasi guztien azpitik. 

Da ai joanisen 
(barreka) lañoadaonlekuin 
lañoenganera, dageo  
sasiedaonlekuin  
sasienaspiti: dana 
eatttzzzite (enfasia) ara 
(Josepetako landara).  

Da sapaterue,  
sapaterue (zen gizon hori). 
Da danapa, beste... 
danapasatisian  
baspiti. Da danamosuemoiten 
matenmateri -ba  
aisingosan aguasile  
jefeori-. Dabatenbatek  
andiaspiti paratordini, 
sapateru isinisinde,  
estena, “ten, ten...” 
(barrez) ta pasatordini 
estenaaskho! Da: 
- Alto! Altoelbaile! Emen 
batenmate pisarra 
latzatitus! (danok algaraz) 
Altoelbaile, se emen 
batenbate pisarra  
latzatitus! 

Ak ixiliketa bestea 
goyen, aka... pago ganen. 

 Eta hai joan ei zan 
(barreka) lainoa dagoen 
lekuan lainoen ganera, eta 
gero, sasia dagoen lekuan 
sasien azpitik: dana 
eratttzzzita (enfasia) hara 
(Josepetako landara).  

Eta zapaterua, 
zapaterua (zen gizon hori). 
Eta danak ba, beste...  
danak pasaten ei zirean, ba 
azpitik. Eta danak mosu 
emoiten baten bateri -ba, ha 
izango zan alguazila, jefe 
hori-. Eta baten batek 
handik azpitik parate 
orduan, zapaterua izan ei 
zan eta, eztena, “ten, 
ten...” (barrez) eta pasate 
orduan eztenagaz jo! Eta: 
- Alto! Alto el baile! Hemen 
baten batek bizarrak latzak 
dituz! (danok algaraz)  
Alto el baile, zer hemen 
baten batek bizarrak  
latzak dituz! 

Hak ixilik eta bestea 
goian, hak... pago ganean. 

Da, buenoba,  
egunsentie bañolenago  
bueno, dana sabalduinsirian. 
Bestoi posik.  
Eta saniotzeine -bajatu  
saneanda joanerrire-  
sanitzen: 
- Egi da erreginene alabea 
gaxoritaola? 

Da: 
- Baai. Destao  
medikurik osatukodeuenik. 
Txarrrto dao. 
- Txarto dagola? 

Ta: 

 Eta, bueno ba,  
egun sentia baino lehenago, 
bueno, danak zabaldu egin 
zirean. Beste hori pozik. 
Eta esan ei eutsien -bajatu 
zanean eta joan herrira- 
esan ei eutsien: 
- Egia da erreginaren alabea 
gaisorik dagoela? 

Eta: 
- Baai. Eta ez dago 
medikurik osatuko dauenik. 
Txarrrto dago. 
- Txarto dagoela? 

Eta: 
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- Bai. 
- Neuk osatukonuke. 
- Sukosatu? Ene! Ba, estaki 
serr irabasikosenuken 
osatukobasenukeere. 

Da esanetzon: 
- Ba igualbai osatukoot 
igual. 

Ta joanisirean  
elexara delexana 
altzauieudine elexakoatetan 
arlusaenbat da anion 
sapotzarrori! Il  
sapori, atera ogi 
bedeinketuri saporreri  
da bestea jakinbarik, 
eroaninotzein  
de jateideute osatu.  
Ene, gero dirualdi...! 

- Bai. 
- Neuk osatuko nuke. 
- Zuk osatu? Ene! Ba, ez 
dakit zer irabaziko zenuken 
osatuko bazenuke bere. 

Eta esan eutsen: 
- Ba, igual bai osatuko dot 
igual. 

Eta joan ei zirean 
eleizara eta eleizan altzatu 
ei eudien eleizako atetan 
harlauzaren bat eta han ei 
egoan zapotzar hori! Hil 
zapo hori, atera ogi 
bedeinkatua hori zapo 
horreri eta, besteak jakin 
barik, eroan egin eutsien 
eta jaten ei dau eta osatu. 
Ene, gero dirualdia...! 

Baye gero besterematek 
entzuneun selan 
abrastuinsenai. De  
beste ori, besterenba  
padoa da: “Neupere... 
kontetan bañoikie 
olangokonturenmata... 
osatuteko batenbata...” Da 
besteori aberastuten 
paoganera! 

Da sanitzen  
(laminek elkarri): 
- Bai, beire lenguneanbe  
serpasaudenemen: 
erreiñena... ilbiarrisindau 
baye osatuindaudei!  
Emen entzun... 

Aitudana gora...  
goyen bat entzuten! (barre) 
Danak kuxu orratzak, eta 
pike ta pike ta pike ta 
pike, aiketa sorin  
ilipotetartiño. 

Ileiniodin  
biarrenorigero...! 
Aurrekoapai suertea baye 
besteaka... 

De selango erromeriak 
eiteiudiesan! Selango  
yantzak eta komediek!  

Baye batenbateke: 
“Altoelbaile! 
Emenbatenbateke 
bisarralatzatitus!” (barre) 

 Baia gero besteren 
batek entzun euan zelan 
aberastu egin zan hai. Eta 
beste hori, besteren bat  
ba doa eta: “Neuk bere... 
kontetan bañeukioek  
holango konturen bat... 
osatuteko baten bat eta...” 
Eta beste hori aberastuten 
pago ganera! 

Eta esan ei eutsien 
(laminek elkarri): 
- Bai, begira lehengo 
egunean bere zer pasatu dan 
hemen: erreginarena... hil 
behar izan dau baia osatu 
egin daudie! Hemen entzun...

Aditu danak gora... 
goian bat entzuten! (barre) 
Danak kuxu orratzak, eta 
pika eta pika eta pika eta 
pika, harik eta zoruan  
hilik boteta artiño. 

Hil egin ei eudien 
bigarren hori gero...! 
Aurrekoak bai suertea baia 
besteak... 

Eta zelango erromeriak 
egiten ei eudiezan! Zelango 
dantzak eta komediak!  

Baia baten batek:  
“Alto el baile! Hemen  
baten batek bizarrak  
latzak dituz!” (barre). 

 
Hurrengo elkarrizketan Sofiri galdetu nion ea 

erromeriako dantzariak sorginak ala laminak ziren; lipar 
batez zalantzan egon eta laminak zirela esan zidan: “laminak 
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gehiago egoten diraz jenteagaz; laminak ez daudie kalterik 
egiten, sorginak, bai”.  Aldi berean zehaztasun batzuk 
gaineratu zizkion istoriari: zapataria subeteko zizailuan 
zegoen lo atsoak bere burua “unturiaz” (hitz horixe erabili 
zuen) igurtzi zuenean; gero, Josepetako landan, bere 
dantzakideari ere eztenka ibili zitzaion jefeari ziztatu 
aitzin. 
 
 
 
 
GARAIGORTAKO AKELARREAK 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Garaigortako Atxean akelarreak egiten zirela eta apezek 
zuzentzen zituztela esan zidan Juan Pikazak. Ez zuen bere 
iturria aipatu, baina Barandiaranek ere azaldu du Garaigorta 
akelarre leku gisa, apezen eginkizuna aipatu gabe. Gogoratu 
behar da Garaigorta azpian den Sologoiti “toki 
peligrosoa”tzat hartzen zuela Moisesen lagun batek (ikus IV. 
kap. “Agerpenak”). 
 
 
 
 
SORGINEK EROAN 
Angelaren bertsioa 
 
 

Enekone etxean bizi zen atsotxu bat gau batez subetean 
zegoela, laminek edo sorginek hartu eta tximiniatik eraman 
zuten Turruntzuetako Atxera. Biharamunean hantxe agertu zen. 
Emakume horri “Limakoko atsoa” deitzen zioten.  

Hilbegirez ari ginen eta Angelak Teila kendu esan-eta 
kontatu zuen hau. 
 

ANGELA. Iños entzondot orr 
-Enekone geitutenyakon 
oneri, beste baserribeteri 
emen, Oroskon, ba emekoa 
Urioitiko baserribeteri-, 
iños entzondot orti 
atzotxubete egunbetene, ba 
lamiñaka eronodeila 
-edosorginek: laminak edo 
sorgine, bantzekoak 
isingodis-, eroanodila  
emeti dorturruntzutako 
atxematen ganean 
urrungokogunean  
agertusala. Ori, bai: 
Enekonen egonsala 
atzotxubet, atzosartxubet. 
Eta sorgiñak edo lamiñak edo 
sorgiñak eronodiela orra, 

 ANGELA. Inoiz entzun dot hor 
-Enekone geituten jakon 
honeri, beste baserri bateri 
hemen, Orozkon, ba hemekoa 
Urigoitiko baserri bateri-, 
inoiz entzun dot hortik 
atsotxu bat egun baten, ba 
laminak eroan eudiela -edo 
sorginak: laminak edo 
sorginak, ba antzekoak 
izango diraz-, eroan eudiela 
hemetik eta hor 
Turruntzuetako haitzen baten 
ganean hurrungoko egunean 
agertu zala. Hori, bai: 
Enekonen egon zala atsotxu 
bat, atso zahartxu bat.  
Eta sorginak edo laminak edo 
sorginak eroan eudiela 
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Turruntzuta geitutenyakon 
basobateri. Etaan  
agertusala urrungokoegunian 
atxen ganean, an  
agertusala atzori,  
sorginak areroanda.  
Oixe. Geyo eroanodin or 
detallerikestakit.... 
JOSE MARI. Eronodien 
suuteaneoala (gauez): 
tximiñitatisartu ta  
tximini atarata  
Turrutzako Atxeko 
baldarenbaten itxiodin. 
GALDERA. Zergatik badakizu? 
JOSE MARI. Sergaitik es, he, 
he (barre): Limakoko 
atzoa... 
ANGELA. Bai, areri,  
atzoari, geitutotzen 
“Limakoko atzoa”. Estakipa  
segaitik... 
JOSE MARI. Barakardokoatzoa.

horra, Turruntzueta geituten 
jakon baso bateri. Eta han 
agertu zala hurrungoko 
egunean haitzaren ganean, 
han agertu zala atso hori, 
sorginak hara eroanda. 
Horixe. Gehiago eroan eudien 
hor detailerik ez dakit... 
JOSE MARI. Eroan eudien 
subetean egoela (gauez): 
tximiniatatik sartu eta 
tximini(atik) atara eta 
Turruntzuetako Atxeko 
baldaren baten itxi eudien. 
GALDERA. Zergatik badakizu? 
JOSE MARI. Zergaitik ez, he, 
he (barre): Limakoko 
atsoa... 
ANGELA. Bai, hareri, 
atsoari, geituten eutsien 
“Limakoko atsoa”. Ez dakit 
ba zergaitik... 
JOSE MARI. Barakardoko 
atsoa. 
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 Kapitulu VI 
 
 
 

 LAMINAK ETA JENTILAK 
 
 
 
 
 

“Lamina” izena, “sorgin”ena bezala, izaki anitzei ematen 
diete Orozkon. Sail honetan agertzen diren laminek ezaugarri 
aski zehatzak dituzte: emakumeak izaten dira, harpeetan edota 
ur bazterrean bizi dira, eta etxera etorri ohi dira janari 
eske, tximiniatik sartuz askotan.  

Haiengandik oso hurbil diren jentilak gizonak dira 
gehien bat eta harpeetan bizi dira, Jentil Zulon eta 
Leizeagan, edo Untzueta tontorreko gazteluan.   
 
 
 
 
 
LAMINAK ZELANGOAK 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angelaren ustez laminak itsusiak, handiak eta argalak 
ziren, hatzazal eta ile luzedunak. Orrazia lapurtua kontatu 
ondoren galdera egin nion horri buruz. 

 
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 
ANGELA. Lamiñak isitesirean 
olan, argalargalak, olan 
atzasaluseakaz da argalak 
isitesirean. Argalak  
aunnndiak etaolan: altuik, 
argalargalak, olan 
ullelusiagaz, atzasalaundi 
luseakas da. 
GALDERA. Ederrak ala 
itsusiak? 
ANGELA. Itxusiak, itxusiak, 
bai, bai, olanesatodein. 
 

  
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 
ANGELA. Laminak iziten zirean 
holan, argal-argalak, holan 
hatzazal luzeakaz eta argalak 
izaten zirean. Argalak 
haunnndiak eta holan: altuak, 
argal-argalak, holan  
ule luzeagaz, hatzazal haundi 
luzeakaz eta. 
GALDERA. Ederrak ala 
itsusiak? 
ANGELA. Itsusiak, itsusiak, 
bai, bai, holan esaten 
eudien. 
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LAMINAK ZELANGOAK 
Moisesen bertsioa 
 
 

 Moisesek lamina izena eman zien erle itxurako  
familiarrei. Guztiak antzekoak, denak izpirituak zirela esan 
zuen, itxura aldatzen eta desagertzen direla; haien arteko 
desberdintasuna erleen edo jendeen artekoa bezalatsua da: 
klaseak eta graduak badira. Orrazten egoten diren laminek, 
ordea, jende itxura dute eta emakume ederrak dira, baina 
ihizi bilakatzen ahal dira haiei hurbilduz geroz.  

Hodeia bedeinkatu (VII. kap. “Anbotoko Anderea”) kontatu 
ondoan egin nion galdera.  
 

GALDERA. Zer ikusi dute 
laminek hodeyagaz? 
MOISES. Orre konbinautedaos, 
danatagoz konbinaute,  
es? Konbinaute daos  
orrek ta ai tire...  
gure ipotesis eta, 
orretanatire espirituk,  
esta? Masomenos. 
Transformetan dira 
ikustemoduen, da ensegida 
desaparesitendira berebai, 
tusuentenditan? 
GALDERA. Etorri zirean hodeia 
laminakaz? 
MOISES. Ba bai, bai, 
lamiñakas ta. 
GALDERA. Laminak praka-gorri?
MOISES. Bai, orrekorriska en 
general, edosuedo. 
GALDERA. Eta horiek berak 
ziren Axpuruko Abadeak 
eukazanak, praka-gorri, 
erleak bezala? 
MOISES. Ba, igualigualak 
estiradanakisingo, erleaketa 
klaseaskodaos: erlestarrak  
eta avispas, daorr 
erleapedaoso zanganos, da 
ainbeste txismedaos 
erleetanbere; da 
personenbrapere sarie, 
esatenles “tutti li casta”, 
ainbeste klase (Marik barre 
egin). Ga gisonak beregaoso, 
ba batzuku txarrak, eta 
bestebatzu txarragoak. Bai, 
ta batzupaltzak, bestebatzuko 
ba listoak surrek  
eta gero motzak, eta leloak, 
tontoak, mas tonto, eta 
orrekustiok esda, gisonak  

 GALDERA. Zer ikusi dute 
laminek hodeiagaz? 
MOISES. Horreek konbinatuta 
dagoz, danak dagoz 
konbinatuta, ez? Konbinatuta 
dagoz horreek eta haik 
dira... gure hipotesis eta, 
horreek danak dira 
espirituak, ezta? Más o 
menos. Transformetan dira 
ikuste moduan, eta ensegida 
desapareziten dira bere bai, 
ez duzu entenditan? 
GALDERA. Etorri zirean hodeia 
laminakaz? 
MOISES. Ba bai, bai, 
laminakaz eta. 
GALDERA. Laminak praka-gorri?
MOISES. Bai, horreek gorriska 
en general, edo sua edo. 
GALDERA. Eta horiek berak 
ziren Axpuruko Abadeak 
eukazanak, praka-gorri, 
erleak bezala? 
MOISES. Ba, igual-igualak ez 
dira danak izango, erleak eta 
klase asko dagoz: erleztarrak 
eta avispas, eta hor erleak 
bere dagoz zánganos, eta 
hainbeste txisme dagoz 
erleetan bere; eta persona 
enbrak bere zarie, esaten den 
legez, “tutti li casta”, 
hainbeste klase (Marik barre 
egin). Eta gizonak bere 
gagoz, ba batzuk txarrak, eta 
beste batzuk txarragoak. Bai, 
eta batzuk baltzak, beste 
batzuk, ba listoak zuhurrak 
eta gero motzak, eta leloak, 
tontoak, más tonto, eta 
horreek guztiok ezta, gizonak 
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eta enbrape igual.  
Dorbe lamiñapeongodire,  
ba euren gradutan  
eongodire, graduakedo 
eongodire. 
GALDERA. Eta orraztuten 
egoten zirean laminak ez 
zirean erleak letxe, ez? 
MOISES. Orrek erlealetxe...  
orrek be  
desaparesitensirean,  
orrek dasaparesitensirean,  
segun, orrepere. 
GALDERA. Baina zelangoak 
ziren horiek? 
MOISES. Ba, gureantzeko, 
personanantzekoak isian, 
personanantzekoak. 
GALDERA. Andrak ala gizonak? 
MOISES. Andra andra, 
mayormente andrak, e? Emen 
bai, emen sorginkeri... 
brujerie mayormente dao, ba 
ordao fundamentaute  
enbran, e? 
GALDERA.  Eta itsusiak ala 
ederrak? 
MOISES. Bai ba eder, 
batzukederrapai, ba, bai, 
guapak batzuk. Bai gero, 
ondora arrimaurdun igual 
transformetanyatzus en 
fieras, e? En fieras igual, 
“rraa!” Estamos?  

eta enbrak bere igual. Eta 
hor bere laminak bere egongo 
dira, ba euren graduetan 
egongo dira, graduak edo 
egongo dira. 
GALDERA. Eta orraztuten 
egoten zirean laminak ez 
zirean erleak letxe, ez? 
MOISES. Horreek erleak 
letxe...  horreek bere 
desapareziduten zirean, 
horreek bere dasapareziduten 
zirean, segun, horreek bere. 
GALDERA. Baina zelangoak 
ziren horiek? 
MOISES. Ba, gure antzeko, 
pertsonen antzekoak ei 
zirean, pertsonen antzekoak. 
GALDERA. Andrak ala gizonak? 
MOISES. Andra, andra, 
mayormente andrak, e? Hemen 
bai, hemen sorginkeri... 
brujería mayormente dago, ba 
hor dago fundamentatua, 
enbran, e? 
GALDERA.  Eta itsusiak ala 
ederrak? 
MOISES. Bai ba eder, batzuk 
ederrak bai, ba, bai, guapak 
batzuk. Baia gero, ondora 
arrimatu orduan igual 
transformetan jatzuz en 
fieras, e? En fieras igual, 
“rraa!” Estamos? 

 
“Fierak” bilakaturik etortzen ziren eske laminak, esan 

zuen Moisesek magnetofoitik kanpo. Gero magnetofoian jarraitu 
zen: Lamina zauritu istorietako laminak (ikus beherago), eske 
baino areago, lapurketan etortzen omen ziren eta mehatxuz 
lortzen zuten beren zatia; gainera, egindako kalteaz poztu 
egiten ziren.  
 

GALDERA. Ez ziren gaiztoak 
orduan, ematen baeutsien ogia 
eta... 
MOISES. Ba, bakeagaiti, 
bakeagaiti, bakea, klaro, 
bakeagaiti. Suri 
etorrikoyatzu orti, oin 
bereantzean etortenyatzu or 
lapurbet esanteutzon:  
“Deme usted el case que  
tiene ahí!” esatendotzu; 
sukemongotzosu, 
seespabereigual 
tirobatemototzu, esta? 

 GALDERA. Ez ziren gaiztoak 
orduan, ematen baeutsien ogia 
eta...  
MOISES. Ba, bakeagaitik, 
bakeagaitik, bakea, klaro, 
bakeagaitik. Zuri etorriko 
bajatzu hortik, orain bere 
antzean etorten jatzu hor 
lapur bat esaten deutsu: 
“Déme usted el casete que 
tiene ahí!” esaten deutsu; 
zuk emongo deutsozu, zer 
ezpabere igual tiro bat 
emoten deutsu, ezta? 
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Konprendido es?  
GALDERA. Atrakoa zen hori... 
MOISES. Bai, konprenditeosu 
esta? Da goseadaukenak,  
ba eurekegingodieneuren  
relaks, esatendana,  
euren, suregosea  
eroandai taola urdeyejanda, 
esta? Esangodie,  
oño! konformidadea; edosuri 
kalteinde eurepostu, 
esdosuentenditan? Brujak. Se 
txarra beti, personatxarbatek 
ikustenduenean  
albokoari... Da ontzatoasan  
pertsonapere. Ni  
sarribilinas erromeritan 
juerganda neurelagunakas  
da, neureandreape  
bearbada, e? neu yausi 
ankasgora ta “ai!”, 
taparrein... “ha ha haha”,  
e? Selan txarrak postu,  
e? Selandaori konturi,  
selan konzebidu, selan 
kontrasteleyori? 
Yausitxarbatek, ba  
umillauedo, negarrein 
bearrekoa, esta? Umillaute, 
konpasibo paraubearrekoa, 
erregozijo, e? Selan da, 
lamiñapere: beratxanbeaduena 
kendueskero...  
MARI. Hain txarrak ziren...? 
MOISES. ...postu, postu. 

Da geyo ser olango 
txismetzas...? 
 

Konprendidu, ez?  
GALDERA. Atrakoa zen hori... 
MOISES. Bai, konprenditen 
duzu, ezta? Eta gosea 
daukanak, ba eurek egingo 
eudien euren relax, esaten 
dana, euren, zuri gosea 
eroanda haik eta holan urdaia 
janda, ezta? Esango daudie, 
oño! konformidadea; edo zuri 
kalte eginda eurek poztu, ez 
duzu entenditan? Brujak. Zer 
txarra beti, pertsona txar 
batek ikusten dauenean 
albokoari... Eta ontzat 
doazan pertsonak bere. Ni 
sarri ibili naz erromerietan 
juergan eta neure lagunakaz 
eta, neure andreak bere 
beharbada, e? neu jausi 
hankaz gora eta “ai!”, eta 
parre egin... “ha, ha, ha, 
ha”, e? Zelan txarrak poztu, 
e? Zelan da hori kontu hori, 
zelan konzebidu, zelan 
kontrastatu lei hori?  
Jausi txar batek, ba 
humillatu edo, negar egin 
beharrekoa, ezta? Humilladuta 
konpasibo paratu beharrekoa, 
erregozijo, e? Zelan eta, 
laminak bere: berak jan behar 
duena kendu ezkero...  
MARI. Hain txarrak ziren...? 
MOISES. ...poztu, poztu. 

Da gehiago zer holango 
txismetzaz...? 
 

 
 
 
LAMINAK ZELANGOAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Ederrak eta aldi berean itsusiak ziren laminak. Erreka 
bazterrean orrazten edo arropak garbitzen zeudenean eta inork 
ez zituela ikusten uste zutenean neska ederrak ziren. Baina 
norbait sorozten zegokiela konturatuz geroz, itsusiak 
bilakatzen ziren. Berdin itsusiak ziren tximiniatik etxeetara 
sartzen zirenean. Horregatik esaten zen ez zela fido behar 
neskato oso ederrekin, lamina izan litekeelako. Anbotoko 
Anderea, berriz, beti eder-ederra zen. Laminak gaiztoak 
zirela uste du Santosek, beti haien beldur izaten ziren-eta 
haurrak.  
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GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak, ederrak... itsusiak 
edo...? 
SANTOS. Es. Ederrak 
etaitsusiak. Bai. Ederrak, 
ederrak... Jode, gotesala 
serbat, paretasiana 
terriblesko... osea  
ederrak... etaneskato 
guapisimak, osea sertute es? 
majisimak, es? Dagero, 
derrepentean, sertutesireala, 
paretasireala  
totalmente itxusiak, 
ullagustie sertute, digual 
yoatesala, egotesiala, 
gureanesatauden: “Es,  
esfiatu neskato 
polibatekosiarren,  
ekoste... ekosite,  
sisilitike lamiñea.”  

Degero... Selamiñea 
kanbietandala  
automatikamente esatauden; 
orduen: “Joe!  
Kanbiauletike taparau 
orrenda, osea gustisi... 
mostruosa, e?” Orisataduene 
paresetasala. Baye  
normalmente agartutesirean 
etzetara de 
txintxiburruntzieske 
torisiran, bueno,  
gustisi desastreak, itxusiak, 
itxusiak, bai, bai. 
GALDERA. Eta ederrak noiz 
agertzen ziren? 
SANTOS. Ederrak 
agertzensireala yoatordun 
errekara garbitan eta 
orrastuten, dolangotan 
otesiala fhu! neska, 
terriblesko neskamajak. 
Etagero, yoatordun etzera  
edo elduteorduno 
olangoserbat, edo 
edoburleitordun batek 
edoingausebat edosera,  
orduen automatikamentean 
kanbietasirela a sera... 
GALDERA. Eta Anbotoko Señorea 
zelangoa zen? 
SANTOS. Ederra, 
betiesandauderra, ori beti. 
GALDERA. Hori ez zen itsusi 
bihurtzen... 
SANTOS. Es, nik  

 GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak, ederrak... itsusiak 
edo...? 
SANTOS. Ez. Ederrak eta 
itsusiak. Bai. Ederrak, 
ederrak... Joder, egoten zala 
zerbat, paretan zireana 
terriblezko... o sea 
ederrak... eta neskato 
guapisimak, o sea zertute ez? 
majisimak, ez? Eta gero, 
derrepentean, zertuten 
zireala, paretan zireala 
totalmente itsusiak, ule 
guztiak zertuta, eta igual 
joaten zala, egoten zireala, 
gurean esaten eudien: “Ez,  
ez fidatu neskato  
polit bat ikusi arren, 
ikuste... ikusita,  
zer izan liteke laminea.”  

Eta gero... Zer lamina 
kanbietan dala 
automatikamente esaten 
eudien; orduan: “Joe! 
Kanbiatu liteke eta paratu 
horrenda, o sea, guztiz... 
monstruosa, e?” Hori esaten 
eudien parezetan zala. Baia 
normalmente agartuten zirean 
etzeetara eta  
txitxiburruntzi eske  
eta hori zirean, bueno, 
guztiz desastrea, itsusiak,  
itsusiak, bai, bai. 
GALDERA. Eta ederrak noiz 
agertzen ziren? 
SANTOS. Ederrak agertzen 
zireala, joate orduan  
errekara garbitan eta 
orraztuten, eta holangoetan 
egoten zirala fhu! neska, 
terriblezko neska majak.  
Eta gero joate orduan etzera, 
edo heldute orduan  
holango zerbat, edo edo 
burla egite orduan batek  
edo egin gauza bat edo zera, 
orduan automatikamentean 
kanbietan zireala zera... 
GALDERA. Eta Anbotoko Señorea 
zelangoa zen? 
SANTOS. Ederra, beti esan 
daudie ederra, hori beti. 
GALDERA. Hori ez zen itsusi 
bihurtzen... 
SANTOS. Ez, nik entzun dot 
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entzundo peti: “Oi 
Anbotokoseñorea...!” 
Anbotokoseñorea ori bai 
entzundot ederrasala.  

Da lamiñena bitarik. 
Lamiñasatauden, lamiña 
ekusigual errekangarbitan 
tajoe! neskabat terriblea.  
Ta derrepentean igual 
botarribet edo edoburlein 
urruneti te buh! ya 
sertuorduen kanbietasala 
totalmentean berekaraterra. 
GALDERA. Eta ederrak zirenean 
onak ziren, edo gaiztoak...? 
SANTOS. Ederrasirenean, 
segunestauden serak,  
siren ederrak noberak 
ikusiesordun: aurekestau... 
pentzetaudenean 
estautzesulekusten... osea 
aurepagagos ostondute, 
fenomenos; baye derrepentean 
sertuorduen kanbietansirela 
automatikamentean.  
Esataeauden ori e?  
Nikestakit ori. 
GALDERA.  Eta gaiztoak ala 
onak ziren laminak? 
SANTOS.  Danak, seragustiek 
entzundedaukadasena, 
tanakaistoak. Seguri 
bildurgustie itoskuen 
orrenganean: “Joe, kontus...”
GALDERA.  Beti gaiztoak e? 
Zein eder zein itsusi, baina 
gaiztoak beti? 
SANTOS. Beti, beti, 
orisindaolan. Betigaisto, 
nikorientzundo beti. Orixe 
estaki selanisingodan, 
bayebeno, orida 
entzutengenduneguk leenago. 
Bai. 
GALDERA. Eta sorginak? 
SANTOS. Ni sorginagati 
gitxientzondot, e? 
 
 

beti: “Oi Anbotoko 
Señorea...!” Anbotoko Señorea 
hori bai entzun dot ederra 
zala.  

Eta laminena bietarik. 
Lamina esaten eudien, lamina 
ikusi igual errekan garbitan 
eta joe! neska bat terriblea. 
Eta derrepentean igual bota 
harri bat edo burla egin 
urrunetik eta buh! ja zertu 
orduan kanbietan zala 
totalmentean bere karakterra. 
GALDERA. Eta ederrak zirenean 
onak ziren, edo gaiztoak...? 
SANTOS. Ederrak zirenean, 
segun esaten eudien zerak, 
ziren ederrak norberak ikusi 
ez orduan: eurek ez dau... 
pentsetan eudienean ez 
deutsezula ikusten... o sea 
eurek badagoz ostonduta, 
fenomenos; baia derrepentean, 
zertu orduan, kanbietan 
zirean automatikamentean. 
Esaten eudien hori, e?  
Nik ez dakit hori. 
GALDERA.  Eta gaiztoak ala 
onak ziren laminak? 
SANTOS.  Danak, zera guztiak 
entzunda daukadazenak, danak 
gaiztoak. Zer guri bildur 
guztia egiten euskuen horreen 
ganean: “Joe, kontuz...” 
GALDERA.  Beti gaiztoak e? 
Zein eder zein itsusi, baina 
gaiztoak beti? 
SANTOS. Beti, beti, hori izan 
da holan. Beti gaizto, nik 
hori entzun dot beti. Horixe 
ez dakit zelan izango dan, 
baia bueno, hori da entzuten 
genduana guk lehenago.  
Bai. 
GALDERA. Eta sorginak? 
SANTOS. Nik sorginak gaitik 
gitxi entzun dot, e? 
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LAMINAK ZELANGOAK 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulali ez zen oso segur laminak zelangoak ziren, baina 
haren amak zioen Gallartuko Errekaldeko Mariak bat ederra 
ikusi zuela erreka bazterrean; tximiniatik etortzen zitzaion 
sorgin hori (ikus beherago Lamina zauritua). 
 
 
 
 
JENTILAK ZELANGOAK 
Juliaren bertsioa 
 
 

Jentil gatibatzaileak kontatzean (ikus beherago) 
jentilen deskripzioa egin du Juliak. Biziki handiak eta 
izigarriak ziratekeela uste du, eta Arruek margoturiko 
euskaldunen arpegia zuketela.  
 

JULIA. Eztakit nik nola. Ni 
Laodion izanaiz ganden... 
Feria bazen Aostuen  
oeita iruan. Eta arrituta 
gelditunitzen, emaztekibat... 
gizonbat eta gero  
baziren biemazteki, andiak, 
e? Oik euskaldun bisaya 
bezala duteta, bainodire  
aundiak: bakizu, yende... 
Arruek bakizu nola 
tintatzentzuen? Baino 
itsusiaoa, baino 
yendeizigarria, nik eztut 
beine ikusiolakoyendea, 
andiak. Osea ainbertze 
merkatutan ibiltzenaiz, 
ainbertze lekutan  
ibiltzenaiz tabaserritarrak 
ikustentut, eztala?  
Baino eztut beine... 
Izitzenauen pixkat, itsusia 
zelakoz gizonoi, e? 

Bainosea jentilak 
olakoyendea beartzutenizan 
naitaez. 

 JULIA. Ez dakit nik nola. Ni 
Laudion izan naiz joan den... 
Feria bazen Abuztuaren 
hogeita hiruan. Eta harrituta 
gelditu nintzen: emazteki 
bat... gizon bat eta gero 
baziren bi emazteki, handiak, 
e? Horiek euskaldun bisaia 
bezala dute eta, baino dira 
haundiak: badakizu, jende... 
Arruek badakizu nola 
tintatzen zuen? Baino 
itsusiagoa, baino jende 
izigarria, nik ez dut behin 
ere ikusi holako jendea, 
handiak. Osea, hainbertze 
merkatutan ibiltzen naiz, 
hainbertze lekutan ibiltzen 
naiz eta baserritarrak 
ikusten ditut, eztala?  
Baino ez dut behin ere... 
Izitzen nauen pixkat, itsusia 
zelakoz gizon hori, e? 

Baina o sea jentilak 
holako jendea behar zuten 
izan nahitaez. 
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JENTILAK ZELANGOAK 
Santosen bertsioa 
 

 
Santosen gogoan jentilak gizon handiak ziren, bekokian 

begi bakar bat zutela; Jentil Zulon bizi ziren eta laminen 
lagunak ziren. Untzuetako jentiletaz zerbait istoria badela 
dio, baina ez du ondo gogoratzen 1991ko elkarrizketa egin 
genuenean; hurrengo urtean kontatuko du Jentil bahitzaileak 
(ikus beherago).  
 

SANTOS. Gero jentilegati 
entzundu beti, sielagison 
andiek eta begi bakarbategas: 
eukidola begibete 
bekokienerdian. Ori beti 
jentilek. Dejentilek e 
eroatesiela ondo  
lamiñakas, oseke 
ibiltesian... lagunak andiak 
isitesiela lamiñakas. 
Orientzundotze  
nisarri, ba aixeri: aitite, 
jentelenao,  
lenaokojenteari. 
GALDERA. Non bizi ziren 
jentilak? 
SANTOS. Jentilek esatauden, 
borregatidaukela Jentilsulo 
isena ipinite. 
GALDERA. Laminak ere ibiltzen 
zirean handik... 
SANTOS. Lamiñak eta jentilek 
ibiltensielako. Jentilena. 
Tejentilenak... 
ontxenasakordetan, baya 
badakit istoria jentilena 
selan, ori... (Gariri) 
Untzetako pasausan asuntoa 
sersan, jentilek? 
GARI. Bai. 
SANTOS. Jentilesiran? 
Untzetan. Nikentzundut  
sarri orrenganean berbas; 
oin... laostra! ...  

Egonsatis ardurabarik, 
Gabonetanbasatos, edogoxeago, 
niemen etzeanbanago, egon 
ardurabarik... 
 

 SANTOS. Gero jentilak gatik 
entzun dot beti, zireala 
gizon handiak eta begi bakar 
bategaz: eukin eudiela begi 
bat bekokiaren erdian. Hori 
beti jentilak. Eta jentilak 
eroaten zireala ondo 
laminekaz, osea que ibilten 
zirean... lagunak handiak 
izaten zireala laminakaz. 
Hori entzun deutset nik 
sarri, ba, ba haixeri: 
aitita, jente lehenago, 
lehenagoko jenteari. 
GALDERA. Non bizi ziren 
jentilak? 
SANTOS. Jentilak esaten 
eudien, ba horregaitik dauka 
Jentil Zulo izena ipinita. 
GALDERA. Laminak ere ibiltzen 
zirean handik... 
SANTOS. Laminak eta jentilak 
ibiltzen zirelako. Jentilena. 
Eta jentilenak... oraintxe ez 
naz akordetan baia badakit 
istoria, jentilena  
zelan, hori... (Gariri) 
Untzuetako pasatu zan asuntua 
zer zan, jentilak?  
GARI. Bai. 
SANTOS. Jentilak zirean? 
Untzuetan. Nik entzun dot 
sarri horren ganean berbaz; 
orain... la ostra! ...  

Egon zatiz ardura barik, 
Gabonetan bazatoz, edo 
goizeago, ni hemen etzean 
banago, egon ardura barik... 
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LAMINAK ERREKA BAZTERREAN ETA ESKE 
Ferminen bertsioa 
 
 

Laminak bideetan urteten zuten. Etxeetara ere joaten 
ziren eta tximiniatik sartzen. Baina orain ez da gehiago 
holangorik: Galdakanon polbora lantegia (Explosivos de Río 
Tinto) egin zutenetik laminak eta antzekoak desagertu dira. 

Muruetako emakume zahar batek esaten zuen laminak 
Ugaldeko zubi ondoan urteten ziotela. Mutiko gazteak hara 
joaten ziren ikusteko, baina ez zuten ezer ikusten... 

Jentil Zuloko biztanleak jentilak ala laminak ziren ez 
da argi, baina laminak ziren tximiniatik etortzen, urdaia 
jatera.  Elkarrizketa Aizetzan egin genuen, bertako emakume 
bat ere hor zelarik. 

 

FERMIN. Lamiñak urteiteyen 
bideetan tolan.  
Da tximiniatibiera 
sartutensian. Bueno, 
eiteisirean, guk 
eskendunikosi, baye... Se 
guredenporan  
esegonolangorik. 
GALDERA. Orain ez da gehiago?
FERMIN. Es es es. Oine... 
leenago orrek ninaose 
isitensian jente, olango 
guantzakedo isitensiana, 
sustetako jentea. Bai, se 
Galdakanoko fabrika polborea 
eseuenesistitan ordin, 
deskopetakedori. Bai 
Galdakanoko fabrika esistitan 
dauenik etona orrik insian 
desaparesiu danak.  
Danak danak, ordin ya orain 
estaolamiñarik  
etaolangorik. Oin 
bestemoduetako lamiñataos. 
GALDERA. Natik kontatzen 
zuen? 

 FERMIN. Laminak urteiten 
eudien bideetan eta holan. 
Eta tximiniatik behera 
sartuten zirean. Bueno, 
egiten ei zirean, guk ez 
genduan ikusi, baia... Zer 
gure denporan ez egoen 
holangorik. 
GALDERA. Orain ez da gehiago?
FERMIN. Ez, ez, ez. Orain... 
lehenago horreek ni nago zer 
izaten zirean jente, holango 
gu antzak edo izaten zirean, 
sustetako jentea. Bai, zer 
Galdakanoko fabrika polborea 
ez euan esistitan orduan, eta 
eskopetak edo hori. Baia 
Galdakanoko fabrika existiten 
dauenik eta hona horreek egin 
zirean desaparezidu danak. 
Danak, danak, orduan ja orain 
ez dago laminarik  
eta holangorik. Orain beste 
moduetako laminak dagoz. 
GALDERA. Natik kontatzen 
zuen? 

FERMIN. Natikesatauen  
orreki lamiñaka selan 
Ugeldaldean, burteiteotziela. 
Da ori gure gastedenporan, 
Natielespurukoa  
saarraka. Senbeiturteas il 
sen? Eunurte, eunurte  
eukingoen Nati ilsenean.  
Da Ugeldaldeane urteitotziela 
ta sea... 

Da gu joatengintzen 
gauetan, mutikoak 
joatengintzen Ugeldeko 
subiondooño, bai guk  

 FERMIN. Natik esaten euan  
horreek laminak zelan  
Ugalde aldean, ba urteiten 
eutsiela. Eta hori gure gazte 
denporan, Nati Elexpurukoa 
zaharrak. Zeinbat urtegaz hil 
zan? Ehun urte, ehun urte 
eukingo euan Nati hil zanean. 
Eta Ugalde aldean urteiten 
eutsiela eta zera... 

Eta gu joaten gintzen 
gauetan, mutikoak  
joaten gintzen Ugaldeko zubi 
ondoraino, baia guk ez 
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eskendun eserrekosten... 
GALDERA. Sinesten zenuten? 
FERMIN. Ba, siñistu... Guk 
ekosies baye esaniteuskun  
da gumutikotan  
siñistu. 
GALDERA. Galdakanoko fabrika 
bazen orduan. 
FERMIN. Ordin, Galdakanoko 
fabrikea ordinegisen  
ta ordurikarreskero esta 
olangorik agartu. 
GALDERA. Zuek badaezpada ere 
joaten zineten ikustera... 
FERMIN. Ekosten, bai, aber  
badire espadires lamiñak 
edaparuik ... Klaro, bai, 
ekosten joan eitengintzen 
bayeskedun eserekostenguk.  
Da orreas ba 
atzeretzeretorrite. Olantxe. 
Bai esategiteuskun gure 
mutikodenporan. 
GALDERA. Troka bat badela 
esan duzu; Jentil Zulo da? 
FERMIN. Jentilsuloda bai, 
antxe, emetikustenda 
(Aizetzatik) bere ... 
Jentisulo dao, Jentisulo 
jentilek esatautzen,  
orrek Jentisulo orregatidauko 
(izena), anurteiteyelako  
angokuebatik. Ni  
eoninao kuebanbarruin. 
GALDERA. Ateratzen direnak 
jentilak dira? 
FERMIN.  Jentilak. Jentisulo, 
orregaiti da Jentisulo.  
Ya jentilek esanguredau  
andi kuebati urteitayela. 
 
GALDERA. Orduan jentilak eta 
laminak gauza bera dira? 
FERMIN. Es es es... Boo, 
diferanteak etedisan  
orrek. 
GALDERA. Zelangoak? 
FERMIN. Ba nikesdakipa  
se formatakoak isisian: 
ekosieseskero... klaro! Nik 
entzune orro bere etorteisian 
leen esandot,  
kaballo modukobatzuen ganean 
presentatanyakisen 
ikeskiñeriurrean gauetan. 
GALDERA Horiek zer ziren 
jentilak ala laminak? 

genduan ezer ikusten... 
GALDERA. Sinesten zenuten? 
FERMIN. Ba, sinistu... Guk 
ikusi ez baia esan egiten 
euskun eta guk mutikotan 
sinistu.  
GALDERA. Galdakanoko fabrika 
bazen orduan.  
FERMIN. Orduan, Galdakanoko 
fabrikea orduan egin zan  
eta ordurik arrezkero ez da 
holangorik agartu. 
GALDERA. Zuek badaezpada ere 
joaten zineten ikustera... 
FERMIN. Ikusten, bai, a ver 
badira ez ba diraz laminak  
edo enparauak... Klaro, bai, 
ikusten joan egiten gintzen 
baia ez genduan ezer ikusten 
guk. Eta horregaz ba atzera 
etzera etorri eta. Holantxe. 
Baia esaten egiten euskun 
gure mutiko denporan. 
GALDERA. Troka bat badela 
esan duzu; Jentil Zulo da? 
FERMIN. Jentil da Zulo, bai, 
hantxe, hemetik (Aizetzatik) 
ikusten da bere ... Jentil 
Zulo dago, Jentil Zulo, 
jentilak esaten eutsien, 
horrek Jentil Zulo horregatik 
dauka (izena), han urteiten 
eudielako hango kuebatik. Ni 
egonik nago kuebaren barruan.
GALDERA. Ateratzen direnak 
jentilak dira? 
FERMIN. Jentilak. Jentil 
Zulo, horregaitik da Jentil 
Zulo. Ja jentilak esan gura 
dau handik kuebatik urteiten 
eudiela. 
GALDERA. Orduan jentilak eta 
laminak gauza bera dira? 
FERMIN. Ez, ez, ez... Boo, 
diferenteak ete dirazan 
horreek. 
GALDERA. Zelangoak? 
FERMIN. Ba nik ez dakit ba 
zer formatakoak izan ziren: 
ikusi ez ezkero... klaro! Nik 
entzuna hor bere etorten 
zirean lehen esan dot, 
kaballo moduko batzuen ganean 
presentetan jakizan  
ikazkinairi urrean gauetan. 
GALDERA Horiek zer ziren 
jentilak ala laminak? 
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FERMIN. Je... es es. Oribe 
jentilek isingosien:  
orrik danak bardinantzekoak 
isingosiren, ba 
bardinantzekoak, bai... 

Lamiñak, lamiñak, 
orriksian... bai, orriksian 
lamiñak tximinitibiera 
tortensianak.  
Bueno, ei sirean, e? 
GALDERA. Jatekoa topetan 
ezta? 
FERMIN. Jatekoaenatzean 
etortesirean urrean. 
EMAKUME BAT. Urdeyejatesan 
asko, urdeye, daerreta 
sartañan, da goiti 
etortenyakisela jaten. 
FERMIN. Jaten etortensirela 
tximinitibiera.  

Bayeori, siñistu 
itendozu sukori? Atxineko 
gauzak dirorrek. Seinda 
polborea esistitandauenik 
etona olangorikestau 
esistitan. Gu gaurentzako 
gantzokeriak isitensirean. 
Gau mayesesansarrairi...  
gauri orain esaten  
dauskue gasteak: 
- Ee! estaukosu 
gantzokeriabaño!  

Ta saarreri gasteak.  
Ta gukitengendun igual, 
saarrairi esan gantzokeriak 
disela orrik.  

FERMIN. Je... ez, ez. Hori 
bere jentilak izango zirean: 
horreek danak bardin  
antzekoak izango zirean, ba  
bardin antzekoak, bai... 

Laminak, laminak, 
horreek zirean... bai horreek 
zirean laminak tximiniatik 
behera etorten zireanak. 
Bueno, ei zirean, e? 
GALDERA. Jatekoa topetan 
ezta? 
FERMIN. Jatekoaren atzean  
etorten zirean urrean. 
EMAKUME BAT. Urdaia jaten zan 
asko, urdaia, eta erreta 
zartainean, eta goitik  
etorten jakizala jaten. 
FERMIN. Jaten etorten zireala 
tximiniatik behera. 

Baia hori sinistu egiten 
dozue zuek hori? Atxineko 
gauzak dira horreek. Zein eta 
polborea esistiten dauenik 
eta hona holangorik ez dau 
existitan. Gu geurentzako 
gantzokeriak izaten zirean. 
Geuk baietz esan 
zaharrairi... geuri orain 
esaten deuskue gazteak: 
- Ee! ez daukazu  
gantzokeria baino!  

Eta zaharrairi gazteak. 
Eta guk egiten genduan igual, 
zaharrairi esan gantzokeriak 
dirazela horreek. 

 
 
 
 
LAMINAK ERREKA BAZTERREAN  
Moisesen bertsioa 
 
 

San Martin auzoko gizon batek esaten zuen Urigoitiko 
Atxan laminak egoten zirela orraztuten. Atxuriko errekan 
arropak garbitzen eta xukatzen zituzten eta, norbait ikusiz 
geroz, izarak danak intxaur azalean sartu eta izkutatzen 
ziren. Lihozko izara ederrak zituzten eta hautsaz egiten 
zuten bogada. 
 

MOISES.  Sorginek, emen batek 
kontetanabana sera,  
baellako kontaun asko, 
akekisenasko, Erramunellakok, 
akekisan latira.  

 MOISES.  Sorginak, hemen 
batek kontetan euan zera, ba, 
Ellakok kontatu euan asko, 
hak ekizan asko, Erramun 
Ellakok, hak ekizen la tira. 
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A ilsen. Ori andrea  
txakileike nipañobeto, 
andreak. Ellako,  
Sanmartineti gora, andi gora 
etze bakarra, aneskomara, 
eskoara, goasela andigora 
Arruetabaño bierago.  
Andao Goikuria bermitabat ... 
Da angoenbreak euken gisona 
eukena mucho, muchacapita, 
muchotalento, e? euken. Da 
akekisan, danik  
arientzunik, ba! 

Or estait  
Urutikoatxean barrenean 
estaiser, eosala orrastuten 
lamiñak, “ra ra ra ra”.  
Zupe entzutedakasolan? 
Orrastutenegosela?  
Da gero, ba iserakedo  
estaiser be baeukiela,  
iserak ainbestearropa 
sikituteneukisen,  
ieukisan sikituten arropak, 
garbitutan, Atxurikoerrekan. 
Dagero andi, andi aurreti 
sorosten jenteapa 
segitotzien. Da  
segituordun orrek arropa  
seitunerretirau ta 
erropatttannnak onango  
urre, intxaurbaten barruan 
biribildusan, sartuiudesan 
danakarropakustik,  
e? Misterioa alda  
oribere? “Nivisividero non 
credan” (denak barre) 
esanotzen Tomaseke serari, 
Pedro, Pablo taorreiri ... 
GALDERA. Laminen izarak onak 
ziren, ederrak? 
MOISES.  Baai, euneskoak,  
bai; delino, detestil 
bestemoduates esanda, 
tekstil, e? Bai, suri suria, 
koloreaemonda eutzeko... 
surtekoeutzeagas emototzien 
kolorea ta eriotza ... 
Surtekoeutza, ori, zeniza, 
orregas itesan lexie 
geitutenyakon, esta?  

Ha hil zan. Hori andreak 
jakin legike nik baino 
hobeto, andreak. Ellakok, San 
Martinetik gora, handik gora 
etze bakar bat, han eskomara, 
eskoara, goazela handik gora 
Arrugaeta baino beherago. Han 
da Goikuria, ba ermita bat 
... Eta hango enbrak eukan 
gizona eukan mucho, mucha 
capita, mucho talento, e? 
eukan. Eta hak ekizan, da nik 
hari entzunik, ba! 

Hor, ez dakit, 
Urigoitiko Atxean barrenean 
ez dakit zer, egozala 
orraztuten laminak, “ra, ra, 
ra, ra”. Zuk bere entzutea 
daukazu holan? Orraztuten 
egozala? Eta gero, ba izarak 
edo ez dakit zer bere 
baeukiela, izarak hainbeste 
arropa sikituten eukiezan,  
ei eukiezan sikitan arropa, 
garbitutan, Atxuriko errekan. 
Eta gero handik, handik 
aurretik sorozten jenteak, ba 
segitu eutsien. Eta  
segitu orduan horreek arropak 
segituan erretiratu eta 
arropak dddannnak honango 
urra, intxaur baten barruan 
biribildu eudiezan, sartu ei 
eudiezan danak arropak 
guztiak, e? Misterioa al da 
hori bere? “Nisi videro non 
credam” (denak barre) esan 
eutsen Tomasek zerari, Pedro, 
Pablo eta horreiri ... 
GALDERA. Laminen izarak onak 
ziren, ederrak? 
MOISES.  Baai, ehunezkoak, 
bai; de lino, de textil beste 
modu batez esanda, textil. 
Bai, zuri zuriak, kolorea 
emonda hautsako... surteko 
hautseagaz emoten eutsien 
kolorea eta eriontza ... 
Surteko hautsa, hori, zeniza, 
horregaz egiten zan lexia 
geituten jakon, ezta? 
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LAMINAK ESKE 
Moisesen bertsioa 
 
 

Sologoitin ogia erretzen zutenean hara hurbiltzen ziren 
laminak, eta urdaia eske ere etortzen ziren. 

Anbotoko Anderea aipatu ondoan galdetu nion Moisesi 
laminengatik. 
 
GALDERA. Laminak tximiniatik 
etortzen zirela esan duzu. 
MOISES. Bueno orisan a ni 
bisinasan barrioan, 
Sologoiti. An -ori 
niremasteataki ooto, ak 
atxinekoientzunde nipainooto. 
Ba bueno, ana einorduen e 
ogierre, erretzea  
einyakomen, baserrikogierre, 
eta gero ba urdeyegas  
-urdayekinedo urdeyagas- ba 
untau tayatesan tximinipean, 
esta? Urdayerre  
sartanean edo txitxiburruntzi 
de “ra ra” yateneben.  
Dorduan etortesirean 
tximinitibiera lamiñak  
eske talosatibet, edo ogiedo 
urdeye. Da emototzien 
baserritarrak,  
anbisisiran guratxinekoak, 
emototzien. Da posssi 
yoatesiran euren kuebara 
satitxorregas: talosatitxubet 
ta urdeye, urdeyegas  
(barre). 

Da, bueno, gero  
estaiba seregiteneben... 
orixeenas akordetan geyo 
andiaurrera... 

 GALDERA. Laminak tximiniatik 
etortzen zirela esan duzu. 
MOISES. Hori zan ni bizi 
nazen barrioan, Sologoiti. 
Han -hori nire emazteak daki 
hobeto, hak atxinekoairi 
entzunda nik baino hobeto-. 
Ba bueno, han egin orduan 
ogia erre, erretzea egin jako 
hemen, baserriko ogia erre 
eta, gero ba urdaiagaz 
-urdaiakin edo urdaiagaz- ba 
untatu eta jaten zan tximinia 
pean, ezta? Urdaia erre 
zartanean edo txitxiburruntzi 
eta “ra ra” jaten eben. Eta 
orduan etorten zirean 
tximiniatik behera laminak 
eske talo zati bat, edo ogia 
edo urdaia. Eta emoten 
eutsien baserritarrak, han 
bizi zirean gure atxinekoak 
emoten eutsien. Eta pozzzik 
joaten zirean euren kuebara 
zatitxo horregaz: talo 
zatitxu bat eta urdaia, 
urdaiagaz (barre). 

Eta, bueno, gero ez 
dakit ba zer egiten eben... 
horixe ez naz akordetan 
gehiago handik aurrera... 

 
Segituan zahar bati entzundakoa kontatu du Moisesek: 

Sologoitin haizpeak badirela eta han gauza sakratuak gertatu 
direla, beldurgarriak (ikus Sologoitin , IV. kap. 
“Agerpenak”). 
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LAMINAK ESKE 
Justoren bertsioa 
 
 

Justoren amamak esaten zuen Sologoitiko Sasian dagoen 
tunturtxuan sorginak bizi zirela, eta haren auzora (Goraitze) 
etortzen zirela ogi eske erretza egiten zutenean; baina 
otoitz edo zeredozer egiten zuten eta ihes joaten zirela 
sorginak. 
 

JUSTO. Emendao mendi 
txikitxikibet, ortxe 
bestaldean. Orreteko 
aintxiñeko... -nik estaitedo 
karlistaeoleenagoko... 
GARI. Non esan dozu? 
JUSTO. Ortxe ortxe 
bestaldean... Amurrurtun 
beresi, sasiedo. 
Oinpiñudidao. Dorrekor 
tunturrean, 
askenekotunturtxuen -mendi 
txikida- ta deuko 
ingurusinguru trintxera 
nasainasaibet, trintxera 
moduko nasainasaibet, esta? 
Eta trintxerorretan  
niramamak esateneuene 
berenaurrekoak esatenebela 
sorginek bisisensirealaor, 
tunturtxuorretan  
-Sologotiko Sasie 
esatenyakorreri, e? Da or 
tunturtxoortan egotesireala 
sorginek. Eta emen  
-Goraitze deuko oneke 
ausotegionekisena- demen 
labasuiten astesirenean 
ogiiteko andrak,  
ba etortesireala orrabera.  
Taor estaiselandan...  
nireamamak -ondoestakit  
gogos baye- esateneuen  
ser erresauedo  
estaisereiteudete, 
igeseiteneuela,  
espabe oyejaten  
etortensieala onata. 

Ta orixedeko orbe 
istoriobet: nireamama 
kontetausten. Nii, oain  
apurbet aistiatas, bañe leene 
eukitenesan olakogausa 
kogoanasko. 

 JUSTO. Hemen dago mendi txiki 
txiki bat, hortxe bestaldean. 
Horrek dauka aintxineko... 
-nik ez dakit edo karlista 
edo lehenagoko... 
GARI. Non esan dozu? 
JUSTO. Hortxe, hortxe 
bestaldean... Amurrurturen 
beresia, sasia edo. Orain 
pinudi dago. Eta horrek hor 
tunturrean, azkeneko 
tunturtxuan -mendi  
txikia da- eta dauka inguruz 
inguru trintxera nasai-nasai 
bat, trintxera moduko nasai 
nasai bat, ezta? Eta 
trintxera horretan nire 
amamak esaten euan beren 
aurrekoak esaten ebela 
sorginak bizi izan zireala 
hor, tunturtxu horretan 
-Sologoitiko Sasia esaten 
jako horreri, e? Eta hor 
tunturtxu horretan egoten 
zireala sorginak. Eta hemen  
-Goraitze dauka honek 
auzotegi honek izena- eta 
hemen labasu egiten hasten 
zireanean ogia egiteko andrak 
ba etorten zireala horra 
behera. Eta hor ez dakit 
zelan dan... nire amamak 
-ondo ez dakit gogoz baia- 
esaten euan zer errezatu edo 
ez dakit zer egiten eudien 
eta, iges egiten eudiela, 
ezpabere ogia jaten etorten 
zireala hona eta. 

Eta horixe dauka hor 
bere istoria bat: nire amamak 
kontetan eustan. Niri, orain 
apur bat ahaztu jataz, baina 
lehen eukiten neuazan holako 
gauzak gogoan asko. 
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LAMINAK ESKE 
Sofiren bertsioa 
 
 

Uribarri aldean labekada egiten zutenean laminak 
hurbiltzen ziren opilak eta pamintxak eskatzen. Horixe entzun 
dio Sofik bere auzo Gabrielari. 
 
SOFI. Da asko... 
erretzainordun debere 
eskejoateisiana obilleta 
pamintxeske, Uribarrinde, 
erretzaginordin. De  
estaipa, igual kontuisingodis 
segatio se... oraine 
iñosesiteko, e? oin 
urteneseiteko... 
... 

Uribarri. Uribarri de 
Uriguiti eta Saloati gorago, 
duriguitin onan alboan:  
daos iruetze, bai. An  
asko etorteisiren bai, 
pamintxeske. 
GALDERA. Hori nori entzun 
diozu? 
SOFI. Nik emene... Suorain 
urtegeyo, urtegeyo 
etorbasintze leentxuago, 
kontaukotzusen bai (Gabriela 
auzoak) ... serrekinba! 

 SOFI. Eta asko... erretza 
egin orduan eta bere eske  
joaten ei zirean opil eta 
pamintxa eske, Uribarrin eta, 
erretzak egin orduan. Eta ez 
dakit ba, igual kontu izango 
diraz zergatio zer... orain 
inoiz egiteko, e? orain  
urten ez egiteko... 
... 

Uribarri. Uribarri da 
Urigoiti eta Zaloatik gorago, 
eta Urigoitin honan, alboan: 
dagoz hiru etze, bai. Han 
asko etorten ei zirean bai, 
pamintxa eske.  
GALDERA. Hori nori entzun 
diozu? 
SOFI. Nik hemen... Zu orain 
urte gehiago, urte gehiago 
etorri bazintz lehentxuago, 
kontatuko eutsuzan bai 
(Gabrielak) ... zer ekien ba!

 
 
 
 
LAMINAK ESKE 
Santosen bertsioa 
 
 

Laminak tximiniatik etortzen ziren. Txitxiburruntzia 
ikaragarri gustatzen zitzaien eta, janari hori prestatzen 
zutenean, beti laminak aipatzen zituen Santosen aititak. 
Tximiniatik kedarra jausten zenean ere beldurra hartzen zuten 
umeek, laminak hortik zebiltzalakoan. Lamina kontu asko 
entzun dio Santosek aititari, baita asko ahantzi ere.   

Orrazia lapurtu-aren (ikus beherago) ondoan kontatua. 
 

SANTOS. Orrekentzundosarri:  
etorri tximinitibiera, ta 
txintxiburruntz...  

Ademas esori, espare 
yoatordun basora, 
basorayatordun,iketzitenordun 

 SANTOS. Horreek entzun dot 
sarri: etorri tximiniatik 
behera eta txitxiburruntzi... 
 Ademas ez hori, ezpabere 
joate orduan, basora  
joate orduan, ikatza egite 
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ibiltensirelasano,  
sano. Ta txintxiburruntzi, 
sukesandosun moduen, 
origustetayakien eskandalue; 
eskandalue gustau es, osea 
eskatzendotziela sarriten. 
Ori gure abulodefuntueri,  
osea berrogetamarmilla  
bider entzundotzo: 
- Bai, lamiña ballegosak  
-egoten txintxiburruntzi 
egiten-. Bai aber 
bayatosalamiñak etakendu? 
-umetxikiik isitorduen.  
- Jo! Serdaau, 
lamiñaketorriona takendu? 
- Ba bai, tximinitibiera 
etorri. 

Dagero bildurrandia 
isitengontzen, denporeen 
kanbioak egitorduen, otza ta, 
bakisu umedadeti berora, 
yaustesan goitibera  
gedarrea, gedarrea  
tximinikoa. Debeti umetan: 
- Ekosteok? Bayagok 
lamiñarenbadzagoorr e? 

Joe! Dagukukitengotzon 
bildurbe kristona!  
Lamiñak, sera, ba...  
tximinien egotesala.  
Tasan, bueno nitzakosan 
gedarrea, bayabueno... 
Orrigauso, bai. 
GALDERA. Aititak esaten zuen?
SANTOS. Bai ba bai. Ademas 
aititek orrigausok 
aukitauesan, bueno! beti beti 
beti kontauskusen.  
Bai oin enasakordetan: 
askoaistute ta besteasko 
etorries burutera 
edzataseiten. Igual 
biarakordau: “Jode! 
Auesanbeanuntzen” baya...  
GALDERA. Etorriko naiz berriz 
e? 
SANTOS. Akortanbanas, 
egonardurbarik esangodotzut: 
bai bai bai, orrenganean 
egono... 
 

orduan, ebilten zireala sano, 
sano. Eta txitxiburruntzi, 
zuk esan duzun moduan, hori  
gustetan jakiela eskandalua; 
eskandalua gustatu ez, o sea 
eskatzen eutsiela sarritan. 
Hori gure abuelo defuntuari, 
osea, berrogeita hamar mila 
bider entzun deutsot: 
- Bai, laminak ballegozak  
-egoten txitxiburruntzi 
egiten-. Bai, a ver bajatozak 
laminak eta kendu?  
-ume txikiak izate orduan. 
- Jo! Zer da hau? Laminak 
etorri hona eta kendu? 
- Bai, bai, tximiniatik 
behera etorri. 

Eta gero bildur handia 
izaten geuntsen, denporaren 
kanbioak egite orduan, hotza 
eta badakizu humedadetik 
berora, jausten zan goitik 
behera gedarrea, gedarrea 
tximiniakoa. Eta beti umetan:
 - Ikusten dok? Bajagok 
laminaren bat jagok hor, e? 

Joe! Eta guk eukiten 
geuntsen bildur bat, 
kristorena! Laminak, zera, 
ba... tximinian egoten zala. 
Eta zan, bueno niretzako zan 
gedarrea, baia bueno... 
Horreek gauzak, bai. 
GALDERA. Aititak esaten zuen?
SANTOS. Bai, bai, bai. Ademas 
aititak horreek gauzok 
eukiten euazan, bueno! beti, 
beti, beti kontetan euskuzan. 
Baia orain ez naz akordetan: 
asko ahiztuta eta beste asko 
etorri ez burutara ez jataz 
egiten. Igual bihar akordatu: 
“Joder! Hau esan behar 
neuntson” baia... 
GALDERA. Etorriko naiz berriz 
e? 
SANTOS. Akordetan banaz, egon 
ardura barik esango deutsut: 
bai, bai, bai, horren ganean 
egon... 
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LAMINAK ESKE 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Juan Pikazak bere eritzia eman zuen Jentil Zuloko 
sorginez. Testua ez da grabatua, notetan hartua baizik.  
 

Laminek urdaia jaten ei zutela Anguruko etxean. 
Pikazaren ustez emakumeek zuten urdaia jaten eta gero, 
beren burua zuritzeko, sorginek kendu zietela esango zuten. 
Zer istoria guzti horiek kontuak dira, baina helburu 
zehatzetan (“con fines definidos”) asmatuak. Maizetan, 
emakumeek izara bat jantzi eta senarrari urteten zioten 
tabernatik berandu itzultzen zenean, handik aurrera goizago 
sar zedin. 
 
 
 
 
LAMINA BISITAN 
Goyoren bertsioa 
 
 

Ondoko istoria Goyok esan zidan aspaldian eta ez da 
grabatua.  
 

Andereño (“una señorita”) eder-eder bat joaten zen 
askotan Orozkoko etxe batera, bertakoen laguna zen. Halako 
batean ez zen gehiago azaldu. Denboraren buruan berriz 
itzuli zen, eta baserritarrek zergatik desagertu zen 
galdegin zioten. Andereñoak hauxe esan zien: belarra bildu 
zutenean oreganoa ere bazela bestean artean eta sartu 
zutela etxera; berak landare hori ezin zuen jasan eta 
hurbildu gabe egon zen luzez, etxetik noiz aterako zuten 
zain: lehenik behiek jan zuten oregano hori, gero 
pekorotzara pasatu zen eta, azkenean, kortatik satsa atera 
eta soroetara bota zutenean itzuli zen bisita egitera. 

Goyok ez zidan esan zein etxetan gertatu zen hori, ez 
eta nori entzun zion.  
 
 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Paularen bertsioa 
 
 

Angurun emakume bat artilea iruten ari zen eta, sardin 
zahar bat jaten hasi zenean, tximiniatik sorgin bat etorri 
eta sardina eskatu; emakumeak eman zion eta gero egunero 
etortzen zitzaiola. Azkenean senarra jarri zen emaztearen 
lekuan, iruten. Sorgina etorri eta esan zion: “Atzo firi-
firi eta gaur moltxaka-moltxaka?” Eta tximiniatik jautsi 
zenean gizonak burruntzia sartu zion begitik. 

Gorigitxiko auzoa den Erramoni entzun dio Paulak, eta 
alabak galdeturik kontatu du. 
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MANOLI. (Amari) Su, Angurun 
esanpasau an edosebere? 
PAULA. Nik Angurun  
eserpasau senik estakik 
eseberes. 
MANOLI. Sartusela, egonsirean 
urdayerretan eta jetzi 
tximiniti... 
PAULA. A! Ori bai, tximiniti 
sorgineke. Andrea egonsala... 
Baya orik isingodires 
parabolak, e? 
MANOLI. Es dakit. 
PAULA. Ba, eske ori... 
Ideuten lanea egotesala 
andreabai, tatximinitik 
etortenyakola sorgine. Da,  
ba esatisinotzela,  
ba... -estaiselan,  
berramonek (auzoak)  
esatendau nipañobeto- ba  
sardiñe sarba jatene  
asisela, ba androri, 
kantzaute, ya gaubian. Da,  
ba goitik ta bera 
eskatuinotzela sardiñesarrori 
emoteko berari. Da, ba 
emonotzela. Baeurrungo... 
begungustan etorten  
yakola gero. Dagero, 
egunbeten gisonak  
esanotzela se: 
- Gaur neuparaukonas 
burruntziñegas da aber ser 
pasetandanta. 

Lanorreas, ba 
gisonorreketa sorginorrek  
esanotzela se:- Atzo firifiri 
tagaur moltxaka moltxaka? 
(barre). 

Da, ba: 
- Etorriaiona! -esanotzela 
berorreketa.  

Eta bajatusela ta  
begiti sartutzela  
burruntziñe -oseake, atxine 
burruntziñe suk eukikosu 
entzutia eitensana... 

Ba, ori Erramonetaki  
nikbañobetoago. 

Bai nik ostean emeko 
sarreiri es. Dangoeri 
(sortetxekoei) 
besdotzeitentzun. Erramoneri.

 MANOLI. (Amari) Zu, Angurun 
ez zan pasatu han edozerbere?
PAULA. Nik Angurun ezer 
pasatu zanik ez dakik ezebere 
ez. 
MANOLI. Sartu zala, egon 
zirean urdaia erretan eta 
jetzi tximiniatik... 
PAULA. A! Hori bai, 
tximiniatik sorginak. Andrea 
egon zala... Baia horreek 
izango diraz parabolak, e? 
MANOLI. Ez dakit. 
PAULA. Ba, es que hori... 
Iduten lanea egoten zala 
andrea bai, eta tximiniatik 
etorten jakola sorgina. Eta, 
ba, esaten izan eutsela, 
ba... -ez dakit zelan, ba 
Erramonek (auzoak) esaten  
dau nik baino hobeto- ba 
sardina zahar bat jaten hasi 
zala, ba andra hori, 
kantzatuta, ja gauean. Eta, 
ba goitik eta behera eskatu 
egin eutsela sardina zahar 
hori emoteko berari. Eta, ba 
emon eutsela. Baia 
hurrungo... ba egun guztietan 
etorten jakola gero. Eta 
gero, egun baten gizonak esan 
eutsela zer: 
- Gaur neu paratuko naz 
burruntzinegaz eta a ver zer 
pasetan dan eta. 

Lana horregaz, ba gizon 
horrek eta sorgin horrek  
esan eutsela zer: 
- Atzo firi-firi eta gaur 
moltxaka-moltxaka? (barre). 

Eta, ba: 
- Etorri hadi hona! -esan 
eutsela berorrek eta.  

Eta bajatu zala eta 
begitik sartu eutsela 
burruntzina -osea que, atxina 
burruntzina zuk eukiko dozu 
entzutea egiten zana... 

Ba, hori Erramonek daki 
nik baino hobetoago. 

Baia nik ostean hemeko 
zaharrairi ez. Eta hangoairi 
(sortetxekoei) bere ez 
deutset entzun. Erramoneri. 

 
 
 



 Laminak eta jentilak - 207 
 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Mariren 1. bertsioa 
 
 

Auzo bateko andreak, argi gutxiago xahutzeko, etxe 
berean elkartzen ziren gauez artilea lantzeko (irun, asitu, 
galtzerdi egin...). Gizonak ohera bidaltzen zituzten eta 
izkutuan beren txirimartxoa egiten zuten, urdaia erretzen; 
baina sorginak tximiniatik etorri eta urdaia eramaten zuten. 
Azkenean emakumeek gizonari esan zioten eta hura paratu zen 
emakume jantzita urdaia erretzen. Sorgina etorri eta esan 
zion: “A! Andratxua, atzorik hona bizarra handi egin jatzu, 
e?” Eta ezer jan gabe joan zen, gizona ezagututa bildurturik.  

Sautuari eta amari entzun die Marik, eta Anbotoko 
Anderearen joan-jinen ondoan esan zuen.  
 

MARI. Anbotoko Señorarena... 
baibiltensala Anbototi  
serera, emengo atxera 
jotesan... Anbotitik 
Gorbeiko, Lekandako Atxera  
ibiltensala.  

Dagero beste 
kontusaarbat, ba esatodiena 
andrak, bagauetan 
petroleoargie bakarrik 
eukitodien, esta? Da gastuori 
askoeretzi, esta? Da, 
juntetansirean onan ausoak 
tanak subetebaten. Baye 
subetebaten junteori ba 
egitodin, gisonak oira 
joatensiran urrean, bayeurok 
(andrak) puntuiten, 
tabestebatzu laneiruten, 
esta? Da baye gitodiesane 
balango esatenyakena 
leenagoesatodien 
txirimartxoak. 
GALDERA. Zer da hori? 
MARI. (Barrez) Txirimartxoa 
bagati egine seoser 
urdeyerretajan edo, 
txirimartxoak, esta? 
esatotzin. 
GALDERA. Txitxiburruntzi 
bezalakoa baina sartaian? 
MARI. Sartayan, ori. 
Txitxiburruntzi basoan 
egitenda. Da 
alangotxirimartxobat 
eginteniodin gaugustitan 
seoser, esta? 

Preparetaudien ya  
jana, bajatusorgineke  

 MARI. Anbotoko Señorearena... 
Ba ibilten zela Anbototik 
zerera, hemengo haitzera 
joaten zan... Anbototik 
Gorbeiko, Lekandako Atxera 
ibilten zala. 

Eta gero beste kontu 
zahar bat, ba esaten eudiena 
andrak, ba gauetan petroleo 
argia bakarrik eukiten 
eudien, ezta? Eta gastu hori 
asko eretzi, ezta? Eta, 
juntetan zirean honan, auzoak 
danak subete baten. Baia 
subete baten junta hori, ba 
egiten eudien, gizonak ohera 
joaten zirean urrean, baia 
eurok (andrak) puntu egiten 
eta beste batzuk lanea 
iruten, ezta? Eta baia egiten 
eudiezan ba holango esaten 
jakena lehenago esaten eudien 
txirimartxoak. 
GALDERA. Zer da hori? 
MARI. (Barrez) Txirimartxoa  
ba hagatik egin zeredozer 
urdaia erreta jan edo, 
txirimartxoak, ezta?  
esaten eutsien. 
GALDERA. Txitxiburruntzi 
bezalakoa baina sartaian? 
MARI. Sartaian, hori. 
Txitxiburruntzi basoan egiten 
da. Eta halango  
txirimartxo bat egiten ei 
eudien gau guztietan 
zeredozer, ezta?  

Preparetan eudien ja 
jana, bajatu sorginak 
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sereti, tximinitite danakuxu 
teroanegiteniotzin.  
Da bagisonak e,  
gisoneri kontaubarik 
egitodiene, gisonak 
oirabotatagero, esta? Baya  
esanodien: 
- Esanbiotzu  
gisonari -etzebaten 
egonsanean. 

Ta: 
- Neumanejaukotori  
-esanioen (gizonak)- neuk 
artestukotori  
sorginori. 

Da parauisene  
enbrajantzi de subetean beste 
andrakas nasteta. Bajautuisen 
(sorgina) egieudienean 
eurensartaneko  
txirimartxori: 
- A! Andratxue, atzorikona 
biserrandiinyatzu,  
e? -esaniotzen, datzera  
gora (barre): 
- Atzorikona biserra 
andiinyatzu e? -da 
atzeragora, gisona esautu. 

Da orrik, orrikontu, 
onangokontuuk,  
bueno nikentzundodas  
olangokuntuk asko, bai. 
GALDERA. Nori entzun, goiko 
etxen horretan, ez? 
MARI. Orr orr orr goiko... 
ori Olartegoiko, Pedromari 
Sautua, Pedromari Sautua. 
 

zeretik, tximiniatik eta dana 
kuxu eta eroan egiten ei 
eutsien. Eta ba gizonak, 
gizonairi kontatu barik 
egiten eudien, gizonak ohera 
bota eta gero, ezta? Baia 
esan eudien: 
 - Esan behar deutsogu 
gizonari -etze baten egon 
zanean. 

Eta: 
 - Neuk manejatuko dot hori  
-esan ei euan (gizonak)- neuk 
arteztuko dot hori sorgin 
hori. 

Eta paratu ei zan enbra 
jantzi eta subetean beste 
andrakaz nahaste eta. Bajatu 
ei zan (sorgina) egin 
eudienean euron zartaneko 
txirimartxo hori: 
 - A! Andratxua, atzorik hona 
bizarra handi egin jatzu, e? 
-esan ei eutsen, eta atzera 
gora (barre): 
 - Atzorik hona bizarra handi 
egin jatzu, e? -eta atzera 
gora, gizona ezagutu. 

Eta horreek, horreek 
kontuok, honango kontuak, 
bueno nik entzun dodaz 
holango kontuak asko, bai. 
GALDERA. Nori entzun, goiko 
etxen horretan, ez? 
MARI. Hor, hor, hor, goiko... 
hori Olarte Goiko, Pedro Mari 
Sautua, Pedro Mari Sautua. 

 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Mariren 2. bertsioa 
 
 

Mariren etxean Moises elkarrizketatu eta harek Laminak 
erreka bazterrean kontatu ondoan, Marik berriz esan zuen 
aurreko istoria Moisesentzat aldi honetan, eta laminen leloa 
doi bat aldaturik: “Atzorik hona zuri bizarra latzitu jatzu”. 

 
MARI. Da suk (Moisesi) 
estakisu ai laminenkontue? 
Gureama kontetauen:  

Ba ausoan, ausune andie 
ta, andrake beti etzebatera 
joatensirean, egunmaten 

  
MARI. Eta zuk (Moisesi)  
ez dakizu hai laminen kontua? 
Gure amak kontetan euan:  

Ba auzoan, auzune handia 
eta, andrak beti etze batera 
joaten zirean, egun baten 
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batera ta bestean bestera, 
argigitxigo gastetako: ba 
batzuk laneairuten, 
bestebatzuk asituten, ta 
bestebatzuke ba medieiten ta, 
subetebatera. Baigero,  
andrake -gisonak 
oeirajoatensirenta- bayandrak 
iteeudien sera, euron 
txirimartxoa, txirimartxoa 
bakisu serdan? 
MOISES. Nikestakit... 
MARI. Urdaya erretaedo, 
bai... Da itodin, ba  
gaberdin edolan, itodin  
andra txirimartxoa.  
Baya sartaneanerreta  
eukitodinean sorginepajatu 
tximiniati te eroatotzin, 
deurok eserbari  
paetansiran. Dabeti  
egitotzin olan. 

Deunmatene gisonairi 
kontauotzin. Aik iteodin 
gisonenixilik andrak,  
segun, e? 
MOISES. Tranpan, bai, 
tranpan. 
MARI. Bai, tranpan da, 
eunmaten gisonairi 
kontauotzien, se beti janbari 
... Ba beti urdeibari 
paretasien, dagisonak  
esanaun: 
- Ba, gaurgaubean neu 
paraukonas, ba  
enbrajantzite. 

Da parausen 
subastarrean, lanea asitute, 
besteandrokas. 
GALDERA. Lanea asitute?  
MARI. Asitu lanea, lelengo, 
kardadu edo, bai, kardar edo; 
ta askok eskukasegitodien, 
eskukas, esta? Da  
parausen da. Erreudin 
urdeyori. De lamiñok e 
bajatusireanda: 
- Eeh! -esadien- andratxue, 
atzorikona suribiserra 
latzituyatzu! 

Datzeragora, 
urdeyajanbarik atzera gora: 
“Eh! Enandratxue! Suri 
atzorikona biserra 
latzituyatzu!” Datzera gora! 
Urdeyajanbarik atzeragora!  

batera eta bestean bestera, 
argi gitxiago gastetako: ba 
batzuk lanea iruten, beste 
batzuk asituten, eta beste 
batzuk ba media egiten eta, 
subete batera. Baia gero, 
andrak -gizonak ohera joaten 
zirean eta- baia andrak 
egiten eudien zera, euron 
txirimartxoa, txirimartxoa 
badakizu zer dan? 
MOISES. Nik ez dakit... 
MARI. Urdaia erreta edo, 
bai... Eta egiten eudien, ba 
gaberdin edo holan, egiten 
eudien andrak txirimartxoa. 
Baia zartanean erreta eukiten 
eudienean sorginak bajatu 
tximiniatik eta eroaten 
eutsien, eta eurok ezer barik 
paretan zirean. Eta beti 
egiten eutsien holan. 

Eta egun baten gizonairi 
kontatu eutsien. Haik egiten 
eudien gizonen ixilik andrak, 
segun, e? 
MOISES. Tranpan, bai, 
tranpan. 
MARI. Bai, tranpan eta,  
egun baten gizonairi kontatu 
eutsien, zer beti jan barik 
... Ba beti urdai barik 
paretan zirean, eta gizonak 
esan euan: 
- Ba, gaur gaueban neu 
paratuko naz, ba enbra 
jantzita.  

Eta paratu zan 
subazterrean, lanea asituten, 
beste androkaz. 
GALDERA. Lanea asitute?  
MARI. Asitu lanea, lelengo, 
kardadu edo, bai, kardar edo; 
eta askok eskuakaz egiten 
eudien, eskukaz, ezta? Eta 
paratu zan eta. Erre eudien 
urdai hori. Eta laminok 
bajatu zirean eta: 
- Eeh! -esan eudien- 
andratxua, atzorik hona zuri 
bizarra latzitu jatzu! 

Eta atzera gora,  
urdaia jan barik atzera gora:
“Eh! Ene andratxua! Zuri 
atzorik hona bizarra latzitu 
jatzu!” Eta atzera gora! 
Urdaia jan barik atzera gora! 
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Bildurre, bildurre. 
MOISES. Urdeye janbari, 
bildurre gisonari... 
MARI. Bildurre, bildurre. 

Gureamakesa... 
kontetauen. (Moisesi) Estosu 
jakin ori? 
MOISES. Es es es. Txisme asko 
daos olango. 

Bildurra, bildurra. 
MOISES. Urdaia jan barik, 
bildurra gizonari... 
MARI. Bildurra, bildurra.  

Gure amak esa... 
kontetan euan. (Moisesi) Ez 
dozu jakin hori? 
MOISES. Ez, ez, ez. Txisme 
asko dagoz holango.  

 
 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Eulaliren 1. bertsioa 
 
 

Istoria hau bi elkarrizketetan esan zidan Eulalik, 
lehenean 1985ean, eta Pablo ere hor zegoela. Gallartuko etxe 
batean ama-alabak ari ziren txitxiburruntzi erretzen. Laminak 
tximiniatik: “Maritxu! Txokolatea gozotxu?” Eta horrela 
egunero. Gizonari esan zioten eta hura geratu zen. Laminak 
esan zion: “Maritxu! Atzorik hona gaur bizarra luzetxu, e? 
Ekarriko dozu urdaitxu?” Gizonak burruntziagaz jo zuen 
musturrean eta lamina tximiniatik gora ihesi joan zen. 
 

EULALI. Ori Gallartun be 
esautzan Mari  
Gallartukoari, esaniotzen 
lamiña... Egonisirean ama 
talaba, ba meriendia  
ifintan, ba txitxiburruntzi, 
urdaya paluan da, sereti, 
goitiki... tximiniatik, ba: 
 - Maritxu! Txokolatea 
gosotxu? 
 - Es, etxakumat  
txokolatea, yakumat urdaye. 

Da urrengoeunean 
bigualda. Esaniotzen  
gisonari: 
 - Ba, su paraubiakosu  
emen durdeyerresu,  
se niri antojoemotendaust  
ya (Pablok barre), beti  
dao tximiniti or batobat 
esaten: “Maritxu!”  

Da gisona parauisen  
da: 
 - Maritxu! Atzorikona gaur 
biserra lusetxu, e? 
Ekarrikosu txitxiburr... 
urdeitxu? 

De: 
 - Ba, bajatuadi!  

Da bajatuiakon  

 EULALI. Hori Gallartun bere 
esan eutsen Mari 
Gallartukoari, esan ei eutsen 
laminak... Egon ei zirean ama 
eta alaba, ba meriendea 
ipintan, ba txitxiburruntzi, 
urdaia paluan eta, zeretik, 
goitik... tximiniatik, ba: 
 - Maritxu! Txokolatea 
gozotxu? 
 - Ez, ez jaukamat 
txokolatea, jaukamat urdaia. 

Eta hurrengo egunean,  
ba igual eta. Esan ei eutsen 
gizonari: 
 - Ba, zuk paratu beharko 
dozu hemen eta urdaia erre 
egizu, zer niri antojo emoten 
deust ja (Pablok barre), beti 
dago tximiniatik hor baten 
bat esaten: “Maritxu!” 

Eta gizona paratu ei zan 
eta: 
 - Maritxu! Atzorik hona gaur 
bizarra luzetxu, e?  
Ekarriko dozu txitxiburr... 
urdaitxu? 

Eta: 
 - Ba, bajatu hadi!  

Eta bajatu ei jakon 
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ondora. Da “rrraaa!” 
Txitxiburruntziorre 
musturrean joiotzan da 
tximinitigora atzera 
eskapaueieuen. 
GALDERA. Maritxu hori ezagutu 
duzu? 
EULALI. Es, nikes, ori 
atxinekoa da, ori kontatuta, 
es, gukes, niesdot  
esatu. Ori san Gallartu 
Beaskoan edo. 
PABLO. Bai, Iberretike, 
Urigoititialbora... 
EULALI. Gallartu, an 
esaniotzen: 
- Maritxu, atzorikona  
bisarra lusetxu? 
- Etorrianti etorr, 
emongodomat koipetxu! Da 
bajatuisen da emoniotzen 
musturrean a  
seragas txitxiburruntzi 
orregas, da eskapauieun  
airan, gora. 

Orrek fantasiak 
isingodire baye... igualda! 
 

ondora. Eta “rrraaa!” 
txitxiburruntzi horre(gaz) 
musturrean jo ei eutsen eta 
tximiniatik gora atzera 
eskapatu ei euan. 
GALDERA. Maritxu hori ezagutu 
duzu? 
EULALI. Ez, nik ez, hori 
atxinekoa da, hori kontatuta, 
ez, guk ez, nik ez dot 
ezagutu. Hori zan Gallartu 
Beaskoan edo. 
PABLO. Bai, Ibarratik, 
Urigoititik albora... 
EULALI. Gallartu, han  
esan ei eutsen: 
- Maritxu, atzorik hona 
bizarra luzetxu? 
- Etorri handik etorri, 
emongo deumat koipetxu! 

Eta bajatu ei zan eta 
emon ei eutsen musturrean 
zeragaz, txitxiburruntzi 
horregaz, eta eskapatu ei 
euan airan, gora. 

Horreek fantasiak izango 
dira baia... igual da! 

 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Eulaliren 2. bertsioa 
 
 

1986an Eulalik kontatu bigarren bertsioan, Beaskoko 
gizona Jose Errekalde da, jadanik Satanas eta Barrabas-ean 
aurkitu duguna (IV. kap. “Agerpenak”). 

Bertsio hau Orrazi lapurtu-aren (ikus beherago) ondoan 
esan zuen berriemaileak eta harekin lotu: Josek orrazia eta 
amantala lapurtu zizkien laminei, eta haiek tximiniatik 
etorri zitzaizkion txitxiburruntzi erretzen ari zenean; 
jautsi zenean burduntziagaz jo zuen muturrean.  
 

EULALI. Joserrekaldek serr 
eginoeutzin laminari...?  
Ostu, orrasia ta beste... 
amentala, mandilbet, olan, 
ostu. Eta júensan etzera, 
andrierierootzesan 
Joserrekaldek orrasi te 
amentala. Ta egunmaten  
egonsan egiten sera, ba, 
bakisu leenao olango 
burruntzia ifintesan 
egurreskoa, dan  

 EULALI. Jose Errekaldek zer  
egin eutsen laminari..? 
Ohostu, orrazia eta beste... 
amentala, mandil bat, holan, 
ohostu. Eta joan zan etzera, 
andreari eroan eutsezan  
Jose Errekaldek orrazia eta 
amentala. Eta egun batean  
egon zan egiten zera, ba, 
badakizu lehenago holango 
burduntzia ifinten zan 
egurrezkoa, eta han urdai  
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urdaisatibat ifini 
-txitxiburruntzi- eta  
seguru erretan an, surten. 
Eta goitik laminak 
esaniotzin: 
- Jose! 
- Ni enas Jose, ninas  
Maritxu. 

Andreari geitzenyako 
Maritxu. Eta: 
- Atzorikona biserra  
daukesulusetxu, e? -besteak, 
sorginak goitisanietzan. 
 
- Etorriandi ona! 

Eta: 
- Baai.  
Da “rrra” tximiniti 
bajatuordun burruntzias 
joieun musturrean. 

Joanyakon eske,  
amentala emotekota orrasie 
berea. Sorgiña. 

Leenao bastargustitan 
egotensirean sorgiñak... 
Niteuket esaitutabat, 
andrabat sorgiña. 
                 

zati bat ifini 
-txitxiburruntzi- eta  
seguru, erretan han, surtan. 
Eta goitik laminak esan ei 
eutsen: 
- Jose! 
- Ni ez naz Jose, ni naz 
Maritxu. 

Andreari geitzen jakon 
Maritxu. Eta: 
- Atzorik hona bizarra  
daukazu luzetxu, e? -besteak, 
sorginak goiti esan ei 
eutsen. 
- Etorri handik hona! 

Eta: 
- Baai. 

Eta “rrra” tximiniatik 
bajatu orduan burduntziagaz 
jo ei euan musturrean. 

Joan jakon eske, 
amentala emoteko eta orrazia 
berea. Sorgina. 

Lehenago baztar guztitan 
egoten zirean sorginak...  
Nik daukat ezagututa bat, 
andra bat sorgina. 

Delako sorgina Jakoa da, VIII. kapituluan 
(“Familiarrak”) agertuko dena. 
 
 
 
 
LAMINA ZAURITU 
Maria Luisaren bertsioa 
 
 

Maria Luisaren amak bere amari entzun dio urdaia 
frijitzen egoten zenean tximiniatik jausten zirela sorginak. 
Egun batez gizona jarri zen emaztearen lekuan, haren arropak 
jantzita, eta lamina eske etorri zenean zartana bota zion 
tximiniatik gora; laminak esan: “Gizona, gizontxu, gizonak 
bizarra laztxu”. 

 
MARIA LUISA. Nike entzunda 
nire amari selan 
etortensiene... -bereama 
kontetotzena- da an, ba 
bejatutesiene tximenetibera, 
bera egotesanean  
beti, ba urdeyafrijitan,  
esta? sartanean. Eta 
esateno... esan otzela 
gixonak: 
 - Itxoisu apurtxobat, 

  
MARIA LUISA. Nik entzunda  
nire amari zelan etorten 
zirean... -bere amak  
kontetan eutsena- eta han, ba 
bajatuten zirean tximiniatik 
behera, bera egoten zanean 
beti, ba urdaia frijitan, 
ezta? zartanean. Eta 
esaten... esan eutsela 
gizonak: 
 - Itxaron egizu apurtxo bat, 
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irekatzikotzet nikorreri 
nornasene neu, seure  
erropak iminiko... 
ipinikotasnik. 

Eta bererropak imini  
te asisan, ba imintenafari 
esta? aikeldu yakosan.  
Ordin, eldiakosanean, 
beskatuitotzene  
urdaye. Eta esan...  
Seinotzen? Sartana  
andigora berari bota. Eta 
ordin esanin: - Gisona, 
gisona... Gisona gisontxu, 
gisonak bisela lartxu... -Ai! 
estotondo urtenta-: gisona 
gisontxo  
ta gisona bisarra laztxo... 
biserra lastzu! 
GALDERA. Laminak esan zion? 
M. LUISA. Laminak esantzion 
gixonari, se sartana 
botetorduan akinauen  
esetu esalaandrea, sala 
gisona. Berak, aurresdik, 
laminaka... Andreagas eonsan, 
baya gero anikosieonberak 
esdalaai andrea,  
gixona baño. 

Daandreak emonitotzen 
(urdaia) joandatintzen,  
esta? Baigisonak, 
emonbiarrean, sartana 
botaotzen andigora, esta? 
 
 
 

irakatsiko deutsot nik 
horreri nor nazen neu, zeure 
erropak iminiko...  
ipiniko dodaz nik. 

Eta bere erropak imini 
eta hasi zan, ba iminten 
afaria, ezta? haik heldu 
jakozan. Orduan, heldu 
jakozanean, ba eskatu ei 
eutsen urdaia. Eta esan... 
Zer egin eutsen? Zartana 
handik gora berari bota. Eta 
orduan esan euan: 
 - Gizona, gizona... Gizona 
gizontxu, gizonak bizerra 
lartxu... -Ai! ez dot ondo 
urten eta-: gizona gizontxo 
eta gizona bizarra laztxo... 
bizarra laztsu! 
GALDERA. Laminak esan zion? 
M. LUISA. Laminak esan zion 
gizonari, zer zartana  
boteta orduan hak egin euan 
ezagutu ez zala andrea, zala 
gizona. Berak, aurretik, 
laminak... Andreagaz egon 
zan, baia gero han ikusi euan 
berak ez dala hai andrea, 
gizona baino. 

Eta andreak emon egiten 
eutsen (urdaia) joan datizen, 
ezta? Baia gizonak, emon 
beharrean, zartana bota 
eutsen handik gora, ezta? 

 
LAMINA ZAURITU 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofiren bertsioaren bukaera osatuagoa da. Aititak 
kontatzen zuen emakume bat zukua (morokila) egiten ari zenean 
tximiniatik etortzen zitzaizkiola laminak apur bat eske. 
Gizonak hartu zuen andrearen lekua; laminak izena galdetu 
zion eta harek erantzun: “Neure Buru”. Laminak orduan: 
“Xauxa, atzorik hona bizarra luzatu janta”; eta zukua eskatu 
zionean gizonak arpegira bota zion, irakina. Negarrez joan 
zen lamina eta lagunek galdegin zioten: “Nork egin daun?” - 
“Neure Buruk” - “Heure Buruk egin badaun aguantatu egin!”. 
 

GALDERA. Jentil Zulotik 
laminak ateratzen ziren eta 
tximiniatik etortzen ziren, 
ez? 

 GALDERA. Jentil Zulotik 
laminak ateratzen ziren eta 
tximiniatik etortzen ziren, 
ez? 
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SOFI. Baai, ori aitite 
kontetaneuen. Ba (barre), 
sera, atxine sukue, sukue 
iteudiene serean...  
morokile, bai. Bai ta 
tximinia, ba abrea, da 
laratzuinegiten. Da goitik 
etorten yakoisene (laminak) 
sukuapurbeteske, sukuapurbet, 
sukuapur bet. Da,  
(barre) batenbateke 
esanotzon, ba... Ataraiotzen, 
irekitendagola ta 
jatekoandik! Da erre. Da... 
Es! Preguntaudotzene: 
- Xauxa! Atzorikona  
bisarra lusatianta! 

Se andreakesatieuen 
(senarrari): 
- Nienoa giao paretan,  
e? subetian: betibeti 
yatortes. 

Da gisonak  
esanion: 
- Neuparaukodas  
orrek, neu paraukododas.  
Ta su erretirau! 

Ta besteaka (laminak): 
- Xauxa, bisarra lusatia... 
atzorikona bisarra 
lusatianta! -gisona 
parauisenda. 

Da besteak, ba 
eskatuotzenean, ba sukue 
irekiten eukala, ayeroan. 

Baye ordun, orduko 
esanotzen (laminak gizonari) 
selan geitutenyakon. 
- Ni “Neureburu” -esanidotzen 
gisonak- ni “Neureburu”. 
 

Da besteak (gizonak) 
esanitzon ba: 
 - Neukeakutxikotzopa! 
Sartukotzopa, sera,  
morokile ori, iekiten 
sartukotzopa! 

Da eskatiotzen  
(laminak), ba pixkitxobat 
emoitekota bestea: 
- Sartokootzot! 

Ta: 
- Aoi!!! 

Agoerre, negarres 
joanisen da:  
- Nok eindeume? 
- Neureburuk. 

SOFI. Baai, hori aititak 
kontetan euan. Ba (barre), 
zera, antxina zukua, zukua 
egiten eudien zerean... 
morokila, bai. Bai eta 
tximinia abrea, ba abrea, eta 
laratzuan egiten. Eta goitik 
etorten jakizan (laminak) 
zuku apur bat eske, zuku apur 
bat, zuku apur bat. Eta, 
(barre) baten batek esan 
eutsen, ba... Atara ei eutsen 
irekiten dagoela eta jateko 
handik! Eta erre. Eta...  
Ez! Preguntatu eutsen: 
- Xauxa! Atzorik hona bizarra 
luzatu janta! 

Zer andreak esaten ei 
euan (senarrari): 
- Ni ez noa gehiago paretan, 
e? subetean: beti-beti 
jatortaz. 

Eta gizonak esan  
ei euan: 
- Neuk paratuko dodaz 
horreek, neuk paratuko dodaz. 
Eta zu erretiratu! 

Eta besteak (laminak): 
- Xauxa, bizarra luzatu ja... 
atzorik hona bizarra luzatu 
janta! -gizona paratu  
ei zan eta. 

Eta besteak, ba  
eskatu eutsenean, ba zukua 
irakiten eukala, hai eroan. 

Baia orduan, orduko esan 
eutsen (laminak gizonari) 
zelan geituten jakon. 
- Ni “Neure Buru” -esan ei 
eutsen gizonak- ni “Neure 
Buru”. 

Eta besteak (gizonak) 
esan eutsen ba: 
 - Neuk erakutsiko deutsot 
ba! Sartuko deutsot ba, zera, 
morokil hori, irakitan 
sartuko deutsot ba! 

Eta eskaten ei eutsen 
(laminak), ba pixkatxo bat 
emoiteko eta, besteak: 
- Sartuko deutsot! 

Eta: 
- Aoi!!! 

Agoa erre, negarrez joan 
ei zan eta: 
- Nork egin deume? 
- Neure Buruk. 
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- Eureburuk eginbona? 
Aguantaeine! (barre  
handiak). 
...  

(Gizona) listoasanda: 
“Neureburu”. Da  
emonotzenean da erredanagoa, 
ba lamiña dana negarres  
-botaiotzen arpegire 
botaiotzenda- ba da  
joanisen lagunekana ta 
esaniotzene, lagunekana  
ta, ba: 
- Nokindeume? 

Da: 
- Neureburu. 
- Eureburu, Eureburu  
eginbona aguantaine. 

Es euken es 
esplikasiñoriketa: “Eure  
buru einbadeume  
aguantaine!” 

- Heure buruk egin badona? 
Aguantatu egine! (barre 
handiak) 
... 

(Gizona) listoa zan eta: 
“Neureburu”. Eta emon 
eutsenean eta erre dana agoa, 
ba lamina dana negarrez  
-bota ei eutsen arpegira  
bota ei eutsen eta- ba eta  
joan ei zan lagunak gana eta 
esan ei eutsien, lagunak gana 
eta, ba: 
- Nork egin deume? 

Eta: 
- Neure Buruk. 
- Heure Buruk, Heure Buruk 
egin badona aguantatu egine. 

Ez eukan ez 
esplikazinorik eta: “Heure 
buruk egin badeume aguanta 
egine!” 

 
'Xauxa' hitzaren esanahiari buruz galdetu genion Sofiri 

eta ez zela izena erantzun zuen, baina esakunea. 
 
 
 
 
ORRAZIA LAPURTU 
Pabloren bertsioa 
 
 

Urigoitiko Jentil Zulon, Itzinako bidearen ondoan, 
laminak egoten ziren orraztuten, eta batzuetan orrazia uzten 
zuten bertan. Ahuntzetan zebilen emakume batek orrazia 
aurkitu eta etxera eroan; gauan laminak etortzen zitzaizkion: 
“Arandi, Arandi, ekarri niri esku-painoa eta orrazia, bestela 
egingo diat hire askazi!” Eta berriz Jentil Zulora itzuli 
zuen orrazia. 

Urigoitiko Jentil Zulo (edo Sorgin Zulo) hori ez da 
nahastu behar Anguruko Jentil Zuloarekin. 

1985eko elkarrizketan kontatu zuen Pablok.   
 
 

EULALI. A, bai, ori ori 
Urioitikoada. 
PABLO. Ori gureetzeti 
urreandao, “Jentilsulo” 
satenyako. Daan egotesian 
lamiñak dan  
orrastute iteisirean,  
ba orrasitegustikitxite 
basiren ainbatera...  
Da ango enbrabateke  
kuxutzane -auntzekas  

 EULALI. A, bai, hori, hori 
Urigoitikoa da. 
PABLO. Hori gure etzetik  
urrean dago, “Jentil Zulo” 
esaten jako. Eta han egoten 
zirean laminak eta han 
orraztu eta egiten ei zirean, 
ba orrazia eta guztiak itxita 
bazirean aren batera... Eta 
hango enbra batek kuxu 
eutsien -ahuntzakaz egoan-, 
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egon-, topautzen ta 
etzeraekarri... 
EULALI. Juanak. 
PABLO.  Juana... Juanes. 
EULALI. Juanarandi sen,  
bai. 
PABLO. Juanarandi esaniten, 
bai Juanarandi  
bañolenagoko  
siranorik. Esakerea (zen 
Juanarena). 
GALDERA. Ezagutu duzue zuek 
Juana Arandi? 
PABLO. Bai, bai, esaitudot 
Juanarandi, Juanarandi  
gureaite... nireaiten 
lengusin karnalasan, bai,  
ango etzeraga. Bai es,  
ak es. Angoetzean egoen 
batek. Da ak seinotzan? 
Orrasite gustikostu 
tetzeaeroan. Dagaubean 
etortenyakosan  
(laminak): 
-  “Arandi, Arandi, 
   Ekarridesan niri  
   eskopaño torrasi, 
   Espabere eingoyoat 
   ire askasi!” 

Ta dios! bildurres 
gauedanapasa  
turrungoeunean yoan 
danitxiotzan. 
... 
EULALI. Urrengogunean kuyu 
eta júenisen ara 
Sorginsulora, ba anitxiten 
gausak. 
GALDERA. Sorgin Zulo hori da 
Jentil Zulo? Jentil Zulo 
Urigoitin dago ala beherean, 
Axpuru azpian? 
PABLO. Bai Aspuruondon bao, 
baya... ane Urigotitearago 
badao. 
GALDERA. Badagoz bi? 
PABLO. Bai, ai esta 
suloandia, aspetxubeta, bai 
aspetxubeta, bidien 
ondondoandao. Bidia doaonan 
donantxedao. 
GALDERA. Nik entzun dut 
Jentil Zulo Axpuruan dela. 
EULALI. Aspurunbedago.  
Ba, or jentea, esatauen 
gureamadefunteak, ba 
Aspurura, Sanjuangoxean 

topatu eutsien eta etzera 
ekarri... 
EULALI. Juanak. 
PABLO. Juana... Juana ez. 
EULALI. Juana Arandi zan, 
bai. 
PABLO. Juana Arandi esan  
egiten, baia Juana Arandi 
baino lehenagokoak zirean 
horreek. Esakerea (zen 
Juanarena). 
GALDERA. Ezagutu duzue zuek 
Juana Arandi? 
PABLO. Bai, bai, ezagutu dot 
Juana Arandi, Juana Arandi 
gure aita... nire aitaren 
lehengusin karnala zan, bai, 
hango etzeraga (?). Baia ez, 
hak ez. Hango etzean egoen 
batek. Eta hak zer egin 
eutsen? Orrazia eta guztiak  
ohostu eta etzera eroan. Eta 
gaubean etorten jakozan 
(laminak): 
- “Arandi, Arandi, 
   Ekarri egidazan niri 
   esku-paño eta orrazia, 
   Ezpabere egingo joat 
   hire askazia!” 

Eta dios! bildurrez gaua 
dana pasatu eta hurrengo 
egunean joan eta han itxi 
eutsen. 
... 
EULALI. Hurrungo egunean kuiu 
eta joan ei zan hara Sorgin 
Zulora, ba han itxiten 
gauzak. 
GALDERA. Sorgin Zulo hori da 
Jentil Zulo? Jentil Zulo 
Urigoitin dago ala beherean, 
Axpuru azpian? 
PABLO. Bai Axpuru ondoan 
badago, baia... han Urigoti 
eta harago badago. 
GALDERA. Badagoz bi? 
PABLO. Bai, hai ez da zulo 
handia, haizpetxu bat da, bai 
haizpetxu bat da, bidiaren 
ondo-ondoan dago. Bidea doa 
honan eta honantxe dago. 
GALDERA. Nik entzun dut 
Jentil Zulo Axpuruan dela. 
EULALI. Axpurun bere dago. 
Ba, hor jentea, esaten euan 
gure ama defunteak, ba 
Axpurura, San Juan goizean 
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yuaneskero, an, Jentilsulon 
etxon, urteieuren  
moskak, moskabatzuk. (Ikus 
“Familiarrak”). 
 

joan ezkero, han, Jentil 
Zulon itxaron, urten ei 
eudien moskak, moska batzuk. 
(Ikus “Familiarrak”). 

   
Laminen egoitzari Jentil Zulo esan dio Pablok eta 

Eulalik Sorgin Zulo. Oker ez banaiz, bi izendun zulo horixe 
da Sorgin Zuloko beleak kondairan agertuko dena (VII. kap. 
“Anbotoko Anderea”): hartan ere “Jentil Zulo” zein “Sorgin 
Zulo” deitzen diote Pablok eta Eulalik. 
 
 
 
 
ORRAZIA LAPURTU 
Eulaliren bertsioa 
 
 

1986ko elkarrizketan Eulalik istoriaren beste bertsio 
bat eman zuen: Anbotoko Andereak orrazia ahantzita utzi 
zuen eta, Bilboko neskatila batena zelakoan, Juana Arandik 
hartu zuen. Jabea Arandira joan zen esanka: “Juana Arandi, 
ekarri egizu nire orrazia, ezpabere nik egingo zure 
askazia.” 

Eulaliren ustez “askazia” jipoia dateke. 
                 

GALDERA. Anbotoko Señorea 
ederra zen ala itsusia? 
EULALI. Es es es es, maja, 
neska ederra. Egumaten 
egonsan -segun- orrastuten 
serean, atxen ganean. Eta 
júansan, ba Juana geitzen 
yakon bata, Urioitikoa, eta 
ikusieban neskatillaederbat 
orrasten. Da itxieuen 
(neskatilak) -segun- orrasia 
aistuta an. Eta Juana 
seineuen? Kuxu orrasi 
tetzerekarri: “orrekitxidau 
orreka neskatilla... Ori 
isingoda Bilbokoa edo,  
esdaki nongoa isingodan”, 
berak esaun pentzau aisala 
Anbotokoseñorea, eta ekarri 
etzera. Ta urrengoan  
júensanordunara orrastute 
(Anbotoko Señorea) 
daneseueneantopau orrasi, 
júan Arandira da  
esate: 
- “Joana Arandi,  
ekarrisu nire orrasi,  
espabe nikeingo  
sureaskasi”. 

 GALDERA. Anbotoko Señorea 
ederra zen ala itsusia? 
EULALI.  Ez ez, ez, ez, maja, 
neska ederra. Egun baten egon 
zan -segun- orraztuten 
zerean, haitzaren ganean. Eta 
joan zan, ba Juana geitzen 
jakon bat, Urigoitikoa, eta 
ikusi euan neskatila eder bat 
orrazten. Eta itxi euan 
(neskatilak) -segun- orrazia 
ahaztuta han. Eta Juanak zer 
egin euan? Kuxu orrazia eta 
etzera ekarri: “horrek itxi 
dau horrek neskatilak... Hori 
izango da Bilbokoa edo, ez 
dakit nongoa izango dan”, 
berak ez euan pentsatu hai 
zala Anbotoko Señorea, eta 
ekarri etzera. Eta hurrengoan 
joan zan orduan hara 
orraztuten (Anbotoko Señorea) 
eta han ez euanean topatu 
orrazia, joan Arandira eta 
esaten: 
- “Juana Arandi,  
ekarri egizu nire orrazia, 
ezpabere nik egingo  
zure askazia”. 
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'Askasi' esangureun,  
ba palisa edo ileitea:  
palisa mota isingodaskasi. 
Askasi akabo isingoda, 
ustedoni. 

'Askazi'k esan gura 
euan, ba paliza edo hil 
egitea: paliza mota izango  
da askazi. Askazi akabo 
izango da, uste dot nik. 

 
 
 
 
ORRAZIA LAPURTU 
Angelaren bertsioa 
 
 

Urigoitiko Jentil Zulo ondoko lastran laminak egoten 
ziren orrazten, eguzkitan. Arandikoak Atxuriko basora joan 
ziren gaztain bila; laminek ikusi zituztenean izkutatu ziren, 
baina orraziak ahantzita utzi zituzten. Aranditarrek hartu. 
Gero laminak joaten zitzaizkion etxera: “Juan de Arandi! 
Ekarri egizu nire orrazia, ezpabere laster izango da zure 
askazia.” Eta berriz Jentil Zulora itzuli behar orraziak. 
 

ANGELA. Da emene 
sorginekaiti, ortxe, ori,  
ori kurbaundieda selanda  
ori? Ori kurbaundie, orr  
etorrerana, kamiñoan, bidian. 
Olango seraundibet:  
andi bestebidetxubetago  
da ana... geitutenyako...  
selan geitutenyako? 
Orrikusenak nibaño gisonak 
dakisobeto. 

Ana egotesireala 
sorginak. Lamiñak, lamiñak 
esatotzen: sorginapae  
lamiñak. Lamiñak egotesireala 
lastran, egote  
sireala egoskitan, 
orrastuten. Orrastu bakisu, 
es? Eta emeko, orkoausoko 
batzuk -Arandi geitutenyako 
or baserribeteri, emen, 
emekobertako baserribeteri- 
da joaten... joansireala,  
ba gastañaka batean ara, 
Atxuri satendotzon 
basobatera. Eta onek 
(Aranditarrak) ekosi ordun, 
ba lamiñok joansireala 
-Jentilsulo esatotzin  
orri lekueri, Jentilsulo 
geitutotzin- da  
arasulora sartusireala.  
Baye an orrasikedo  
eonsireala, itxiodisela, ba  
aistute. Eta orduen 

 ANGELA. Eta hemen sorginak 
gaiti, hortxe, hori, hori 
kurba haundia eta zelan da 
hori? Hori kurba haundia, hor 
etorreran, kaminoan, bidean. 
Holango zer haundi bat: 
handik beste bidetxu bat dago 
eta han... geituten jako... 
zelan geituten jako? Horreek 
uzenak nik baino gizonak 
dakiz hobeto. 

Han egoten zireala 
sorginak. Laminak, laminak 
esaten eutsen: sorginak baia 
laminak. Laminak egoten 
zireala lastran, egoten 
zireala eguzkitan, 
orraztuten. Orraztu badakizu, 
ez? Eta hemeko, horko auzoko 
batzuk -Arandi geituten jako 
hor baserri beteri, hemen, 
hemeko bertako baserri 
bateri- eta joaten... joan 
zireala, ba gaztainak batean 
hara, Atxuri esaten deutson 
baso batera. Eta honeek 
(Aranditarrak) ikusi orduan, 
ba laminok joan zireala 
-Jentil Zulo esaten eutsien 
horri lekuari, Jentil Zulo 
geituten eutsien -eta  
hara zulora sartu zireala. 
Baia han orraziak edo egon 
zireala, itxi eudiezala, ba 
ahaztuta. Eta orduan kuxu 
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kuxidisela orrasik 
etaekarrodisela etzera. Da 
gabean -amabitarartes, baye  
amabiketa gero- ba atera, 
atean esatotziela  
(laminek): 
- “Joan dearandi! 
   Ekarrisu nireorrasi, 
   Espabe laster isangoda 
   sureaskasi.” 

De eroan 
bearrisinotzisela orrasik 
ara, sulora edo sulonondora, 
lastrara: an  
itxiotzisela. Ori, ori de; 
emen danak esatendodiori. 
 

Darandi ortxe,  
ortxedao, baserribeta  
ortxe. Bakisu noinadan  
oribaserrie? Manzarbeitia 
serekoena, ba... Berasakuena, 
Berasako Mansarbeitien 
baserrie. 
GALDERA.  Erre egin da orain, 
ez? 
ANGELA. Es, es, erredana da 
Arkotxa.  

Leenago, ba 
olangoxegausak otesirean,  
olantxe. 
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 
ANGELA. Lamiñak isitesirean 
olan, argalargalak, olan 
atzasaluseakaz da argalak 
isitesirean. Argalak  
aunnndiak etaolan: altuik, 
argalargalak, olan 
ullelusiagaz, atzasalaundi 
luseakas da. 
GALDERA. Ederrak ala 
itsusiak? 
ANGELA. Itxusiak,  
itxusiak, bai, bai, 
olanesatodein. 

eudiezala orraziak eta ekarri 
eudiezala etzera. Eta gaubean 
-hamabietara arte ez, baia 
hamabiak eta gero- ba atera, 
atean esaten eutsiela 
(laminek): 
- “Juan de Arandi! 
   Ekarri egizu nire orrazia,
   Ezpabere laster izango da 
   zure askazia.” 

Eta eroan behar izan 
eutsiezala orraziak hara, 
zulora edo zuloaren ondora, 
lastrara: han itxi 
eutsiezala. Hori, hori da; 
hemen danak esaten daudie 
hori. 

Eta Arandi hortxe, 
hortxe dago, baserri bat da 
hortxe. Badakizu norena dan 
hori baserria? Manzarbeitia 
zerekoena, ba... Berazakoena, 
Berazako Manzarbeitiaren 
baserria. 
GALDERA. Erre egin da orain, 
ez? 
ANGELA. Ez, ez, erre dana da 
Arkotxa.  

Lehenago, ba holangoxe 
gauzak egoten zirean, 
holantxe. 
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 
ANGELA. Laminak iziten zirean
holan, argal-argalak, holan 
hatzazal luzeakaz eta argalak 
izaten zirean. Argalak 
haunnndiak eta holan: altuak, 
argal-argalak, holan  
ule luzeagaz, hatzazal haundi 
luzeakaz eta. 
GALDERA. Ederrak ala 
itsusiak? 
ANGELA. Itsusiak, itsusiak, 
bai, bai, holan esaten 
eudien. 

 
 
 
 
ORRAZIA LAPURTU 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Sofiren bertsioetako bukaera urrunago joaten da. Laminak 
Atxulaurren egoten ziren orraztuten. Arandik orrazia ohostu 
eta joan zitzaizkion: “Arandi, Arandi, entregatu nire 
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orrazia, ezpabere zure askazia!”. Baina orrazia itzulita ere, 
madarikazioa bota zieten laminek Aranditarrei: “Etxe horretan 
ez zela faltako erorik eta zororik”. Eta Sofik dioenez 
zigorra bete izan da: familiaren azkenak aski zoro izan omen 
dira. 

1985eko elkarrizketan Sofik esan zuen Goiaren aurrekoak 
zirela orraziaren hartzaileak eta zigortuak; baina senarraren 
ustez Goiaren etxaldea ez zen Arandi (Arkotxa da: ikus 
beherago).  Laminaren amorantea-ren ondoan kontatu du 
Sofik. 
  

SOFI. A, taori maradisiñoa 
serean berebai. Goya  
esautuko sendunsuk, Goya 
(Urigoitikoa). Ba Goyen 
aurrekoak, Arandi, Arandi, ba 
or basotiketorrisanean, ba 
kamiño, bide bastarrean... 
JUAN. Arandi serasan gero, 
Goyanetzalde esanisan  
Arandi gero; Arandi 
Karmenandini  
serarigeitutenyakon... 
SOFI. Borreribe 
esangoyakon... Arandikoak 
kendu dotzein orrasie, 
orrasie. Da kantetiotzien 
gaubetan (laminek): 
- “Arandi, Arandi 
   Entrega sureorrasi (sic), 
   Espabere sureaskasi.” 
 

Da entregaubearriodin, 
esiudinbakeri.  
Orrasiekendiotzin,  
orrastuten egoteneisiala. 
GALDERA. Hori non? 
SOFI. Uriguitin, Uriguiten, 
bai. 

Da asko, 
erretzaeginordun debere 
eskejoateisiana obilleta 
pamintxeske, Uribarrinde 
erretzaginordin. Destaipa 
iguak kontuisingodis, 
segaitiose oraine 
iñoseseiteko, e? oin 
urteneseiteko... 
... 
SOFI. Dagero egonsanor  
kastigue bere, e? Esala 
faltako -estaipa 
serreindotzein- esala  
faltako lokorikedo sororikedo 
estalafaltakota. Oindao, 
orain dao iñorbarik, e? 

 SOFI. A, eta hori maradizinoa 
zerean bere bai. Goia 
ezagutuko zenduan zuk, Goia 
(Urigoitikoa). Bai Goiaren 
aurrekoak, Arandi, Arandi, ba 
hor basotik etorri zanean, ba 
kamino, bide bazterrean... 
JUAN. Arandi zera zan gero, 
Goiaren etzaldea ez zan izan 
Arandi gero; Arandi Karmen 
Handiren zerari geituten 
jakon... 
SOFI. Ba horreri bere esango 
jakon... Arandikoak kendu 
eutsien orrazia, orrazia. Eta 
kantetan ei eutsien gaubetan 
(laminek):  
- “Arandi Arandi 
Entregatu zure (sic) orrazia 
Ezpabere zure askazia.” 
 

Eta entregatu behar ei 
eudien, ez ei eudien bakerik. 
Orrazia kendu eutsien, 
orraztuten egoten ei zireala.
GALDERA. Hori non?  
SOFI. Urigoitin, Urigoitin, 
bai. 

Eta asko, erretza egin 
orduan eta bere eske joaten 
ei zirean opil eta pamintxa 
eske, Uribarrin eta erretza 
egin orduan. Eta ez dakit ba 
igual kontuak izango diraz, 
zergaitio zer orain inoiz ez 
egiteko, e? orain urten ez 
egiteko... 
... 
SOFI. Eta gero egon zan hor 
kastigua bere, e? Ez zala 
faltako -ez dakit ba zer egin 
eutsien- ez zala faltako 
lokorik edo zororik edo ez 
dala faltako eta. Orain dago, 
orain dago inor barik, e? 
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Ostantxean lokoatasoroak,  
ba betiegondirese  
seenean, ba or, Goyainen.  
Ama bisisenaurren  
atrasadea. Ama? Ama etorrie 
isingosen. Ama pentzetaot 
etorrie isisana. Bai, bai, 
ama etorrie. 
JUAN. Goya lelengoapellidue, 
atxinekoapellidu, klaro, 
amaetorrie. Goya beisinde, 
Goyata, aitisingosan 
bertakoa. 
GALDERA. Etxearen izena zer 
zen? 
SOFI. Estakiselan 
geitutendotzein orreri, 
Goyaren etzeari. 
JUAN. Estosuesan Arandi? 
SOFI. Arandi orrasi  
eroanuena da: “Arandi, 
Arandi, entrega nireorrasi 
espaere sureaskasi!” 
Gauetanda ai emon bear  
... 

Ba orregotenisian 
(laminak) Urigoitiko 
Atxulaurrenda ana, ba 
deskuidauordini pasatana 
kuxuorrasie, orrasie 
orrastuteko. 
GALDERA. Eta kastigua zer 
izan zen? 
SOFI. Ba aketzean 
egunsentiana gauetan etorri 
etzeondora: “Arandi Arandi, 
entrega nireorrasi espabere 
sureaskasi!” Eta 
entregauinodien. 
GALDERA. Eta ez da beste 
kastigurik gero? 
SOFI. Estakikero... Gero 
beintzete lokorikedo sororik 
estalafaltakoetzean botautzen 
kastigu, e? 
GALDERA. Eta izan dira, ez? 
SOFI. Oine paraute daos: 
eondires. 
JUAN. Gustiskoa berees, e? 
SOFI. Gustiskoak bes:  
karameloapakarrik atzeneanor 
goseasegon ta 
ainbestediruukin... ba naiko 
lokorik. Orain ilsen, es? 
Iñorbes orain. 

Osterantxean lokoak eta 
zoroak, ba beti egon diraz 
zerenean, ba hor, Goiaenen. 
Ama bere izan zan urrean 
atrasadea. Ama? Ama etorria 
izango zan. Ama pentsetan dot 
etorria izan zana. Bai, bai, 
ama etorria. 
JUAN. Goia lelengo apellidua, 
atxineko apellidua, klaro, 
ama etorria. Goia ba izan da, 
Goia eta, aita izango zan 
bertakoa. 
GALDERA. Etxearen izena zer 
zen? 
SOFI. Ez dakit zelan  
geituten eutsien horreri, 
Goiaren etzeari. 
JUAN. Ez dozu esan Arandi? 
SOFI. Arandi orrazia eroan 
euana da: “Arandi, Arandi, 
entregatu nire orrazia, 
ezpabere zure askazia!”. 
Gauetan eta hai emon behar 
...  

Ba hor egoten ei zirean 
(laminak) Urigoitiko 
Atxulaurren eta han, ba 
deskuidatu orduan pasatan 
kuxu orrazia, orrazia 
orraztuteko. 
GALDERA. Eta kastigua zer 
izan zen? 
SOFI. Ba hak etzean 
egunsentian gauetan etorri 
etzeondora: “Arandi, Arandi, 
entrega nire orrazia, 
ezpabere zure askazia!” Eta 
entregatu egin eudien. 
GALDERA. Eta ez da beste 
kastigurik gero? 
SOFI. Ez dakit gero... Gero 
behintzat lokorik edo zororik 
ez dala faltako etzean bota 
eutsen kastigua, e? 
GALDERA. Eta izan dira, ez? 
SOFI. Orain paratuta dagoz: 
egon diraz. 
JUAN. Guztizkoak bere ez, e? 
SOFI. Guztizkoak bere ez: 
karameloak bakarrik atzenean 
hor, goseagaz egon hainbeste 
diru eukin... ba nahiko 
lokorik. Orain hil zan, ez? 
Inor bere ez orain. 
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ORRAZIA LAPURTU 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

1986ko elkarrizketan Sofik berriz batu zituen Arandi, 
ohosketa eta laminen madarikazioa: hango etxanderea ez omen 
zen oso argia, baina hipoteka bat nola altxatu jakin izan 
zuen; eta semea Urduñako Miserikordian edo hil zen, nahiz eta 
aberatsa izan. Istoria triste hori amaitzeko, etxea erre zela 
gaineratu zuen (baina Angelak esan du Arkotxa zela erre).  

 
SOFI. “Arandi, Arandi, 
  Entrega nire orrasi 
  Ezpabere ire askasi” 

Oseake “ire atzena”.  
Tagero botaiotzin ba 
Arandiri botaitotzin:  
“Estok faltakoor lokorik 
edosororik” 
... 
SOFI. Gero ipotekautebere 
ukindeuen aurrean solorenbat 
edoestaiser. Baye atzoa  
lokea baye... lokea, babeno, 
bestobatek idea 
eukikodotzenda: se ineuen ya 
denporaeldu itendueneana 
kenduteko ya soloa, pagauteko 
sera, bota garrastaldibet  
-orraskogosan-  
garrastaldibeteta 
sorrapagaute, ya bera 
ganduegineuela. Olan 
esataudien. Loke lokea,  
baye, bueno: ideyaeukikotzon 
batenbatek... 

Da mutilori bereba  
beti, ba moduanditeukesan  
eta moduandik, etatzeneana 
Urduña edoestakit, 
Miserikordiedo, orti 
ortilsen, bai: ba, ba  
esebes. Ba karamelubatzu 
txanda taesyan tesedan... 
Iñorberes etzean:  
tiabat euken orredo, 
tiasaarbat, baondo, baye 
gero, bah! Kaxxxeak (enfasi) 
etaan jenerosbettterik 
(enfasi) ieukesanbaye bah! 
... 
GALDERA. Arandi iaz erre zela 
esan duzu. Nor bizi zen han 
orduan? 

  
SOFI.  “Arandi, Arandi. 
  Entrega nire orrazia, 
  Ezpabere hire askazia” 

O sea que “hire atzena”. 
Eta gero bota ei eutsien ba 
Arandiri bota ei eutsien:  
“Ez dok faltako hor lokorik 
edo zororik”. 
... 
SOFI. Gero hipotekatuta bere 
eukin euan urrean soloren bat 
edo ez dakit zer. Baia atsoa 
lokea baia... lokea, ba 
bueno, beste batek idea 
eukiko eutsen da: zer egin 
euan? Ja denpora heldu egiten 
euanean kenduteko ja soloa, 
pagatuteko zera, bota 
garraztaldi bat -hor  
asko egon zan- garraztaldi 
bat eta zorrak pagatuta, ja 
berak gandu egin euala. Holan 
esaten eudien. Loka lokea, 
baia, bueno: ideia eukiko 
eutsen baten batek... 

Eta mutil hori bere ba 
beti, ba modu handiak eta 
eukezan eta modu handiak, eta 
atzenean Urduña edo ez dakit, 
Miserikordia edo, hortik, 
hortik hil zan, bai: ba, ba 
ezeberez. Ba karamelu batzuk 
janda eta ez jan eta ez 
edan... Inor bere ez etzean: 
tia bat eukan hor edo, tia 
zahar bat, ba ondo, baia 
gero, bah! Kaxxxeak (enfasi) 
eta han jeneroz bettterik 
(enfasi) ei eukezan baia bah!
... 
GALDERA. Arandi iaz erre zela 
esan duzu. Nor bizi zen han 
orduan? 
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SOFI. Ba olango 
kanpotarrenbatzuk ukin... 
egonsian tagero galtzuebere 
eukindeuenan batenbateke,  
ba etzean eukiteko takortan 
ganaduikedo eukitendeuesan 
Elexaldekoak, eta ba, 
erresan. Domeka bai, olango 
jaya isinetesan. Erresandana. 
Anoin estao,  
anakabaudaudin. 

SOFI. Ba holango kanpotarren 
batzuek eukien... egon  
ziran eta gero galtzua bere 
eukin euan han baten batek, 
ba etzean eukiteko eta kortan 
ganaduak edo eukiten eudiezan 
Elexaldekoak, eta ba, erre 
zan. Domeka bai, holango jaia 
izan ete zan. Erre zan dana. 
Han orain ez dago, han 
akabatu eudien. 
 

Arandiko azken anderea “atrasada” zela esan zuen gero 
Sofik: bogada egiteko arropa beltza ezartzen zuen zuriaren 
gainean; baina dote ederra zeukan eta, diotenez, horri esker 
ezkondu zen. Semeak jaten zituen karameluak malbabiskozkoak 
ziren, bularrarendako.  

Gero jakin dudanez Goia familia Arkotxakoa zen; baina 
Arkotxa eta Arandi elkarren ondoan dira. Gainera, Angelak 
esan zuenez, ez zen Arandi erre, Arkotxa baizik. Eta 
ohartzeko da Barandiaranek bildu istoria beraren bertsioan 
(1961: 58) Arkotxakoek zutela laminen orrazia ebatsi.  
 
 
 
 
ORRAZIA LAPURTU 
Santosen bertsioa 
 
 

Nafarrondoko Maria eta alaba Anguruko Jentil Zulo aldean 
laminak topo egin zituzten arropa garbitzen eta orrazten: 
korrika sartu ziren beren zulora, orrazia ahantzita utzirik 
erreka bazterrean, eta ama-alabek hartu zuten. Gero gauen 
laminek etxeko teilatutik oihu egiten zieten: “Maria...! 
Ekarri egizu nire orrazia, ezpabere nik egingo zure 
askazia...!” Beldurtu ziren eta orrazia berriz Jentil Zulora 
eroan. 

Santosen aititak kontatzen zuen eta harek Mariaren 
alabari entzun zion, Nafarrondoan kridu egon zenean. 1991ean 
esan zidan Santosek, Sutan pasatu ondoan (VII. kap. “Anbotoko 
Anderea”).  
 
 

SANTOS. Anbotokoseñoraen 
ganean estaukoto serandirik. 
Gero bai, gero  
lamiñenganean bai. 

Lamiñenganean gureana, 
beti aititerientzunde,  
emen, Nafarrondon, 
Nafarrondon bisisiala,  
bai bamaria da 
beralababateas. Yoansirela 
egunematen -orro, 
Nafarrondoko etzaldeanbisi 

 SANTOS. Anbotoko Señoraren 
ganean ez daukat zer 
handirik. Gero bai, gero 
laminen ganean bai. 

Laminen ganean gurean, 
beti aititari entzunda, 
hemen, Nafarrondon, 
Nafarrondon bizi zireala,  
bai ba Maria eta bere alaba 
bategaz. Joan zireala egunen 
baten -hor, Nafarrondoko 
etzaldean bizi eta- joan 
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de- yoansirela Jentisuloti 
orko barrankoti gora, 
trokatigora, es? Dorduen 
tropesausela lamiñak  
errekan, e orrastuten: 
erropagarbitan dorrastuten. 
Dikusiorduen karraka 
sartusirela Jentisuloko 
kobara, osea barrura, es? 
Ditxioelorrasie 
errekabastarrean aistute. 
Dordun: 
- Jo! Oneiri kenduibeardotzu 
orrasie. 

Da artuorrasie 
teroneudetzera, amalabauk. 
Dorduen gaubian,  
gaubean etzean eonisiala,  
ba lo edoafariten egotorduen, 
tellatuen: 
- Mariaaa...! Mariaaa...! 
(urrutiko ahotsa eginez) 
-lamiñak gedarres ta.- Jo, 
ostras! -danakixilik eta, 
klaro, bildorregas... 

De: 
- “Maria...! Ekarrisu 
nireorresia, espabere 
nikeingo sureaskasia...!” 

Debenga, paraubarik, 
tximiniko sera, sulotigoiti 
tebetikedarres.  
Ariketa orrasiori artu 
tabotauden arte.  
Dorrasie botordun ya 
ixildiisian gustis, da  
martxaudela. 

Dalamiñena pai, 
olangogausak... ori 
oinenasakordetan olan  
askogas, baya olangoakasko, 
askodaukadas entzunde 
neuriaititei. 
GALDERA. Eta Maria hori nor 
zen? 
SANTOS. Mariasan etzekoa, 
etzeko usabandrori. 
GALDERA. Baina zuk ezagutu 
duzu? 
SANTOS. Es es es.  
GALDERA. Atzinekoa zen? 
SANTOS. Bai bai bai. 
Nikestaukat berrogelaurte 
baño ta orida bueno, bueno, 
bueno... Ori, orisan 
Nafarrondokoa sersan, Luis? 
Bera alandrea san 

zireala Jentil Zulotik horko 
barrankotik gora, trokatik 
gora, ez? Eta orduan 
tropezatu euazala laminak, 
errekan, orraztuten: erropa 
garbitutan eta orraztuten. 
Eta ikusi orduan karraka 
sartu zireala Jentil Zuloko 
kobara, o sea barrura, ez? 
Eta itxi eudiela orrazia, 
erreka bazterrean ahiztuta. 
Eta orduan: 
 - Jo! Honeeri kendu egin 
behar deutsegu orrazia. 

Eta hartu orrazia eta 
eroan eudien etzera, ama-
alaba hauek. Eta orduan 
gaubean, gaubean etzean egon 
zireala, ba lo edo afariten 
edo egote orduan, teilatuan: 
 - Mariaaa...! Mariaaa...! 
(urrutiko ahotsa eginez)  
-laminak gedarrez eta.  
- Jo, ostras! -danak ixilik 
eta, klaro, bildurragaz.  

Eta: 
 - “Maria...! Ekarri egizu 
nire orrazia, ezpabere nik 
egingo zure askazia...!” 

Eta venga, paratu barik, 
tximiniako zera, zulotik 
goitik eta behetik gedarrez. 
Harik eta orrazi hori hartu 
eta bota eudien arte. Eta 
orrazia bota orduan ja  
ixildu ei zirean guztiz, eta 
martxatu eudiela. 

Eta laminenak bai, 
horrelango gauzak... hori 
orain ez naz akordetan holan 
askogaz, baia holangoak asko, 
asko daukadaz entzunda  
neure aititari. 
GALDERA. Eta Maria hori nor 
zen? 
SANTOS. Maria zen etzekoa, 
etzeko ugazabandra hori. 
GALDERA. Baina zuk ezagutu 
duzu? 
SANTOS. Ez, ez, ez. 
GALDERA. Aitzinekoa zen? 
SANTOS. Bai, bai, bai. Nik ez 
daukat berrogeita lau urte 
baino eta hori da, bueno, 
bueno, bueno... Hori, zan 
Nafarrondokoa zer zan, Luis? 
Bera ala bere andrea zan 
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Nafarrondokoa? Orren 
familiarteko isingosan.  
Orrein leenagoko serak.  
Bai, se gure... ademas  
gurabuelo... Jode, ni  
beitu, kalkuletako 
gitxigoraberan orrekontuok 
selan sertutisinsien: 
gureabuelodefuntue  
kontauta ukindaos 
berakentzunde pasayakonari, 
bera mutikotxiki  
isiteorduen. Da ilsala 
aldeadire ogeta... amarrurte, 
dilsen larogetamabiges,  
konke begitu  
seimeturtedan ori  
pasausala. 
GALDERA. Orduan zure aititak 
ezagutu zuen Maria hori. 
SANTOS. Ori Marien... ala 
esteit alabeabasan, alabea 
egonsana esaututauela  
esatauen berak,  
axerpasayakin; isingoda  
lareun edoirureunurte  
edo lokesea, bai bueno...  
ori bai.  
 

Nafarrondokoa? Horreen 
familiartekoa izango zan. 
Horreen lehenagoko zerak. 
Bai, zer gure... ademas  
gure abuelo... Joder, ni 
begitu, kalkulateko gitxi 
gora-beheran horreek kontuok 
zelan zertuten izan zirean: 
gure abuelo defuntuak 
kontatuta eukin dauz berak 
entzunda pasatu jakonari,  
bera mutiko txikia izate 
orduan. Eta hil zala aldea 
dira hogeita... hamar urte, 
eta hil zan larogeita 
hamabigaz, con que begitu 
zeinbat urte dan hori  
pasatu zala. 
GALDERA. Orduan zure aititak 
ezagutu zuen Maria hori. 
SANTOS. Hori Mariaren... ala 
ez dakit alabea bazan, alabea 
egon zana ezagututen euala 
esaten euan berak, haxeri 
pasatu jakien; izango da 
larehun edo hirurehun urte 
edo lo que sea, baia bueno...
 hori bai.  

 
 
 
LAMINAREN AMORANTEA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Urigoitiko mutil bat neskato galanta batekin enamoratu 
zen. Jendeek esaten zioten jentila zela, baina ez zuen 
sinesten. Neskaren anketara begiratzeko aholkatu zion 
abadeak, hatzazalen lekuan erpeak izango zituela; mutilak 
horixe ikusi eta tristuraz hil zen. Hilbegirara etorri zen 
neskatoa: intxaur koskol batetik sobrekama ederra atera zuen 
eta hartaz estali lagunaren gorpua; bertan ziren emakumeek 
sobrekama eskuratu gura eta oheari josi zioten; baina gorpua 
zerraldora orduan, neskatoak sobrekama hartu eta intxaurrean 
eraman zuen.  

Sofik Gabriela auzoari entzun dio eta Axpuruko abadea 
eta  
krida ondoan kontatu, 1985eko elkarrizketan. 
 

SOFI. Leenasko 
ibiltensireala, Uribarrin de 
Urigoitinde, lamiñak asko  
leen ibiltensiren. Ba, 
eungobasan Grabiela ordin  
baisangutzuena, apayekin 

 SOFI. Lehen asko ibilten 
zireala, Uribarrin eta 
Urigoitin eta, laminak asko 
lehen ibilten ziren. Ba, 
egongo bazan Gabriela orduan 
bai esango eutzuen, hak bai 
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detalleagas... 

Ba ieoan, ieuan 
Urigoitine, ba... Bat 
enamorauisen seragas,  
olango neskatobateas: 
neskatogalannnta (enfasi) 
isinisen. Desatiutzin  
(jendeek mutilari): 
- Ori gero jentiledo, esteit, 
olangoa dala. 

Da beste mutilek 
esatieun: 
- Baisera esateabere. 

Da: 
- Baaai.  
Dalangobaten, ba eskonduteko, 
serean.  
Dabadeak esanotzela: 
- Dao estagero sera, e? 
Kristiñauesta origero, e? 

Da: 
- Bayetz! 
- Aitiososoko anketan,  
da anketan sule...  
atzasala suletxe eukinbarik 
eukingodau erpea. 

Da ayekosieunean,  
mutile gaxotu de  
ileinsela. 

Dil ordin,  
batxinegotensan gaubean,  
ba begirea, erresetan jentea. 
Da etorrisala bat da 
intxaurkaskaratik ataradauela 
sobrekama elegannntebat 
(enfasi). Da tapaudeuela  
dana (gorpua),  
sobrekama elegantia. Da 
andrarenmatzuk esanodela: 
- Etxoneroango ba, 
etxoneroango ba! -orratzakas 
deitziyodin, ba iminite 
sobrekamaori: gustau 
inyakoinde. 

Baye aka ya atautara... 
-leen oyanegotesan  
(gorpua), oin rapido  
sartutenda yatauten- ba,  
ordin atautarakodenborana 
torrisen (neska) da... 
“rrriiin”: an orratzakas 
yositegon sein esegon,  
dana (sobrekama) batiun  
onetara da atzera, intxaur 
kaskaran sartute ... 
Fasilidade gustiagas 
(eskuratu  zuen sobrekama). 

ekien detaileagaz... 
Ba ei egoan, ei egoan 

Urigoitin, ba... Bat 
enamoratu ei zan zeragaz, 
holango neskato bategaz: 
neskato galannnta (enfasi) 
izan ei zan. Eta esaten ei 
eutsien (jendeek mutilari): 
- Hori gero jentila edo, ez 
dakit, holangoa dala. 

Eta beste mutilak  
esaten ei euan: 
- Bai zera esatea bere. 

Eta: 
- Baaai. 

Eta halango baten, ba 
ezkonduteko, zerean.  
Eta abadeak esan eutsela: 
- Eta hau ez da gero zera, e? 
Kristinau ez da hori gero, e?

Eta: 
- Baietz! 
- Aditu egiozu zuk anketan, 
eta anketan zuk le... 
hatzazalak zuk letxe eukin 
barik eukingo dau erpea. 

Eta hai ikusi euanean, 
mutila gaisotu eta  
hil egin zala. 

Eta hil orduan, ba 
ntxina egoten zan gaubean, ba 
begirea, errezetan jentea. 
Eta etorri zala bat eta 
intxaur kaskaratik atara 
auela sobrekama elegannnte 
(enfasi) bat. Eta tapatu  
auela dana (gorpua), 
sobrekama elegantea. Eta 
andraren batzuk esan eudiela:
- Ez jona eroango ba, ez jona 
eroango ba! -orratzakaz eta 
itxi ei eudien, ba iminita 
sobrekama hori: gustatu  
egin jakoen eta. 

Baia hak ja atautara... 
-lehen ohean egoten zan 
(gorpua), orain rapido 
sartuten da ja atautan- ba, 
orduan atautarako denboran 
etorri zan (neska) eta... 
“rrriiin”: han orratzakaz 
josita egon zein ez egon, 
dana (sobrekama) batu ei euan 
honetara eta atzera, intxaur 
kaskaran sartu eta ... 
Fazilidade guztiagaz 
(eskuratu zuen sobrekama). 
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1986ko solasean Sofik zehaztu zuen mutila “disgustuz” 
hil zela, andregaia jentila zela jakinda. Hilbegiran “atea 
zabaldu barik sartu zan” neska: danak “errezetan egozala, ez 
dakit nondik sartu zan, atetik ez ei zan sartu; sartu eta 
barruan ikusi eudien. Eta gero zera, gero ba eroan bere 
(sobrekama) ja iminteko denporan: intxaur kaskaratik atera ei 
euan”.  

“Dana batu” horri buruz ea gorpua eraman gura ote zuen 
galdetu nion Sofiri: ezetz, bakarrik bere sobrekama; ea neska 
hori jentila edo lamina zen: ez zekiela. Baina gero, laminak 
nolakoak ziren adierazteko, “galantak” eta “erpedunak” esan 
zuen, eta adibide gisa kontakizun hau bera aipatu zuen. 
 
 
 
 
JENTILEN EMAGINA. 
Juliaren bertsioa 
 
 

Juliaren senarraren amatxiren amatxi, Maiurtukoa, 
emagina zen. Gau batez jentil bat heldu zitzaion, emazteari 
haur egiten lagun ziezaiola eskatuz. Emagina harekin joan 
zen. Anguruko Jentil Zulora eta haratago joan ziren, 
errekatik hurbil: ate batera heldu, hunkitu eta ireki zen. 
Barruan leize bat zen, argitua. Emaginak bere lana ongi 
eginik, arraultza, xistorra eta ogi zuri-zuria eman zioten 
jaten, eta ogi puska bat hartu zuen etxean erakusteko. Dirua 
eta sobrekama ere eman zizkioten joate orduan. Baina atea 
ezin zen ireki, emaginak ogia hartu zuela aitortu arte. Gero 
ogi erdi bat eman zioten.  

Juliaren senarraren etxekoek beren haurtzaroan ezagutu 
dute “la sobrecama de los gentiles” hori: gorria eta grisa 
zen. Azkenean traperoei eman zieten. 

Istoria hau izan zen Juliak kontatu duen lehena, eta 
bertan gertatua dela azpimarratu zuen. 
 

JULIA. Orduan bai 
kostatukodatzut... Badakizu 
zer pasatenden emen? Nik 
erranendatzut gauzbat:  
bakizu zer atxematenduten, 
Euskalerrian aunitzek 
eitendutela? Hemen pastu... 
lekubatean pastudiren 
istorioak, estakit  
nererrian pastuak direnak 
taeztira egiak, bearbada 
bertzerribatean  
pastuada. 

Baina nikostatukodatzut 
guai oi, orko  
emaztekioi, oi...  
Mayurtukoa zen, eztaki nola 
izena zen, neregizonain  

 JULIA. Orduan bai, kontatuko 
dautzut... Badakizu zer 
pasaten den hemen? Nik 
erranen dautzut gauza bat: 
badakizu zer atxematen dutan 
Euskal Herrian anitzek egiten 
dutela? Hemen pasatu...  
leku batean pasatu diren 
istorioak, ez dakit nere 
herrian pasatuak direnak  
eta ez dira egiak, beharbada 
bertze herri batean  
pasatua da. 

Baina nik kontatuko 
dautzut orai hori, horko 
emazteki hori, hori... 
Maiurtukoa zen, ez dakit nola 
izena zuen, nere gizonaren 
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oi... irugarren amatxia,  
e? Emaztekioizen... oi, 
partera bezala errian, 
konprenitzen duzu? Eta 
gauzbat... Bon. Eta orduan 
gaubatez -neguaire izan 
beartzen- etorrizen gizonbat. 
Eta errantzion:- Gabon. 
Eldunitzen... Erranaute zu... 
Emaztekia aurraizaten aidu 
eta ezta gauza ongieldu. 
Tarranaute  
zu izigarri onazaila.  
Laundukonauzu  
faborez? 

Ta: 
- Nilaundu bai, baino 
ezbainaisobera fido, 
ezbaidatzut ezautzen 
eznaizutaz fido. 

Ta errantzion orduan: 
- Aitu andratxu -osea  
solasak direoik, e?-,  
aitu andratxu, emen 
kuxutzendatzut eta emen 
utzikodatzut. Baino zato 
faborez, gauza gaizkidata  
zuk launtzenalgaituzu. 

Ta orduan, bon, 
errantzuen etxean gakizela ta 
gantzen. Ta orduan bera  
badaki noraino... zautzendu 
bidea noraino gantzela,  
oi... nola izena du  
orko...  (alabari) cómo se 
llama...? 
ALABA. Las cuevas de Jentil 
Zulo. 

hori... hirugarren amatxia, 
e? Emazteki hori zen... hori, 
partera bezala herrian, 
konprenitzen duzu? Eta gauz 
bat... Bon. Eta orduan gau 
batez -neguaire izan behar 
zen- etorri zen gizon bat. 
Eta erran zion: 
- Gabon. Heldu nintzen... 
Erran naute zu... Emaztekia 
haurra izaten ari du eta ez 
da gauza ongi heldu. Eta 
erran naute zu izigarri ona 
zarela. Lagunduko nauzu 
faborez? 

Eta: 
- Nik lagundu bai, baino  
ez bainaiz sobera fido,  
ez baitautzut ezagutzen  
ez naiz zutaz fido. 

Eta erran zion orduan: 
- Aditu andratxu -o sea 
solasak dire horiek, e?-, 
aditu andratxu, hemen 
kuxutzen dautzut eta hemen 
utziko dautzut. Baino zatoz 
faborez, gauza gaizki da eta 
zuk laguntzen ahal gaituzu. 

Eta orduan, bon, erran 
zuen etxean joaiki zela eta 
joan zen. Eta orduan berak 
badaki noraino... ezagutzen 
du bidea noraino joan zela, 
hori... nola izena du 
horko... (alabari) cómo se 
llama...?  
ALABA. Las cuevas de Jentil 
Zulo. 

JULIA. Ba, Jentizuloko 
ondoraino uste du... oraino 
ezautuzuen lekua. Baino  
ortik aintzina etzuen  
geyao zautu, eztakinon 
ibilkizen. Ta ibilkizen  
eta, oi bai, sentitzentzuen 
ura, errekabat bazela, e? 
Baino bera segituzuen 
denborafranko. Ta gero 
lekubatera gantziren ta 
atebat atxeman omentzuten ta 
ateoi zerbaitukituta bezala 
erekiomentzen. 

Ta sartuzen barnera  
ta barnean lezebatbezala 
omentzen, eta orbazen argia. 
Ta gantzen aurra... ama, 
emaztekiura zen lekuan. Eta 

 JULIA. Ba, Jentil Zuloko 
ondoraino uste du... oraino 
ezagutu zuen lekua. Baino 
hortik aintzina ez zuen 
gehiago ezagutu, ez daki non 
ibilki zen. Eta ibilki zen 
eta, hori bai, sentitzen zuen 
ura, erreka bat bazela, e? 
Baino berak segitu zuen 
denbora franko. Eta gero leku 
batera joan ziren eta ate bat 
atxeman omen zuten eta ate 
hori zerbait hunkituta bezala 
ireki omen zen. 

Eta sartu zen barnera 
eta barnean leze bat bezala 
omen zen, eta hor bazen 
argia. Eta joan zen haurra... 
ama, emazteki hura zen 
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aurra... beno, pues 
launduzuen ta gauza 
arrimatuzen ta ongi. Ta  
gero, yanondoan, oi... aurra 
izantondoan artuzen ta... 
Emantzioten  
yatera: xistorra -beno, 
txorizo erratendena- eta 
arroltze prexitua; eta  
ogibat xuri xuri xuria, aski 
ona. Eta bon, orduan, pues 
emaztekiura, bakizu, an  
zen yendein deskuidobatean 
ogi puxkabat artuzuen 
sakelean, etxean erakusteko 
ze ogixuria ta onazen.  
Ta (barre) beno, ya gantzen, 
temantzioten diru zerbait  
eta sobrekamabat -nik 
eztutezautu sobrekamai, baino 
nere gizonak aurra zirelaik 
ezaitudute sobrekama 
etxeontan, e? Bai, bai. Eta 
kusinek e, Bilbaon 
bizidirenak, “la sobrecama de 
los jentiles” erratentzioten 
beti, e?, “la sobrecama de 
los jentiles”-. Eta 
emantzioten oi. 

lekuan. Eta haurra... beno, 
pues lagundu zuen eta gauza 
arrimatu zen eta ongi. Eta 
gero, jan ondoan, hori... 
haurra izan eta ondoan hartu 
zuen eta... Eman zioten 
jatera: xistorra -beno, 
txorizo erraten dena- eta 
arraultze prexitua; eta ogi 
bat xuri-xuri-xuria, aski 
ona. Eta bon, orduan, pues 
emazteki hura, badakizu, han 
zen jendearen deskuido batean 
ogi puxka bat hartu zuen 
sakelean, etxean erakusteko 
zer ogi xuria eta ona zen. 
Eta (barre) beno, ja joan zen 
eta eman zioten diru zerbait 
eta sobrekama bat -nik ez dut 
ezagutu sobrekama hori, baino 
nere gizonak haurra zirelarik 
ezagutu dute sobrekama etxe 
honetan, e? Bai, bai. Eta 
kusinek ere, Bilbaon bizi 
direnak, “la sobrecama de los 
jentiles” erraten zioten 
beti, e?, “la sobrecama de 
los jentiles”-. Eta eman 
zioten hori. 

Eta elduzirelaik ateoi 
edekitzeko, ez omentzela 
edekitzen. Ta orduan gizonak 
erranomentzion: 
- Andratxu, entzun: zuk 
zerbait kuxuduzu emendik. 
- Ezetz, ezetz. 
- Ba, andratxu, ezdatzu  
pitxikeginen, baino zu 
zerbait kuxuduzu emendik. 

Ezetz etaezetz etaezetz, 
bakizu, izitzenbaitzen 
emaztekia. Ta azkenean 
erranomentzio: 
- Ezta au izaingo? -ta 
erakutsiomenzuen ogi. 
- Oixe da. Ekatzu  
ogipuxkori. 

Taero emanomentzioten, 
eztakit, ogierdibat  
o. Eta beno, borduan  
etorrizen etxera ta ortan 
finituzen. 

Ogia xuria ta ederra 
omentzen. Orra orko  
istoria. 
... Eta oi emengo istoriada, 

 Eta heldu zirelarik ate 
hori irekitzeko, ez omen zela 
irekitzen. Eta orduan gizonak 
erran omen zion: 
- Andratxu, entzun: zuk 
zerbait kuxu duzu hemendik. 
- Ezetz, ezetz. 
- Ba, andratxu, ez dautzut 
pitxik eginen, baino zuk 
zerbait kuxu duzu hemendik. 

Ezetz eta ezetz eta 
ezetz, bakizu, izitzen 
baitzen emaztekia. Eta 
azkenean erran omen zion: 
- Ez da hau izango? -eta 
erakutsi omen zuen ogia. 
- Horixe da. Ekar ezazu  
ogi puxka hori. 

Eta gero eman omen 
zioten, ez dakit, ogi erdi 
bat edo. Eta beno, ba orduan 
etorri zen etxera eta 
horretan finitu zen. 

Ogia xuria eta ederra 
omen zen. Horra horko 
istoria.  
... Eta hori hemengo istoria 



230 - Corpusa 
 
 
ta oi, osea pastuada.  
Oi, emaztekioi  
bizitu izan beartzen, osea 
frantses denboran -emen 
esatenda, bakizu?- pues 
orduan bizituzen  
emaztekioi. 
GALDERA. Zuk senarraren amari 
entzun diozu. 
JULIA. Bai. Bere amain amain 
amatxi zen ... Etabueno  
pues orra. Tagero pues  
orduan esposatu zen,  
orrek emantzion nere...  
oi, bere semeai emantzion 
sobrekamaoi. Ta gero  
semeak emantzion bertze 
alabaati eta bertzealabak 
emantzion uni (senarraren 
amari). Taorduan...  

Baino emen deseinada 
sobrekamai, e? Osea  
ezautua da. 
GALDERA. Nolakoa zen? 
JULIA. Bai, errandute... 
bakizu nolakoa zela?  
Sedazkoa bezala, bakizu?  
Oi... figuraaundi  
batzuekin, omentzituen: 
figura luzebatzu, bakizu? 
 ... Nola izena dute orko 
sobrekama... etortzen  
baitire Marrokeo 
aldeoyetarik? Bakizu, sedatsu 
batzuk, eztuzuikusi funts 
gabeko...? 
GALDERA. Kolore asko ala 
batekoa? 
JULIA. Ez, oi gorria izan 
beartzen kolore batzuekin, 
baino sedazkoa bezala, e? 
Etzen sedaizanbear baino 
sedazkoa bez... Bearbaa 
izaintzen, eztakit, baino 
gauza firinbat omentzen. 
GALDERA. Senarrak ikusia du? 
JULIA. Bai bai bai bai. Eta 
ginera senarrak, kusinak eta 
denak, osea, erratentzuten  
“la sobrecama de los 
jentiles” orrekin desinada. 
Leen errandautzutela: 
ainbertze mendez arropaik 
gabe, osea gobernatuta eta 
azken pues orduan, uai 
ondatuta, bai. Penabat izanda 
gainera, e? Orixe. 

da, eta hori, o sea pasatua 
da. Hori, emazteki hori 
bizitu izan behar zen, o sea 
frantses denboran -hemen 
esaten da, badakizu?- pues 
orduan bizitu zen emazteki 
hori. 
GALDERA. Zuk senarraren amari 
entzun diozu. 
JULIA. Bai. Bere amaren 
amaren amatxi zen ... Eta 
bueno pues horre. Eta gero 
pues orduan esposatu zen, 
horrek eman zion nere... 
hori, bere semeari eman zion 
sobrekama hori. Eta gero 
semeak eman zion bertze  
alaba bati eta bertze alabak 
eman zion honi (senarraren 
amari). Eta orduan...  

Baino hemen desegina da 
sobrekama hori, e? O sea 
ezagutua da. 
GALDERA. Nolakoa zen? 
JULIA. Bai, erran dute... 
badakizu nolakoa zela? 
Sedazkoa bezala, badakizu? 
Ori... figura haundi 
batzuekin, omen zituen: 
figura luze batzu, badakizu? 
... Nola izena dute horko 
sobrekamak... etortzen 
baitira Marrok edo alde 
horietarik? Badakizu, sedatsu 
batzuk, ez duzu ikusi funts 
gabeko...? 
GALDERA. Kolore asko ala 
batekoa? 
JULIA. Ez, hori gorria izan 
behar zen kolore batzuekin, 
baino sedazkoa bezala, e?  
Ez zen seda izan behar baino 
sedazkoa bez... Behar bada 
izanen zen, ez dakit, baino 
gauza firin bat omen zen. 
GALDERA. Senarrak ikusia du? 
JULIA. Bai, bai, bai, bai, 
Eta gainera senarrak, kusinak 
eta denak, o sea, erraten 
zuten “la sobrecama de los 
jentiles” horrekin desegina 
da. Lehen erran dautzutala: 
hainbertze mendez arroparik 
gabe, o sea gobernatuta eta 
azken pues orduan, orain 
hondatuta, bai. Pena bat izan 
da gainera, e? Horixe. 
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Senarrak horrela deskribitu zuen sobrekama famatua: 
 
PABLO. Ni akordetan naz, erdi apurtutik egon zan, erdi 
apurturik egon zan eta hor, hori galetan egon zan eta.  
JULIA. Zer kolore zituen? 
PABLO. Gorri, gorri: apur gorria eta, bai, kasi dana gorria 
(eta) gris antza edo. 
GALDERA. Dibujoak zituen? 
PABLO. Bai, bai, bai, dibuju kuadradoak eta honan, honetara, 
ronbos edo holangoak. Eta gero borlak, flekoak, holango 
zerak. Eta hor egon zan baia... Eta zera, hor apurtu zan... 
Zuk ez zenduan ezagutu, ezta Julia?  
JULIA. Ez. “)Qué ha hecho de la sobrecama? - Le dí a los 
traperos” ... Bai, pena izan zen, e? Hiru generazion atxiki, 
eta hor hondatu, bo, bobo...!  
 

Istoria hau Euskal Herri osoan ezaguna dela entzutean 
Juliak egin zuen: “Orduan es cuento chino!”. 
 
 
 
 
JENTIL GATIBATZAILEAK 
Juliaren bertsioa 
 
 

Usiko neskatxa bat basoan zibilela, gizon batzuk atera 
zitzaizkion bidera, urrea eman zioten eta berriz hara ez 
itzultzeko agindu. Neskak etxekoei erakutsi zien urrea, eta 
haiek berriz joan zedila. Joan zen bai, eta ez gehiago 
agertu. Familia eta nebak bila joan ziren, baina 
gatibatzaileek esan zieten neskak ez zuela hara itzuli behar, 
eta ez zutela gehiago ikusiko; gainera, auzo hartan ez zela 
behin ere urrea faltako, baina ero bat ere ez. Eta horrela 
gertatu omen da.  

Gertakaria orain dela ehun edo berrehun urte agitu zen 
eta gatibatzaileak jentilak zirela uste du Juliak. Jentilak 
handiak, itsusiak eta izigarriak ziratekeela dio. 

Jentilen emagina-ren jarraian esan zuen Juliak.  
 

JULIA. Bertzebat bada, 
ainbertzegauza aditzen 
baititut... emen beti 
sorginak tabeti istorioak 
ibiltzen gara (barre).
 Esto... Usi badaemen 
auzobat, bai, izena du Usi: 
ortxe, Aretakondoan. Eta 
ganomentzen neskabat, 
neskatxabat amabi 
amalaurtekoa, ortik, eta 
gizonbatzuk atera 
omentzaizkon bidera. Ta erran 
omentzioten... Emantzioten 
urrea neskorri terrantzioten:

 JULIA. Bertze bat bada, 
hainbertze gauza aditzen 
baitut... hemen beti sorginak 
eta beti istorioak ibiltzen 
gara (barre). 

Esto... Usi bada hemen 
auzo bat, ba, izena du Usi: 
hortxe, Aretako ondoan. Eta 
joan omen zen neska bat, 
neskatxa bat hamabi hamalau 
urtekoa, hortik, eta gizon 
batzuk atera omen zitzaizkon 
bidera. Eta erran omen 
zioten... Eman zioten urrea 
neska horri eta erran zioten:
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- Zazi bai emend(ik) baino 
etzaite beini keyaunat 
etorri, e? 

Eta etorrizen etxera  
eta erakutsizuen urrea. Ta 
nun emantzioten taola. 
- Baino erranau 
ezgeyaogoateko. 
- Zazi, zazi, bearba  
geyago emainbaidatzu. 

Ta orduan, geyao 
emaentzotela gantziren 
enkaska, pues begiratzera, 
ez? Eta gan tzen eta neska 
etzengeyao gibela etorri. 
Etorduan gantzen familia 
tanayak eta istoria. Eta 
erran omentzioten 
(gatibatzaileei):  
- Aizu, oi... unat etorrida 
gure arreba taezta  
geyaueldu -eta ya nahizuten 
bere... 
- Erranginion ezkeyao 
etortzeko ta bera bazakin 
etzela etorribear geyaunat. 
Eta ya eztuzueikusiko  
geyao. Eta yakintzazue: 
emendikaintzina  
bein ezta urrea faltatuko 
auzoontan, Usin, baino ero 
batez. 

Eta momentuan... tan  
bada battio ero. 
GALDERA. Auzo hori handia da?
JULIA. Ez, ez, irulau etxe. 
Eztakit battio errezen, 
bertzea eztakitzer 
badakitzer. Baino ortxe, 
ementxe da, osea emendik 
irulau kilometro azpian, 
karreteratik eskuin. Horra. 

- Zoazi bai hemend(ik) baino 
ez zaitez behinik gehiago 
honat etorri, e? 

Eta etorri zen etxera 
eta erakutsi zuen urrea. Eta 
non eman zioten eta hola. 
- Baino erran nau ez gehiago 
joateko. 
- Zoazi, zoazi, beharbada 
gehiago emanen baitautzu. 

Eta orduan, gehiago 
emanen ziotela joan ziren 
enkaska, pues begiratzera, 
ez? Eta joan zen eta neska 
ezen gehiago gibelera etorri. 
Eta orduan joan zen familia 
eta anaiak eta istoria. Eta 
erran omen zieten 
(gatibatzaileei):  
- Aizu, hori... honat etorri 
da gure arreba eta ez da 
gehiago heldu -eta ja nahi 
zuten bere... 
- Erran genion ez gehiago 
etortzeko eta berak bazekien 
ez zela etorri behar gehiago 
honat. Eta ja ez duzue 
ikusiko gehiago. Eta jakin 
ezazue: hemendik aintzina 
behin ez da urrea faltatuko 
auzo honetan, Usin, baino ero 
bat ere ez. 

Eta momentuan... eta han 
bada battio ero. 
GALDERA. Auzo hori handia da?
JULIA. Ez, ez, hiru-lau etxe. 
Ez dakit, battio erre zen, 
bertzea ez dakit zer  
badakit zer. Baino hortxe, 
hementxe da, o sea hemendik 
hiru-lau kilometro azpian, 
karreteratik eskuin. Horra. 

GALDERA. Eroak ezagutu dituzu 
(Usin)? 
JULIA. Ez, ez. Badakit orko 
emaztekibat, ezta? bizida 
momentuntan, osea  
Zamudion. Ez, Zaldibarrenda 
(psikiatrikoan). 
GALDERA. Eta hori esan 
zutenak zer ziren?  
JULIA. Eztakit nik nola. Ni 
Laodion izanaiz ganden... 
Feria bazen Aostuen oeita 
iruan. Eta arrituta 
gelditunitzen, emaztekibat... 
gizonbat eta gero baziren 

 GALDERA. Eroak ezagutu dituzu 
(Usin)? 
JULIA. Ez, ez. Badakit horko 
emazteki bat, ezta? bizi da 
momentu honetan, o sea 
Zamudion. Ez, Zaldibarren da 
(psikiatrikoan). 
GALDERA. Eta hori esan 
zutenak zer ziren?  
JULIA. Ez dakit nik nola. Ni 
Laudion izan naiz joan den... 
Feria bazen Abuztuaren 
hogeita hiruan. Eta harrituta 
gelditu nintzen, emazteki 
bat... Gizon bat eta gero ba 
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biemazteki, andiak, e?  
Oik euskaldun bisaya  
bezala duteta, bainodire  
aundiak: bakizu, yende... 
Arruek bakizu nola 
tintatzentzuen? Baino 
itsusiaoa, baino 
yendeizigarria, nik eztut 
beine ikusiolakoyendea, 
andiak. Osea ainbertze 
merkatutan ibiltzenaiz, 
ainbertze lekutan  
ibiltzenaiz tabaserritarrak 
ikustentut, eztala? Baino 
eztut beine... Izitzenauen 
pixkat, itsusia zelakoz 
gizonoi, e? 

Bainosea jentilak 
olakoyendea beartzutenizan 
naitaez. 
GALDERA. Neskari urrea eman 
ziotenak jentilak ziren? 
JULIA. Bai, ustedute bai 
jentilak zirela. Bai, bai 
jentilak... Eztakite 
nortziren, etzuztenezautzen, 
konprenitzenduzu? Bai, 
ustezuten oixe. Bai baino eta 
oierrantzutela, ereba, e?: 
“Urrea izainda beti  
lekuntan, bainoerobat  
erebai.”  

Baino etzuten ez 
arrebaeman gibela taeze... 
geyago. 
GALDERA. Hori noiz gertatu 
zen badakizu? 
JULIA. Uai ejunta 
zerbaiturte, ejunta, 
berreunurtedola, bai, pixka 
goitibeiti. Oi bakizu nore  
yakitendu frankopoliki? 
Markos Pikaza, orregonaden 
leengoan. Guri orrekontatua 
baitu. 

Eta emaztekibat -oixe 
bai egiadela- osea 
momentuntan Zamudion dena... 
oi... digo, Zaldibarren,  
bai eroadena. Eztakit egia 
edo gezurraden. Bertze bate 
bereburua urkatuzuen 
Osaluportan berean.  
Taki koinzidentziak... 
egiak... gezurrak...  
Eztakit. 

ziren bi emazteki, handiak, 
e? Horiek euskaldun bisaia 
bezala dute eta, baino dira 
haundiak: badakizu, jende... 
Arruek badakizu nola 
tintatzen zuen? Baino 
itsusiagoa, baino jende 
izigarria, nik ez dut behin 
ere ikusi holako jendea, 
handiak. Osea, hainbertze 
merkatutan ibiltzen naiz, 
hainbertze lekutan ibiltzen 
naiz eta baserritarrak 
ikusten ditut, eztala? Baino 
ez dut behin ere... Izitzen 
nauen pixkat, itsusia zelakoz 
gizon hori, e? 

Baina osea jentilak 
holako jendea behar zuten 
izan nahitaez. 
GALDERA. Neskari urrea eman 
ziotenak jentilak ziren? 
JULIA. Bai, uste dute bai 
jentilak zirela. Bai, bai 
jentilak... Ez dakite nor 
ziren, ez zituzten ezagutzen, 
konprenitzen duzu? Bai, uste 
zuten horixe. Bai baino eta 
hori erran zutela, ere ba, 
e?: “Urrea izanen da beti 
leku honetan, baino ero bat  
ere bai.”  

Baino ez zuten ez arreba 
eman gibelera eta ez... 
gehiago. 
GALDERA. Hori noiz gertatu 
zen badakizu? 
JULIA. Orai ehun eta zerbait 
urte. Ehun eta, berrehun urte 
edo hola, bai, pixka goiti 
beheiti. Hori badakizu nork 
jakiten du franko poliki? 
Markos Pikaza, hor egona den 
lehengoan. Guri horrek 
kontatua baitu. 

Eta emazteki bat -horixe 
bai egia dela- o sea momento 
honetan Zamudion dena... 
hori... digo, Zaldibarren, 
bai eroa dena. Ez dakit egia 
edo gezurra den. Bertze batek 
bere burua urkatu zuen 
Osalupe horretan berean.  
Ez dakit koinzidentziak... 
egiak... gezurrak...  
Ez dakit. 
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SORGIN GATIBATZAILEA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Arakaldon el Castillo edo Sañogana deitzen den mendiko 
zulo baten barruan gaztelua da. Han egoten zen neskatila eder 
sorgin batek gizonak gogatzen zituen eta, haiekin gura zuena 
egin ondoan, bere txakur edo lehoiei jaten ematen zizkien.   

“Abuela” deitzen zuten Larrako auzo bati entzun dio 
Eulalik, eta 1987an kontatu.  
 

EULALI. Arakaldondoan 
egotensala... dago 
bentanabat. Baye barruan, 
borren bentanorren barruan, 
bean, aspian, kastilloenbat. 
Dor kastilloan, ba  
egonisan neskatillabat 
barruan, gordeta. Ta 
orregaiti esateiotzien 
orko... emekojenteak, 
oneitakojenteak, ba 
egotensala neskatilla bera 
ondo preparauta, ta batomat 
yoatenbasan -gisonemat- 
engañau eta gordetako,  
berak: neskak gordetauen, 
joatensan mutillak  
itauesan gorde. Eta beragas, 
ba ibiliedo beragurauena egin 
orduan 
-eukesala txakurrak edo 
leoyak- eta gero jaten 
emotutziela ae  
txakurreiri. 

An. Dabera oso guapa, 
urteaskoan orbisisala. 
GALDERA. Eta zer zen? 
EULALI. Ba, sorgiña. 
GALDERA. Untzeta mendian  
zen? 
EULALI. Es, Untzetan es,  
emen, Arakaldo ondoan,  
ordago. Orisuloa ikustenda  
emeti, bentanabata ...  
Emen, beste mendibata, 
(Untzueta baino) onagoan, 
onagoan. 
GALDERA. Zelan du izena 
mendiak? 
EULALI. Ba, estakipa ori  
niki, Sañogana edo olan 
esango dautzie, “El Castillo” 

 EULALI. Arakaldo ondoan 
egoten zala... dago bentana 
bat. Baia barruan, ba horren 
bentana horren barruan, 
behean, azpian, kastiloren 
bat. Eta hor kastiloan, ba 
egon ei zan neskatila bat 
barruan, gordeta. Eta 
horregaitik esaten ei eutsien 
horko... hemeko jenteak, 
honeetako jenteak, ba egoten 
zala neskatila bera ondo 
preparauta, eta baten bat 
joaten bazan -gizonen bat- 
engainatu eta gordetako, 
berak: neskak gordetan euan, 
joaten zirean mutilak egiten 
euazan gorde. Eta beragaz, ba 
ibili edo berak gura euana 
egin orduan  
-eukazala txakurrak edo 
lehoiak- eta gero jaten  
emoten eutsiela hai 
txakurrairi. 

Han. Eta bera oso guapa, 
urte askoan hor bizi zala. 
GALDERA.  Eta zer zen? 
EULALI. Ba, sorgina. 
GALDERA. Untzueta mendian 
zen? 
EULALI. Ez, Untzuetan ez, 
hemen, Arakaldo ondoan, hor 
dago. Hori zuloa ikusten da 
hemetik, bentana bat da ... 
Hemen beste mendi bat da, 
(Untzueta baino) honagoan, 
honagoan. 
GALDERA. Zelan du izena 
mendiak? 
EULALI. Ba, ez dakit ba hori 
nik, Sañogana edo holan 
esango deutsie, “El Castillo” 
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esatendotzie, or. Ni  
besterig estakik, orixe 
kontauta. Baya gero 
bitxoareri jaten emoten 
eutziela or joatensana, 
barrura joatesan mutillak: 
neskatxibat egonsala 
-sorgiña- da júetensalaan 
barruan da bera gureuen 
degunakedouki eta gero 
desaparesidetan sirala  
danak. 
GALDERA. Nork kontatzen zuen 
hori? 
EULALI. Ori kontatauen  
orrek Larrako abuelak. 
GALDERA. Zure abuelak? 
EULALI. Nireabuela esanisin, 
bayabuela geitutegeuntzan,  
an bisisan:  
ausokoa, ausokoa, Juana,  
Juanak. Ba, selan euken 
apellidue? Olabarria ustedot, 
eukela. 
 

esaten deutsie, hor. Nik 
besterik ez dakit, horixe 
kontatuta. Baia gero bitxo 
hareiri jaten emoten  
eutsiela hor joaten zana, 
barrura joaten zirean 
mutilak: neskatxa bat egon 
zala -sorgina- eta joaten 
zala han barruan eta berak 
gura euan eta egunak edo euki 
eta gero desaparezidetan 
zireala danak. 
GALDERA. Nork kontatzen zuen 
hori? 
EULALI. Hori kontaten euan 
horrek Larrako abuelak. 
GALDERA. Zure abuelak? 
EULALI. Nire abuela ez zan 
izan, hai “abuela” geituten 
geuntzan, han bizi zan: 
auzokoa, auzokoa, Juana, 
Juanak. Ba zelan eukan 
apellidua? Olabarria, uste 
dot, eukala.  

 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Juantxoren bertsioa 
 
 

Gorigitxiko salan Hierro-Olabarritarren armarrien 
grabatua daukate: gaztelu bat eta bi aldeetan gudari bana, 
palanka eskuetan. Taularen aurrean kontatu zigun etxejaunak 
irudiak oroitarazten duen gertakaria. Jentilek neska bat 
hartu eta beren harpera eraman zuten; eta bi nebek handik 
atera zuten palankak erabiliz. Nebek, saritzat, Hierro-
Palankos deitura eskatu zuten; geroztik, Olabarria zirenok 
Hierro-Olabarria-Palankos bilakatu ziren, orain Hierro-
Olabarria bakarrik. Juantxok erakutsi zigun taula hori kopia 
bat da, Olabarrian zegoen osaba batek aterea. 

Garirekin izan nintzen Gorigitxin.  
 
JUANTXO. Ara! Ori neska 
eroanaudiene, eroanotzien 
anayebieiri arrebea. Da orr 
eroanaodin or, orregoan 
jentilene... (taulari 
seinalatuz) ausene jentilene 
kuebea (sic: gaztelua da). 
Daonek, oneke esanautziene, 
ba... joansirean (nebak) da 
palankakas botakuebea da 
neskatoa ateraudien. 

Da Diputasiñoan 
Bilbokoan, egonbiadau  

 JUANTXO. Hara! Hori neska 
eroan eudien, eroan eutsien 
anaia biairi arrebea. Eta 
eroan eudien hor, hor egoan 
jentilen... hau zan (taulari 
seinalatuz) jentilen kuebea 
(sic: gaztelua da). Eta 
honeek, honeek esan eutsien, 
ba... joan zirean (nebak) eta 
palankakaz bota kuebea eta 
neskatoa atera eudien. 

Eta Diputazinoan 
Bilbokoan, egon behar dau 
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onene istorie. 

Desanotzien gero 
(nebei): 
- Bueno, ba su sergusue  
ba? 

Da: 
- Gu guk Illarrolabarria 
(sic) dakeuapellidue da  
Palankos -eminotzien  
gero atzean Palankos, 
palankakas ateradielakoan. 

honen istoria. 
Eta esan eutsien gero 

(nebei): 
- Bueno, ba zuek zer gura 
dozue ba? 

Eta: 
- Gu guk Hierro-Olabarria 
daukagu apellidua eta 
Palankos -imini ei eutsien 
gero atzean Palankos, 
palankakaz atera eudielakoan.

 
 

 
 
JENTIL BAHITZAILEAK 
Paularen bertsioa 
 
 

Juantxok istoria kontatu eta, haren alaba Manolik eta 
emazte Paulak ondoko etxera eraman gintuzten, Erramon eta 
Elbira senar-emazteengana. Denen artean istoriaren 
zehaztasunak aipatu ziren.  

Jentilen gaztelua Untzuetapikuan zen, Anguruko Jentil 
Zulo gaineko tontorrean. Elbirak dioenez Untzuetaben zen 
gaztelua, eta han euki zuten bahituta Feliperen arreba; 
handik atera zutelako eman zieten nebei Hierro abizena. 
Manolik ohartarazten du neska ez zela Feliperen arreba baina 
haren aurreko batena: Felipe Olabarri Handiko baserrikoa zen.  
 

MANOLI. Ori istoria isin 
bearreuene Untzitaldean  
edo. 
PAULA. Bai entzutea 
etedaukedan, bai or 
Untzitaldean 
edountzitaostean. 
MANOLI. (Elbirari) Jentilek 
nun eukiteyen ba ori, 
Kastillo esateayena? 
Untzitaosteyan edo... 
ELBIRA. Untzitabe,  
Untzitabe. 
PAULA. Untzitabe, osea que 
Untzitabe kasik emetik baño 
osteirago, es? 
ELBIRA. Estainik,  
Untzitaben esateuden  
eukiela Kastilloa. Da an 
esaneudiene Felipenarrebea 
edo, noreukienban? 
Kuxotziente Jentilek... 
MANOLI. Es Felipen es, 
aurreakoa, aurreakobat. 
ELBIRA. Aurreakoa san? 
Aukiela Jentilek ansartute. 

 MANOLI. Hori istoria izan 
behar euan Untzueta aldean 
edo. 
PAULA. Bai entzutea  
ete daukadan, bai hor  
Untzueta aldean edo Untzueta 
ostean. 
MANOLI. (Elbirari) Jentilak 
non eukiten eudien ba hori, 
Kastillo esaten eudiena? 
Untzueta ostean edo... 
ELBIRA. Untzuetabe, 
Untzuetabe. 
PAULA. Untzuetabe, osea que 
Untzuetabe kasik hemetik 
baino osterago, ez? 
ELBIRA. Ez dakit nik, 
Untzuetabe esaten eudien 
eukiela Kastilloa. Eta han 
esan eudien Feliperen arrebea 
edo, nor eukien ba han? Kuxu 
eutsien eta Jentilak... 
MANOLI. Feliperen ez, 
aurreagokoa, aurreagoko bat. 
ELBIRA. Aurreagokoa zan? 
Eukiela Jentilek han sartuta.
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MANOLI. Sekuestraute. 
GALDERA. Zein Felipe? 
PAULA. Felipe san orgoyan 
bisisen agurebat. Bueno,  
ya, ba... 
MANOLI. Bai Felipen arrebea 
es, isisen auen aurreagoko 
bat. 
PAULA. Aurreaokoa, baiaien 
famelikoa. 
ELBIRA. Ak imiñiotzila 
Yerroapellidua esanodin. 
PAULA. Yerro Palankos. Se 
gero nebajoanda ateraudiela. 
Seirunebarreba  
isinsiala ta, ba neskea 
eronotzien kastilorretarata, 
nebaka joanda palankakas 
ateraudiela. Tagatik Yerro 
Palankos. 

MANOLI. Sekuestratuta. 
GALDERA. Zein Felipe? 
PAULA. Felipe zan hor goian 
bizi zan agure bat. Bueno, 
ja, ba... 
MANOLI. Baia Feliperen 
arrebea ez, izan zan hauen 
aurreagoko bat. 
PAULA. Aurreagokoa, baia 
haien familiakoa. 
ELBIRA. Hak imini eutsiela 
Hierro apellidua esan eudien.
PAULA. Hierro-Palankos. Zer 
gero nebak joan eta atera 
eudiela. Zer hiru nebarrebak 
izan zireala eta, ba neskea 
eroan eutsien kastilo 
horretara eta, nebak joan eta 
palankakaz atera eudiela. Eta 
hargaitik Hierro Palankos. 

 
 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Manoliren bertsioa 
 
 

Manolik galdetu zigun ea ez ginen Goyito Muñoz-ekin hitz 
egin, honek Orozkoko tradizio asko bildu baitu. Segituan hari 
entzundako bertsioa kontatu zigun erdaraz, hari aditu bezala, 
eta euskaraz. Olabarri Handikoan bi neba eta arreba oso eder 
bat bizi ziren. Jentilek neska bahitu zuten baina nebak 
palankakaz joan ziren eta askatu: borroka latzan horretan 
garaituak izan ondoren Orozkotik ihes egin zuten jentilek.  
 
 
MANOLI. Horrek (Goyitok) kontetan dau hori ondo: Tres 
hermanos que vivían en Olabarri Handikoa, la chica guapísima. 
Como se dedicaban a las labores de la agricultura y demás, 
tenían ovejas, vacas de monte... y la chica se dedicaba a 
cuidar el rebaño. Pero como era tan guapa todos los jentiles 
estaban enamorados de ella. Eta orduan, bueno pues como era 
tan guapa y no podían... esto... pues que decidieron 
secuestrarla. 
 

Eta gero sera, ba 
etorrisiran nebaketzera 
tatopaien estaoela  
neskori. Eta ordin, ba ya 
suposisian sepasausen eta 
joan orrekaspalankoka(s)... 
-palankakekosidosuis 
(taulan)- eta botatea  
ta... eta ateraien  
neskori. 

Ordin isieyen  

 Eta gero zera, ba  
etorri ziran nebak etzera eta 
topatu eudien ez dagoela 
neska hori. Eta orduan, ba ja 
supositu zirean zer pasatu 
zan eta joan horrekaz 
palankoka(z)... -palankak 
ikusi dozuez (taulan)- eta 
bota atea eta... eta atera ei 
eudien neska hori. 

Orduan izan eudien 
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-beno nipeintzetaukat 
entzutia- jentilentzako 
isinsela, ba un 
enfrentamiento baya osoandie, 
es? Se iñor... iños... 
aureke, ba, eineyesan 
gauseasko, bañe iñoresala 
enfrentau. Eta ordin  
isinsila derrotau 
etaeskapaiela, eskapaiela  
emetik...  
 

-bueno nik behintzat daukat 
entzutea- jentilentzako izan 
zela, ba un enfrentamiento 
baia oso handia, ez? Zer 
inor... inoiz... eurek, ba, 
egin eudiezan gauza asko, 
baina inor ez zala 
enfrentatu. Eta orduan izan 
zireala derrotatu eta 
eskapatu eudiela, eskapatu 
eudiela hemetik...  

 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulalik 1987an esan zidan istoria. Jentilek Arrugaetako 
alaba eraman zuten eta haren neba Jose Marik (edo haren 
aurreko batek) jentil bat hil eta arreba salbatu zuen. 
Saritzat Palankos deitura eskatu zuen, ama solteruaren haurra 
izanik haren deitura bakarrik (Hierro) zeukalako. 

Arrugaetako Jose Mariri entzun dio Eulalik. 
 

EULALI. Josemari Arruetakoak, 
berak esanaustan selan 
arrababat einotziela  
eroan, batzuk, dala  
jentillak edo jente txarrak. 
Eta beraka seregineuen? Kuxu 
burrinesko olango 
palankandibat eta eineuen 
alangobat (jentil) il,  
arraba salbetako. 
GALDERA. Jentil bat hil zuen?
EULALI. Bai. Itxieuen 
destrosaute ya. Ta kenduutzan 
arraba. 

Da eskatutzien  
(herrian) ori ineuelako  
alango jentetxarbat ileuena, 
abersenbaitiru 
emonbeadautzien. Da esautzien 
berak esetz, bera  
dala... apillidu bateukela  
da gureleukela beste  
apellidu emondeyuela. Ba 
orduen Yerro deuko leen,  
berakauken Yerro apellidue.  
Da gero iminiotzin  
Palankos. 
GALDERA. Jose Mari Arruetari?
EULALI. Bai, Josemariri. Bai 
Josemari geitutenyakon: 
Arruetan bisisan. Yerro  

 EULALI. Jose Mari 
Arrugaetakoak, berak esan 
eustan zelan arreba bat egin 
eutsiela eroan, batzuk, dala 
jentilak edo jente txarrak. 
Eta berak zer egin euan? Kuxu 
burrinezko holango palanka 
handi bat eta egin euan 
halango bat (jentil) hil, 
arreba salbetako. 
GALDERA. Jentil bat hil zuen?
EULALI. Bai. Itxi euan 
destrozatuta ja. Eta kendu 
eutsen arreba. 

Eta eskatu eutsien 
(herrian) hori egin auelako, 
halango jente txar bat hil 
euana, a ver zenbat diru emon 
behar eutsien. Eta esan 
eutsien berak ezetz, bera 
dala... apellidu bat eukala 
eta gura leukeela beste 
apellidu emon dagioela. Ba 
orduen Hierro dauka lehen, 
berak eukan Hierro apellidua. 
Eta gero imini eutsien 
Palankos. 
GALDERA. Jose Mari Arruetari?
EULALI. Bai, Jose Mariri. Bai 
Jose Mari geituten jakon: 
Arrugaetan bizi zan. Hierro 
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euken apellidue sesan ama 
solteren semea, segun,  
deuken apellidu amena  
-Yerro-. Da gero, ba berak 
irebesiuna: Palankos. 
GALDERA. Nork eman zion 
apellidua? 
EULALI.Ba ori erriak, erriak, 
segun. Emon gurutzien  
dirua, erriak, ai  
jentetxarra ileuelako, ori. 
GALDERA. Eta zuk ezagutu 
duzunak hil zuen jentila? 
EULALI. Enekin orixe  
fijo; fijo estakit nordan 
(Jose Mari ala haren aita), 
baña ori: selan berari 
apellidue emonotziela  
Yerro, Palankos, esatauen 
emonotziela usena. 
 

eukan apellidua zer zan ama 
solteraren semea, segun,  
eta eukan apellidua amarena 
-Hierro-. Eta gero, ba berak 
irabazi euana: Palankos. 
GALDERA. Nork eman zion 
apellidua? 
EULALI. Ba hori herriak, 
herriak, segun. Emon gura 
eutsien dirua, herriak, hai 
jente txarra hil auelako, 
hori. 
GALDERA. Eta zuk ezagutu 
duzunak hil zuen jentila? 
EULALI. Ez nenkien horixe 
fijo; fijo ez dakit nor dan 
(Jose Mari ala haren aita), 
baia hori: zelan berari 
apellidua emon eutsiela 
Hierro, Palankos, esaten euan 
emon eutsiela uzena. 

 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Axpurun neska artzain bat hartu zuten laminek edo 
sorginak, eta burdinezko ateaz itxita zeukaten. Nebak 
hurbildu ziren eta arrebak esan zien palankakaz etortzeko lo 
direnean. Hala egin eta arreba askatu zuten. Neska haurdun 
zegoen eta umeari Hierro-Palankos deitura eman zioten.    

Axpuruko abadeari buruz galdeginik kontatu zuen Sofik, 
1985ean. 
 

GALDERA. Axpuruko abadea 
entzutea duzu? 
SOFI. Abadea? Bai, 
Aspuruno... Ori nongo isinsen 
estakit baye kontauitudin 
Aspurun, ba joansala 
neskatobat pastore, ardi... 
ardi saindute. Da kuxideudien 
serak, ba lamiña -edo 
sorginedo estaipase- 
kuxidaudien. Da aikuxuordini, 
ba sarratuteitxiutzeini 
barruin, burriñeskoatea 
imiñiotzin. Ta  
burriñeskoatea imiñiordin,  
ba arrimetansian berenebak, 
ba atetara.  

Da bera 
parrutisandotzein: 
- Daos lo (sorginak)  

 GALDERA. Axpuruko abadea 
entzutea duzu? 
SOFI. Abadea? Bai, Axpurun... 
Hori nongoa izan zan ez dakit 
baia kontatu egiten eudien 
Axpurun, ba joan zala neskato 
bat pastore, ardi... ardi 
zainduten. Eta kuxu eudien 
zerak, ba lamina -edo sorgin 
edo ez dakit ba zerk- kuxu 
eudien. Eta hai kuxu orduan, 
ba zerratuta itxi eutsien 
barruan, burrinezko atea 
imini eutsien. Eta burrinezko 
atea imini orduan, ba 
arrimetan zirean bere nebak, 
ba atetara.  

Eta berak barrutik esan 
eutsien: 
- Dagoz lo (sorginak) ez 
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estaise orduten daoslo.  
Da ordin etorrisatisei 
palankakas  
ateraitekoatea. 

Eta nebak indaudien  
berak esandotzin orduintxuan 
da atera palankakaz. 

Baineskatoa 
emarazadaeieuan. Da 
imiñidotzin geroapellidue 
Palankos: Yerro Palankos, 
umiari, apellidue.  
JUAN. Dorrek segitendau, 
Yerro, egonsirean lekuen, e? 
Arean esangotzuen, e? 
(Gorigitxin). 
GALDERA. Enbarazatua 
laminengandik? 
SOFI. Bai. Da gero 
apelluiduik Yerro Palankos, 
palankakas nebak 
aterainoyelako, klaro. Sera 
ba ateimiotzin 
eskapaueseiteko, atea 
burriñeskoa. 
 

dakit zer ordutan dagoz lo. 
Eta orduan etorri zatizei 
palankakaz atera egiteko 
atea. 

Eta nebak egin eudien 
berak esan eutsien 
orduantxuan eta atera 
palankakaz. 

Baia neskatoa  
enbarazada ei egoan. Eta 
imini eutsien gero apellidua 
Palankos: Hierro Palankos, 
umeari, apellidua.  
JUAN. Eta horrek segiten dau, 
Hierro, egon zirean lekuan, 
e? Arean esango eutsuen, e? 
(Gorigitxin). 
GALDERA. Enbarazatua 
laminengandik? 
SOFI. Bai. Eta gero 
apelliduak Hierro Palankos, 
palankakaz nebak  
atera egin eudielako, klaro. 
Zera, ba atea imini eutsien 
eskapatu ez egiteko, atea 
burdinezkoa. 
 

 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

1986ko elkarrizketan berriz kontatu zuen Sofik istoria, 
aldakuntzarik gabe; Axpuruko Jentil Zulon zutela neska sartu 
egiaztatu zuen.  

 
SOFI. Joansan basora 
neskatoa, ardienosteyen. Eta 
kuxudaudien etasartu kueban. 
Einidoidin, klaro,  
nineuk estotekusi. Einiodin 
de gero sera,  
neskatoak besteak nos... 
Loitodienean neskato  
atetara. Da berenebak 
topetan: geitu te geitu te, 
ba topetan; da ba, “edo  
kueban ongoda edoara  
edorra”, talangobatene,  
ba eldusireana atetara. Eta 
eoan besteak burriñesko atea 
iminite sein neskatoak 
eskapau. Eta nebok 
joanisirean da: 

  
SOFI. Joan zan basora 
neskatoa, ardien ostean. Eta 
kuxu eudien eta sartu kueban. 
Egin ei eudien, klaro, nik 
neuk ez dot ikusi. Egin ei 
eudien eta gero zera, 
neskatoak besteak noiz... Lo 
egiten eudienean, neskatoa 
atetara. Eta bere nebak 
topetan: geitu eta geitu eta, 
ba topetan; eta, ba, “edo 
kueban egongo da edo hara edo 
horra”, eta halango baten, 
ba, heldu zirean atetara. Eta 
egoan besteak burrinezko atea 
iminita zein neskatoak 
eskapatu. Eta nebok  
joan ei zirean eta: 
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- Ene! Orsaos? -ta: 
- Bai.  
- Oin selanatera?- Es, 
etorsatisei (ixilka) estai 
serorduten, orrek  
danak lodaos: neu etorrikonas 
atetara, da ekarrisues 
palankak eta.  
... (Eta atera zuten arreba).
GALDERA. Gero obispadura joan 
zirela esan duzu. Zertarako? 
SOFI. Klaro, umia, 
umiagaitio, klaro. Eseuken 
umiaka (apelidurik), ama, 
amenabai apellidue, baye 
eseuken serik: aik  
aikeseuken apellidurik teser 
(barre). Eta iminotzin  
Yerro Palankos apellidue. 
Bayetz umia bautisetako eta 
sertu: Yerro Pakankos. 
GALDERA. Eta zer ziren 
sorginak ala jentilak? 
SOFI. Sorgiñek, sorgiñek 
etzundot, bai. 

- Ene! Hor zagoz? -eta: 
- Bai.  
- Orain zelan atera? 
- Ez, etorri zatizie (ixilka) 
ez dakit zer ordutan, horreek 
danak lo dagoz: neu etorriko 
naz atetara, eta ekarri 
egizuez palankak eta. 
... (Eta atera zuten arreba).
GALDERA. Gero obispadura joan 
zirela esan duzu. Zertarako? 
SOFI. Klaro, umea, 
umeagaitio, klaro. Ez eukan 
umeak (apellidurik), ama, 
amarena bai apellidua,  
baia ez eukan zerik: haik ez 
eukan apellidurik eta ezer 
(barre). Eta imini eutsien 
Hierro-Palankos apellidua. 
Baietz umea bautizetako eta  
zertu: Hierro-Palankos. 
GALDERA. Eta zer ziren 
sorginak ala jentilak? 
SOFI. Sorginak, sorginak 
entzun dot, bai. 

 
Deiturari dagokionez Sofik esan zidan Hierro orain ere 

badagoela Orozkon. Palankos, aldiz, ez du ezagutzen. 
 
 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Moisesen bertsioa 
 

 
Jentilek bi neska euki zituzten bahituta, Jentil Zulon, 

haitzez eta burdinez itxita. Hierro-Olabarria bi anaiak 
palankakaz joan ziren eta neskak askatu. Jentil batzuk ihes 
egin zuten Larratik gora eta beste batzuk harpean sartu. Eta 
anaiei Palankos deitura eman zieten, palankakaz askatu 
zituztelako: orain ez dute deitura hori erabiltzen, baina 
Diputazioan horrela da idatzia. Moisesek ez daki neskaren 
askatzaileak haren nebak zirenez. 

Santa Marinako abadea-ren ondoan kontatu zuen Moisesek.
  
 

MOISES. Ta sergeyo  
kontaugusu?  
Jentilsulo?  
Jentilsulo, Jentilsulo, or 
neskakeukesan ainbatenporan 
itxurea, ainbatenporan 
eukisan, neskok. 
GALDERA. Nongoa zen neska? 
MOISES. Baorko trokakoak 

 MOISES. Eta zer gehiago 
kontatu gura duzu? Jentil 
Zulo? Jentil Zulo, Jentil 
Zulo, hor neskak eukiezan 
hainbat denporan han itxurea, 
hainbat denporan eukiezan, 
neskok. 
GALDERA. Nongoa zen neska? 
MOISES. Ba, horko trokakoak 
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isinbearudin, orkoak, 
anbatekoak: ba Olabarriandiko 
ta ori, Olabarriandiko  
ta Goirigitxi te  
Astoagata ordaos. 

Da ortik eroanodisen 
sekuestrautedo,  
emenesatena, eroanudisan 
neskabi edoiru, 
estaiseinbesian. 
GALDERA. Hiru neska ala hiru 
jentil? 
MOISES. Jentilek eurek 
iruisingosiren jentilek... 
bai, bai, estainik,  
biedo, bi entzuteadeukonik. 
Igualbat isingoda? 

Da isinerrekuperau, 
isinekarri. Tagero, ba  
gero joansiran oneiki, 
Yerro... Olabarria -gero  
orti apelliduegero 
iminidedeukeorrik, e?- 
joansiren or anajebiedoiru 
te, ba barrunukisan, 
ondoitxite, atxakasda  
tapaute sulori: atxa, bai, 
calizas edorreik eta, 
burriñepe ongosiran  
da; oneijoanda  
palankakas, palankakas 
librausena serok  
(neskak). Ta laminoko kueban 
batzusartusiran barrun  
ta besteatzuk eskapatusien, 
eskapaudienandi,  
Larratigora. Larrea 
geitutenyakon emen mendi 
pendiente; también Larraondo 
ni naz. 
GALDERA. Eta jentilak 
eskapatu... 
MOISES. Jentila bai, batzuk 
eskapaudien eta bestebatzuko 
suloan, bai. Da 
ekarriodiesana (neskak) 
etzera, “liberame Domine”, 
libraute, Jangoikoak.  

Dagero orti,  
arraskero apellidue edo 
orreiteukie Yerro  
Olabarria emen, Olabarria; 
baye Yerro Olabarria 
Diputasiñon konstatendau 
Palankos o Palankas, 
palankakas libraodisela.  
Tori istoria Diputasiñoan 

izan behar eudien, horkoak, 
aren batekoak: ba Olabarri 
Handiko eta hori, Olabarri 
Handiko eta Goirigitxi eta 
Astoaga eta hor dagoz. 

Eta hortik eroan 
eudiezan sekuestratuta edo, 
hemen esaten dana, eroan 
eudiezan neska bi edo hiru, 
ez dakit zeinbat zirean. 
GALDERA. Hiru neska ala hiru 
jentil? 
MOISES. Jentilak eurek hiru 
izango zirean jentilak... 
bai, bai, ez dakit nik, bi 
edo, bi entzutea daukat nik. 
Igual bat izango da? 

Eta ezin errekuperatu, 
ezin ekarri. Eta gero, ba 
gero joan zirean honeek, 
Hierro... Olabarria -gero 
hortik apellidua gero imini 
eta daukie horreek, e?- joan 
zirean hor anaje bi edo hiru 
eta, ba barruan eukiezan, 
ondo itxita, haitzakaz eta 
tapatuta zulo hori: haitza, 
bai, calizas edo horreek eta, 
burdinak bere egongo zirean 
eta; honeek joan eta 
palankakaz, palankakaz 
libratu eudiezan zerok 
(neskak). Eta laminok kueban 
batzuk sartu zirean barruan 
eta beste batzu eskapatu 
zirean, eskapatu eudien 
handik, Larratik gora. Larrea 
geituten jakon hemen mendi 
pendiente; también Larraondo 
ni naz. 
GALDERA. Eta jentilak 
eskapatu... 
MOISES. Jentilak bai, batzuk 
eskapatu eudien eta beste 
batzuk zuloan, bai. Eta 
ekarri eudiezan (neskak) 
etzera, “libera me Domine”, 
libratuta, Jangoikoak.  

Eta gero hortik, 
harrezkero apellidua edo 
horreek daukie Hierro-
Olabarria hemen, Olabarria; 
baia Hierro-Olabarria 
Diputazinoan konstaten dau 
Palankos edo Palankas, 
palankakaz libratu eudiezala. 
Eta hori istoria Diputazinoan 



 Laminak eta jentilak - 243 
 
 
bastante... fundamentuandias 
egomeadau, e?  
Mucho fundamento: escrito. 
GALDERA. Nok hartu zien 
apellidua nebek edo arrebek? 
MOISES. Apellidu pentzetaot 
mulilek, mutilek, bai. 
Estaipa eurenarrebea 
isingobasanbe atzenean 
mutilona esdakit seguru, 
siurr edo mutilon arrebea 
bazan bere. 

Da gero, leenago  
bearbada atxinatxine  
apellidua besanolangoa 
bearbada, esta? Atxinatxine. 
Ta gero olango  
misteriotati imiñi ipiñi 
etesiran, esta? 

bastante... fundamento 
handiaz egon behar dau, e? 
Mucho fundamento: escrito. 
GALDERA. Nork hartu zien 
apellidua nebek edo arrebek? 
MOISES. Apellidua pentsetan 
dot mutilek, mutilek, bai.  
Ez dakit ba euren arrebea 
izingo bazan bere atzenean 
mutilona ez dakit seguru, 
ziur edo mutilon arrebea 
bazan bere. 

Eta gero, lehenago 
beharbada atxina-atxina 
apellidua ba ez zan holangoa 
beharbada, ezta? Atxina-
atxina. Eta gero holango 
misterioetatik imini ipini 
ete zirean, ezta? 

 
 
 
 
JENTIL BAHITZAILEAK  
Santosen bertsioa 
 
 

Santosek ez zuen istoria gogoratzen 1991ean 
elkarrizketatu nuenean eta bakarrik jentilak deskribatu 
zituen, baina ikasiko zuela esan zuen (ikus gorago Jentillak 
zelangoak). Hitzeman bezala, hurrengo urtean kontatu zuen, 
Juan Pikazaran etxera lagundu aurretik. 

Jentilek neskak bahitzen zituzten eta herri guztia 
ikaraturik zeukaten. Olabarri Handiko alaba hartu zuten eta 
Untzuetapikora eraman. Haren bost nebak nola askatu ibili 
ziren. Ikusi zuten jentilek etzanaldia egiten zutela horma 
baten atzean; orduan bost palanka egin zituzten, 
Untzuetapikora joan, laiariek bezala eginez horma bota zuten 
lo zeuden jentilen gainean eta denak hil. Arreba libratu 
zuten, bai eta herri guztia ere jentilen menpekotasunetik. 
Ekintza oroitzeko Hierro-Palankos deitura eman zieten bost 
anaiei. 

Aititari entzun dio Santosek. 
 

SANTOS. Sera, 
Olabarriandikoan, 
Olabarriandikoan egonsan 
famelibat, bost anai, debueno 
gitxien... diñoenete 
arrebabat, estaki keago 
isinbada, baye arrebabat 
eurekas. Deorduen, jentilek 
edo As(puru)... Untzetapikun 
bisisanak, bisisianak, 
eroaotzien arrebea, rapto, 
osea ostu, kuyuarrebea 

 SANTOS. Zera, Olabarri 
Handikoan, Olabarri  
Handikoan egon zan familia 
bat, bost anaia, eta bueno 
gitxien... dinoen eta arreba 
bat, ez dakit gehiago izan 
bada, baia arreba bat 
eurekaz. Eta orduan, jentilak 
edo Ax(puru)... Untzuetapikun 
bizi zanak, bizi zireanak 
eroan eutsien arrebea, rapto, 
o sea ohostu, kuiu arrebea 
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deroan.   

Eta arrebalibratzeko 
bibilsian egunero egunero 
begituten aber selan  
arrebea kenduleikien e... 
Untzetan eukineuden presa, 
sartupresa edo  
erretenidutan. Dorduan 
ikusiauden selan  
egitendauden egurdian 
siesteabota ormabaten atzean, 
orma baten atzean, 
atzealdean. Detorrisian 
etzera dinaudesan bospalanka, 
bost -palanka estakit 
auskeras palanka bada,  
edo selandan, baya bueno...- 
bospalanka. Ta bospalankokas 
yoansian bost anayak; 
dinaudesan, logonsiranean 
siesteabotatzen sonbran, 
gerexpean, sartu palankak, 
layabesala bostak ileran, 
dabota ormea ganera. Dorduin 
einudesan danakil,  
aspien. Da librauden  
arrebea, (enfasi) da 
librauden errie orrene  
danene sereti, eskuetati: 
serrigustie eukinotzien 
bildurrosoagas eonsian 
erri... Orosko  
beintzet egonsan beti 
bildurragas nosetorrikodisen 
etzera, neskatobat 
dagonlekuen neskatori eroaten 
ta olan. Tordurik  
arreskero akabausan  
ori kontuguztiori. 

Dagero, orregaiti 
daukiela ori isenori  
ipinite, Yerro Palanko, 
errien, como prueba de...  
ba, eginauden seragaiti. 
Orida entzunde eukindoana.  
Oin, estakit -betikoa- 
olanbada edo espada.  
Bayein olan inauden  
orrek. 
GALDERA. Nori entzun 
deutsozu? 
SANTOS. Ori aititeri. Niki 
kasi tanadaukasenak,  
danatire aititenak, e?  
Gero aparte, olan, ba 
edosebere bai, bayaitita 
geyenak. 

eta eroan.  
Eta arrebea libratzeko 

ba ibili zirean egunero-
egunero begituten a ver zelan 
arrebea kendu legikien... 
Untzuetan eukin eudien presa, 
sartu presa edo erreteniduta 
han. Eta orduan ikusi eudien 
zelan egiten daudien 
eguerdian siestea bota horma 
baten atzean, horma baten 
atzean, atzealdean. Eta 
etorri zirean etzera eta egin 
eudiezan bost palanka, bost  
-palanka ez dakit euskeraz 
palanka bada, edo zelan dan, 
baia bueno...- bost palanka. 
Eta bost palankokaz joan 
zirean bost anaiak; eta egin 
eudiezan, lo egon zireanean 
siestea botatzen sonbran, 
gereizpean, sartu palankak, 
laia bezala bostak hileran, 
eta bota hormea ganera. Eta 
orduan egin eudiezan danak 
hil, azpian. Eta libratu 
eudien arrebea, (enfasi) eta 
libratu eudien herria horreen 
danen zeretik, eskuetatik: 
zer herri guztia eukin 
eutsien bildur osoagaz egon 
zirean herri... Orozko 
behintzat egon zan beti 
bildurragaz noiz etorriko 
dirazen etzera, neskato bat 
dagoen lekuan neskato hori 
eroaten eta holan. Eta 
ordurik harrezkero akabatu 
zan hori kontu guzti hori. 

Eta gero, horregaitik 
daukiela hori izen hori 
ipinita, Hierro-Palanko, 
herrian, como prueba de... 
ba, egin eudien zeragaitik. 
Hori da entzunda eukin 
dodana. Orain, ez dakit  
-betikoa- holan bada edo ez 
bada. Baia egin holan egin 
eudien horreek. 
GALDERA. Nori entzun 
deutsozu? 
SANTOS. Hori aititari. Nik 
kasik danak daukadazenak, 
danak dira aititarenak, e? 
Gero aparte, holan, ba 
edozerbere bai, baia aitita 
gehienak. 
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JENTIL BAHITZAILEAK 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Juan Pikazak ez zuen magnetofoirik nahi eta haren 
solasak notetan hartu nituen.  

Delmas-en Guía del Señorío de Vizcaya eskuetan zuelarik,  
Jentil Bahitzaile-en interpretazio historikoa eman zidan, 
liburuaren informazioa eta legenda elkartuz. Gogoratu behar 
da Iturrizak dioenez (1981: 520) herritarrek gaztelua erre 
eta gazteluarra hil zutela (ikus I. kap. "Orozko").   
 

Untzuetapikon badira orain ere gazteluaren harriak. 
Gaztelua Erdi Aroan konkistatua izan zen, eta konkista hori 
kontatzen du Hierro-Palankos anaien istoriak: aitzineko 
gazteluarrek inguruko emakumeak bahitzen zituzten.  

Beste gaztelu bat ere izan ei zen Santa Marina gaineko 
Jesuri deitu tontorrean, Orozkoko mendebaldean; mendi horri 
“El Castillo” ere deitzen diote, eta gazteluaren arrastoak ba 
ei dira han. Pikazak pentsatzen du gaztelu hori mairuek egina 
zatekeela Urduñatik itsasorako bidea gordetzeko, gero 
Bizkaiko jaunek konkistatua. Interpretazio hori, menturaz, 
Padurako (Arrigorriaga) borrokaren legendarekin lotzen da, 
baina aldi honetan Bizkaitarren etsaiak mairuak direla, eta 
ez gaztelarrak. 
 
 
 
 
LAMINEN HARRIGARRIA 
Florenzioren bertsioa 
 
 

Florenziok “lamina” izenpean izaki andana bat biltzen 
ditu, jentilak eta familiarrak. Istoriak kontatu baino 
areago, haien aipamen soila egiten du. 

Laminak galbahean ura altxatzen zuten Nafarrondotik 
Axpurura (ikus VIII. kap. “Familiarrak”). Laminek itxi zuten 
Olabarri Handiko neska Anguruko Jentil Zulon eta nebek hura 
salbatuta Hierro-Palankos deitura irabazi zuten. Laminak 
etortzen ziren tximiniatik urdaia jatera, esanez: “Xaxa, hori 
neuk jango joat!” 

Haurrak beldurtzeko laminak erabiltzen zituzten 
nagusiek, eta haurrak harrituta ziren, gauza guzti horiek 
sinesten baitzituzten. Florenziok pentsatzen du danak 
asmakeriak direla edota jendeen ustekeriak: zaratak entzun 
eta laminak zirela pentsatzen zuten. 

Laminak fantasmen antzekoak ziren, desastre batzuk, eta 
emakumeak. Baina Olabarri Handiko neska bahitu zutenak 
gizonak ziratekeen. 

Horiek guztiak hestuki nahasiak direnez gero, 
berriemaileak esan bezala eta sailkatu gabe emango ditut.  
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FLORENZIO.  Dalaminakedo, 
porejenplo, 
gureabuelakesatuskun lamiñak 
baspurure Nafarrondoti 
edoandi, Torresardi  
galbayas altzetaidenure,  
esta? Galbayanure.  
Ditegeun:  
“Selaisileiori?” 

Da lamiñak ori Yerro 
Palankos, orrik 
Olabarriandikoak, Domingo 
torrein antesedentebat, 
enbrabat neskabat,  
kuxuiela. Da sera, 
porejenplori  
Yerropalankosen  
neskabada, arrebabada;  
dori orida Yerrolabarria 
geitutendire orreik 
oinapellidetandire, 
gaurerranene fameli  
etoneik, Mansarraakoak. 
Dorreik etorriyakunori 
apelliduri orti. 
Eroanotzeneskea balamiñak 
ara, Jentilsulora, Jentilsulo 
Angurubaño goragoanda, 
Jantilsulo; dagero 
orrikarrebea faltaien,  
dorrik irudolauneba 
joansirean dapalankakas  
-an atxeko kuebarenbaten  
eoan neskorites?-  
librau dateraien. Da  
ba, lamiñasiela. 

Da Areatzati eta  
Torresardi Aspurure 
altzatayela galbayanure,  
esta? Galbayanure, 
baguku”inposible”. Galbaya, 
ba da ori galbaya, baya...  
“Eta anure selanaltzakodaye?”
 

Da gero Aspurure ure... 
Bereotesirela da  
tximiniti joatesiela,  
ba sartañeko urdeye 
dakenduten, tximinitisartute. 
Da:  
- Xaxa -aitutesila  
goiti- Xaxa, orineu 
jangoyasta! 

Da urdeye tolan,  
esta? Lamiñak etaba, seba 
guasustaute, ba ta  
tximiniti sartusirela  

 FLORENZIO.  Eta laminak edo, 
por ejemplo, gure abuelak 
esaten euskun laminak  
ba Axpurura Nafarrondotik  
edo handik, Torrezahardik 
galbaheaz altzetan eudien 
ura, ezta? Galbahean ura.  
Eta egiten genduan:  
“Zelan izan lei hori?” 

Eta laminak hori Hierro-
Palankos, horreek Olabarri 
Handikoak, Domingo eta 
horreen antezedente bat, 
enbra bat neska bat, kuxu 
eudiela. Eta zera, por 
ejemplo hori Hierro-
Palankosen neska bat eta, 
arreba bat eta; eta hori, 
hori da Hierro-Olabarria 
geituten dira horreek orain  
apellidetan dira, geure 
errainaren famelia eta 
honeek, Manzarragakoak. Eta 
horreek etorri jaken hori 
apellidu hori hortik. Eroan 
eutsien neskea ba laminak 
hara, Jentil Zulora, Jentil 
Zulo Anguru baino goragoan 
da, Jentil Zulo; eta gero 
horreek arrebea falta eudien, 
eta horreek hiru edo lau neba 
joan zirean eta palankakaz  
-han haitzeko kuebaren baten 
egoan neska hori eta, ez?- 
libratu eta atera eudien. Eta 
ba, laminak zirela. 

Eta Areatzatik eta 
Torrezahardik Axpurura 
altzaten eudiela galbahean 
ura, ezta? Galbahean ura, ba 
guk: “inposible”. Galbahea, 
ba da hori galbahea, bahea... 
“Eta han ura zelan altzatuko 
daudie?” 

Eta gero Axpurura ura... 
 Bere egoten zireala eta 
tximiniti joaten zireala,  
ba zartaineko urdaia eta 
kenduten, tximiniatik sartu 
eta. Eta: 
- Xaxa -adituten zireala 
goitik- Xaxa, hori neuk jango 
joat eta!  

Eta urdaia eta holan, 
ezta? Laminak eta ba, zer ba 
gu asustatuta, ba eta 
tximiniatik sartu zirala eta 
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turdeyaegoana kuxusuganean  
da erototzelandi. 

Taguku orrek kontuk 
entzungendusen orreikontukas 
gure gastedenporea  
isisen. Gero bigual  
eotengantzin apurbet  
moroso ba iturriti 
urekarteko, seinedosein 
gauseitekota: 
- I, akordai, e?  
-guramamak edo esatenuen-  
lamiñeri esangoyetzit, e? 
lamiñeri.  

De gurebildurresan 
lamiñeno kontue. Klaro 
eskendusenguk esautu, 
eskendusengokikosi; doneiki 
kontu gero polborea 
fundiusenean, akabausiren 
danak, baye ordukodenporan,  
besistiayen: aiki  
gureantezedenteak olan, olan 
edukausian. 
GALDERA.  Orain ez da 
gehiago. 
FLORENZIO. Kia! Bai aik, 
aisiana biboatzu  
sesupone aikisingosiala 
biboatzuk, elementobibobatzuk 
itenodiesanak  
orreiki gausok, esta? Se,  
bueno, dasuponitako,  
seoini, artueneana bestea 
desapareside. Da guk  
orixe. Ordukodenporan 
orixegausegonsiren  
taklaro...  
... 

Lamina, lamiñakisiten 
sian, porejenplo sagatak, 
porejenploigual, ba gaubeten 
e etzean edo kamaraniual 
katuete -gaur katuedala 
yakiteduu- miaukaigoal  
“uuuhhh”. Edoementxebere 
itendidue gatuik 
sagatarraroak esta? 
sagatarraroak: “uuuhhh” 
negarres balirumenbat; da 
orti esatensan ori 
bestemundokoak edolamiñak 
edo: orikredituri 
emoitenyakoin, e? 
... 
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 

urdaia egoana kuxu su ganean 
eta eroaten eutsiela handik. 

Eta guk horreek kontuok 
entzun genduzan horreek 
kontukaz gure gazte denporea 
izan zan. Gero ba igual 
egoten gentzin apur bat 
moroso ba iturritik ura 
ekarteko, zein edozein  
gauza egiteko eta: 
- Hi, akordatu hadi, e?  
-gure amamak edo esaten euan-
lamineri esango jeutsiet, e? 
lamineri.  

Eta gure bildurra zan 
laminen kontua. Klaro ez 
genduzan guk ezagutu, ez 
genduzan guk ikusi; eta 
honeek kontuak gero polborea 
fundidu zanean, akabatu ziren 
danak, baia orduko denporan, 
ba esistidu eudien: haik gure 
antezedenteak holan, holan 
edukatu zirean. 
GALDERA.  Orain ez da 
gehiago. 
FLORENZIO. Kia! Baia haik, 
haik zirean bibo batzuk se 
supone haik izingo zireala 
bibo batzuk, elemento bibo 
batzuk egiten eudiezanak 
horreek gauzok, ezta? Zer, 
bueno, da suponitako, zer 
orain, hartu euanean bestea 
desaparezidu da. Eta guk 
horixe. Orduko denporan 
horreexek gauzok egon zirean 
eta klaro...  
... 

Lamina, laminak izaten 
zirean, por ejenplo zagatak, 
por ejenplo igual, ba gau 
baten etzean edo kamaran 
igual katu bat -gaur katua 
dala jakiten dugu- miauka 
igual “uuuhhh”. Edo hementxe 
bere egiten daudie gatuak 
zagata arraroak ezta? zagata 
arraroak: “uuuhhh” negarrez 
balira umeren bat; eta hortik 
esaten zan hori beste 
mundokoak edo laminak edo: 
hori kreditu hori emoiten 
jakoen, e? 
... 
GALDERA. Zelangoak ziren 
laminak? 
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FLORENZIO. Lamiña san gaurba 
fantasmabat esatendamoduin, 
bestosoikusten  
telebisiñoan? Ba ulle... 
arropannndi batzukas, dana 
orrastubarik e, da an 
gause... estrañoatzu.  
Lamin olanpintateuskuen  
guri txikerraisinordin. 
Oinbere kostendires 
fotografietan edolan 
ikostendosusenlekuten 
pintaute: ba desastrebatzuk, 
arropandibatzukes  
da ba igual sardabat 
eskeindayela edo,  
olango, olango fantasma, 
fantasmabatzu. Gaur, gauere 
fantasmageitutendosu  
esta? Beordin sirenba 
lamiñaketa, olango,  
olango... 
GALDERA. Emakumeak ziren? 
FLORENZIO. Bai, emakumientzat 
sertutensiran. 
GALDERA.  Eta Olabarriandikoa 
kuxu eudienak? 
FLORENZIO. Ori aisirean  
gisonak segunitxure, aik  
bai. Baye aiki, beno,  
lamiak, lamiñak, bai 
lamiñasirean... Beno 
gisonakbegongosirean an, 
sean... Ai eronioyen gisonak, 
ori Olabarriandiko neskori 
eronioyengisonak,  
ara sulora: Jentilsulo, 
Jentilsulo, Jentilsulo 
esatoyen inodila  
kuxu. Eta ara. Da orreiki 
nebok irudolauneba  
isirean, da joanisirean 
palankakas, da apurtu  
arriok, arrankau te aterayen 
arrebori te.  
Geroorreiti parausen  
Yerro Palankos, e? Gero 
ortide onek yadau oneketa 
oyek Yerrolabarria, 
Mansarragakoak, torreiki:  
au Domingobere Yerroda, 
Domingo Yerro. Eta  
orreetati datos orreik, 
orreik anedotauk, esta?  
Klaro, gukorik 
entzunduusengausak, esta? 
GALDERA. Tximiniatik etortzen 

FLORENZIO. Lamina zan gaur ba 
fantasma bat esaten dan 
moduan, ba ez dozu ikusten 
telebisinoan? Ba ule... 
arropa hannndi batzukaz, dana 
orraztu barik eta han 
gauza... estraño batzuk. 
Lamina holan pintaten euskuen 
guri txikerra izan orduan. 
Orain bere ikusten diraz 
fotografietan edo holan 
ikusten dozuzen lekuetan 
pintatuta: ba desastre 
batzuk, arropa handi batzukaz 
eta ba igual sarda bat 
eskegin daudiela edo, 
holango, holango fantasma, 
fantasma batzuk. Gaur, gaur 
bere fantasma geituten dozu 
ezta? Ba orduan zirean ba 
laminak eta, holango, 
holango... 
GALDERA. Emakumeak ziren? 
FLORENZIO. Bai, emakumeentzat 
zertuten zirean. 
GALDERA.  Eta Olabarri 
Handikoa kuxu eudienak? 
FLORENZIO. Hori haik zirean 
gizonak segun itxura, haik 
bai. Baia haik, beno,  
lamiak, laminak, bai laminak 
zirean... Beno gizonak bere 
egongo zirean han, zer han... 
Hai eroan ei eudien gizonak, 
hori Olabarri Handiko neska 
hori eroan ei eudien gizonak, 
hara zulora: Jentil Zulo, 
Jentil Zulo, Jentil Zulo 
esaten eudien egin eudiela 
kuxu. Eta hara. Eta horreek 
nebok hiru edo lau neba ei 
zirean, eta joan ei zirean 
palankakaz, eta apurtu 
harriok, arrankatu eta atera 
eudien arreba hori eta. Gero 
horregaitik paratu zan 
Hierro-Palankos, e? Gero 
hortik da honek ja dau honek 
eta horreek Hierrolabarria, 
Manzarragakoak, eta horreek: 
hau Domingo bere Hierro da, 
Domingo Hierro. Eta 
horreetatik datoz horreek, 
horreek anekdota hauek, ezta? 
Klaro, guk horreek entzun 
duguzen gauzak, ezta? 
GALDERA. Tximiniatik etortzen 
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ziren eskatzen ala ohosten? 
FLORENZIO. Ya! Ostuten, 
ostuten, bai, bai,  
ostuten, egoanaeroaten.  
Aik eskatutolan ees;  
aiki ba eroaban aiki 
urdeyegonbasan sartañean, 
eroangoien urdeye. Da  
begoan okelea, lomismo,  
esta?  

Tximiniti. Lamiña 
tximiniti sartutesialabeti 
esatesan, e?  
Betiesatesan ori  
anedotaori: lamiñak 
tximinitisartutesiala.  

Klaro, ta guri 
txikerrakisenordin  
oriki, orikanedotok 
kontauskusan, e?:  
“Lamiñak, lamiña 
terribleatosak, eroatenyuek e 
uregalbayan. Da eroatenyegure 
galbayan.” Dagu 
begitengendun: “Ure  
galbayan selan eroangoyugba”, 
e? “A bai, de  
Areatzati eta Torresardi,  
ta Nafarrondoti Aspurureure 
galbayan.” Joe. Da ba,  
sian asonbrobatzu 
kukeunkesanak, ba orretan 
moduorretan. 
 

ziren eskatzen ala ohosten? 
FLORENZIO. Ja! Ohostuten, 
ohostuten, bai, bai, 
ohostuten, egoana eroaten. 
Haik eskatu eta holan eez; 
haik ba eroan eben haik 
urdaia egon bazan zartainean, 
eroango eudien urdaia. Eta 
baegoan okelea, lo mismo, 
ezta?  

Tximiniatik. Laminak 
tximiniatik sartuten zireala 
beti esaten zan, e? Beti 
esaten zan hori anekdota 
hori: laminak tximiniati 
sartuten zirala.  

Klaro, eta guri 
txikerrak izan orduan 
horreek, horreek anekdotok 
kontatu euskuezan, e?: 
“Laminak, laminak terribleak 
dozak, eroaten joek ura 
galbahean. Eta eroaten joek 
ura galbahean.” Eta guk ba 
egiten genduan: “Ura 
galbahean zelan eroango joek 
ba”, e? “A bai, eta 
Areatzatik eta Torrezahardik, 
eta Nafarrondotik Axpurura 
ura galbahean.” Joe. Eta ba, 
zirean asonbro batzu 
guk geunkezanak, ba horretan 
modu horretan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu VII 
 
 

ANBOTOKO ANDEREA, HODEIA,  
ABADE KONDENATUA 

 
 
 
 
 

Anbotoko Señorea oso ezaguna da Orozkon, Itzinako 
Supelegorreko harpean baitu bere egoitzetarik bat. Handik 
Anbotorantz edo alderantzizko ibilaldia egiten zuenean 
ikusten zuten gauez, su eta gar zerua zeharkatzen. Zergatik 
ibiltzen zen horrela kontatu dute bi berriemailek. 

Anderearekin batera beste izaki mitikoak aurkituko 
ditugu: Supelegorreko beleak, Anderearen itxura mota bat, eta 
hodeia (ihurtzuria), izaki ekaitzegile bat. Horien guztien 
lotura, batzuetan izkutua, erakustea izango da bigarren 
zatiko “Ekaitzegileak” kapituluaren gaia.  

 
 
  
 
ANBOTOKO ANDEREA ZELANGOA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulalik birritan esan du Señorea “oso majea, neska 
ederra zela”, eta hori ilustratzeko kontatu zuen nola Arandik 
orrazia ohostu zion orrazten ari zelarik (Orrazia lapurtu, 
ikus “Laminak” kap). Anbotoko komediak kontakizunean ere dio 
(ikus beherago): “Ei zan oso majea, guapisssima esaten eudien 
dala, oso majea”.  
 
 
 
 
ANBOTOKO ANDEREA ZELANGOA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angelaren iritziz, “elegantea izan behar euan horrek, 
segun esaten eudien, hori Señorea elegantea”.  
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ANBOTOKO ANDEREA ZELANGOA 
Santosen bertsioa 
 
 

Laminak ederrak eta itsusiak, baina Anbotoko Señorea 
beti oso ederra zela entzun du Santosek. 
 
GALDERA. Anbotoko Señorea zelangoa zen. 
SANTOS. Ederra, beti esan daudie ederra ... Nik entzun dut 
beti: “Oi, Anbotoko Señorea!” Anbotoko Señorea, hori bai 
entzun dut, ederra zala. 
 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Justoren bertsioa 
 
 

Justok sei bat urte zituela Goraitzeko auzo bati entzun 
zion Anbotoko Señorea ikusi zuela gauez airean Egurrurtu 
gainetik Supelegorrera joaten zela: han egonaldi bat eginda 
Anbotora joango zen; Señora nonbaitetik zetorren 
Supelegorrera eta handik Anbotora joaten zen. Justoren ustez 
izar-zarraztada zitekeen.  

 
JUSTO. Ni umianitzela,  
seibaturte eukonituen...  
Da nireaite egonsanementxe. 
Eta emen, urrengoetxean  
Eleuterio isenekoat egoan 
gisonbat gureaitebaño 
seosergastetxuago. 

Torigisonori, ba kalapan 
etorriakon  
gureaiteri: 
- I, Andres, i, Andres!  
      Da: 
- Ser? 

Da: 
- Anbotokoseñoria pasaudoko 
Egurrurtuganeti! -orti,  
ordao emeti...  
orraurresaurr Egurrurtu 
esatenyakon baserribet,  
estaikustenoin. Eta:  
- Orti yoandok. Ta  
ointxe yoanisingodo  
Supelegorriko... Gorbeko 
Subelegorreko kuebara 
juanisingook. Da oinan  
egotaldinmatein te  
joangoko Anbotoa, 
Anbotokoatxea joatokota,  
Anbotokoseñorea. 

Ta oriistoriori  

  
JUSTO. Ni umea nintzela, sei 
bat urte eukiko nituen... Eta 
nire aita egon zan hementxe. 
Eta hemen, hurrengo etxean 
Eleuterio izeneko bat egoan, 
gizon bat gure aita baino 
zeozer gaztetxuago. 

Ta hori gizon hori, ba 
kalapan etorri jakon  
gure aitari: 
- Hi, Andres, hi, Andres! 

Eta: 
- Zer? 

Eta: 
- Anbotoko Señorea pasatu dok 
Egurrurtu gainetik! -hortik, 
hor dago hemendik...  
hor aurrez aurre, Egurrurtu 
esaten jakon baserri bat,  
ez da ikusten orain. Eta: 
- Hortik joan dok. Eta 
oraintxe joan izango dok 
Supelegorreko... Gorbeiako 
Supelegorreko kuebara joan 
izango dok. Eta orain han 
egotaldiren bat egin eta 
joango dok Anbotora, Anbotoko 
Atxera joaten dok eta, 
Anbotoko Señorea. 

Eta hori istoria hori 
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(barre), ori, olantxeta, 
emen. Ta ni seibeturteta 
etxatin sekulaistuten  
orite. Gero, andiao 
initzenean -oripiñi  
(grabatu) guresu?- gero 
andiago ineintzenean nau,  
ba neuri buruten etorriatan  
-suepe ekusisingosues,  
nik askotan ikusiodaseta:  
erderasatenyakonak...  
sarrastadan yoatendira  
isarrak, “estrellas 
errantes”, estosuekosiños?- 
Bono, da ni neu,  
neustes -ori esesten 
iñokontau, esta? baye 
neureustes -geroago  
konturetunitzenean selandasen 
isarrak, yoaten diren  
tarraska nosenosera, ba,  
neureten inendun: “Gure 
aiteta gure ausoko  
gisona... ba erratideuen,  
aik estrella  
mendienertzeti ikusikoun  
seguramente -neure 
pentzamintudori, e?-  
da, ba estrella, isarra 
joaten tarras, esta? edo 
sarrastadan bustena itxite, 
da besteapentzau: "Au 
Anbotoko Señoriadok".” 
GALDERA. Eta egunez ere 
ikusten dira? 
JUSTO. Es, eguneses. Ori 
gaues isitenda. 
GALDERA. Beti gauez? 
JUSTO. Ba, ordukoegune  
bai, nikestakit 
nipesteriketa. Orduko 
egunean, orrekesaneuenean, 
bai. 

Baye Anbotokoseñoriak 
istorialadeuko euki. Nik  
leidu estutin baye orrek 
bastante istoriolusie 
ukibiadau. Ba, orrek... bai 
bah! Ori be sorginkeribet, 
atxineko sorginkeribet.  
Baye beintzet emen... Ta 
Supelagorri... eonsaraiños 
Supelagorrin? Bunoba, 
Supelegorrire yoatensalaemeti 
destainondi,  
besteainbateti etortesala  
ta Supelegorrin eitenuela 

(barre), hori, holantxe eta, 
hemen. Eta nik sei bat urte 
eta ez jatan sekula ahaztuten 
hori eta. Gero, handiagoa 
egin nintzenean -hori ipini 
(grabatu) gure dozu?- gero 
handiago egin nintzenean neu, 
ba neuri burutan etorri jatan 
-zuek bere ikusi izango 
dozuez, ez? nik askotan ikusi 
dodaz eta: erderaz esaten 
jakonak... zarraztadan joaten 
diran izarrak, “estrellas 
errantes”, ez dozue ikusi 
inoiz?- Bono, eta ni neu, 
neure ustez -hori ez eustan 
inork kontatu, ezta? baia 
neure ustez- geroago 
konturatu nintzenean zelan 
doazen izarrak, joaten diren 
tarrazka noizedonoizera, ba, 
neuretan egin nenduan: “Gure 
aita eta gure auzoko 
gizona... ba, erratu eudien, 
haik estrella mendien 
ertzetik ikusiko euan 
seguramente -neure 
pentsamentua da hori, e?- 
eta, ba estrella, izarra 
joaten tarraz, ezta? edo 
zarraztadan buztana itxita, 
eta besteak pentsatu: "Hau 
Anbotoko Señorea dok".” 
GALDERA. Eta egunez ere 
ikusten dira? 
JUSTO. Ez, egunez ez. Hori  
gauez izaten da. 
GALDERA. Beti gauez? 
JUSTO. Ba, orduko eguna  
bai, nik ez dakit nik 
besterik eta. Orduko  
egunean, horrek esan euanean, 
bai. 

Baia Anbotoko Señoreak 
istoriala dauka euki. Nik 
leidu ez dot egin baia horrek 
bastante istorio luzea euki 
behar dau. Ba, horrek... bai 
bah! Hori bere sorginkeria 
bat, atxineko sorginkeria 
bat. Baia behintzat hemen... 
Eta Supelegorre... egon zara 
inoiz Supelegorren? Bueno ba, 
Supelegorrera joaten zala 
hemetik eta ez dakit nondik, 
beste aren batetik etorten 
zala eta Supelegorren egiten 
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denboraldibet eta gero 
joatesala Anbotora, 
Anbotokoseñorie orti eukinun 
isenori. Baye nik  
orduko egunekoan, 
neurepentzamintus, olanisinde 
beti, e? Iserbat isingosan  
da besteak ya, 
emetikusiuenean “drrra...!”: 
“Aikoan Anbotokoseñoria”, 
berapentzau.   

euala denboraldi bat eta gero 
joaten zala Anbotora, 
Anbotoko Señorea hortik eukin 
euan izen hori. Baia nik 
orduko egunekoan, neure 
pentsamentuz, holan izan da 
beti, e? Izar bat izango zan 
da besteak ja, hemetik ikusi 
euanean “drrra...!”: “Aiko 
han Anbotoko Señorea”,  
berak pentsatu. 

 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Moisesen bertsioa  
 
 

Señorea lamina edo lurkanpokoa da, Moisesek dionez. 
Anbototik Gorbeiara eta alderantziz egiten du bost urtetarik, 
eta gauez pasatzen da su eta garretan. Aldatzen zen urtea 
euritsua eta hezea izaten zen. 

Moisesek esan zuen lehen kontakizuna da hau, nik 
galdeturik. 
 

GALDERA. Anbotoko Señorea, 
entzun duzu zer den?MOISES. 
Anbotokoseñorea 
entzuteadeukot... ba, dala 
lamiñabat edolango 
estraterrestredo olango, 
olango elementubet (barre). 
Da bost urteripein eitendala 
aldatu: bosturteripein 
aldatutenda Anbototi 
Gorbeire, da bestebosturteine 
Gorbeiko kueban, gero  
barris aldatutenda, argie 
gauean, baonan, garrean, 
garragas, esta? Suen 
yoatenda, enunallama.  

Da ori 
aldatutendanurtea, esatendabe 
atxinekoak, isitendala, ba 
urte euritzue, lanbroa 
deurie, umedue ... Aldatu, 
bai, aldebatetibestera 
joatendanean, urtea, 
bosturteipein yoatendanletx 
segun diñoedien. Dabueno, 
sergeyago esalei  
orreri? 
GALDERA. Nori entzun diozu 
hori, etxean? 
MOISES. Nik etzean da  

 GALDERA. Anbotoko Señorea, 
entzun duzu zer den? 
MOISES. Anbotoko Señorea 
entzutea daukat... ba, dala 
lamina bat edo holango 
estraterrestre edo holango, 
holango elementu bat (barre). 
Eta bost urterik behin egiten 
dala aldatu: bost urterik 
behin aldatuten da Anbototik 
Gorbeira, eta beste bost urte 
egin Gorbeiko kueban, gero 
barriz aldatuten da, argia 
gauean, ba honan, garrean, 
garragaz, ezta? Suan joaten 
da, en una llama.  

Eta hori aldatuten dan 
urtea, esaten dabe 
atxinekoak, izaten dala, ba 
urte euritsua, lanbroa eta 
euria, humedua ... Aldatu, 
bai, alde batetik bestera 
joaten danean, urtea, bost 
urterik behin joaten dan 
letxe segun dinodien. Eta 
bueno  zer gehiago esan lei 
horreri? 
GALDERA. Nori entzun diozu 
hori, etxean? 
MOISES. Nik etzean eta 
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kanpoan da lekuaskotan,  
ori entzundot. Bai, geyago 
orretas? 
GALDERA. Ez duzu entzun leku 
batean dagoenean eguraldi ona 
egiten duela gariarentzat...?
MOISES. Ees nikeyago  
agaiti... 
 

kanpoan eta leku askotan, 
hori entzun dot. Bai, gehiago 
horretaz? 
GALDERA. Ez duzu entzun leku 
batean dagoenean eguraldi ona 
egiten duela gariarentzat...?
MOISES. Eez nik gehiago 
hagaiti... 

 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Florenzioren bertsioa 
 
 

Florenzioren oraingo ustez izar bat zen ikusten zuten 
Anbotoko Señorea, izarrak haizearen aldera kurritzen baitute; 
baina lehen hartan sinesten zuen. Señoreak denbora bat egiten 
zuen Anboton eta beste bat Urigoitiko haitzean. 
 

FLORENZIO. Suoko 
preguntaudosue, ba 
Anbotokoseñorea, porejenplo. 
Anbotokoseñorea 
gukostengendunean iserbat, 
iserrak porejenplo  
desplazau, ba, se iserrak 
korritendaebeti  
axerenaldera, ba, badabil 
egoyaxea egoara, badabil 
bestera, errasoegoneskero.  
Da jolin, ikostengendun 
iserbat desplazetan 
lekubeteti bestera ta: “Joer, 
oryoat Anbotokoseñorea, 
Anbotokoseñorea”, esta? Se 
Anbotokoseñoreak itauen 
urrean, ba denporabaten e 
Anboton. Ta 
andidesplazetansan, onemeko 
Urugotikoatxera. Da  
orreik entzundedaukeuguk 
orduko denporakoak. Da, ba 
olanxe isinsen, ai, ai,  
ayepokeai. 
  Taero bufff, guku 
justifikasiñorik esteukeu 
arean, espaere orreiki 
entzutok. Da klaroin  
suesatosei orrikoso  
preguntetan. Gutaukus...  
Ni apurtxobate ya ba  
seranas, baye isiran  
gausa batzuku jentea 
siñistuteukesanak. Siñistute, 

 FLORENZIO. Zuok preguntatu 
dozue, ba Anbotoko  
Señorea, por ejenplo.  
Anbotoko Señorea guk  
ikusten genduanean izar bat, 
izarrak por ejenplo 
desplazatu, ba, zer izarrak 
korriten daudie beti 
haizearen aldera, ba, badabil 
hegoi haizea hegoara, badabil 
bestera, erraso egonez gero. 
Eta jolin, ikusten genduan 
izar bat desplazetan leku 
batetik bestera eta: “Joder, 
hor joat Anbotoko Señorea,  
Anbotoko Señorea”, ezta? Zer 
Anbotoko Señoreak egiten euan 
urrean, ba denpora baten 
Anboton. Eta handik 
desplazetan zan, hona hemeko 
Urigoitiko Atxera. Eta 
horreek entzunda daukegu guk 
orduko denporakoak. Eta, ba 
holanxe izan zan, hai, hai, 
hai epoka hai. 
  Eta gero bufff, guk 
justifikazinorik ez daukagu 
arean, ezpabere horreek 
entzuteok. Eta klaro orain 
zuek zatozie horreek gauzok 
preguntetan. Guk daukaguz... 
Ni apurtxo bat ja ba zera 
naz, baia ei zirean gauza 
batzuk jentea sinistuta 
eukazanak. Sinistute, 
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alantxe baidirean. halantxe baidirean. 
... 

Bai, emenbadaos kuebak, 
porejenplo Supaleor, 
emenitzinean, esta? Orbaye 
esta onan anedotarik, ori 
señorori Anbotokoa etortensan 
orra, Supalegorrera,  
dagero Supalegordi joatesan, 
ba Anbotora. Orrekaukiteuen 
ori trayetori  
-segun esatendayen-. Da  
ba, soasyakiten seisingosan. 
Ori suesan, suedo... 
argitauenorre joanordin 
lekubateti  
bestera, segun komentetayen, 
esta? Da orrikausok.  
I... dires komentarios 
ordukoak. Gu... 
entzungendusenguk... Gu... 
nau, nikoaindakat irurogeita 
seyurtein desaspirenoa, eta 
nikentzun desiñistunundusana 
perebai.  
Ni kastedenporan 
orisiñistuteneun. 

 ... 
  Bai, hemen badagoz kuebak, 

por ejenplo Supelegor, hemen 
Itzinean, ezta? Hor baia  
ez da honan anekdotarik, hori 
Señora hori Anbotokoa etorten 
zan horra, Supelegorrera, eta 
gero Supelegordik joaten zan, 
ba, Anbotora. Horrek eukiten 
euan hori traiekto hori  
-segun esaten eudien-. Eta 
ba, zoaz jakiten zer izango 
zan. Hori sua zan, sua edo... 
argiten euan horrek joan 
orduan leku batetik bestera, 
segun komentetan eudien, 
ezta? Eta horreek gauzok. 
Ei... diraz comentarios 
ordukoak. Gu... entzun 
genduzan guk... Gu... neu, 
nik orain daukat hirurogeita 
sei urte egin eta zazpira 
noa, eta nik entzun eta 
sinistu nenduzan bere bai. 
Nik gazte denporan hori 
sinistuten neuan. 
 

 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Sofiren bertsioa 
 
 

Anbotoko Señoreak zazpi urte egiten zuen Anboton eta 
zazpi Supelegorreko harpean. Sofiren auzo batek esaten zuen 
ikusten zuela batetik bestera pasatzen, sutan zihoalarik 
gauez; azauondo baten heinekoa zen eta Sofiren ustez 
areoplanoren bat izan zatekeen auzoak ikusi zuena.  

Supelegorreko beleak kontatu eta galdegin genion 
berriemaileari Anbotoko Señoragatik. 
 

GALDERA. Ez duzu entzun 
Supelegorren norbait bizi 
zela? 
SOFI. Ees... 
GALDERA. Anbotoko Señorea 
edo...? 
SOFI. Anbotokoa bai! Baye 
oneke nik entzunde, entzunde 
deukete, ba saspiurte baten, 
eta saspiurte 
emenegiteuesala: saspiurte 
Anboton ta saspiurtemeti. De 
emene Danielain nebabatek 

 GALDERA. Ez duzu entzun 
Supelegorren norbait bizi 
zela? 
SOFI. Eez... 
GALDERA. Anbotoko Señorea 
edo...? 
SOFI. Anbotokoa bai! Baia 
honek, nik entzunda, entzunda 
daukat, ba, zazpi urte baten, 
eta zazpi urte hemen egiten 
euazala: zazpi urte Anboton 
ta zazpi urte hemetik. Eta 
hemen Danielaren neba batek 
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esateun berakekosideuela: 
asabondoalango serba  
-pai, igual antxinebera 
airoplanorenbat 
igualisingosanedo ekosite...-
onan banakeak ekosteioen 
batetibestera pasatan:  
onan asabondoa bisitensan 
basaondo atxinekoa, garie 
lusean ta gero erdikendute. 
Dalango tamañueten suten 
juatensala. 
GARI. Azabo badakizu...?  
SOFI. Garie estute, estute,  
asaoa; ta gero  
punteakendute ta bestea 
(azabondoa): ain tamañoen 
berak ekositedeukela 
pasetana, suten pasaute 
(Señorea). 
GALDERA. Egunez ala gauez? 
SOFI. Gaues, bai. 
GALDERA. Gauez beti? 
SOFI. Beno, baten ekosideuela 
orrek. Alan esateodein 
ekosteudela. 
GALDERA. Ikusi euena ezagutu 
duzu zuk? 
SOFI. Ni paai; bai, bai: 
esaneuen berak ekositedaukela 
baye... Selesek ekosideuela 
iñoses entzundot: 
esautuedeukela pasetan. Baye 
igual orrepentzau 
asabondoalango baye igual,  
ba atxine ayeplanobatibili  
igual atxine 
gukekosibañoleenagoba, 
airoplanobat pasatute 
origualba pentzau edo... 
estait, estait. 
JUAN. Oi esta olango 
esiñiskerarik dese... orain 
erretiratuta dagosorreiki. 
Bonbatomikeakedo... 

esaten euan berak ikusi 
euala: azabondoa lango zerbat 
-bai, igual antxina bera 
aireplanoren bat igual izango 
zan edo ikusi eta...- honan 
banaka hak ikusten ei euan 
batetik bestera pasetan: 
honan azabondoa ba izaten zan 
ba azabondo antxinekoa, garia 
luzean eta gero erdia 
kenduta. Eta halango tamainu 
batean sutan joaten zala.  
GARI. Azabo badakizu...?  
SOFI. Garia estuta, estuta, 
azaua; eta gero puntea 
kenduta eta bestea 
(azabondoa): haren 
tamainoaren berak ikusita 
eukala pasetan, sutan 
pasatuta (Señorea). 
GALDERA. Egunez ala gauez? 
SOFI. Gauez, bai. 
GALDERA. Gauez beti? 
SOFI. Beno, batean ikusi 
euala horrek. Hala esaten 
eudien ikusten eudiela.  
GALDERA. Ikusi euana ezagutu 
duzu zuk? 
SOFI. Nik bai bai, bai: 
esaten euan berak ikusita 
eukala baia... Zelesek ikusi 
euala inoizez entzun dut: 
ezagutua eukala pasatan. Baia 
igual horrek pentsatu 
azabondoa lango baia igual, 
ba atxina aireplano bat ibili 
igual atxina, guk ikusi baino 
lehenago ba aireplano bat 
pasatu eta  
hori igual ba pentsatu edo... 
ez dakit, ez dakit. 
JUAN. Orain ez da holango ez 
siniskerarik eta ez... orain 
erretiratuta dagoz horreek. 
Bonba atomikeak edo... 

 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Angelaren bertsioa 
 
 

Anbotoko Señoreaz esaten da zazpi urte Anboton eta zazpi 
Supelegorren egiten duela, eta sutan pasatzen dela. Baina 
Angelak ez du inoiz ikusi eta ez du entzun urte onak edo 
txarrak eragiten zituela. 
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GALDERA. Zerbait badakizu 
Anbotoko Señoreari buruz?  
ANGELA. Anbotoko Señorea bai.
 Anbotoko Señorea, emenda 
esakunebat Anbotoko Señoreak 
egitenduela saspi urte,  
saspi urte Supeleorkokueban, 
saspi urte orrein eta 
joatendala, ba... olango 
iñarra bat osteyendeuela, 
suenjoatendala, ba Anbotora, 
Anbotora. Nikestot iñosekosi, 
e? (barre) Estotiñosekosi. 
Ori: Anbotokoseñorearen 
ganean, ba orixe, 
besterikestakit.  
Banbotoko Señorea borixe: 
Supelegorrene egitendeuesala 
saspiurte, ta saspiurte 
anegin da bestesaspiurte 
egitendeuela, ba  
Anboton. 
GALDERA. Eta dagoen lekuan 
urte txarrak direla ez duzu 
entzun? 
ANGELA. Es, ories, es, es. 
Orixe, besterikes. 
... 
GALDERA. Nolakoa zen Anbotoko 
Señorea? 
ANGELA. Anbotokoseñoreak 
elegantea isinbearreun  
orrek segunestaodein, 
oriseñoraelegantea. 
 

  
GALDERA. Zerbait badakizu 
Anbotoko Señoreari buruz?  
ANGELA. Anbotoko Señorea bai.
Anbotoko Señorea, hemen da 
esakune bat Anbotoko Señoreak 
egiten dauela zazpi urte, 
zazpi urte Supelegorreko 
kueban, zazpi urte hor egin 
eta joaten dala, ba... 
holango inarra bat osteian 
dauela, suan joaten dala, ba 
Anbotora, Anbotora. Nik ez 
dot inoiz ikusi, e? (barre) 
Ez dot inoiz ekosi. Hori: 
Anbotoko Señorearen ganean, 
ba horixe, besterik ez dakit. 
Ba Anbotoko Señorea ba 
horixe: Supelegorren egiten 
dauezala zazpi urte, eta 
zazpi urte han egin eta beste 
zazpi urte egiten dauela, ba 
Anboton. 
GALDERA. Eta dagoen lekuan 
urte txarrak direla ez duzu 
entzun? 
ANGELA. Ez, hori ez, ez, ez. 
Horixe, besterik ez. 
... 
GALDERA. Nolakoa zen Anbotoko 
Señorea? 
ANGELA. Anbotoko Señoreak 
elegantea izan behar euan 
horrek segun esaten eudien, 
hori Señora elegantea. 
 

 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Santosen 1. bertsioa 
 
 

Santosek Arbaitzatik ikusi izan du umetan argitasun bat 
zeruan, Anbotoko Señorea zelakoan: Urduñatik Anbotoko bidea 
egiten zuen, Gorbeiatik pasatuz. Orduan maiz aipatzen zen 
Señorea eta urte garai batean -ez da gogoratzen zeinetan- 
jendeak adi egoten ziren pasatzen ikustearren. 

Hauxe izan da Santosek esandako lehen kontakizuna, 
1991an.  
 

SANTOS. Umetxuekisitorduan 
txikiek, entzuntengedun 
selandatorren e  
seruti: kustesan ta 
argitasunandibat da 

 SANTOS. Umetxuak izate 
orduan, txikiak, entzuten 
genduan zelan datorren 
zerutik: ikusten zan eta 
argitasun handi bat eta 
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belosidadeandian;  
detortesan Urduñeko,  
Urduñeko alderditi, osea 
Burgosaldeti, Urduñako 
Atxeanaldeti, ortik, 
pasetasan Gorbeyen 
emetikaldetik Anbotorantza 
artes, atxeti. Orisatauden 
sala Anbotokoseñoreene... 
bidea.  

Eta gero egotesan  
sera, estaipasan  
setienbre... setienbren 
edotubren -nik erdaras 
itzinbeotori, se  
estakit euskera sean 
esatendan. Dorduen etortesan, 
begoan epokabat urtean 
pasetasana orretan 
epokaorretan aldebateti 
bestera. Degauean dolan 
egotorduen konbersasiñoan 
etzaurrean -seorduan 
askoegitesanitz jenteartean, 
es oinleges: bereba  
astigeago tegon- dorduen  
jode, ba ointxede epoka 
tabegitubeaber  
pasetanbada espadapasetan.  
Tagaubetan sarri  
itzegitensan orrenganean. 
Sarri, e? Oin,  
ikusi nik estotegin: olan 
argitasunbat, bai 
argitasunori estakit 
isinbasan iserrena edo 
isenbada Anbotokoseñorena, 
oixe esdakit. 
GALDERA. Baina zuk ikusia 
duzu, ezta? 
SANTOS. Ba, bai, ikusi bai, 
ikusiindu, mutikotxikiek 
isitorduen: “Jo! 
Anbotokoseñorea!” 
GALDERA. Baina izar tarraz 
horiek kasik ez dira ikusten.
SANTOS. Bai, bai, ikusi bai, 
baye, eskesan... argitasunbat 
emotauen. Oin sek  
emoitendauen ayargitasunai  
guk esgenkin. Baibeti 
Anbotokoseñorea.  
GALDERA. Eta etxetik ikusten 
zenuen? Zu Arbaitzako zara 
ez? 
SANTOS. Bai, bai, Arbaitza, 
Arbaitzarbaitzademas.  

belozidade handian; eta 
etorten zan Urduñeko, 
Urduñeko alderditik, o sea, 
Burgos aldetik, Urduñako 
Atxearen aldetik, hortik, 
pasetan zan Gorbeian, hemetik 
aldetik, Anbotorantza artez, 
haitzetik. Hori esaten eudien 
zala Anbotoko Señorearen... 
bidea. 

Eta gero egoten zan, 
zera ez dakit bazan 
septiembre... septiembre edo 
oktubre -nik erdaraz hitz 
egin behar dot hori, zer ez 
dakit euskaraz zelan esaten 
dan. Eta orduan etorten zan, 
baegoan epoka bat urtean 
pasetan zana horretan epoka 
horretan alde batetik 
bestera. Eta gauean eta holan 
egote orduan konbersazinoan 
etze aurrean -zer orduan asko 
egiten zan hitz jente artean, 
ez orain legez: bere bai asti 
gehiago eta egoan- eta orduan 
jode, ba oraintxe da epoka 
eta begitu behar a ver 
pasetan bada, ez bada 
pasetan. Eta gaubetan sarri 
hitz egiten zan horren 
ganean. Sarri, e? Orain, 
ikusi nik ez dot egin: holan 
argitasun bat, baia argitasun 
hori ez dakit izan bazan 
izarrena edo izan bada 
Anbotoko Señorearena, horixe 
ez dakit. 
GALDERA. Baina zuk ikusia 
duzu, ezta? 
SANTOS. Bai, ikusia bai, 
ikusi egin dugu mutiko 
txikiak izate orduan: “Jo! 
Anbotoko Señorea!” 
GALDERA. Baina izar tarraz 
horiek kasik ez dira ikusten.
SANTOS. Bai, ikusi bai, baia, 
es que zan... argitasun bat 
emoten euan. Orain zerk 
emoten euan hai argitasun hai 
guk ez genekien. Baia beti 
Anbotoko Señorea.  
GALDERA. Eta etxetik ikusten 
zenuen? Zu Arbaitzako zara 
ez? 
SANTOS. Bai, bai, Arbaitza, 
Arbaitza-Arbaitza ademas. 
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Arbaitza. 
GALDERA.  Besterik ez...? 
SANTOS. Es, Anbotokoseñoraen 
ganean estaukoto  
serandirik. Gero bai, gero 
lamiñenganean bai. 

Arbaitza. 
GALDERA.  Besterik ez...? 
SANTOS. Ez, Anbotoko 
Señorearen ganean ez dot zer 
handirik. Gero bai, gero 
laminen ganean bai. 

 
Laminetaz aritu eta, berriz etorri zen Santos Anbotoko 

Señorarengana: Urduñako zein lekutatik zetorren galdegingo 
duela agindu du. 
 
SANTOS. (Anbotoko Señorea) 
Urduñati estai, enas  
akordetan seratx san, 
baebueno, Urduña aldeti 
(etortzen zen). 
GALDERA.  Bada zulo bat 
Unginon... 
SANTOS. Bai, bai Ungino; bai 
es, es, bestebat, 
besteisenbat geitzengeuntzen 
guk. Estai selansan.  

Degotenas pentzetan  
de sarri, ai argitusunai, 
dejentie... Ademas san  
egun, ilbet, eta estaipasan  
egunbet edobi  
seinalauek, e? ori  
argitasuna etortensana. 
Enasakordetan es ile...  
Aber arreba paaki. De  
seguru dakiela, seguro 
dakiela. Seguru seguru. 

 SANTOS. (Anbotoko Señorea) 
Urduñatik ez dakit, ez naz 
akordetan zer haitz zan,  
baia bueno, Urduña aldetik 
(etortzen zen). 
GALDERA.  Bada zulo bat 
Unginon...  
SANTOS. Bai, bai Ungino; baia 
ez, ez, beste bat, beste  
izen bat geitzen geuntzen 
guk. Ez dakit zelan zan.  

Eta egoten naz pentsetan 
eta sarri, hai argitusun hai 
eta jentea... Ademas zan 
egun, hil bat, eta ez dakit 
bazan egun bat edo bi 
seinaladuak, e? hori 
argitasuna etorten zana. Ez 
naz akordetan ez hilea...  
A ver arrebak badaki. Eta 
seguru dakiela, seguro 
dakiela. Seguru-seguru. 

 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Santosen 2. bertsioa 
 
 

1992ko elkarrizketan ahantziak zituenak galdegin zizkion 
Santosek arrebari. Honi kontatu zion Arbaitzako auzo batek 
zelan ikusi zuen Anderea pasatzen. Argitasun bat eta gainean 
emakume bat zen; Santosek behin baino gehiagotan ikusia du 
argitasuna, sateliteen antzekoa. Udazkenean pasatzen zen, 
Urduñako Antiguako Ama Birginaren aldetik eta Anbotorantza. 
 

SANTOS. Ba, gukentzuteadauku, 
osea, nirearrebeak...  
Maisima geitzeasana  
enbrabat egotesan, osea 
bisisanor, Arbaitzen, 
Arbaitzekoadrillan. Ta 
bisisan errekondoko 
etzebaten. De gaubeten 

 SANTOS. Ba, guk entzutea 
daukagu, o sea, nire 
arrebeak... Maxima geitzean 
zan enbra bat egoten zan, o 
sea bizi zan hor, Arbaitzan, 
Arbaitza kuadrilan. Eta bizi 
zan erreka ondoko etze baten. 
Eta gau baten ikusi euan... 
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ikusiauen e... babueno, segun 
esanotzon nirearrebeari: 
- Jode! Estakisu sepasayatan 
bar gaubian -urrungogunean. 
 
- Ser pasayatzuba? 
  De: 
- Ikusiot pasetan Anbotoko 
Señorea. 
- Nondi? 
  De: 
- Bemeti biera.  
Gaberdin urteindot ta 
kristoren argitasunbet, ta  
sereteda tasereseteda ta, 
Anbotoko Señorea estapasao 
emeti!? Nik... 
- Bai Maisime -gurearrebeak- 
bai Maisima bayori selan 
isingoda? Ori isinlitike. 
- Bayetz, siñistueistesu!  
-selan esatenda?- 
Juretandautzutu 
saukurusunagaiti 
nikekusiodala bargaubian. 
Ademas enas ametzetanegon, 
ikusiindolanau selanemeti 
pasayakon. Dayoanda emeti 
Gorrotegirantza -osea  
biera- tagero ba... 

Bueno, orisen gausebat 
esanotzona. Oin, serdan,  
esdakit. Doridolan.  
Tanboto... bueno  
gero esandutzuna 
Anbotokoena...  
GALDERA. Zelangoa zan? Argia 
edo zeruan, ez? 
SANTOS. Argia, argitasun 
andibat denbrabat. 
GALDERA. Enbra bat zeruan? 
SANTOS. Seruan, osea 
argitasunenganean enbrabat 
yoatesala. Ori serdan?  
Guk argitasunori,  
esandodana, leenbere 
esaneutzun bardin. 
Oriargitasune beinbañogeotan 
esandotzut:  
- Ara, beituaite aite, 
Anbotokoseñorea! Oinbadoa 
Anbotora.  

Ikustengendun pasetan, 
baye argitasunbe. 
Oriargitasun isinleike 
nikisininkiesan...  
Niseñorea estotekusi,  

ba bueno, segun esan eutsen 
nire arrebeari: 
- Jode! Ez dakizu zer pasatu 
jatan bart gaunean -hurrungo 
egunean. 
- Zer pasa jatzu ba? 
  Eta: 
- Ikusi dot pasetan Anbotoko 
Señorea. 
- Nondik? 
  Eta 
- Ba hemetik behera. 
Gauberdian urten egin dot eta 
kristoren argitasun bat, eta 
zer ete da eta zer ez ete da 
eta, Anbotoko Señorea ez da 
pasatu hemetik!? Nik... 
- Baia Maxima -gure arrebeak-
baia Maxima baia hori zelan 
izango da? Hori ezin liteke. 
- Baietz, sinistu egistazu!  
-zelan esaten da?- Juretan 
deutsut zeuk gura 
dozunagaitik nik ikusi dodala 
bart gaubean. Ademas ez naz 
ametsetan egon, ikusi egin 
dodala neuk zelan hemetik 
pasa jakon. Eta joan da 
hemetik Gorrotegirantza -o 
sea behera- eta gero ba... 

Bueno, hori zan gauza 
bat esan eutsena. Orain, zer 
dan,  ez dakit. Eta hori da 
holan. Eta Anboto... bueno 
gero esan deutsudana 
Anbotokoena... 
GALDERA. Zelangoa zan? Argia 
edo zeruan, ez? 
SANTOS. Argia, argitasun 
handi bat eta enbra bat. 
GALDERA. Enbra bat zeruan? 
SANTOS. Zeruan, o sea 
argitasunaren ganean enbra 
bat joaten zala. Hori zer 
dan? Guk argitasun hori, esan 
dodana, lehen bere esan 
neuntsun bardin. Hori 
argitasuna behin baino 
gehiagotan esan deutsut: 
- Hara, begitu aita, aita, 
Anbotoko Señorea! Orain badoa 
Anbotora.  

Ikusten genduan pasetan, 
baia argitasun bat. Hori 
argitasuna izan leike nik 
ezin negike esan... Nik 
Señorea ez dot ikusi, 
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espaere argitasunbet: 
igual... andiagoa e? orain 
ikustendanabaño,  
porrejenplo esatekasubeten, 
orri selanesatedire?  
dagos sateliteak. Segaubean 
egotenbasara Gorbeyen  
begire, ikustendosu 
satelitetxikiek goyan 
eskandalu es? ibilten.  
GALDERA. Izarrak legez, ez? 
SANTOS. Es, es, es, 
satelites. 
GALDERA. Andiagoak? 
SANTOS. Es, iserren 
tamañokoak, bai mogimentu 
segidu dabis. De ori 
bañoandiagoa (argitasuna), 
dabajuago, klaro, 
orrenalturan esanekusten, 
ekusten bajuagoan 
argitasunbet “tzzzzzz” 
pasetasala. Da aisen 
Anbotokoseñorea. Auken 
fundamento gausebategaiti: 
nik beti... urtegustian 
esanakordetaniñor 
Anbotokoseñoreagaiti, 
akordetasan bakarrik  
otubrean, osea udaskenean. 
Disitesan, segun esandaustie, 
otubren erditasioan 
pasetasala. Tordun 
jentegustia:  
- Joder, gaudaegun... aber 
ekustebauu Anbotokoseñorea 
pasetan.  

Ori ausoaskok 
entzundotziet, sarri ademas. 
Turteitauen Urduñe,  
Urduñeko Antiguako 
Amabirjinen ingurun, 
ordaukonkuebea, nondan 
estakit bayebueno, ortidala 
urteitendauela, de  
yoatensala Anbotora.  

ezpabere argitasun bat: 
igual... handiagoa e? orain 
ikusten dana baino, por 
ejemplo esate kasu baten, 
horreek zelan esaten dira? 
dagoz sateliteak. Zer gaubean 
egoten bazara Gorbeian 
begira, ikusten dozuz 
satelite txikiak goian 
eskandalo ez? ibilten.  
GALDERA. Izarrak legez, ez? 
SANTOS. Ez, ez, ez, 
satelites. 
GALDERA. Handiagoak? 
SANTOS. Ez, izarren 
tamainokoak, baia mogimentu, 
segidu dabiltz. Eta hori 
baino handiagoa (argitasuna), 
eta bajuago, klaro, horreen 
alturan ez zan ikusten, 
ikusten bajuagoan  
argitasun bat “tzzzzzz”  
pasetan zala. Eta hai zan 
Anbotoko Señorea. Eukan 
fundamento gauza baten 
gaitik: nik beti... urte 
guztian ez zan akordetan inor 
Anbotoko Señoreagaitik, 
akordetan zan bakarrik 
oktubrean, o sea udazkenean. 
Eta izaten zan, segun esan 
daustie, oktubreren 
erditazioan pasetan zala. Eta 
orduan jente guztia: 
- Joder, gau da eguna... a 
ver ikusten badogu Anbotoko 
Señorea pasetan. 

Hori auzo askok entzun 
deutsiet, sarri ademas. Eta 
urteiten euan Urduña, 
Urduñako Antiguako Ama 
Birginaren inguruan, hor 
daukan kuebea, non dan ez 
dakit baia bueno, hortik dala 
urteiten dauela, eta joaten 
zala Anbotora.  

 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Jesus Etxebarriaren bertsioa 
 
 

Jesus Etxebarria baranbioarrak kontatu zidan bere 
herriko Maria Orueta “Koskorra”ri, 85 urteko emakumeari, 
1930ean edo entzun ziona. Ez da grabatua. 
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Anbotoko Anderea askotan ikusia zuela laino batekin 
pasatzen Anbototik Urduñarantza. “Era mal signo y peligroso 
verla, anunciaba cosa mala”. 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Marie Heleneren bertsioa 
 
 

Jesus Etxebarriaren emazteak, Mari Helene Gaztigar 
kanboarrak, idatziz eman zidan Baranbion entzun duena: hango 
emakume batek Anbotoko Anderea ikusia zuen Urduñatik 
Anbotorantza joaten, dana sutan eta eskuan orrazi bat zuela; 
haren ikustea zorion handia zen. 
 
MARI HELENE. Baranbion nintzelarik kondatu zautan emakume 
xahar batek Anbotoko Anderea ikusi zuela aldi bat baino 
gehiago. Emakume hura Baranbiokoa zen, Leon Otegi gure 
etxetiarraren amaginarreba. Begiak pizten zitzaizkion 
oroitzapen miresgarri haietaz mintzatzean. Anbotoko Anderea 
ikusi zuela zeruan zehar pasatzen Anbotoko peñatik Orduñako 
peñarat joan zela, arropa luze luze batean (urrezkoa izan 
litzatekeen), den-dena suz inguratua iduri zuen. Bere ile 
luzeak ere suaren kolorea eta mogimendua zuen. Esku batean 
urrezko orraze bat atxikitzen zuen. Zazpi urtetatik pasatzen 
zen gauez eta zorion izigarria zen hura ikusten ahal izatea. 
 
 
 
 
SUTAN PASATZEN 
Mariren bertsioa 
 
 

Marik Anbotoko Señorearen pasakerak aipatu zituen. 
Geroxeago, Zaloako katu baltza gezurrezkoa zela-eta, berriz 
azaldu zuen Anderea eta sorgin izena eman zion batetik 
bestera ibiltzen zelako. 

 
MARI. Anbotoko Señorarena... 
baibiltensala Anbototi 
serera, emengo atxera 
jotesan... Anbotitik 
Gorbeiko, Lekandako Atxera  
ibiltensala. 
... 
MARI. Talenagoko kontuk 
olantxesireandanak e? 
Sejenteak olantxe batabestea 
bildurtuten ibiltensirean. 
Tasorginek etaorrek,  
diñoi esistiteuela,  
orreke serak, selandaori  
sorginori... ibiltensana? 
Ba... enas akordetan, baye 

  
MARI. Anbotoko Señorearena... 
Ba ibilten zela Anbototik 
zerera, hemengo haitzera 
joaten zan... Anbototik 
Gorbeiko, Lekandako Atxera 
ibilten zala.  
... 
MARI. Eta lehenago kontuak  
holantxe zirean danak, e? Zer 
jenteak holantxe bata bestea 
bildurtuten ibilten zirean. 
Eta sorginak eta horreek 
dinoe esistiten eudiela, 
horrek zerak, zelan da hori 
sorgin hori... ibilten zana? 
Ba... ez naz akordetan, baia 
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serekoa... 
GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  
GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba! Sorgine, 
sorginenmoduin ibiltensan 
batera tabestera. Toribere 
pentzetandosu...? Nik,  
nikesdoto, nikesdeukot 
siñisterik e? Orreenkontuen 
serikesdaukat.  

zerekoa... 
GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  
GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba! Sorgina, sorginen 
moduan ibilten zan batera eta 
bestera. Eta hori bere 
pentsetan duzu...? Nik, nik 
ez dot, nik ez dot, nik ez 
daukat sinisterik, e? Horreen 
kontuen zerik ez daukat. 

 
 
SUTAN PASATZEN 
Juliaren bertsioa 
 

Duela hirurogei bat urte, zeberiotar batzuk ira 
kargatzen ari ziren mendian eta zama beti urratzen zitzaien. 
Orduan beleak bezala ikusi zituzten airean eta sua joaten 
zela, kea gibeletik. Iziturik dana bertan utzi eta etxera 
korrika. Anbotoko Dama zela esan zieten, leizez aldatzen 
zela. Juliak pentsatzen du holako gauzak egiazkoak 
diratekeela, ezin daitezkeela asma.  

Ikusle baten alabak kontatu zion Juliari, eta harek guri 
Jentil gatibatzaileak esan ondoan.  

 
JULIA. Emaztekioi, oi 
pasatuzayon nere neska 
ezagunbat, osea emaztekiori 
bizi izanbalinbazenguai 
izaintzituen 
lauetanoitamarbat urte,  
bearba ezainbertze, e? 
Bainorrek naiduerran,  
pues, guaidela iruetanoi 
urtedo iruetanoit... 
iruetanoibat urte. 
    Aiziren -urriaedo izan 
beartzen ta- idatze 
kargatzen, oi... idatzea 
pikat(ua), moztuazuten eta 
orduan oi orgata idiekin 
aiziren e kargatzen. 
Etaizirelaik or (Zeberion) 
kargatzen... orduan 
ayomentziren ta 
urratzenomentzen orga ... Le 
cargaban e “rrra”, oixe:  
etzuten zamik itenal ta 
etzuten... ondatzentzen.  
Eta olaizirelaik ya  
iluntzea elduta makurra 
tamakurra tamakurra. Eta 
orduan ola zirelaik 
ikusiomentzuten ainbertze 

  
JULIA. Emazteki hori, hori 
pasatu zaion nere neska 
ezagun bat, osea emazteki 
hori bizi izan balin bazen 
orai izanen zituen 
lauetanogoita hamar bat urte, 
beharbada ez hainbertze, e? 
Baina horrek nahi du erran, 
pues, orai dela hiruretanogoi 
urte edo hiruretanogoita... 
hiruretanogoi bat urte. 

Ari ziren -urria edo 
izan behar zen eta- iratze 
kargatzen, hori... iratzea 
pikat(ua), moztua zuten eta 
orduan hori orgata idiekin 
ari ziren kargatzen. Eta ari 
zirelarik hor (Zeberion) 
kargatzen... orduan  
ari omen ziren eta  
urratzen omen zen orga ... Le 
cargaban y “rrra”, horixe: ez 
zuten zamarik egiten ahal eta 
ez zuten... hondatzen zen. 
Eta hola ari zirelarik ja 
iluntzea heldu eta makurra 
eta makurra eta makurra. Eta 
orduan hola zirelarik ikusi 
omen zuten hainbertze bele... 
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bele... beleak bezala airean. 
Eta ikusi omentzute sua, su 
bat beza(la)... bakizu? Su  
garra, bakizu,  
luzetasuneran gakizela,  
eta ainbertze eke gibeletik. 
Izitu demontre ikaratuta 
ganomentziren denaketxea: 
ideak laxatu, orga utzi 
mendian -beno, laxatu ez, 
orga utzian- ta  
ganomentzire etxera, atsigabe 
ailatu omentziren denak 
izituak. Ta orduan 
erranomentzioten: 
- Zeuzueta? 

Bakizu, ya solasa 
etorri: 
- Bakizu zer pasatuden?  
Ola taola aiginen ta  
au pastuzaiku. 

Ta baserritarreke erran:
- Jesus! Ortaz izituzaitzen? 
Oi Anbotoko Dama zen,  
lezez xaindatzentzela. 

Guai eztakit Gorbeitik 
oi... Anbotora... Eztakiu, 
eztakiu zealdera, nik 
ezdatzuterratenaal 
zealdereta. Baino yendauk 
izituta etorrizirela  
bai. 

Nik ez... Niri  
erranaute esinestea olako  
gauzak, konprenitzen duzu? 
Baino neri olako yendea, 
bakizu? eztuenabeine  
pitxik estudi(orik?)... 
eztute burutik ateatzenaal  
ola gauzak. 
GALDERA. Zuri nork kontatu 
dizu, ikusi zuenak? 
JULIA. Neri alabak, bai. Neri 
alabak ... Zeberiokoa (zen 
ama). Berak biziziren... 
Orozkora esposatuzen 
emaztekioi: Larra,  
baserrik Larra, or 
Goikeriatik, or. Bai, alabak 
neri kontatunauen, orgen 
istoria eta nola deseitentzen 
e orga. 

beleak bezala airean. Eta 
ikusi omen zuten sua, su bat 
beza(la)... badakizu? Su 
garra, badakizu, 
luzetasuneran joaiki zela, 
eta hainbertze eke gibeletik. 
Izitu demontre ikaratuta joan 
omen ziren denak etxera: 
ireak laxatu, orga utzi 
mendian -beno, laxatu ez, 
orga utzi han- eta joan omen 
ziren etxera, hatsik gabe 
ailegatu omen ziren denak 
izituak. Eta orduan erran  
omen zieten: 
- Zer duzue eta? 

Badakizu, ja solasa 
etorri: 
- Badakizu zer pasatu den? 
Hola eta hola ari ginen eta 
hau pasatu zaiku. 

Eta baserritarrek erran:
- Jesus! Hortaz izitu 
zirezte? Hori Anbotoko Dama 
zen, lezez xaindatzen zela. 

Orai ez dakit Gorbeitik 
hori... Anbotora... Ez 
dakigu, ez dakigu zer aldera, 
nik ez dautzut erraten ahal 
zer aldetara. Baino jende 
hauek izituta etorri zirela, 
bai. 

Nik ez... Niri erran 
naute ez sinestea holako 
gauzak, konprenitzen duzu? 
Baino neri holako jendea, 
badakizu? ez duena behin ere 
pitxik estudi(orik?)... ez 
dute burutik ateratzen ahal 
hola gauzak. 
GALDERA. Zuri nork kontatu 
dizu, ikusi zuenak? 
JULIA. Neri alabak, bai. Neri 
alabak ... Zeberiokoa (zen 
ama). Berak bizi ziren... 
Orozkora esposatu zen 
emazteki hori: Larra, 
baserriak Larra, hor; 
Goikuriatik, hor. Bai, alabak 
neri kontatu nauen, orgaren 
istoria eta nola desegiten 
zen orga. 
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SUTAN PASATZEN 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Pikazaren informazioa nota idatzietan hartu dut. Hona 
zer esan zidan: 
 

Entzutea du Anbotoko Anderea sai zuziduna zela (“un 
buitre con zuzis”): zuziak lotu eta gero piztu, hegaztiaren 
gorpua ez erretzeko moduan, urrean. Berriemailearen ustez, 
jukutria hori legenda bat egiteko asmatu zuketen. Dena den, 
baliteke Anbotoko Anderea egiazki existitu izatea eta bere 
asuntuak izatea (ulertzera ematen du Andereak berak interesak 
izan zitzakeela sinestea sortzeko, handik probetxua idokitzen 
zukeela. Baina ez du zehazten zer probetxu mota).  
 
 
 
 
ANBOTOKO KOMEDIAK 
Pabloren eta Eulaliren bertsioa 
 
 

Pablo eta Eulali lehenengoz ikusi nituenean ez nuen 
magnetofoirik aldean, baina ondo gogoratzen naiz Anbotoko 
Señorea aipatu nienean Pablok hauxe erantzun zidala, barrez: 
“Bai, horrek gizonak praka barik bihalduten euazan”. Ondoko 
solasaldietan beti esaldi hori argitu nahiz ibil natzaie, 
baina gehienik alferretan: frakak aipatzen nizkien bakoitzean 
Sorgin Zuloko beleak (ikus beherago) ateratzen zidaten, 
istoria horretan gertatu zela-eta frakena.  

Azkenean, badirudi Anbotoko Señoreak ere holako 
“komediak” egiten zituela, jendeak biluzten omen zituen: 
egintza bera baina konnotazio sexualik gabe. Ohi bezala, 
Señoreak zazpi urte Supelegorren egin eta Anbotora joaten 
zen, garra zeriola. Horren kari Anbotora joaten ziren jendeak 
Señora ikustera, eta orduan zituen biluzik bihaltzen. Pablok 
gaineratu du Anbotora joan arren inoiz ez zutela Señorea 
ikusten. 

Anderea Anboton zegoenean uzta guti biltzen zen inguru 
haietan, baina urte onak ziren Orozko aldean. 

1985eko elkarrizketan kontatu zizkidaten Pablok eta 
Eulalik,  Sorgin Zuloko beleak esan ondoan.   
 

PABLO. Anbotoko Señorean  
ser istorioridakit:  
selan etortsan saspiurte  
eiteuesala Anboton da 
saspiurte or geureerrien. 
Supeleorren. Da  
etortesan dana (enfasi) 
garrrrradariola, garradariola 
etortesan bera  
bidean, seinarantza 
seinonantza. Bai. 

Bayan Anbotoko... 

 PABLO. Anbotoko Señorearen 
zer, istoria hori dakit: 
zelan etorten zan zazpi urte 
egiten euazala Anboton eta 
zazpi urte hor, geure 
herrian. Supelegorren. Eta 
etorten zan dana (enfasi) 
garrrra dariola, garra 
dariola etorten zan bera 
bidean, zein harantza  
zein honantza. Bai. 

Baia han Anbotoko... 
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Anboton komediak egineuesan  
bai. An komediakegineuesane 
jenteagas. Emenes, 
emenesdekotentzute... 
GALDERA. Zer komediak ziren 
horiek? 
PABLO. Ba, komediak, jentea 
kuxute, ba anegiteuesan,  
ba jenteabiluste, 
komediaseguru. Emendekorik 
estotiñosentzun, bai  
Anbotoko bai, Anbotono 
frakakendu tejenteabilusike, 
ba bialdute egiteuesala 
(barre)... Bai...... 
GALDERA. Eta Anboton 
gertatzen ziren komedia 
horiek, eta? 
PABLO. Bai, iñosentzun an 
komedia selaneineuesan  
da, saspiurte egiteuesan  
an da...  etabueno Oroskon, 
nik txabola neuken dandi 
lasterreandao beste 
kuebandibet, tan kuebean 
bestanbaturte. Bai. 
GALDERA. Bai baina prakak eta 
horiek? Orozkon ez baina 
Anboton. 
PABLO. Es, Anbotono komediak 
inauesala... selane 
joatesirean jenteaba askorik, 
ba komediakotesilaiños,  
baye... 
GALDERA. Nora joaten ziren? 
PABLO. Anbotora, Anbotora 
ikusten bera (Señorea). 
EULALI. Señorea ikustera, se 
saspiurte egiteuesan  
emen atxean, ta beste 
saspiurte Anboton.  
GALDERA. Han kueba dago eta 
hara joaten ziren? 
PABLO. Anboton kuebeadao... 
EULALI. Ba júatensan, ba 
suagas, suagas jenteaskok 
ikusidabela esatabin:  
sua botateieuen da  
júetasan... suan juateisanda: 
“Ointxe pasauda  
Anbotoko Señorea” gaubean 
esateudin. 
GALDERA. Gaubean beti? 
EULALI. Gaubean beti. Da 
“ointxepasauda Anbotoko 
Señorea: ba orduen saspiurte 
indaus orro, Anboton,  

Anboton komediak egin euazan, 
bai. Han komediak egin euazan 
jenteagaz. Hemen ez, hemen ez 
daukat entzute... 
GALDERA. Zer komediak ziren 
horiek? 
PABLO. Ba, komediak, jenteak 
kuxu eta, ba han egiten 
euazan, ba jentea biluzten, 
komediak seguru. Hemendikorik 
ez dot inoiz entzun, baia 
Anbotoko bai, Anboton frakak 
kendu eta jenteak biluzik,  
ba bihaldu eta egiten euazala 
(barre)... Bai... 
GALDERA. Eta Anboton 
gertatzen ziren komedia 
horiek, eta? 
PABLO. Bai, inoiz entzun han 
komediak zelan egiten euazan 
eta, zazpi urte egiten euazan 
han eta... eta bueno, Orozkon 
nik txabola neukan eta handik 
lasterrean dago beste kueba 
handi bat, eta han kuebean 
beste hainbat urte. Bai.  
GALDERA. Bai baina prakak eta 
horiek? Orozkon ez baina 
Anboton. 
PABLO. Ez, Anboton komediak 
egin euazala... zelan joaten 
zirean jenteak ba askorik, ba 
komediak egoten zireala 
inoiz, baia... 
GALDERA. Nora joaten ziren? 
PABLO. Anbotora, Anbotora 
ikusten bera (Señorea). 
EULALI. Señorea ikustera, zer 
zazpi urte egiten euazan 
hemen haitzean, eta beste 
zazpi urte Anboton. 
GALDERA. Han kueba dago eta 
hara joaten ziren? 
PABLO. Anboton kuebea dago...
EULALI. Joaten zan, ba 
suagaz, suagaz jente askok 
ikusi dabela esaten eudien:  
sua botaten ei euan eta 
joaten zan... suan joaten ei 
zan eta: “Oraintxe pasatu da 
Anbotoko Señorea” gaubean 
esaten eudien. 
GALDERA. Gaubean beti? 
EULALI. Gaubean beti. Eta 
“oraintxe pasatu da Anbotoko 
Señorea: ba orduan zazpi urte 
egin dauz hor, Anboton, eta 
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da Supalegorren beste 
saspiurte.” 
PABLO. Sorostenda jentea 
egotesen... 
EULALI. Sorosten gaubian 
egoteisen begire, untxe 
nosdan saspiurte, ikusteko 
gaubian. Nik estotikusi  
baye ori... 
PABLO. Baye esaudiela  
iñosekosi esataudien:  
sorostenda esaudiñosekosi, ba 
joaten. Garra botatabela 
joanorduan, berajoateorduan. 
Baye saspiurte  
yakingouden Itzingoteondon 
egonsala: “ointxedasaspiurte” 
ta egonsorosten,  
baye esiun  
iñokikusten. 
EULALI. Ba, iteiuena  
an saspiurte eonorduan,  
an jenero txarra kuxetaisan, 
gause gitxi. Da emen  
onorduen urte saya: 
emenonordun, urte  
txarrak (hemen). Da 
anonordunai, emen urteonak. 
GALDERA. Bai? Señorea zegoen 
lekun txarra... 
EULALI. Bai, Señorea zan 
lekuun txarra, oso gaxki. 
 

Supelegorren beste zazpi 
urte.” 
PABLO. Sorozten eta jentea 
egoten zan... 
EULALI. Sorozten gaubean 
egoten ei zan begira, 
oraintxe noiz dan zazpi urte, 
ikusteko gaubean. Nik ez dot 
ikusi baia hori... 
PABLO. Baia ez eudiela inoiz 
ikusi esaten eudien: sorozten 
eta ez eudien inoiz ikusi, ba 
joaten. Garra botaten ebala 
joan orduan, bera joate 
orduan. Baia zazpi urte 
jakingo eudien Itzingote 
ondoan egon zala: “oraintxe 
da zazpi urte” eta egon 
sorozten, baia ez ei euan 
inork ikusten. 
EULALI. Ba, egiten ei euan 
han zazpi urte egon orduan, 
han jenero txarra kuxetan ei 
zan, gauza gitxi. Eta hemen 
egon orduan urte saia:  
hemen egon orduan, urte 
txarrak (hemen). Eta han egon 
orduan hai, hemen urte onak. 
GALDERA. Bai? Señorea zegoen 
lekuan txarra... 
EULALI. Bai, Señorea zan 
lekuan txarra, oso gaizki. 
 

Anbotoko “komediak” nolakoak ziren zehazteko galdegin 
nien Pablo eta Eulaliri. Señoreak ez baitzuen gura inor 
beregana hurbil zedin, haize handia ateratzen zuen eta 
haitzetik behera botatzen zituen ondoratzen zitzaizkionak.  
 

PABLO. Anboton ineuesala 
komediak; emekokomedik 
estotiñosentzun ... Ba, 
Anbotoko komediek... 
joatesireala, joatensiala 
jentekosten da, ba 
botatxetibiera teiteuesala. 
 
EULALI. Jentea joatesan ordun 
ondora. 
PABLO. Ondora, ba an jentea 
despeñau, 
despeñauteiteuesala. Bai.  
EULALI. Ori bai bayemenes, 
emenes. 
PABLO. Es emeko serik 
estotiñosentzun. 
EULALI. Beno, frakape 

 PABLO. Anboton egin euazala 
komediak; hemeko komediarik 
ez dot inoiz entzun ... Ba, 
Anbotoko komediak... joaten 
zireala, joaten zireala 
jenteak ikusten eta, ba bota 
haitzetik behera eta egiten 
euazala. 
EULALI. Jentea joaten zan 
orduan ondora. 
PABLO. Ondora, ba han jentea 
despeñatu, despeñatu eta 
egiten euazala. Bai. 
EULALI. Hori bai, baia hemen 
ez, hemen ez. 
PABLO. Ez hemeko zerik ez dot 
inoiz entzun. 
EULALI. Beno, frakak bere 
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kendukotzisan! 
PABLO. Bai. 
EULALI. Berak axeandibat 
atatiuen, axea,  
axea ... Da andiatateiuen. 
Tajentea ondora  
joanorduko ba  
desaparesidu, beren ondoti 
jaurti. Esanegoten onduen 
iñor. Partara. Beragas 
isinparasan iñor, bertan. 

kenduko eutzezan! 
PABLO. Bai. 
EULALI. Berak haize handi bat 
ataratan ei euan, haizea, 
haizea ... Eta handia 
ataratan ei euan. Eta jentea 
ondora joan orduko ba 
desaparezidu, beren ondotik 
jaurti. Ez zan egoten ondoan 
inor. Partara. Beragaz ezin 
paratu zan, inor, bertan. 

   
ANBOTOKO KOMEDIAK 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulalirekin egindako hurrengo solasetan, 1986an, 
“komediak” azaldu ziren berriz eta haiei buruz argibideak, 
usteak eta interpretazioak eman zituen batez ere, nire 
galderei erantzunez. 

Andreak urte txarrak eragiten zituen bera zegoen lekuan 
eta hura ikustera Anbotora joaten zirenek makilak eramaten 
zituzten, ea jo eta hiltzen zuten, haren beldur zirelako: lau 
metroko garra botatzen zuen eta jendeak amilarazten zituen. 
Urkiolako lagun batek kontatu dizkio horrelakoak Eulaliri. 

Pabloren amamak, aldiz, esaten zuen jendeek Señoreari 
arropa -gona- kendu ziotela eta horregatik bere burua 
defendatzen zuela. 

Geroago Eulalik ohar egiten du jendeek ez zuketela hil 
nahi, bakarrik jakin nolakoa zen -oso ederra, naski- eta 
zergatik eragiten zuen eguraldi txarra, sikitea eta uriola. 
Orain, pistolak direla-eta ez ziratekeen Anderearen beldur, 
urrundik tirokatuko bailukete.  
 

EULALI. Ba, jentea, ba 
basorata saspigarren urtean 
etortesanordun -jenteak 
egunak apuntautedo 
eukiteuriesan: se saspiurte 
egitauesan emen da  
saspiurte Anboton.  
Da urtetaunordun  
daetorri onantza, emen 
urtetxarrak isitensian 
aisaspiurteak: bera emen  
otesanordun urte  
txarrak-. Ta jenteasko 
joatesan makilakasda. 
GALDERA. Makilakaz? Zertako? 
EULALI. Bai, makilakas aber 
jo, joeinde aber Señoria 
iltenbadaurie. Pentzatabin,  
ba “bisiridao”  
-bisirik egongosan, 
ustedonik-. Baña 
seregitotzin? Botateuen 

 EULALI. Ba, jentea, ba basora 
eta zazpigarren urtean 
etorten zan orduan -jenteak 
egunak apuntatuta edo  
eukiten eudiezan: zer zazpi 
urte egiten euazan hemen eta 
zazpi urte Anboton.  
Eta urtetan euan orduan eta 
etorri honantza, hemen urte 
txarrak izaten zirean haik 
zazpi urteak: bera hemen 
egoten zan orduan urte 
txarrak-. Eta jente asko 
joaten zan makilakaz eta. 
GALDERA. Makilakaz? Zertako? 
EULALI. Bai, makilakaz a ver 
jo, jo eginda a ver Señorea 
hilten badaudie. Pentsaten 
eudien, ba “bizirik dago”  
-bizirik egongo zan, uste dot 
nik-. Baina zer egiten 
eutsien? Botaten euan hiru 
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irumetro edolauen garra, sua, 
bera joatesanordun airan 
-segun-. Da orduana jentea, 
ba despeñau edo olan  
egiteko kasubatzutan 
paretansan segun.  
Señoreagana joatensirean 
ikustearrik daseñoreak 
esuengurebera iñokikusideyen.
 
GALDERA. Zergatik ez euan 
gura? 
EULALI. Estait, gu 
eskintzezan orko aldeti 
eskintzesanbisi 
(Anbotoaldean): emeti, 
Araneti, da gu Larran 
bisigintzesan. 
... 
GALDERA. Jendea joaten zen 
intentzio txarragaz, ez? 
Makilekin eta... 
EULALI. Beragana: seoser 
egiteko bildurra, baukien 
bildurra. Ba makilekin da 
joteko euren serean. 
... 
GALDERA. Orduan Señorak bere 
burua defenditen euan. 

metro edo lauen garra, sua, 
bera joaten zan orduan airan 
-segun-. Eta orduan jentea, 
ba despeñatu edo holan 
egiteko kasu batzuetan 
paretan zan, segun. 
Señorearengana joaten zirean 
ikustearrik eta Señoreak ez 
euan gura bera inork ikusi 
dagien.  
GALDERA. Zergatik ez euan 
gura? 
EULALI. Ez dakit, gu ez 
gintzezan horko aldetik ez 
gintzezan bizi 
(Anbotoaldean): hemetik, 
Aranetik, eta gu Larran  
bizi gintzezan. 
... 
GALDERA. Jendea joaten zen 
intenzio txarragaz, ez? 
Makilekin eta... 
EULALI. Beragana: zeredozer 
egiteko bildurra, baeukien 
bildurra. Ba makilekin eta 
joteko euren zerean. 
... 
GALDERA. Orduan Señorak bere 
burua defenditen euan. 

EULALI. Ba, klaro! 
Errasoyegas, e? Onbre! Bera 
diabruabadabe, bakean 
itxiteko (barre) esatenda 
diabruaribe. Bakean itxieskeo 
esdoto pentzetan eser  
txarrik pasaukodanik. 

Eta nik ori,  
nikesdaki bañegunbaten 
Urkiolarajoanordun  
Jerbasiori  
preguntaukotzat. Bai bai,  
preguntaukotzat, aurten 
isingara joateko, 
Sanprudentzio ta, oin 
Sanfraskotan, el cuatro 
deotubre isitenda, ilonen  
laugarrenean pasausan. 
... 

Júatesan bertara  
jentea, atxera taikustera 
nundaoen, eta beren... ba, 
egunbaten beren erropape 
gordeutzisan, bere gona 
Señoreari, beraribe 
gordeinotzisan erropak, 
egunbaten. Ori niregisonari 
entzunda deutzet: abuela, 

 EULALI. Ba, klaro!  
Arrazoiagaz, e? Hombre! Bera 
deabrua bada bere, bakean  
itxiteko (barre) esaten da 
deabruari bere. Pakean itxiz 
gero ez dot pentsetan ezer 
txarrik pasatuko danik. 

Eta nik hori, nik ez 
dakit baina egun baten 
Urkiolara joan orduan 
Gerbasiori preguntatuko 
deutsot. Bai bai, 
preguntatuko deutsot, aurten 
ezin gara joateko, San 
Prudentzio eta, orain San 
Fraskotan, el cuatro de 
octubre izaten da, hil honen 
laugarrenean pasatu zan. 
... 

Joaten zan bertara 
jentea, atxera eta ikustera 
non dagoen, eta beren... ba, 
egun batean beren erropak 
bere gorde eutsiezan, bere 
gona Señoreari, berari bere 
gorde egin eutsiezan erropak, 
egun batean. Hori nire 
gizonari entzunda deutsot: 
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berenamamak esanda 
-eukingousan eunda  
irurogei urte ya  
bereamamak-. Eta akesanda 
beren erropape egunbaten 
kenduinotzisela. Da gero 
joatensirena jentie  
ara makilekin beragana, 
Señoreagana, ba berake  
bilusipotausan jentea 
kanpora. 
GALDERA. Ondo egina e? 
EULALI. A, bai, ondo edo 
txarto baña bera, beraka oso 
defenditansan bereburua  
ondo. 
GALDERA. Zergatik nahi zuten 
hil? 
EULALI. Sergaiti... olan da 
sueta selan bota. 
Ileitekoadin es. Jakiteko 
selangoasan joatensirean, 
aber selangoasan ayandra. 
Daisen oso majea,  
guapisssima esataurien  
dala, oso majea. 
GALDERA. Baina Orozkon zazpi 
urte txarrak egiten eta ez 
zuten horregatik hil nahi? 
EULALI. Ba orduen es, 
gureurienjakin sergaitisen 
txarra urte... saspiurte 
sikita, eduriola etaolan, 
gausagitxi kuxetasan,  
garia, artoa eta gausa 
gitxikuxetasan bera, Señorea 
emenotesanordun. 
GALDERA. Horregatik beharbada 
hil gura zuten? 
EULALI. Estakiba,  
intensiñoak eukiteuriesan 
bera ikusi taber... edo 
infernuko deabrun aurrera 
júateko bildurreukien. 

Ta oingojentiek 
esuenukiko bildurrik,  
aituten dusu? Se bayoasen 
pistolabategas durruneti  
“ki ka ki” eingotzien.  
Baña orduan esegon  
olangorik eta júatesen 
makilakin, sarda ta kodaña  
taolango isutenlepun,  
ba defenditekourek, aber  
seresatendotzien, aber 
segatieitendeun urte  
txarra emen otendan  

abuela, beren amamak esanda  
-eukingo euazan ehun eta 
hirurogei urte ja bere  
amamak-. Eta hak esanda beren 
arropak bere egun baten  
kendu egin eutsiezala. Eta  
gero joaten zirean jenteak 
hara makilekin beragana, 
Señoreagana, ba berak  
biluzik bota euazan jenteak 
kanpora. 
GALDERA. Ondo egina e? 
EULALI. A, bai, ondo edo 
txarto baina bera, berak oso 
defenditan zan bere burua 
ondo. 
GALDERA. Zergatik nahi zuten 
hil? 
EULALI. Zergaitik... holan 
eta sua eta zelan bota. Hil 
egiteko adina ez. Jakiteko 
zelangoa zan joaten zirean, a 
ver zelangoa zan hai andra. 
Eta ei zan oso majea, 
guapisssima esaten eudien 
dala, oso majea. 
GALDERA. Baina Orozkon zazpi 
urte txarrak egiten eta ez 
zuten horregatik hil nahi? 
EULALI. Ba orduan ez, gura 
eudien jakin zergaitik zan 
txarra urte... zazpi urte 
sikite edo uriola eta holan, 
gauza gitxi kuxetan zan, 
garia, artoa eta, gauza gitxi 
kuxetan zan bera, Señorea, 
hemen egoten zan orduan. 
GALDERA. Horregatik beharbada 
hil gura zuten? 
EULALI. Ez dakit ba, 
intenzinoak eukiten eudiezan 
bera ikusi eta a ver... edo 
infernuko deabruaren aurrera 
joateko bildur eukien. 

Eta oraingo jenteak ez 
euan eukiko bildurrik, 
adituten duzu? Zer bajoazen 
pistola bategaz eta urrunetik 
“ki, ka, ki” egingo eutsien. 
Baina orduan ez egoan 
holangorik eta joaten zan 
makilekin, sarda eta kodaina 
eta holango ei zuten lepoan, 
ba defenditeko eurak, a ver 
zer esaten eutsien, a ver 
zergaitik egiten dauen urte 
txarra hemen egoten dan 
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orduen. 
... 

Leenau, ba esegoan 
bearrea moduripe, eta  
jente asko pastore edo basoan 
asko ibiltensan. Eta jentea 
ulertuteun gausegeago  
oinbaño. 

orduan.  
... 

Lehenago, ba ez egoan 
beharra modurik bere, eta 
jente asko pastore edo basoan 
asko ibilten zan. Eta jenteak 
ulertuten euan gauza gehiago 
orain baino. 

 
1987an Eulali berriz ikusi nuenean, esan zidan bere 

gizonaren (Pabloren) aitak, Petroleorekin zegoela Itzingoteko 
txabolan, Anbotoko Señorea ikusi zuela gau batez, bi metroko 
garra botatzen zuela. 
 
 
 
 
FAMILIARRENGATIK KONDENATU 
Pabloren bertsioa 
 
 

“Anbotoko Señoreak istoriala dauka euki ... Horrek 
bastante istorio luzea eukin behar dau”, esan du Justok 
(Sutan Pasatzen). Istorial horretan Anderearen jatorria dugu, 
zergatik eta nola hasi zen airean ibiltzen. Pabloren eta 
Eulaliren ustez, familiarrak aurkitzen dira horren hasieran.  

Pabloren bertsioa aski lainotsuada: Anbotoko Señorea 
neskame egon zan neskazahar batekin. Neskazaharrak (?) 
familiarrak zabaldu zituen eta orduan neskamea kondenatu zen 
beti airean ibiltzera, zoruan gelditu ezinik. Itzinan harpe 
handia dauka. 
 
PABLO. Bai, su, Anbotoko 
Señorea isene krida egon 
neskasarremategas. Da 
neskasarrake kondenauieuen: 
neskasarrake, ba 
abadeatopautzene letxe  
-ak abadellabereak- seraba 
neskasarrak sabalduesan 
seroko, trasteok. Eta  
ak... a ordun kondenauisen 
ai, aneskasarrata (?) alan. 
Agaiti soruen, soruen 
paretako serik 
eseukan: beti aidan. Da  
Itzinenbere bauko, ba  
kueba mortala, 
kilometroadauka akuebeak 
barrunde... an iminten sala. 

  
PABLO. Bai, zu, Anbotoko  
Señorea ei zan krida egon 
neskazaharren bategaz. Eta 
neskazaharrak kondenatu ei 
euan: neskazaharrak, ba 
abadeak topatu eutsen letxe 
-hak abade llabereak- zera, 
ba neskazaharrak zabaldu 
euazan zerok, trasteok. Eta 
hak... ha orduan kondenatu ei 
zan hai, ha neskazaharra (?) 
eta halan. Hargaitik zoruan, 
zoruan paretako zerik ez 
eukan: beti airan. Eta 
Itzinan bere badauka, ba 
kueba mortala, kilometroa 
dauka hak kuebeak barruan 
eta... han iminten zala. 
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FAMILIARRENGATIK KONDENATU 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulaliren bertsioa argiagoa eta logikoagoa Orozkoko 
mitoen testuinguruan. Haien kapituluan ikusiko den bezala, 
familiarrak dauzkanak ezin du hil, eta eman egin behar ditu: 
orduan hartzailea da kondenatzen.  

Señorea izango zena, beraz, krida egon zela neskazahar 
baten etxean. Ugazandereak familiarrak (jamerilak) zeuzkan 
Axpuruko Jentil Zulon hartuta eta, hil orduan, neskameari 
eman zizkion. Hau geroztik kondenatua dago airean su eta gar 
ibiltzera; zazpi urte Anboton egiten ditu eta beste zazpi 
Gorbeiako Supelegorren. 
 

GALDERA. (Anbotoko Anderea) 
krida egon zela neskazahar 
batekin... 
EULALI. Egonsan krieda 
neskasar batekin, Anbotoko 
Señorie. Eta (neskazaharrak) 
einotzesan donatu  
gausebatzuk -“jamerilas” 
esatenyakon gausabatzuk, 
jamerilak-. Da orreik 
(jamerilak) aseñoreak 
(ugazandereak) eukesan kuxute 
Aspuruko Aspean, 
Aspurukoaspean kuxute:  
olango ulie... eulitxubetzuk, 
kajabaten. Eta ilteko 
momentoan horreri  
(Anbotoko) Señororreri 
einiotzesan donatu: 
neskasarrak kridai, 
neskatxieri, oriseñorari 
donatu. Eta agaiti einsen 
kondenatu: ai isinsan gero... 
betiairan esatenotzen 
ibilikodala.  

Eta suekin ibiltesan 
beti airan: Anboton egiteusan 
saspiurte eta orkoatxean  
bestesaspiurte,  
emen (Supelegorren). 

Einotzen kridari esan 
(neskazaharrak): 
- Ni donautukotzut gausebat, 
artuko dosu? 

Te: 
- Baai, andra, artukodot 
-esautzan usabandreari. Eta 
orduan emonotzesan berari 
-nire ama kontetaunolan- aiki 
moskak  
areri: kajatxu bat.  

 GALDERA. (Anbotoko Anderea) 
krida egon zela neskazahar 
batekin... 
EULALI. Egon zan krida 
neskazahar batekin, Anbotoko 
Señorea. Eta (neskazaharrak) 
egin eutzesan donatu gauza 
batzuk “jamerilas” esaten 
jakon gauza batzuk, 
jamerilak-. Eta horreek 
(jamerilak) hak señoreak 
(ugazandereak) eukazan kuxuta 
Axpuruko Axpean, Axpuruko 
Axpean kuxuta: holango 
euliak... eulitxu batzuk, 
kaja batean. Eta hilteko 
momentuan horreri (Anbotoko) 
Señora horreri egin ei 
eutsiezan donatu: 
neskazaharrak kridari, 
neskatxeari, hori Señorari 
donatu. Eta hagaitik egin zan 
kondenatu: hai ezin zan 
gero... beti airan esaten 
eutsen ibiliko dala.  

Eta suarekin ibilten zan 
beti airan: Anboton egiten 
euazan zazpi urte eta horko 
haitzean beste zazpi urte, 
hemen (Supelegorren). 

Egin eutsen kridari esan
(neskazaharrak): 
- Nik donatuko deutsut gauza 
bat, hartuko dozu? 

Eta: 
- Baai, andra, hartuko dot 
-esan eutsen uzabandreari. 

Eta orduan emon eutsezan 
berari -nire amak kontetan 
euan holan- haik moskak 
hareri: kajatxu bat.  
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(...Eta neskazaharrak) 
esautzan kridari: 
- Eskerrikasko. Da bai, 
betibilikosara aidan 
-esautzan señoreak krideari-, 
betibilikosara aidan,  
garra dariola. 

Eta olantxe ibilisan: 
saspiurte iteuesan  
Anboton eta beste saspi  
emen Aspurun (sic: 
Supelegorren esan nahi du?). 
GALDERA. Eta moskak eman 
barik ezin zuen hil? 
EULALI. Esinsan il. Moskeak 
isisiren orrebitxo  
orreik, jamerilogorrik,  
gauso orrik, gauso txarrok.  
GALDERA. Batzutan deitzen 
dituzu sorginak. Gauza bera 
da? 
EULALI. Orisiran, ba, 
gausaberada, dana, esatotzin 
jamerilabadira sorgiñak. 
Orixe. Aditusu? 
 

(...Eta neskazaharrak) 
esan eutsen krideari: 
- Eskerrik asko. Eta bai,  
beti ibiliko zara airan -esan 
eutsen señoreak kridari-,  
beti ibiliko zara airan, 
garra dariola. 

Eta holantxe ibili zan: 
zazpi urte egiten euazan 
Anboton eta beste zazpi 
hemen, Axpurun (sic: 
Supelegorren esan nahi du?). 
GALDERA. Eta moskak eman 
barik ezin zuen hil? 
EULALI. Ezin zan hil. Moskeak 
izan zirean horreek bitxo 
horreek, jameril gorriak, 
gauza horreek, gauza txarrok. 
GALDERA. Batzutan deitzen 
dituzu sorginak. Gauza bera 
da? 
EULALI. Hori zirean, ba, 
gauza bera da, dana, esaten 
eutsien jamerilak badira 
sorginak. Horixe. Aditu duzu?

 
 
 
ELIZARA EZ 
Sofiren bertsioa 
 
 

Anbotoko Señorearen jatorri desberdina kontatu zuen 
Sofik. Emakume bat ez zen elizara joaten eta senarrak bortxaz 
eraman zuen, hestuta eta idiakaz; barrura ez sartzearren, su 
eta gar ihes egin zuen, eta engoitik hortik dabil bueltaka.  

Sofik bere auzo Gabrielari entzun dio, eta 1987ko 
elkarrizketan kontatu. 
 

SOFI. Ba, pentzetanenduna  
da Anbotokoseñora elexara 
yoangures. Deroangodin,  
deroanodin  
estute, ba idikas 
elexondoraño. Baek 
elexakoatetan eldurdini 
(barre) sutegarr eskapau. 
GALDERA. Nork eroan zuen? 
SOFI. Ba, estaipa gisona 
eukinbadeuen, elaba... 
batematzuk eroandaudin 
elexara: joan eroan  
guredodin elexara, 
sesisenjoaten elexarata. 
Danbotoko Señorea elexara 

 SOFI. Ba, pentsetan nenduana 
da Anbotoko Señorea eleizara 
joan gura ez. Eta eroango 
eudien, eta eroan eudien 
hestuta, ba idiakaz 
eleizaondoraino. Baia harek 
eleizako atetan heldu orduan 
(barre) su eta gar eskapatu. 
GALDERA. Nork eroan zuen? 
SOFI. Ba, ez dakit ba gizona 
eukin baeuan, ela ba...  
baten batzuk eroan eudien 
eleizara: joan eroan gura 
eudien eleizara, zer ez ei 
zan joaten eleizara eta.  
Eta Anbotoko Señorea eleizara 
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joaneseitearren, ba suten  
eskapauulata.  
Ordabilela bueltaka 
esatodinde. 
GALDERA. Eroan zutenean ez 
zen Anbotoko Señorea, normala 
zen... 
SOFI. Klaro, klaro. 
Normala... belexara 
esieungoangure.  
GALDERA. Nork kontatu dizu? 
SOFI. Biekoak  
(Gabrielak)... yakiteuen 
bayasko. Bestobat esatauen, 
elapeña, esaneuntzun 
aipeñakoa...? 

joan ez egitearren, ba sutan 
eskapatu euala eta.  
Hor dabilela bueltaka  
esaten eudien eta. 
GALDERA. Eroan zutenean ez 
zen Anbotoko Señorea, normala 
zen... 
SOFI. Klaro, klaro.  
Normala... ba eleizara ez ei 
euan joan gura.  
GALDERA. Nork kontatu dizu? 
SOFIK. Behekoak 
(Gabrielak)... jakiten euan 
baia asko. Beste bat esaten 
euan, ela Peña, esan neuntzun 
hai Peñakoa...? 
 

Peñako sorgina ere (V. kap.”Sorginak”) ez zen elizara  
joaten.  
 
 
 
 
KARITATERIK EZ 
Marie Heleneren bertsioa 
 
 

Sutan pasatzen idatzi eta, Anderearen jatorria gaineratu 
zuen Mari Helenek, haren senarrak Baranbioko Maria Orueta 
“Koskorra”ri entzunda. Andere aberats eder batek bortizki 
botatzen zituen ogi eske joaten zitzaizkion txiroak; 
hoietariko bat Kristo izan zen, eta harek kondenatu zuen 
sutan eta tximisten artean ibiltzera, negarrez, arima erratua 
bezala: zazpi urte pasatzen du Anboton eta beste zazpi 
Urduñan. 
 
MARI HELENE. Ene senarrak, berriz, entzun du askotan Maria 
Orueta “Koskorra” deitu Baranbioko baserri baten jabea. 
Horrek ere ikusia zuen Anbotoko Anderea. Esaten zuen andere 
aberats eta podere handikoa zela, ederra ere bixtan den 
bezala. Pobreak joaten zitzazkon eskatzera ogia, eta denak 
botatzen zituen etxe ataritik ezer eman gabe, dena oihu eta 
madarikazione. Egun batez eskale hauetarik bat holako manera 
gaixtoekin mehatxatu zuen eta eskuak hutsik igorri. Delako 
eskalea Kristo zen. Orduan honek kondenatu zuen Anbotoko 
Anderea etengabe ibiltzera mendiz mendi suz inguraturik, 
ortzi eta ximisten artean. Zazpi urte pasa eta ikusten ahal 
zen berriro gau batez zeruan. Anbotoko menditik Orduñako 
mendira joan zen, negarrez eta kexu, arima erratua bezala. 
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SUPELEGORREKO BELEAK 
Sofiren bertsioa 
 
 

Urigoitiko abade bat soro eta larreak bedeinkatzera joan 
zen bereterrarekin. Supelegorreko haizpean egon eta atzera 
bidean mendia belez betea zen eta abadea konturatu zen 
haitzuloan ahantzi zuela estola; monagilua bila joan zen eta 
etorritakoan kontatu zuen estola kendu bezain laster bela 
guztiak sartu zirela harpera: estola atean egon zeno ezin 
zuten barrura sartu. 

Zalduna eta abadea esan ondoan kontatu zuen Sofik, 
Supelegorreko harpeagatik galdegin nionean.  
 

SOFI. A, ori sera? Ba, 
Uriuitiko abadea orrek 
bedeinkisiñoan joanorduno 
juanisirian, orr abadea  
joanisene bedeinketuten 
monagilluas ... Sanjuan  
inguruin emeti pasetansirean; 
kanpoabedeinketutendeuen... 
 
JUAN. Kanpoa, kosetxea, 
garie... 
SOFI. Bai, ba ostaintxeanbe, 
kanpoa berebai, e?  
Da gero Supeleorreko  
kuebara elduisirean 
tajarriteparau, an. Da,  
ba an emongeine  
denporaldirenbat.  
Da estaitxitene estolea,  
an aistute? Detorriordun 
bidesatibeteinordun, 
abadeakesaniuen: 
- Ai, gukinduitekoa! 
- Ser dabata? (monagiluak). 

Ensegidigerriun  
abadeak: dana, mendi beteri 
belas, belas. Desaun: 
- Gukeindueitekoa! 
- Seindubata? 
- Ba, estoleitxiduantxe, 
jarriteongarenlekuin. 
 
- Ba, neukekarrikoot 
-monagilluak- neukarrikoot. 
 

Da: 
- Baekarrikookero? 
- Bai, bai, neukekarrikoot. 
 

Da joanisen da  
karriuen, da: 
- Serekosidopa? 

 SOFI. A, hori zera? Ba, 
Urigoitiko abade horrek 
bedeinkazinoan joan orduan 
joan zirean, hor abadea  
joan ei zan bedeinkatuten 
monagiluagaz ... San Juan 
inguruan hemetik pasetan 
zirean; kanpoa bedeinkatuten 
euan... 
JUAN. Kanpoa, kosetxea,  
garia... 
SOFI. Bai, ba osterantxean 
bere, kanpoa bere bai, e? 
Eta gero Supelegorreko 
kuebara heldu ei zirean eta 
jarrita paratu, han. Eta,  
ba han emongo eudien 
denporaldiren bat.  
Eta ez dau itxiten estolea, 
han ahaztuta? Eta etorri 
orduan, bide zati bat egin 
orduan, abadeak esan ei euan:
- Ai! Guk egin dogu egitekoa!
- Zer da ba eta? (monagiluak)

Ensegida igarri euan 
abadeak: dana, mendia beterik 
belaz, belaz. Eta esan euan: 
- Guk egin dogu egitekoa! 
- Zer egin dugu ba eta? 
- Ba, estolea itxi dogu 
hantxe, jarrita egon garan 
lekuan. 
- Ba, neuk ekarriko dot 
-monagiluak- neuk ekarriko 
dot. 

Da: 
- Bai ekarriko dok gero? 
- Bai, bai, neuk ekarriko 
dot. 

Eta joan ei zan eta 
ekarri euan, eta: 
- Zer ikusi dok ba? 
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- Ene! Ni kuxidodaneana 
estolori, dana pela gusti 
danaparrure yoandires. 
Aneondis, bela andik,  
eta danajoandisbarrure. 

Bai ai (estolea) 
egoanletxean... isinsartu 
(beleak haizpera), estolea 
atetan (barre). 
GARI. Elizako gauza zelako...
SOFI.  Bedeink(atu)... Bai, 
estoleasan leen, ba  
denerako. 
GALDERA. Zer ziren bele 
horiek? 
SOFI. Estaipa. 
GALDERA. Deabruak edo...? 
SOFI. Isingo sirean...  
Abadea larri. Bai, belak bai, 
bai belak: bai belak tipua, 
baye... 
GALDERA. Ez duzu entzun 
Supelegorren norbait bizi 
zela? 
SOFI. Ees... 
GALDERA. Anbotoko Señorea 
edo...? 
SOFI. Bai, Anbotokoa bai! 
 

- Ene! Nik kuxu dodanean 
estola hori, danak bela guzti 
danak barrura joan diraz. Han 
egon diraz, bela handiak, eta 
danak joan diraz barrura. 

Baia hai (estolea) egoan 
letxean... ezin sartu  
(beleak haizpera), estolea 
atetan (barre).  
GARI. Elizako gauza zelako...
SOFI. Bedeink(atu)... Bai, 
estolea zan lehen, ba 
denerako. 
GALDERA. Zer ziren bele 
horiek? 
SOFI. Ez dakit ba. 
GALDERA. Deabruak edo...? 
SOFI. Izango zirean...  
Abadea larri. Bai, belak bai, 
bai belak: baia belak tipoa, 
baia... 
GALDERA. Ez duzu entzun 
Supelegorren norbait bizi 
zela? 
SOFI. Eez... 
GALDERA. Anbotoko Señorea 
edo...? 
SOFI. Bai, Anbotokoa bai!  

 
Ikus segida gorago, Sutan pasatzen kondairan. 
Beleak Supelegorrekoak baitziren, galdegin nion Sofiri 

ea zer ikusirik zeukaten Anbotoko Señorarekin. Ezetz borobila 
izan zen erantzuna. 
 
 
 
 
SORGIN ZULOKO BELEAK  
Eulali eta Pabloren 1. bertsioa 
 
 

Artzainek mutiko bat agindu zuten Urigoitiko Jentil 
Zulora (Sorgin Zulo, bigarren bertsioan) kandela bedeinkatua 
ipintzen. Kanpoan zeuden sorginek -beleek- ezin zuten barrura 
sartu kandela hor zegoela, eta artzainei eraso zitzaizkien. 
Hauek atzera bihaldu zuten mutikoa kandela kentzera. Eta 
kendu zuen, baina negar bat utzi eta berriz beleak erasoka. 
Mutikoa berriro joan eta aiztoaz karrazkatu zituen kandela 
arrastoak. Beleak barrura sartu eta bake eman zieten 
artzainei. 

Istoria hau kontatu zuten galde egin nielarik zergatik 
Anbotoko Señoreak “praka barik bihaltzen zituen gizonak”, 
Pablori entzun uste izan nuen bezala. Lehenengo bertsio hau 
1985eko agorrilean grabatu nuen, Amurrioko jaietako musikaren 
artean.  
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EULALI. Pastoreak agindueban 
mutiko bat Jentisulora  
kandela bereinkatua ipinten. 
Da kendu es... ai kendu 
esauelako... 
PABLO. Sorgiñak egosian 
kanpoan... 
EULALI. Egon, etxon ... 
Onsirean, ba kanpuan, 
sorgiñak. Da kandelea eukien 
an suloan, deisinsirean 
sartu. Da sorgiñak 
joanyakisan (pastoreei) 
txabolara da danairi fraka 
kenduelean eta 
ilbiarreanibiliusan 
pastoreagustiak. Da eskapa 
ebien (pastoreek), mutikoari 
esaotzien: 
- Mutiko, júen sadis ara ta 
kenduiotzesuei  
kandela, baye ondo  
kenduik e? Eseikitxi 
tantakadaripe geroan 
kandeleenik, se emen  
ilbeagaitusak. 

Se dana belas beteri  
txabolagustie pareyakienta.  
Da kendurienorduen sera, 
kandela andik, belo  
dana sartusianara  
-sorgina- parrura. 
GALDERA. Zergatik frakak 
kendu? 
EULALI. Ba, gurautzisan  
fraka kendu, ba aikandelea 
kendudeyuenandik, espabe 
esotzienitxiten bisiten. 
PABLO. Isinsienansartu, 
isinsienansartu ...  
Sorgiñekegosien kanpuen 
Jentilsuloti. Da  
serenoti, kanpoti 
sireanbitartean 
pastorebateri, mutikobateri, 
agindutzien an 
kandelabedeinketu ifinteko. 
Da kandelabedeinketu 
iminiotzien, detorsienordun 
isinsartu. Baye sorginek 
bekien nortzukisetuotzen. 
Dara txabolarayoansirean, 
txaboleari ganeko tellatua 
kenduri komedieginotzen.  
Da mutikori  
agindudien aikandela 
kentzean. Da, 

 EULALI. Pastoreak agindu  
eben mutiko bat Jentil Zulora 
kandela bedeinkatua ipinten. 
Eta kendu ez... hai kendu ez 
eualako...  
PABLO. Sorginak egon zirean 
kanpoan... 
EULALI. Egon, itxo egin ... 
Egon zirean, ba kanpoan, 
sorginak. Eta kandelea eukien 
han, zuloan, eta ezin zirean 
sartu. Eta sorginak joan 
jakizan (pastoreei) txabolara 
eta danairi frakak kendu 
ahalean eta hil beharrean 
ibili eudiezan pastoreak 
guztiak. Eta eskapatu eudien 
(pastoreek), mutikoari esan 
eutsien: 
- Mutiko, joan zaitez hara 
eta kendu egiotsezu hai 
kandelea, baia ondo kendu 
egik, e? Ez egik itxi 
tantakadarik bere gero han 
kandelarenik, zer hemen hil 
behar gaituzak. 

Zer dana belaz beterik 
txabola guztia paratu jakien 
eta. Eta kendu eudien orduan 
zera, kandelea handik, bela 
danak sartu zirean hara 
-sorginak- barrura. 
GALDERA. Zergatik frakak 
kendu? 
EULALI. Ba, gura eutsiezan 
frakak kendu ba, hai kandelea 
kendu dagien handik, ezpabere 
ez eutsien itxiten biziten. 
PABLO. Ezin zirean han sartu, 
ezin zirean han sartu ... 
Sorginak egon zirean kanpoan 
Jentil Zulotik. Eta 
serenotik, kanpotik zirean 
bitartean pastore bateri, 
mutiko bateri, agindu eutsien 
han kandela bedeinkatua 
ipinteko. Eta kandela 
bedeinkatua imini eutsien, 
eta etorri zirean orduan ezin 
sartu. Baia sorginak baekien 
nortzuk izetu eutsien. Eta 
hara txabolara joan zirean, 
txaboleari ganeko teilatua 
kendurik komedia egin 
eutsien. Eta mutiko hori 
agindu eudien hai kandelea 
kentzean. Eta, ba kandela 
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bakandelakendute joansan bai 
kandeleari jausiakon 
negarrapurbat ara, sorura. Ta 
barrisbere txabolara! 
(sorginak). 
- Tondo kendutzek? 
(pastoreek). 
- Baai (mutikoak). 
- Ba, joan da obeto 
kenduyotzek! 

Te joan da kenduten,  
kutxilloas arraskauten  
serori ta ya  
orduneineudin bakea, 
orduninodienmakea. 
GALDERA. Eta non dira frakak 
istoria honetan? 
PABLO. Ba, ordin, ordinsen, 
prakaketa... bai, ba  
komediakinotzen 
pastoreairi... (barre). 
 

kenduten joan zan baia 
kandeleari jausi jakon negar 
apur bat hara, zorura. Eta 
barriz bere txabolara! 
(sorginak). 
- Eta ondo kendu deutsek? 
(pastoreek). 
- Baai (mutikoak). 
- Ba, joan eta hobeto kendu 
egiotsek! 

Eta joan da kenduten, 
kutxiloagaz arraskatuten zer 
hori eta ja orduan egin 
eudien bakea, orduan egin 
eudien bakea. 
GALDERA. Eta non dira frakak 
istoria honetan? 
PABLO. Ba, orduan, orduan zan 
prakak eta... bai, ba 
komediak egin eutsien 
pastoreairi... (barre). 

   
 
 
SORGIN ZULOKO BELEAK  
Eulali eta Pabloren 2. bertsioa 
 
 

Bigarren aldiz Eulali eta Pablo solastatu nituenean 
berriz esan zidaten istoria. Lehenagoko zaharrei entzun diela 
esan zuen Pablok eta Gaua gauezkoentzako ondoan kontatu zuen. 
 

PABLO. Seran, se... egosan 
siloaten -da orisuloa 
baakinondaba nik, alaxe 
Urigoititorti  
gorautxoandao: Sorginsulo  
esatenyako oinbe,  
Sorginsulo areri esatenyako, 
e? Da, banurteteudin 
sorginoketa, ba,  
egunesetziela sorgineke 
anegotenda mutilbepotaudin 
-pastorebat, potikoa- 
botaudien an kandela 
bedeinketuiminten. Da kandela 
bedeinketuriminiotzien,  
bai kandelabedeinketu 
iminieskero sorginek  
isinpasau barrure  
(barre). Da txabolori  
bere seguru dana -soyekas,  
ba konsespedes ementzanleenao 
txabolea-: Aipe  
(zohiak) danak soltauteba.  

 PABLO. Zeran, ze... egon zan 
zulo baten -eta hori zuloa 
badakit non da ba nik, halaxe 
Urigoiti eta hortik 
goragotxuan dago: Sorgin Zulo 
esaten jako orain bere, 
Sorgin Zulo hareri esaten 
jako, e? Eta, ba han urteten 
eudien sorginok eta, ba, 
egunez ez zireala sorginak 
han egoten eta mutil bat bota 
eudien -pastore bat, potikoa-
bota eudien han kandela 
bedeinkatua iminten. Eta 
kandela bedeinkatu hori imini 
eutsien, baia kandela 
bedeinkatua imini ezkero 
sorginak ezin pasatu barrura 
(barre). Eta txabola hori 
bere seguru dana -zohiakaz, 
ba con céspedes hemen zan 
lehenago txabolea-: Haik bere 
(zohiak) danak soltatuta ba. 
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Motikori agindudien 
(pastoreek): 
- Joanai, mutil, da aixe 
kandelai kenduik. 

Bai mutikori yoanes. 
Badoa, bae kandelea  
kenduen, baye itxiuen 
kandelaen negarrapurbatan.  
Da kandelaenegar daola, 
bedeinketuesan  
disinpasau besteok. Da  
barris dinbaloindo! Da  
gero: 
- Joan da ba ondo arraskak   
an jauseok, parauk  
kandelaen negarrenbat. 

Da mutikori joan donnndo 
arraskaute iminieun  
taordin gero pakea ya. 
EULALI. Bai baye ori 
txoribatzusiran. Pastoreak 
eginotzin ori, mutilebateri e 
ipiñiaso kandela negarra 
anba... kandela isituta 
bereinkatua atxean.  
Da txoriak isinsartusiran, 
txoribasbatzu sirean, belak, 
 belak isinsartu barrura: 
ikusiusan mutikoak,  
beralboan egosan. Baya 
joansirean pastoreakana 
basora... belak... eta pikeka 
frakakustiak kentzeko  
moduen, da pikeka, bastar 
gustitati pikeka esotzien 
erpakata iten da? 

Ba, mutille barris 
agindueben, ba kentzeko 
aekandelea, dondo 
arraspaudeyela sorua, se 
espabere auren askasie 
isingosalaan, se esotzien 
itxiten bisiten, begia 
batarabearda dana. Da  
mutiko orre yóaneisen da 
kenduieuen kandela da  
gero sartuisirean. 
- Ene! Belas, ba beteta  
sartu da barrura -esaniotzen 
gisona-, atea betean  
sartudira danabarrura. 

Da geago... Ba, bake. 
GALDERA. Non dago Sorgin Zulo 
hori? 
PABLO. Ori dao guretzeti 
artesartes, gure... Ba, 
Arrabarakobidean, bai, 

 Mutiko hori agindu eudien 
(pastoreek): 
- Joan hadi, mutil, eta haixe 
kandela hai kendu egik. 

Baia mutiko hori joan 
ez. Badoa, baia kandelea 
kendu euan, baia itxi euan 
kandelaren negar apur bat 
han. Eta kandelaren negarra 
dagoela, bedeinkatua zan  
eta ezin pasatu besteok. Eta 
barriz dinbala oraindo! Eta 
gero: 
- Joan eta ba ondo arraska 
egik han jausi dok, paratu 
dok kandelaren negarren bat. 

Eta mutiko hori joan eta 
onnndo arraskatuta imini euan 
eta orduan gero pakea ja. 
EULALI. Bai baia hori txori 
batzuk zirean. Pastoreak egin 
eutsien hori, mutile bateri 
ipini arazo kandela negarra 
han, ba... kandela izetuta 
bedeinkatua haitzean. Eta 
txoriak ezin sartu zirean, 
txori baltz batzuk, belak, 
belak ezin sartu barrura: 
ikusi euazan mutikoak,  
bere alboan egozan. Baia  
joan zirean pastoreak gana 
basora... bela... eta pikaka 
frakak guztiak kentzeko  
moduan, eta pikaka, baztar 
guztietatik pikaka ez eutsien 
erpaka eta egiten eta? 

Ba, mutila barriz agindu 
eudien, ba, kentzeko hai 
kandelea, eta ondo arraspatu 
dagiela zorua, zer  
ezpabere euren askazia izango 
zala han, zer ez eutsien 
itxiten biziten, begia bere 
atara behar eta dana. Eta 
mutiko hori joan ei zan eta 
kendu ei euan kandelea eta 
gero sartu ei zirean. 
- Ene! Belaz, ba beteta  
sartu da barrura - esan ei 
eutsen gizonak-, atea betean 
sartu dira danak barrura. 

Eta gehiago... Ba, bake.
GALDERA. Non dago Sorgin Zulo 
hori? 
PABLO. Hori dago gure etzetik 
artez artez, gure... Ba, 
Arrabarako bidean, bai, 
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Arrabarako bidean dao. Bai, 
antxe ondondoti pastanda 
Arrabara. 
GALDERA. Itzinan? 
PABLO. Itzina barrureda, eta 
kanpo aldeti daoori,  
Atxulaur. 
GALDERA. Atxulaur da?  
PABLO. (Atxulaur) bentanea 
da. Es, a Atxulaur baño 
bieragodaori, bierago: sulo 
txikitxiki txikitxubata  
... Bieragoan, bieragoanda; 
biturri, diturrite 
goratxuao lasterreandao,  
ala, atzerantza. Bai.  
Da sulo txiki txikitxubetauk 
atetan, da barrun...  
bai, barrun aulango  
(etxeko egon gela) lokala 
badauko... (Gizon bat) bai 
sartzen da; bai, 
gisonasartzeko suloabadau... 
Suloa da lamabat isitiales.  
Da neguin auntzaketabere 
gordetandire, denbora  
txarraas auntzasartzeandira, 
txirriadao anaspien,  
bai... 
EULALI. Nik estot ikusi 
iños... 

Arrabarako bidean dago. Bai, 
hantxe ondo-ondotik pasetan 
da Arrabara. 
GALDERA. Itzinan? 
PABLO. Itzina barrura da, eta 
kanpo aldetik dago hori, 
Atxulaur. 
GALDERA. Atxulaur da?  
PABLO. (Atxulaur) bentanea 
da. Ez, ha Atxulaur baino 
beherago da hori, beherago: 
zulo txiki-txiki txikitxu bat 
da ... Beheragoan, beheragoan 
da; ba iturria, eta iturri 
eta goragotxuago lasterrean 
dago, hala, atzerantza. Bai. 
Eta zulo txiki-txikitxu bat  
dauka atetan, eta barruan... 
bai, barruan hau lango 
(etxeko egon gela) lokala 
badauka ... (Gizon bat) bai 
sartzen da; bai, gizona 
sartzeko zuloa badau... Zuloa 
da lama bat izetua legez.  
Eta neguan ahuntzak eta bere 
gordetan dira, denbora 
txarragaz ahuntzak sartzean 
dira, txirrioa dago han 
azpian, bai... 
EULALI. Nik ez dot inoiz 
ikusi... 

 
Sofiri bezala Eulaliri ere galdetu nion ea bele horiek 

zerikusia zutenez Anbotoko Señorearekin. Ezetz erantzun 
zidan, gainera Anbotoko Señorea beste haizpe batean, 
Supelegorren, egoten zela eta beleak Sorgin Zulon. 

Ohargarria da Pablok lehen bertsioan “Jentil Zulo” eta 
bigarrenean “Sorgin Zulo” esaten diola beleen egoitzari. 
Gogoratu behar da “Laminak” VI. kapituluko Orrazia lapurtu-an 
ere Urigoiti gaineko zulo horri “Jentil Zulo” zein “Sorgin 
Zulo” deitu diote Eulalik eta Pablok.  
 
 
 
 
ZALDUNA ETA ABADEA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Apez bat liburua eskuetan paseoan zebilela, zaldun bat 
agertu zitzaion, bere zaldiek inguruko uzta ederra xeha 
lezaketela esanka. Abadeak erantzun zion berak ere bazituela 
freno ederrak zaldiak geldiarazteko. Berehala hasi zen 
hodeia, eta abadeak ere liburua irakurtzeari ekin eta 
otoitzen bidez lortu zuen barazuza galaraztea.  
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SOFI. Abade bat da...  
-abadea paseoan kaminoetan,  
ba asko ebiltensiran  
liburu kuxiteta- 
Kaballerorenba 
presentauiyakon ondoan da, ba 
kaballerorreke: 
- Se kanpo ederra, e? Se 
kosetxa ederra! -Es, abadea 
pentzatendot esandauela. 

Eta besteak 
(kaballeroak) esantzen: 
- Bai, kosetxa ederra. Baye 
kaballoapederrrrak (enfasiz) 
neuk, orrek (gariak) 
trituretako! 

Dabadeak: 
- Neu pere frenuik ederrrrak 
(enfasiz) orreiparetako! 

Sesteinotzodeye...  
darrie..! Abadea  
atoan leturan (bere  
liburuan, hodeia 
konjuratzeko).  

Baye odei asmordun 
edoseinlekuteti  
abadea pedeinketuleyen  
kanpayak jo eskeroe: kanpayak 
Ereñok (Ibarrako sakristauak) 
joiten deusan oediesnean, 
“dindaun, dindaun, dindaun”, 
abadea ya erresetan (hodeiari 
nagusitzeko moduan). 

Baye amenasui 
batapesteari... 

 SOFI. Abade bat eta...  
-abadeak paseoan kaminoetan, 
ba asko ibilten zirean 
liburua kuxuta eta- 
kaballeroren bat presentatu 
ei jakon ondoan eta, ba 
kaballero horrek: 
- Zer kanpo ederra, e? Zer 
kosetxa ederra! -Ez, abadeak 
pentsaten dot esan dauela. 

Eta besteak 
(kaballeroak) esan eutsen: 
- Bai, kosetxa ederra. Baia 
kaballoak bere ederrrrak 
(enfasiz) neuk, horreek 
(gariak) trituretako! 

Eta abadeak: 
- Neuk bere frenuak ederrrrak 
(enfasiz) horreek paretako! 

Esetsi egin eutsen 
hodeia... eta harria..! 
Abadea aktoan lekturan (bere 
liburuan, hodeia 
konjuratzeko).  

Baia hodeia asmatu 
orduan edozein lekutatik 
abadeak bedeinkatu legien 
kanpaiak joz gero: kanpaiak 
Ereñok (Ibarrako sakristauak) 
joiten euazan hodeia zanean, 
“dindaun, dindaun, dindaun”, 
abadea ja errezetan (hodeiari 
nagusitzeko moduan). 

Baia amenazua batak 
besteari... 

 
Amaiera honetan abadea ala hodia nagusitu ziren ez nuen 

argi ikusten eta bigarren elkarrizketan hortaz galdegin nion 
Sofiri. Zehaztu zuen hodeiak ustekabez harrapatu zuela apeza 
(“aktoan esetsi eutsela hodeiak: hodeiak ja esetsi -hodeiak- 
harriagaz apurtu egiteko, ba kosetxea”), baina honek 
geldiarazi zuela bere otoitzaz (“abadeak paratu 
errezoiekaz”). 

Abadea eta liburua bereiztezinak dira; orriak pasatzen 
gogoratzen ditu Sofik, Hodeia bedeinkatu kontatu ondoren. 
 

SOFI. Abadeak ondobisisian. 
Oriliburui tanak  
(orriak) pasaubiedaus 
egunean, egunero  
pasaubiadaus onetanak. 

Eta egotensirean, 
oribai, gu eskolara 
joanordun, danak 
egoitensirean liburuikas,  
ba edo Iberreangora edo 

 SOFI. Abadeak ondo bizi 
zirean. Horreek liburuak 
danak (orriak) pasatu behar 
dauz egunean, egunero pasatu 
behar dauz honeek danak. 

Eta egoten zirean,  
hori bai, gu eskolara  
joan orduan, danak egoiten 
zirean liburuakaz,  
ba edo Ibarrean gora edo  
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bieraedo. 
 
 
 
 
behera edo.     
HODEIA BEDEINKATU 
Angelaren bertsioa 
 
 

Urigoitin, aintzinean, Maiatzeko Santa Kruzetik (3an), 
Iraileko Santa Krutzera arte (14an), hodeia bedeinkatzen 
zuten egunero apezak eta sakristauak, meza ondoan. 
Sakristauak, gainera, kanpaiak jotzen zituen hodeia 
etortzen zen edozein ordutan. Hodeia “parte-txarrekoa” zela 
eta, kontu egin behar zuen abadeak, hodeiak zapata ere ken 
ziezaiokeelako. Etxe bakoitzak bost pezeta pagatzen zion 
apezari hodeia benedikatzearren.  

1970 arte iraun du ohidurak, apez gazte batek 
horrelako gauzak -hilbegirak ere- kendu arte.  

 Axpuruko abade kondenatua entzun eta, apezek bere 
liburuari esker sorginen kontra zeukaten botereaz galdegin 
nion Angelari.  
 
 

ANGELA.  Bai da ... sertuten, 
ba bedeinketuten: emene 
nireaite isitesan sakristau, 
esta? Sakristauesan nireaite 
da mayetzene... ba,  
lauen? Santakrus isitenda 
mayatzen... iruan, iruan.  
Da gero urrilelengoko 
amalauenisitenda barris 
Santakrus bestobat, 
setienbrean eitenda, bai:  
mayetzen iruti beste  
Santakruserarte itodin  
odeye bedeinketu, odeye.  
Da odeye eukitodin...  
odeyeetortea isitesala ya ba 
“partetxarrekoa”. 
“Partetxarrekoak” 
esanguregodin,  
bestaki, infernuko gausakedo 
infernukota datosenak.  
Da, ba joatesireana nireaite 
ta babadea joatesirean 
elesportalera ta 
bedeinketutodini odeye.  
Da iños entzutiadeuket 
olanabadea iguala egono anda, 
ba sapateaberekendu abadeari, 
sapateaba aldeti kendu, 
odeyak, te olangogausak.  
Ta bedeinketutodien.  

 ANGELA. Bai eta ... zertuten, 
ba bedeinkatuten: hemen nire 
aita izaten zan sakristaua, 
ezta? Sakristaua zan nire 
aita eta maiatzaren... ba,  
lauan? Santa Krutz izaten da 
maiatzaren... hiruan, hiruan. 
Eta gero urri-lelengoko 
hamalauan izaten da barriz 
Santa Krutz beste bat, 
septienbrean egiten da, bai: 
maiatzaren hirutik beste 
Santa Krutzera arte egiten 
eudien hodeia bedeinkatu, 
hodeia. Eta hodeia eukiten 
eudien... hodeia etortea 
izaten zala ja ba “parte-
txarrekoa”. “Parte-
txarrekoak” esan gura eudien, 
ba ez dakit, infernuko gauzak 
edo infernuko eta datozenak. 
Eta ba joaten zirean nire 
aite eta, ba abadea joaten 
zirean eleizportalera eta 
bedeinkatuten eudien hodeia. 
Eta inoiz entzutea daukat 
holan abadea igual egon han 
eta, ba zapatea bere kendu 
abadeari, zapatea ba aldetik 
kendu, hodeiak, eta holango 
gauzak. Eta bedeinkatuten 
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... 
Tordini, ba ori: kuidedu andi 
isinbiaisekobebai  
inbiasala odeye 
bedeinketuteko... buf! Orrek 
inportantzitzela eukiteuen 
ordun, e? Oinesta 
bedeinketuten, bayordun  
bai. Degero kanpaya 
joitesirean: 
odeyebedeinketuteuen abadeak 
da gero joitensirean  
elexean kanpayak. 

Da iños abadea 
egonesordun, ba 
gaujoitengendusan ekosiordun 
orti odeyedo datorrela: orti, 
Austiarmin aldeti  
edodeye, olango sagatea 
dolango durrundu eta  
torrordun, joan elexara  
ta jokanpayak eta.  
GALDERA. Etortzen zen 
bakoitzean? 
ANGELA.  Etortzesen 
bakoitzean, bai, mayetzean  
asite sererarte, e? 
(irailaren 14ra arte). 
GARI. Hodeia da trueno, e? 
Harria dakarrena. 
ANGELA. Dorrek serandia 
eukiteuen indarrandia 
eukiteuen orrek leen. 
GALDERA. Noiz arte egin da 
hori? 
ANGELA. Ori nosarte? Ba,  
oindo denporasko es.  
Nireaite ilsala da ogeta... 
ogetaseyurte. Da ordurarte. 
Emen abadeaotesan  
da beti itesan. 

Da kanpayajo  
arreskero bebai, neupere 
askotan jododasda.  
Oinya orreiriitxi  
... Ba ya urteasko da, baye 
estakitba, isingo da ba 
gukorain kanpayajoteari 
itxidotzule... Emen 
Donluismaria Laibarra 
egonsala seinbedenpora da? 
GARI. Hamazazpi... 
ANGELA. Orixe, oixe.  
GALDERA. Harek utzi zion 
egiteari?  
ANGELA. Ba akitxieuen. 

eudien.  
... 

Eta orduan, ba, hori: 
kuidadu handia izan behar ei 
zan jo (?) bere bai egin 
behar zala hodeia 
bedeinkatuteko... buf! Horrek
inportantzia itzela eukiten 
euan orduan, e? Orain ez da 
bedeinkatuten, baia orduan 
bai. Eta gero kanpaiak joiten 
zirean: hodeia bedeinkatuten 
euan abadeak eta gero joiten 
zirean eleizean kanpaiak. 

Eta inoiz abadea egon ez 
orduan, ba geuk joiten 
genduzan ikusi orduan hortik 
hodeia edo datorrela: hortik, 
Austigarmin aldetik edo 
hodeia, holango zagatea  
eta holango durrundua eta 
etorri orduan, joan eleizara 
eta jo kanpaiak eta. 
GALDERA. Etortzen zen 
bakoitzean? 
ANGELA. Etortzen zan  
bakoitzean, bai, maiatzean 
hasi eta zerera arte, e? 
(irailaren 14ra arte).  
GARI. Hodeia da trueno, e? 
Harria dakarrena. 
ANGELA. Eta horrek zer handia 
eukiten euan indar handia 
eukiten euan horrek lehen. 
GALDERA. Noiz arte egin da 
hori? 
ANGELA. Hori noiz arte? Ba, 
oraindo denpora asko ez. Nire 
aita hil zala da hogeita... 
hogeita sei urte. Eta ordura 
arte. Hemen abadea egoten zan 
eta beti egiten zan. 

Eta kanpaiak jo 
harrezkero bere bai, neuk 
bere askotan jo dodaz eta. 
Orain ja horreiri itxi  
... Ba ja urte asko da, baia 
ez dakit ba, izango da ba guk 
orain kanpaiak joteari itxi 
deutsogula... Hemen Don Luis 
Maria Laibarra egon zala 
zeinbat denpora da? 
GARI. Hamazazpi... 
ANGELA. Horixe, horixe.  
GALDERA. Harek utzi zion 
egiteari?  
ANGELA. Ba hak itxi euan. 
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GALDERA. Modernoa zen...? 
ANGELA. (Barrez) Bai. Aka 
akabausan emen gausasko 
akabausan: seraka  
akabauen, ori ilordunbere 
gabeana begiriasatenyakon 
(Ikus Hilbegirak, IV kap  
“Agerpenak”).  
 

GALDERA. Modernoa zen...? 
ANGELA. (Barrez) Bai. Hak 
akabatu euazan hemen gauza 
asko akabatu euazan: zerak 
akabatu euan, hori hil orduan 
bere gabean begirea esaten 
jakon. (Ikus Hilbegirak, IV. 
kap. “Agerpenak”). 

Elizako meza ostean liburua hesteak zer garrantzia zuen 
esan zuen Angelak gero, Jose Mari eta Ramon auzoa etorrita 
(ikus beherago Axpuruko abade kondenatua); hodeia 
bedeinkatzeko ere abadeak liburua erabiltzen zuen galdetu 
nuen.  
 

ANGELA. Bai, bai, bai, 
liburuagas disipoagas  
-isipoa- odeyen 
bedeinkasiñoa. Dodeyen 
bedeinkasiñoak inportantzi 
itzela eukiteuen, e? 
GALDERA. Eta egunero egiten 
zen ala bakarrik odeya 
zetorrenean? 
ANGELA. Egunero, egunero ... 
mesean, meseanotzean.  
Bai, ordun meseaotesan  
egungustitan emen, e?  
Goxan, egunero, egunero. Da 
gero, egoerdin etortenbasan  
odeye, berriro. Eta 
kanpayajo, esta Ramon?  
... 

Eta ausoak pagatodein 
ordun pagatodein  
bos peseta etze bakotxak, 
abadeari, bedeinketuteko.  

(Santa Krutz) egunean 
joatengentzin karabi... orra 
karabaiganera danok, 
ausogusie prosesiñoan 
gurutzeagas; da olango 
banderabat otesan  
-orrekerotauen (Ramonek),  
orrek, orrekerotauen 
banderea-, bandera 
aundibetartu taorra, goiko 
serera joatengentzin, 
karabire -karabibet or, 
olango tontorbat, andao 
karabi bet an-. Da 
andibedeinketuteuesan  
lau aldeak, kanpoak 
bedeinketutesirean. 
GALDERA. Kanpoak zeren 
kontra? 

 ANGELA. Bai, bai, bai, 
liburuagaz eta hisopoagaz  
-hisopoa- hodeiaren 
bedeinkazinoa. Eta hodeiaren 
bedeinkazinoak inportantzia 
itzela eukiten euan, e? 
GALDERA. Eta egunero egiten 
zen ala bakarrik hodeia 
zetorrenean? 
ANGELA. Egunero, egunero ... 
mezearen, mezean ostean. Bai, 
orduan mezea egoten zan egun 
guztietan hemen, e? Goizean, 
egunero, egunero. Eta gero 
eguerdian etorten bazan 
hodeia, berriro. Eta kanpaiak 
jo, ezta Ramon? 
...  

Eta auzoak pagaten 
eudien orduan pagaten eudien 
bost pezeta etze bakoitzak, 
abadeari, bedeinkatuteko.  

(Santa Krutz) egunean 
joaten gintzen karabi... 
horra karabi ganera danok, 
auzo guztiak prozesinoan 
gurutzeagaz; eta holango 
bandera bat egoten zan  
-horrek  eroaten euan,  
(Ramonek), horrek eroaten 
euan bandera-, bandera haundi 
bat hartu eta horra, goiko 
zerera joaten gintzen, 
karabira -karabi bat hor, 
holango tontor bat, han dago 
karabi bat han-. Eta  
handik bedeinkatuten euazan 
lau aldeak, kanpoak 
bedeinkatuten zirean. 
GALDERA.  Kanpoak zeren 
kontra? 
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ANGELA. Odeye... 
JOSE MARI ...eta pistien 
kontra. 
ANGELA. Pistigustien kontra, 
ba gausegustien kontra,  
ba bitxoak eta... danen 
kontra. 

ANGELA. Hodeia... 
JOSE MARI. ...eta piztien 
kontra. 
ANGELA. Pizti guztien kontra, 
ba gauza guztien kontra,  
ba bitxoak eta... danen 
kontra. 

 
 
 
 
HODEIA BEDEINKATU 
Mariren bertsioa 
 
 

Olarten 1961-edo arte bedeinkatu izan dute hodeia. 
Sautuaren ondoan Mariren aita izan zen sakristaua, hil arte; 
gero senarrak jotzen zituen kanpaiak, besteak beste hodeia 
bedeinkatzeko. 

Hilaren lehenengo igandeetan prozesioa egiten zen, eta 
hodeia zetorrenean eleizportaletik ere bedeinkatzen zuten. 

Behin, bi abade izan ziren hodeia bedeinkatzen, bat 
Olarten eta bestea San Juanen, eta bion artean lortu zuten 
harri guztia basoan bota zezan, soroak ikutu gabe. Kandela 
bedeinkatua eta ur bedeinkatua erabiltzen zituen apezak. 
 

GALDERA. Hodeia bedeinkatzeko 
zelan egiten zen? 
MARI. Ba itensan ilen lenengo 
domekagustitan, ba eitensan 
elexainguruin 
Amabirjinabategas, 
Errosarioko 
Amabirjinabategas, 
prosesiñoa, bakisu 
prosesiñoaserdan, esta? 
Prosesiñoa, tagero an, 
gisonakandetan daroela 
Amabirjinea, abadeakandi 
bedeinketuteuen odeye.  
GALDERA. Urte guztian ala 
udan? 
MARI. Ori ilenlenengo 
domeketan. 

Da gero odeyejoteuenean 
abadea betitortesan 
bedeinketuten odeye e? 
Odeyejoteneuenean etortesan 
daortxe elesportalean 
bedeinketuteuen beti  
odeye. 
  Oin estaiten eser.  
Orain estakit serpasaukoden 
bere. 
GALDERA. Ez da hodeirik... 
MARI. Oine odeye bai, 

 GALDERA. Hodeia bedeinkatzeko 
zelan egiten zen? 
MARI. Ba egiten zan hilaren 
lehenengo domeka guztietan, 
ba, egiten zan eleiza 
inguruan Ama Birgina bategaz, 
Errosarioko  
Ama Birjina bategaz, 
prozesiñoa, badakizu 
prozesiñoa zer dan, ezta? 
Prozesiñoa, eta gero han, 
gizonak andetan daroela Ama 
Birjinea, abadeak handik 
bedeinkatuten euan hodeia. 
GALDERA. Urte guztian ala 
udan? 
MARI. Hori hilearen lehenengo 
domeketan. 

Eta gero, hodeiak joten 
euanean abadea beti etorten 
zan bedeinkatuten hodeia, e? 
Hodeiak joten euanean etorten 
zan eta hortxe eleizportalean 
bedeinkatuten euan beti 
hodeia. 

Orain ez da egiten ezer. 
Ba, orain ez dakit zer 
pasatuko den bere. 
GALDERA. Ez da hodeirik... 
MARI. Orain hodeia bai, 
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odeyestrapalandikas,  
andikas baye... 
GALDERA. Noiz arte egin zuten 
hodeia bedeinkatu hemengo 
elizan? 
MARI. Emekoelexan, ba igual 
isingoda ya ogetamarrurte 
bai, igual. Bai, 
ogetamarrurte bai, igual.  
Nik entzutia dauket e (barre) 
leenago abadebat emen  
(Olarten) odeyebedeinketuten, 
ta bestebat ane,  
ba Sanjuanen edoan,  
esta? Da egonsireala 
bodeyebeinketuten da,  
sera geldi geldi geldi 
eukileodeye lekubat, 
kanpabaten, esta? Da 
antxearriebere botauela, 
antxebakarrik: ba antxearrie 
bakarrik boteuela  
antxe basoan. Tabadeak,  
bik, sosteniduitodiela  
or. 
GALDERA. Zelan egiten eudien 
abadeek hodeia paretako? 
MARI. A, ba urbedeinketu 
bearba orregas isopoagas; 
isopoa selangeitutendotzosuk? 
Isopoagas, aregas 
aiurbedeinketu,  
takandelabat isitute, 
kandelabedeinkatubet, 
isitute, monagillue, edo 
sakristaue, tabadea 
babedeinketu tabedeinketu 
odeye. 
GALDERA.  Entzun duzu zapata 
ere bota eutsela abadeak 
hodeiari? 
MARI. Ories, estotentzonik, 
nikes, nikes... 
estotentzonolangorik. 
 
  

hodeia estrapala handikaz, 
handikaz baia... 
GALDERA. Noiz arte egin zuten 
hodeia bedeinkatu hemengo 
elizan? 
MARI. Hemeko eleizan, ba 
igual izango da ja hogeita 
hamar urte ja igual. Bai, 
hogeita hamar urte bai, 
igual. Nik entzutea daukat 
(barre) lehenago abade bat 
hemen (Olarten) hodeia 
bedeinkatuten eta beste bat 
han, ba San Juanen edo han, 
ezta? Eta egon zireala, ba 
hodeia bedeinkatuten, eta 
zera, geldi geldi geldi 
eukiela hodeia leku bat, 
kanpa baten, ezta? Eta hantxe 
harria bere bota euala, 
hantxe bakarrik: ba hantxe 
harria bakarrik bota euala, 
hantxe basoan. Eta abadeak, 
bik, sostenidu egiten eudiela 
hor. 
GALDERA. Zelan egiten eudien 
abadeek hodeia paretako? 
MARI. A, ba ur bedeinkatua 
behar ba horregaz hisopoagaz; 
hisopo zelan geituten 
deutsozu zuk? Hisopoagaz, 
haregaz hai ur bedeinkatua, 
eta kandela bat izetuta, 
kandela bedeinkatu bat 
izetuta, monagilua, edo 
sakristaua, eta abadea ba 
bedeinkatu eta bedeinkatu 
hodeia. 
GALDERA.  Entzun duzu zapata 
ere bota euala abadeak 
hodeiari? 
MARI. Hori ez, ez dot entzun 
nik, nik ez, nik ez...  
ez dot entzun holangorik.  
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HODEIA BEDEINKATU  
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Olarteko elizan, Ibarran, maiatzaren hirugarrenetik 
aurrera egunero bedeinkatzen zuen hodeia apezak 
eleizportalean, bitartean sakristauak kanpaiak jotzen 
zituela. Hodeia etortzen zenean ere konjuratzen zuten. Eta 
beti bi izan behar ziren: abadea eta sakristaua edo 
monagilua.  

Hodeia bedeinkatzen ari ziren batean, bereterrak ikusi 
gura izan zuen eta abadearen estolari eutsi zion: ikusi 
zituen bai ahuntz adar tzarradunak, hura eraman nahiz 
arantzezko hesiraino hurbiltzen zitzaizkiola; apeza 
izerditan, hodeiari ezin nagusituz eta bereterrari esanka ez 
ziezaiola estolari utz, ezpabere galdua zela; orratza bota 
ohi zion hodeiari, baina aldi horretan zapata bota eta umea 
salbatu. Gorbeian artzainek zapata atxeman eta ezagutu zuten, 
baita apezari ekarri ere; baina harek ez zuen hartu, emana 
baitzuen. 

Bereterra Ereñoren (Mariren aitaren) aitagin arreba ote 
zen, gero sakristaua izango zena (ikus Mari Ereño, “Bilketa” 
II. kap). 

Amari entzun dio Sofik eta Orrazia lapurtua ondoan esan 
du. 
 

SOFI. Oine bestebat bai, 
bestobat bai dakit nike: 
Oindo, ba oindo ori  
urteakasko... asko...  
esdakipa seinbeturte  
isingoden au, odeye 
bedeinketutekoena bai. 

Ba, abadeak leen, ba 
irugarrenean, mayetzen 
irugarreneanasi ta  
estaise denporartiñogero, 
betibeti mesosteyen etorri 
kan(pora), sera... 
elesportalera dabadea  
joitendau... frail... Jesus! 
sakristauejo kanpayak 
dabadeak liburuas 
destoleagas, ba 
bedeinketutendauen odeye. 
GALDERA. Elizatik? 
SOFI. Elexatiurtenda, mesa 
mesosteyen beti, eun 
gustigustitan ...  
Bedeinketu odeye orain 
estaeiten. Leen diariyo, 
eungustitan, mayetzen 
irugarreneanasite. 
GALDERA. Harririk ez izateko?
SOFI. Bai, arririk esisiteko. 

 SOFI. Orain beste bat bai, 
beste bat bai dakit nik: 
Oraindo, ba oraindo hori 
urteak asko... asko...  
ez dakit ba zeinbat urte 
izango dan hau, hodeia 
bedeinkatutakoarena bai. 

Ba, abadeak lehen, ba 
hirugarrenean, maiatzaren 
hirugarrenean hasi eta  
ez dakit zer denpora artino 
gero, beti-beti meza osteian 
etorri kanp(ora), zera... 
eleizportalera eta abadeak 
joiten euan... frail... 
Jesus! sakristauak jo 
kanpaiak eta abadeak 
liburuagaz eta estoleagaz, ba 
bedeinkatuten euan hodeia.  
GALDERA. Elizatik? 
SOFI. Eleizatik urtenda, meza 
meza osteian beti, egun 
guzti-guztietan ... 
Bedeinkatu hodeia orain ez da 
egiten. Lehen diario,  
egun guztietan, maiatzaren 
hirugarrenean hasi eta. 
GALDERA. Harririk ez izateko?
SOFI. Bai, harririk ez 
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... Kanpaipetan, kanpaipetan 
eitendauen, ationdon, 
ationdoan, bai.  

Despabere, odeye 
sanotorreskeroin, ba 
sakristauejo kanpayak  
dabadea kanporaurten;  
daetze aurrean bebai, e?  

Da gero ori -amak  
esatendauen gureak- ba or  
pasauisen sakristaue...  
-baye edo sakristauek edo 
monagillulagundubeadotzen, 
abadea pakarrikes,  
isindeuenbedeinketu: bi-.  
Da urtenieuen (elizatik  
abadeak) daesaniotzene,  
ba abadeari (monagiluak) 
berapere kosibeadauesela 
(ahuntzak). Dabakisu  
nor isinsen  
(monagilua)? Ereñon...  
Ereñon soegroa. Isingosan? 
JUAN. Ala Juanpedro 
Txikerren... 
SOFI. Es es, es, Ereñona.  
Ereñolartekoen -es, nik  
esnendunesautu-. De ai 
isinisen, ba monagillue. 
Desanietzen (abadeak 
monagiluari): 
- Gero estotzekitxiko 
estoleari gero, e? 
Estotzekitxiko. 

Se beti estolea 
eroatendaodin; destoleari 
agarraueskeroen  
ekositenisirean. Da abadeak 
iserdi botetiuen. Leen 
orratza boteteiotzin 
bere (hodeiari), orratza.  
Baye or botadotzen  
(zapata): sakaris 
eukitiodisensapatak, bat 
sakaris. Da isinodisenean 
(ohildu), yaodeye 
sartutensanean aurrera edo 
etortensirenean... 
Etortensian... oin alanbrea 
selandauko ... iminite?  
alanbrea...? Ba, anieoan 
leenao arantzakaseinde 
sarraduria, orre 
arantzasurikas inde; 
daraxeraño etorteisirean.   
Da onek (abadeak)  
esaniotzen sera, ba 

izateko ... Kanpaipetan, 
kanpaipetan egiten euan, 
ateondoan, ateondoan, bai.  

Eta ezpabere, hodeia 
sano etorriaz geroan, ba 
sakristauak jo kanpaiak eta 
abadeak kanpora urten; eta 
etze aurrean bere bai, e?  

Eta gero hori -amak 
esaten euan, gureak- ba hor 
pasatu ei zan sakristaua...  
-baia edo sakristauak edo 
monagiluak lagundu behar 
eutsen, abadeak bakarrik ez, 
ezin euan bedeinkatu: bi-. 
Eta urten ei euan (elizatik 
abadeak) eta esan ei eutsen, 
ba abadeari (monagiluak) 
berak bere ikusi behar 
euazala (ahuntzak). Eta 
badakizu nor izan zan 
(monagilua)? Ereñoren... 
Ereñoren suegroa. Izango zan? 
JUAN. Ala Juan Pedro 
Txikerraren... 
SOFI. Ez, ez, Ereñorena. 
Ereño Olartekoaren -ez, nik 
ez nenduan ezagutu-. Eta hai 
izan ei zan, ba monagilua. 
Eta esan ei eutsen (abadeak 
monagiluari): 
- Gero ez deutsok itxiko 
estoleari gero, e?  
Ez deutsok itxiko. 

Zer beti estolea  
eroaten eudien; eta estoleari 
agarratuaz geroan ikusi 
egiten ei zirean. Eta abadeak 
izerdi botetan ei euan. Lehen 
orratza botaten ei eutsien 
bere (hodeiari), orratza. 
Baia hor bota eutsen 
(zapata): sakadiz eukiten ei 
eudiezan zapatak, bat 
sakadiz. Eta ezin eudiezan 
(ohildu), ja hodeia  
sartuten zanean aurrera edo 
etorten zirenean... Etorten 
zirean... orain alanbrea 
zelan dauka ... iminite? 
alanbrea...? Ba, han ei egoan 
lehenago arantzakaz eginda 
zerraduria, horrekaz arantza 
zurikaz eginda; eta 
haraxeraino etorten ei 
zirean. Eta honek (abadeak) 
esan ei eutsen zera, ba 
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monagillori, es gero... 
eslargetakogero, 
eslargetakogero estoleagero. 
Destauelalargauko. Bayegero 
esdayulalargau, segaitiose 
estoleari itxibadotzen 
eroateiodien umia. Da  
abadeak sapatea botaiotzen. 
Deskatuteiotziene,  
ba mutile. 

Da botordin sapatea,  
sapatea or Gorbein 
estaiselekuten, Algortaondoan 
edoor (agertu), pastoreak 
esanieudin -emen ordin  
sapatarik iñokeroanes 
(barre)- da: 
- Au, au abadeen sapatea  
isinbiok! (danok barre) 

Tabadeari ekarri  
sapatea. Daabadeak es: 
- Nik ori emondoteta ori  
esta niria. -Abadeari  
sapateaekarri, pastorea 
topaute dabadeak: “Es,  
niriaesta ori”. 

Dageo esaniotzene 
(abadeak monagiluari): 
- Geyo kostayatak eurok 
defenditan baño  
eudefenditan geaokostayatak  
-bera eskatuteiotzin, 
mutileta. 

Dageo esaniotzen: 
- Serrekosidopa? 
- Ene! Tortisindires  
auntzek, bayadartzzzarrakas! 
(enfasiz). Da  
batetorri tebestoatxuan,  
batetorri  
tebestuatxuan... 

Mutilori ikeratute; 
barriro apenasgeyago 
ikaratudeuen. Ori oindo  
estis urteasko gero, e? Se 
Ereñopere ukingodausan... 
Ereñono... Joserramon 
isinsen, pensatendot 
Joserramon isinsala. 
Joserramon etesan, e? Ba,  
ori isinsan monagillue. 

monagiluari, ez gero... ez 
largetako gero, ez largetako 
gero estolea gero. Eta ez 
dauela largatuko. Baia gero 
ez dagiela largatu, zergaitio 
zer estoleari itxi baeutsen 
eroaten ei eudien umea. Eta 
abadeak zapatea bota ei 
eutsen. Eta eskatuten ei 
eutsien, ba mutila. 

Eta bota orduan zapatea, 
zapatea hor Gorbeian ez dakit 
zer lekutan, Algorta ondoan 
edo hor (agertu), pastoreak 
esan ei eudien -hemen orduan 
zapatarik inork eroan ez 
(barre)- eta: 
- Hau, hau abadearen zapatea 
izan behar dok! (danok barre)

Eta abadeari ekarri 
zapatea. Eta abadeak ez: 
- Nik hori eman dot eta hori 
ez da nirea. -Abadeari 
zapatea ekarri, pastoreak 
topatuta eta abadeak: “Ez, 
nirea ez da hori”. 

Eta gero esan ei eutsen 
(abadeak monagiluari): 
- Gehiago kostatu jatak eurok 
defenditan baino heu 
defenditan gehiago kostatu 
jatak -bera eskatuten ei 
eutsien, mutila eta. 

Eta gero esan ei eutsen:
- Zer ikusi dok ba? 
- Ene! Etorten izan diraz 
ahuntzak, baia adar 
tzzzarrakaz! (enfasiz). Eta 
bat etorri eta beste bat 
joan, bat etorri eta beste 
bat joan... 

Mutil hori ikaratuta; 
barriro apenas gehiago 
ikaratu euan. Hori oraindo ez 
diraz urte asko gero, e? Zer 
Ereñok bere eukingo euazan... 
Ereñoren... Jose Ramon  
izan zan, pentsaten dot Jose 
Ramon izan zala.  
Jose Ramon ete zan, e? Ba, 
hori izan zan monagilloa. 
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HODEIA BEDEINKATU 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

1986ko solasetan istoria honen zehaztasun batzuk galdetu 
nizkion Sofiri, bereziki bereterrak ikusi zuenari buruz. 
Berriz errepikatu zuen, gauza guti aldatuz: hodeia igandero 
(eta ez egunero) bedeinkatzen zuten eta abadeak liburua 
erabiltzen zuen. Kanpaiak jotzen ziren jendeak otoitz egin 
zezan.  

 
GALDERA. Monagilu harek zer 
ikusi zuen? 
SOFI. Bai, gureamak  
esatauen. Da esanotzela 
abadeak: 
- Geyago kostayatak 
eudefenditan, eurotefenditan 
baño. 
GALDERA. Nor dira “eurok”? 
SOFI. Eurok, ba deaubruik. 
Etorrisen odeye baye, ba  
saaanoodeye. Eta ordun,  
ba abadeak indauen 
monagilluas jo kanpayak eta  
 bedeinketuten liburuegas. An 
geldi, kanpayenaspin, ba 
elesportalan: an betibeti, 
aneotensirean. Tagero 
meseaemonorduko  
teitodien domekagusti. Oin 
itxiotzein, bestaoine.  
Leen erresetodein an.  
Ba beti jentea, ba  
kanpayatxo erresetako 
jenteak. Eta egonsan, oin  
alanbraduria dagoenlekuin, 
egonisen arantza, 
arantzafilea, eta 
etortiiakosan araño, eta 
mutikorriesatzen (abadeak): 
- Gero estostekitxiko 
estolearigero e? 
estotzekitxiko. 

Tesetz tesetz 
(monagiluak). Bayabadeorrek 
biserdibotetieun.  
Aitxibadeuen galdueisen, 
monagillu galdue.  
Kostauiakon despatxetan:  
ai (monagilua) beadaudiela 
tai beadaudiela.  
...  

Gero sapatea,  
despaere orratzaberebaite, 
orratzabereiños  

  
GALDERA. Monagilu harek zer 
ikusi zuen? 
SOFI. Bai, gure amak esaten 
euan. Eta esan eutsela 
abadeak: 
- Gehiago kostatu jatak heu 
defenditan, eurok defenditan 
baino. 
GALDERA. Nor dira “eurok”? 
SOFI. Eurok, ba deabruak. 
Etorri zan hodeia baia, ba  
saaano hodeia. Eta orduan,  
ba abadeak egin euan 
monagiluagaz jo kanpaiak eta 
bedeinkatuten liburuagaz. Han 
geldi, kanpaien azpian, ba 
eleizportalean: han beti beti 
han egoten zirean. Eta gero 
mezea emon orduko eta egiten 
eudien domeka guzti. Orain 
itxi eutsien, ba ez dago 
orain. Lehen errezetan eudien 
han. Ba beti jentea, ba 
kanpaiak jo errezetako 
jenteak. Eta egon san, orain 
alanbraduria dagoen lekuan, 
egon ei zan arantza, arantza 
filea, eta etorten ei jakosan 
haraino, eta mutiko horri  
esan eutsen (abadeak): 
- Gero ez deutsok itxiko 
estoleari gero e?  
ez deutsok itxiko. 

Eta ezetz eta ezetz 
(monagiluak). Baia abade 
horrek ba izerdi botetan ei 
euan. Hai itxi baeuan galdua 
ei zan, monagilua galdua. 
Kostatu ei jakon despatxetan: 
hai (monagilua) behar eudiela 
eta hai behar eudiela. 
...  

Gero zapatea, eta 
ezpabere orratza bere bai 
eta, orratza bere inoiz 
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despatxetisiñeiniodin, 
orrasbat. Daor sapatea 
botaidauen. Eta  
gero (barre) orro, 
Austiarminti baño 
bieratxuguan, emen  
Gorbein, pastorenbatek 
topaudeuen, ta bemen  
ordini sapatea -bajua  
erabilikoun igualda- 
nokerabili bere? 
- E! Au abadeen  
sapateadok! 
- Ekarri. 

Teroaniotzin 
abadeorreri: 
- Au bedorrene 
sapateaisinbeadau. 
- Bai, oristanirea,  
nikemon nendunde. 
GALDERA. Eta non ikusi euazan 
monagiluak ahuntzak, hodeian?
SOFI. Auntze, auntzek 
adartzzzarrakas. Ees, bean, 
alanbraduran. Egoan lekuin, 
ba sera, serratutegoen: 
alanbreas daonmoduin, 
arantzakas. Taraxeño 
etorteisirean. 
GALDERA. Monagilua hartzera. 
SOFI. Bai, monagillu 
gureideuden. Bai estaiseinbet 
terrenodeuko, e? 
arrimaueseiteko, e? 
Bayakestolea itxi 
itxiinbadeuen, esanieon 
abadeorrek geyaoes 
berabarriro iñori 
estolarikemon, ekosteko. 
GALDERA. Abadeak ikusten 
zituen? 
SOFI. Estakit abadeak. Bai 
ikosikodeuesan. 
Arannntzetaraño, ta 
yuannndetorri, adartzarrakaz. 
Gureamak esateuen. Desanisin 
gisona... baipatxadaskuago 
isinisen gerobere e?  
Ori, orren (Ereñoren)  
sogroa.  
GALDERA. Bizi da Ereño? 
SOFI. Es es, Ereño ilsen... 
oindo denporagitxide e? 

despatxetan ezin egin ei 
eudien, orratz bat. Eta hor 
zapatea bota ei euan. Eta 
gero (barre) hor, 
Austigarmintik baino 
beheratxuagoan, hemen 
Gorbeian, pastoren batek 
topatu euan, eta ba hemen 
orduan zapatea -bajua 
erabiliko euan igual eta- 
nork erabili bere? 
- E! Hau abadearen zapatea 
dok! 
- Ekarri. 

Eta eroan ei eutsien 
abade horreri: 
- Hau berorren  
zapatea izan behar dau. 
- Bai, hori ez da nirea,  
nik emon nenduan eta. 
GALDERA. Eta non ikusi euazan 
monagiluak ahuntzak, hodeian?
SOFI. Ahuntza, ahuntzak adar 
tzzzarrakaz. Eez, behean, 
alanbraduran. Egoan lekuan, 
ba zera, zerratuta egoan: 
alanbreagaz dagoen moduan, 
arantzakaz. Eta haraxeraino 
etorten ei zirean.  
GALDERA. Monagilua hartzera. 
SOFI. Bai, monagilua gura ei 
eudien. Baia ez dakit zeinbat 
terreno dauka, e?  
arrimatu ez egiteko, e? Baia 
hak estola itxi itxi egin 
baeuan, esan ei euan  
abade horrek gehiago  
ez berak barriro inori  
estolarik emon, ikusteko. 
GALDERA. Abadeak ikusten 
zituen? 
SOFI. Ez dakit abadeak. Bai 
ikusiko euazan. 
Arannntzetaraino, eta joannn 
eta etorri, adar tzarrakaz. 
Gure amak esaten euan. Eta ez 
zan izan gizona... baia 
patxadazkoagoa ezin izan gero 
bere, e? Hori, horren 
(Ereñoren) suegroa. 
GALDERA. Bizi da Ereño?  
SOFI. Ez, ez, Ereño hil zan... 
oraindo denpora gitxi da, e? 
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HODEIA BEDEINKATU 
Moisesen bertsioa 
 
 

Moisesek dioenez, hodeia dana suntsitzeko prest etorri 
zen. Apeza otoizka, hisopo kalduka eta gurutzeak egiten; 
laminak ikusten zituen trumilka, erle antzeko fraka-gorriak, 
familiarrak langoak. Azkenean zapata bota zuen apezak eta 
trumoia amaitu zen. Monagiluak ere ikusi zituen lamiak, 
estolari eutsiz, harek, telebistako antenak gisa, konexioa-
edo egiten zuela. Monagilua Pedro Mari (Sautua?) ote zen, 
gero sakristaua izango zena (ikus Mari Ereño, II. kap. 
“Bilketa”). 

Hodeiaren lamiak eta familiarrak antzekoak dirateke, 
Moisesen ustez, danak baitira izpiritu aldakorrak; baina 
erleetan edo jendeetan bezala, klase desberdinak badira.  

 Marik Lamina zauritua esan eta, Moises jarraitu zen. 
 

MOISES. Txisme asko daos 
olango.  

Odei etorsela, 
trumoyaedo, da ba arrie 
tadanaka dispuesto 
arrasetakodanak, esta? Da 
isopoagas “ññña”,  
bedeinketu te bedeinketu 
isopoagas “ri ra”,  
kurtzeakein deorasiñon 
deorasiñon deorasiñon da, 
lamia edodei eta berdeago.  
Da lamiñokondoan ikusteuesan, 
lamiñok amanta,  
frakagorrikas da, e? 
txilipitxok, erlealetx,  
olan, nilentxoan esandoamodun 
(ikus Axpuruko abadea eta 
krida). Dalangobaten  
sapatea! abadeorrek 
botaieuen. Ta  
sapatea gasnaste -sapatea 
eroanotzien, esta? andisear 
lamiñok-, da trumoya  
amaituun. Geyo  
estakinik. 

Da ondoanegon sera, 
monagillue, estolatieroan: 
olan eroatendotzo, 
estoleaeroatendoyana, 
txismeori. Ta akikusiuesan 
lamiñak amanta an, segun: 
aitxiordun (estolea) 
esieuenekusten, e? Baye suk 
emisoreari iminten badotzosu 
antena, ori antenea, ta 
eukiteko telebistari: ai 
kenduskeo antenea, baestosu 

 MOISES. Txisme asko dagoz 
holango.  

Hodeia etorri zala, 
trumoia edo, eta ba harria 
eta danak dispuesto 
arrasetako danak, ezta? Eta 
hisopoagaz bedeinkatu “ññña”, 
bedeinkatu eta bedeinkatu 
hisopoagaz “ri ra”, kurtzeak 
egin eta orazinoan, eta 
orazinoan, eta orazinoan eta, 
lamia edo hodei eta berdeago. 
Eta laminak ondoan ikusten 
euazan, laminok a manta, 
fraka gorrikaz eta, e? 
txilipitxoak, erleak letxe, 
holan, nik lehentxoan esan 
dodan moduan (ikus Axpuruko 
abadea eta krida). Eta 
halango baten zapatea! abade 
horrek bota ei euan. Eta 
zapateagaz nahaste -zapatea 
eroan eutsien, ezta? handik 
zehar laminok-, eta trumoia 
amaitu euan. Gehiago  
ez dakit nik. 

Eta ondoan egoan zera, 
monagilua, estolatik eroan: 
holan eroaten deutso, estolea 
eroaten doiana, txisme hori. 
Eta hak ikusi euazan laminak 
a manta han, segun: ha 
(estolea) itxi orduan ez ei 
euan ikusten, e? Baia zuk 
emisoreari iminten badeutsozu 
antenea hori antenea, eta 
eukiteko, telebistari: hai 
kenduaz gero antenea, ba ez 
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eser ikusten an.  
GALDERA.  Estolea zen 
entxufea?  
MOISES. Bai, estolea, andi, 
andi juntatu, andieuken 
indarra, e? serorrek. 
“Laketu” isingosan egonsana 
(monagilua), esta? Edo sera, 
Pedromari bearbada, esta? 
Cuentos. 
GALDERA. Zer ikusi dute 
laminek hodeiagaz? 
MOISES. Orre konbinautedaos, 
danatagos konbinaute,  
es? Konbinaute  
daos orrek ta ai  
tire... gure ipotesis eta, 
orretanatire espirituk,  
esta? Masomenos. 
Transformetan dira 
ikustemoduen, da ensegida 
desaparesitendira berebai, 
tusuentenditan? 
GALDERA. Etorri zirean hodeia 
laminakaz? 
MOISES. Ba bai, bai, 
lamiñakas ta. 
GALDERA. Laminak praka-gorri?
MOISES. Bai,  
orrekorriskak engeneral, 
edosuedo...  
GALDERA. Eta horiek berak 
ziren Axpuruko Abadeak 
eukazanak, praka-gorri, 
erleak bezala? 
MOISES. Ba, igualigualak 
estiradanakisingo, erleaketa 
klaseaskodaos: erlestarrak 
eta avispas, daorr 
erleapedaoso zanganos, da  
ainbeste txismedaos 
erleetanbere; da 
personenbrapere sarie, 
esatenles “tuti li casta”, 
ainbeste klase (Marik  
barre). Ta gisonak beregaoso, 
ba batzuku txarrak, eta 
bestebatzu txarragoak. Bai, 
ta batzupaltzak, eta 
bestebatzuko ba listoak 
surrek eta gero motzak, eta 
leloak, tontoak, mas tonto, 
eta orrekustiok esda,  
gisonak eta enbrape  
igual. Dorbe lamiñape 
ongodire, ba euren  
gradutan eongodire, 

dozu ezer ikusten han.  
GALDERA.  Estolea zen 
entxufea? 
MOISES. Bai, estolea, handik, 
handik juntatu, handik eukan 
indarra, e? zer horrek. 
“Laketu” izango zan egon zana 
(monagilua), ezta? Edo zera, 
Pedro Mari beharbada, ezta?  
Cuentos. 
GALDERA. Zer ikusi dute 
laminek hodeiagaz? 
MOISES. Horreek konbinatuta 
dagoz, danak dagoz 
konbinatuta, ez? Konbinatuta 
dagoz horreek eta haik 
dira... gure hipotesis eta, 
horreek danak dira 
espirituak, ezta? Mas o 
menos. Transformetan dira 
ikuste moduan, eta ensegida 
desapareziten dira bere bai, 
ez dozu entenditan? 
GALDERA. Etorri zirean hodeia 
laminakaz? 
MOISES. Ba bai, bai, 
laminakaz eta. 
GALDERA. Laminak praka-gorri?
MOISES. Bai, horreek 
gorrizkak en general, edo sua 
edo... 
GALDERA. Eta horiek berak 
ziren Axpuruko Abadeak 
eukazanak, praka-gorri, 
erleak bezala? 
MOISES. Ba, igual-igualak ez 
dira danak izango, erleak eta 
klase asko dagoz: erleztarrak 
eta avispas, eta hor erleak 
bere dagoz zanganos, eta 
hainbeste txisme dagoz 
erleetan bere; eta pertsona 
enbrak bere zarie, esaten den 
legez, “tuti li casta”, 
hainbeste klase (Marik 
barre). Eta gizonak bere 
gagoz, ba batzuk txarrak, eta 
beste batzuk txarragoak. Bai, 
eta batzuk baltzak, eta beste 
batzuk, ba listoak zuhurrak 
eta gero motzak, eta leloak, 
tontoak, mas tonto, eta 
horreek guztiok ez da, 
gizonak eta enbrak bere 
igual. Eta hor bere laminak 
bere egongo dira, ba euren 
graduetan egongo dira, 
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graduakedo eongodire. 
GALDERA. Eta orraztuten 
egoten zirean laminak ez 
zirean erleak letxe, ez? 
MOISES. Orrek erlealetxe...  
orrek be  
desaparesitensirean,  
orrek dasaparesitensirean, 
segun, orrepere. 
GALDERA. Baina zelangoak 
ziren horiek? 
MOISES. Ba, gureantzeko, 
personanantzekoak isian, 
personanantzekoak. 
GALDERA. Andrak ala gizonak? 
MOISES. Andra andra, 
mayormente andrak, e? Emen 
bai, emen sorgin... brujerie 
mayormente dao, ba ordao 
fundamentaute enbran, e? 
 

graduak edo egongo dira. 
GALDERA. Eta orraztuten 
egoten zirean laminak ez 
zirean erleak letxe, ez? 
MOISES. Horreek erleak 
letxe...  horreek bere 
desapareziten zirean, horreek 
bere dasapareziten zirean, 
segun, horreek bere. 
GALDERA. Baina zelangoak 
ziren horiek? 
MOISES. Ba, gure antzeko, 
pertsonen antzeko ei zirean, 
pertsonen antzekoak. 
GALDERA. Andrak ala gizonak? 
MOISES. Andra, andra, 
mayormente andrak, e? Hemen 
bai, hemen sorgin... brujeria 
mayormente dago, ba hor dago 
fundamentatua, enbran, e? 
 

 
 
 
HODEIA BEDEINKATU EZ  
Sofiren bertsioa 
 
 

Behin Urigoitiko etxejaunek ez zioten sakristauari 
pagatu gura izan hodeia bedeinkatzeko, eta urte hartan 
harriak suntsitu zituen gari guztiak.  

Gabrielari entzun dio Sofik eta 1987an kontatu. 
 

SOFI. Gabrielak esandeuan,  
or ... Ba indeuene esan 
Uriuitin pagau gurese, ba 
sakristaueri pagau gurees 
anegerdi... -errentadoreak- 
artoa. Anegerdi garie...  
Selemiñe: seraes, fanegaes, 
selemiñe sinsen-. Eta 
abratzak, o etzaunek,  
selemin bat osoa, ba artoa 
eta garie. Ta 
esodienpagaugure. Des 
odienean pagaugure, ba 
sakristauejoes kanpayak 
odeyebedinketuteko. Eta gero 
kosetxea dana, bayeseberes 
(enfasi) esiodinkuxu. 
Ebagitegonsien gari,  
ya ieosan ebagite,  
debagikoape danakapurtu,  
danak (harriak). 
GALDERA. Nork ez zuen pagatu 
gura? 

 SOFI. Gabrielak esan euan, 
hor ... Ba, egin euan esan 
Urigoitin pagatu gura ez, ba 
sakristauari pagatu gura ez 
anega erdi... -errentadoreak-
artoa. Anega erdi garia...  
Zelemina: zera ez, fanega ez, 
zelemina izan zan-. Eta 
aberatsak, edo etzejaunak, 
zelemin bat osoa, ba artoa 
eta garia. Eta ez eudien 
pagatu gura. Eta ez eudien 
pagatu gura, ba sakristauak 
jo ez kanpaiak hodeiak 
bedeinkatuteko. Eta gero 
kosetxea dana, baia ezer bere 
(enfasi) ez eudien kuxu. 
Ebagita egon zirean gariak, 
ja ei egozan ebagita, eta 
ebagikoak bere danak apurtu, 
danak (harriak).  
GALDERA. Nork ez zuen pagatu 
gura? 
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SOFI. Estaki seinbetek:  
askoeretxidotzin.  
Uruitin eseoan besino  
asko gero, e? Uriuiti 
txikitxikitxue da. Da an 
estakinortzu... Ba, dana 
pagaueseiteko konforme  
danak egongosirean...  
-diñonik..!- (barre).  
Desiotzien pagaute.  
Gero itauene, 
onekesatenkuitauen 
(Gabrielak) kostunbrea 
esaten: 
-Kamux, kamux! Gero 
kaltegeyao san, kaltegeyao:  
danakari soloan. 

SOFI. Ez dakit zeinbatek: 
asko eretxi eutsien. 
Urigoitin ez egoan bezino 
asko gero, e? Urigoiti txiki-
txikitxua da. Eta han ez 
dakit nortzuk... Ba, danak 
pagatu ez egiteko konforme 
danak egongo zirean...  
-dinot nik..!- (barre).  
Eta ez ei eutsien pagatu eta.
Gero egiten euan,  
honek (Gabrielak) esaten 
eukin euan kostunbrea  
esaten:  
-Kamux, kamux! Gero kalte 
gehiago zan, kalte gehiago: 
danak gariak soloan. 

   
   
   
 
 
 
AXPURUKO ABADE KONDENATUA 
Angelaren eta Jose Mariren bertsioa 
 
 

Axpuruko abadeak, meza ematen ari zenean, txakurra 
entzun zuen erbi baten atzetik eta haien ondoan joan zen 
meza-liburua itxi gabe. Hots, liburua zabalik utziz geroz, 
laminak eta sorginak aske ibiltzen ziren, eta abade hori 
airean gelditu barik ibiltzera kondenatua zen: haren 
txakurren zaunkak entzuten zituztela esaten zuten 
lehenagoko zaharrek.  

Anbotoko Señorea nolakoa zen esan ondoan, jarraitu zen 
Angela. 
 
ANGELA. Bestobategati 
besatodin. Bestobat  
beremene, ba abadebat, 
esateodein abadebata, ba 
mesemoten eonsala.  
Bono, isinsala kasarie,  
kasan txakurrekas da, olan 
dediketasala kasan. Da 
mesemoten egonsala.  
Da leenagoesatodein,  
lenago, lenagokoakesatodein 
abadeak atzeneana, ba 
meseakabordun -oin,  
ba... buf! Bakisu selana  
leen eotesana,  
batzenengo ebenjelioa  
torrikosok, esta?- Da ai 
atzenean, abadeak liburua 
itxitespauen, itxibarik 
aistute itxitenbauen, ba 

 ANGELA. Beste baten gatik 
bere esaten eudien. Beste bat 
bere hemen, ba abade bat, 
esaten eudien abade bat eta, 
ba meza emoten egon zala. 
Bueno, izan zala kazaria, 
kazan txakurrekaz eta, holan 
dediketan zala kazan. Eta 
meza emoten egon zala.  
Eta lehenago esaten eudien, 
lehenago, lehenagokoak esaten 
eudien abadeak atzenean, ba 
meza akabatu orduan -orain, 
ba... buf! Badakizu zelan 
lehen egoten zan, ba 
atzenengo ebangelioa eta 
horreek gauzok, ezta?- Eta 
hai atzenean, abadeak liburua 
itxiten ez baeuan, itxi barik 
ahaztuta itxiten baeuan, ba 
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sorginek eta lamiñak  
etorrikotesireala soiltu.  
Daaitxieskero, ba ya 
euronlekun gotesireala. 

sorginak eta laminak eta 
horreek egoten zireala 
soiltu. Eta hai itxiaz gero, 
ba ja euron lekuan egoten 
zireala. 

Daori abadeori egonisen 
mesemoten da orretan, 
batxakurre etorriyakon 
erbiremategas edo.  
Da elexara, elexakoatera.  
Da itxi meseaemoteari itxi, 
eta joansala txakurregas.  
Da kondenau, kondenau inisen. 
Ba, gero... oini... asko, 
leenaokosarrak, 
leenagokosarrak esatodein 
orgoyene ekosiitodiela  
ori abadeori, bera  
aurreti detxakurre “auhn! 
auhn! auhn! auhn! auhn!”, 
txakurre sagataka. 
Lenaokosaarrak esatodin ori: 
kondenau einsala, daoin 
ordabilela, orrairan 
txakurrorregasa, ba kasan. 
GALDERA. Noiz? Tormenta 
denean? 
ANGELA.  Es, es, edosein, 
edoseinegunetan. 
GALDERA. Edo haizea? 
ANGELA. Es, es, edosein 
egunetan. Ori leenaokosaarrak 
esatodein: “Niba, 
nikekosinendun, e?  
ori abadekondenaori,  
ori abadekondenadu 
ekosinendun lengogunian 
pasetan”. Igual isingosan  
olango kometaremat 
ekosidodiena, esta? Baye 
abade kondenadue, ba  
deurok siñeste ukitodien 
orixe.  
... 
GALDERA. Abadeak liburua 
zabalik utzi zuen eta...  
ANGELA. Liburua sabalik 
onaskero sorginak 
ibilteisiran soiltu. 
GALDERA. Eta zer gertatu zen? 
Sorginak etorri? 
ANGELA. Eseresanpasatu. Bera 
kondenatu. Sorginak es  
es es.Bai ori, ori  
inportante esatodin sala 
abadeak atzenean -misala 
esatotzin- aimisala,  

 Eta hori abade hori egon 
ei zan meza emoten eta 
horretan, ba txakurra etorri 
jakon erbiren bategaz edo. 
Eta eleizara, eleizako atera. 
Eta itxi mezea emoteari itxi, 
eta joan zala txakurragaz. 
Eta kondenatu, kondenatu egin 
ei zan. Ba, gero... orain... 
asko, lehenagoko zaharrak, 
lehenagoko zaharrak esaten 
eudien hor goian ikusi egiten 
eudiela hori abade hori, bera 
aurretik eta txakurra “auhn! 
auhn! auhn! auhn! auhn!”, 
txakurra zagataka. Lehenagoko 
zaharrak esaten eudien hori: 
kondenatu egin zala, eta 
orain hor dabilela, hor airan 
txakur horregaz, ba kazan. 
GALDERA. Noiz? Tormenta  
denean? 
ANGELA. Ez, ez, edozein, 
edozein egunetan. 
GALDERA. Edo haizea? 
ANGELA. Ez, ez, edozein 
egunetan. Hori lehenagoko 
zaharrak esaten eudien: “Nik 
ba, nik ikusi nenduan, e? 
hori abade kondenatu hori, 
hori abade kondenadu ikusi 
nenduan lehengo egunian 
pasetan”. Igual izango zan 
holango kometaren bat ikusi 
eudiena, ezta? Baia abade 
kondenadua, ba eta eurok 
sineste eukiten eudien 
horixe. 
... 
GALDERA. Abadeak liburua 
zabalik utzi zuen eta...  
ANGELA. Liburua zabalik 
egonaz gero sorginak ibilten 
ei zirean soltu. 
GALDERA. Eta zer gertatu zen? 
Sorginak etorri? 
ANGELA. Ezer ez zan pasatu. 
Bera kondenatu. Sorginak ez, 
ez, ez. Baia hori, hori 
inportante esaten eudien zala 
abadeak atzenean -misala 
esaten eutsien- hai misala, 
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abadeaka mesaemonordun 
ayabadeak aimisala, ba itxite 
imin... itxitia, orri 
inportantziaitzela 
emotenyakon e? 
GALDERA. Esaten zen abadeen 
indarra liburuan zela. 
Zergatik? 
ANGELA. Baai, bai bai. 
Bestakipa ser, aiitxiteagas, 
aiitxiteagas, estaipa  
se. 
GALDERA. Brebiarioan ere 
errezatzen duten liburuan ere 
bazutela indarra. 
ANGELA. Ori estakit. Nike 
elexakoagas bakarrik, 
elexakori nagosie, ai 
liburuandibat eukitodien, 
atrilegas, olango 
atrilbetegas, batetibestera 
pasetako monagilloak  
etaolan, eta ayitxite,  
ai itxiinbiasala  
mesea amaituordun ayitxi.  
GALDERA. Zer hodeia 
bedeinkatzeko ere liburuagaz 
egiten zuen, ez? 
ANGELA. Liburuegas 
disipoagas, isipoa,  
odeyen bedeinkasiñoa.  
Dodeyen bedeinkasiñoak 
inportantzitzela  
eukiteuen e? 
 

abadeak meza emon orduan hai 
abadeak hai misala, ba itxita 
imin... itxitea, horri 
inportanzia itzela emoten 
jakon e? 
GALDERA. Esaten zen abadeen 
indarra liburuan zela. 
Zergatik? 
ANGELA. Baai, bai bai. Ba ez 
dakit ba zer, hai itxiteagaz, 
hai itxiteagaz, ez dakit ba 
zer. 
GALDERA. Brebiarioan ere 
errezatzen duten liburuan ere 
bazutela indarra. 
ANGELA.Hori ez dakit. Nik 
eleizakoagaz bakarrik, 
eleizako hori nagusia, hai 
liburu handi bat eukiten 
eudien, atrilegaz, holango 
atril bategaz, batetik 
bestera pasetako monagilloak 
eta holan, eta hai itxita, 
hai itxi egin behar zala 
mezea amaitu orduan hai itxi. 
GALDERA. Zer hodeia 
bedeinkatzeko ere liburuagaz 
egiten zuen, ez? 
ANGELA. Liburuagaz eta 
hisopoagaz, hisopoa, 
hodeiaren bedeinkazinoa. Eta 
hodeiaren bedeinkazinoak 
inportantzia itzela eukiten  
euan e? 

Ikus segida gorago, Hodeia bedeinkatu-an. 
Angelak abadearen izena galdetu dio senar Jose Mariri. 

Harek kontatu du Zaloako Mauriziok zioenez hiru laino multzo 
ikusten zirela: abadea, txakurra eta erbia.  
 

ANGELA. Suk estosu yakingo 
ayabadea seusen  
eukineuen, es? ayabadea,  
pastoreak... 
JOSE MARI. Aspurukoabadea. 
ANGELA. Aspurukoabadea. Ba, 
seinbetek esateuene: “Bai, 
asmauyoat, e? Lengoegunean 
pasausuan oriabadeori,  
ori Aspuruko abadeori,  
ba te txakurre ausiki:  
"auhn, auhn, auhn".” 
JOSE MARI. Bai, iru 
lañomoltzo... Maulesio 
defuntuk esatauen “Kaguen 
Donfrutos!” an, Igalirrintzan 

 ANGELA. Zuk ez dozu jakingo 
hai abadeak zer uzen eukin 
euan, ez? Hai abadea, 
pastoreak... 
JOSE MARI. Axpuruko abadea. 
ANGELA. Axpuruko abadea. Ba, 
zeinbatek esaten euan: “Bai, 
asmatu joat, e? Lehengo 
egunean pasatu zuan hori 
abade hori, hori Axpuruko 
abade hori, ba eta txakurra 
ausika: "aunh, auhn, auhn".” 
JOSE MARI. Bai, hiru laino 
moltzo... Maurizio defuntuak 
esaten euan “Kaguen Don 
Frutos!” han, Igalirrintzan, 
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ba auntzepillauten da ya 
gauilluntzia ta, iru 
lañomoltzo ta txabolan ... 
“fiu, fiu, fiu”: Aspuruko 
abadea, kondenaute!  
(barreak) Airan. Ori, ori 
baidala kontue! 
Maulisiokonteuen. 
ANGELA. Gelditubarik, 
gelditubarik (abadea). 

ba ahuntzak pilatuten eta ja 
gau iluntzea eta, hiru  
laino moltzo eta txabolan ... 
“fiu, fiu, fiu”: Axpuruko 
abadea, kondenatuta! 
(barreak) Airan. Hori, hori 
bai dala kontua! 
Mauriziok kontatu euan.  
ANGELA. Gelditu barik, 
gelditu barik (abadea). 

 
 
 
 
AXPURUKO ABADE KONDENATUA 
Mari Heleneren bertsioa 
 
 

Mari Helene kanboarrak Baranbioko Mari Orueta 
“Koskorra”ri entzundakoa idatzi zidan, Sutan pasatzen 
esakundaren ondoan. 

Sagarako denboran apezak txakur-erbiak entzun eta haien 
atzetik joan zen. Geroztik zeruan berdin ibiltzera kondenatu 
zen, eta udazkeneko gauetan ikusten da pasatzen.  
 
MARI HELENE. Maria Oruetak kondatzen zuen ere ikusi zuela 
mendiz mendi pasatzen aphez ihiztaria. Hura zen aphez 
madarikatu bat. Meza denboran, ostia eskuetan zuelarik, 
konsagratzeko momentuan, entzun zituen zakur batzuk erbiaren 
atzetik xangaka joan zirenak. Ostia pausatu aldare gainean 
eta laster egin zuen elizatik kanpora, erbia atxeman nahiz 
zakurrak segitzen zituela, burua galdu balu bezala. Orduan 
kondenatua izan zen etengabe ibiltzera erbiaren ondotik 
lasterka. Udazkeneko gau batzuetan ikusten ahal zen zeruan 
zehar, laster eta laster erbiaren atzetik, zakur talde batek 
segitzen zuela. 
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 Kapitulu VIII 
 
 

 FAMILIARRAK  
 
 
 
 
 

Familiarrak izaki txiki bihurriak dira, euli edo zorrien 
itxurakoak. “Sorginen indarrak” deitzen ditu Justok, eta 
zerbitzu handiak egiten dizkiote beren jabeari, ahal magikoak 
ematen. Baina ez ditzake nork-nahi kontrola, eta preseski 
horretaz mintzatzen dira haien istoria zenbait. Beste akats 
handia ere badute: jabeak ezin du hil bere familiarrak beste 
norbaiti (edo zerbaiti) eman barik, eta onartzen dituena 
airetik ibiltzera kondenatzen da. Orozkon bi gizonek euki eta 
baliatu dituzte, bata apeza, bestea artzaina. 

Informatzaile gehienek sorginak edo laminak deitzen 
diete, baita parte-txarrekoak; bakar batek eman die izen 
espezifikoa: “jamerilak”, familiar-tik etorria seguraski. 
 
 
 
 
ZELAN ETA ZERTARAKO 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulaliren arabera familiarrak Donibane goizean 
harrapatzen dira Axpuruko Jentil Zulon (Angurun) eta kutxa 
batean gordetzen dira; ortozik joan behar dela zehaztu zuen 
gero. Euliak langoak dira eta lan egiteko eta zalua izateko 
balio dute.  

Orrazi lapurtua-an Urigoitiko Jentil Zulo azaltzen da, 
eta horren kari Axpurukoa ere aipatu zuen Eulalik. 
 
 
EULALI. Ba, Axpurun bere dago 
(Jentil Zulo), bai. Ba, or 
jentea -esatauen 
gureamadefunteak-, ba 
Aspurura Sanjuangoxean 
yuaneskero, an Jentilsulon 
etxon, urteieurein moskak, 
moskabatzuk...  auliak. Eta 
esateiun: “Beno, ni postauli 
guredodas”. Ta kajara. Ta 
orrepetroleok (ikus  

 EULALI. Ba, Axpurun bere dago 
(Jentil Zulo), bai. Bai, hor 
jentea -esaten euan gure ama 
defunteak-, ba Axpurura San 
Juan goizean joanaz gero, han 
Jentil Zulon itxaron, urteten 
ei eudien moskak, moska 
batzuk... euliak. Eta esaten 
ei euan: “Beno, nik bost euli 
gura dodaz”. Eta kajara. Eta 
horrek Petroleok (ikus 
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beherago) olan ieukesankuxute 
auliak. Da gero, ba 
auliokuxute kajan eroaten 
eban aurek etxera. Da andi 
biarrakeiteko ta  
ajilidadea ta gorputza... 
karraka ibilteko ta ori  
esaten daubien. Nikori  
siñestu neuesdotegiten, 
baña... Entzundot askotan, 
askotan. 
 
 

beherago) holan ei eukazan 
kuxuta euliak. Eta gero, ba 
euliok kuxu eta kajan eroaten 
eban eurak etxera. Eta handik 
beharrak egiteko eta 
ajilidadea eta gorputza... 
karraka ibilteko eta hori 
esaten eudien. Nik hori 
sinestu neuk ez dot egiten, 
baina... Entzun dot askotan, 
askotan. 

 
 
ZELAN ETA ZERTARAKO 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Sofiren ustez Lapur Zulon biltzen ziren familiarrak 
“Aita gurea” edo “Ave Maria” atzerantza esanda. Axpuruko 
abadea dela eta (ikus beherago) Sofik esan zuen badirela 
lanekoak, karra egitekoak, listezakoak... 
 

GALDERA. Nola harrapatzen 
dira sorginak? 
SOFI. Sanjuan, Sanjuan 
eguniana Lapursulokokueban, 
esatodienatxine: ordao... 
Orrera joatesana kentea, 
esdait Aitagurie ela 
Abemarieedo atzerantzaedo  
sanda, albrebes. 
...  
SOFI. Or Sanjuaneguniana 
Gorbeinkuxiteisiren,  
Sanjuanegunian...? Estaipa, 
Aitaguriaedo Abemariedo 
atzerantzaesanda  
kuxitenisien or: batzuk 
biarrakoak, bestebatzu 
listesakoak eta bestebatzuko, 
ba... biarrarako... ba 
bestebatzukarraka  
eitekoak, ajilek. 

 GALDERA. Nola harrapatzen 
dira sorginak? 
SOFI. San Juan, San Juan 
egunean Lapur Zuloko kueban, 
esaten eudien atxina: hor 
dago... Horrera joaten zan 
jentea, ez dakit Aita Gurea 
ela Ave Maria edo atzerantza 
edo esanda, aldrebes. 
... 
SOFI. Hor San Juan egunean 
Gorbeian kuxuten ei zirean, 
San Juan egunean...? Ez dakit 
ba, Aita Gurea eta Ave Maria 
edo atzerantza esan da 
kuxuten ei zirean hor: batzuk 
beharrekoak, beste batzuk 
listezakoak eta beste batzuk, 
ba... beharrerako... ba  
beste batzuk karraka 
egitekoak, ajileak.  
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ZELAN ETA ZERTARAKO 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

Hurrengo elkarrizketan Sofik gaineratu zuen puru 
kutxatxuak bezalako jostorratzontzietan gordetzen zirela eta 
zorriak langoak direla. Lapur Zulon ez baina Supelegorren 
hartzen direla, otoitza atzerantza esanda eta mantila bat 
erabiliz. Horiei esker ahuntzak harrapatzen zituen batek 
(Petroleok? ikus beherago). 

Sofiren semea ere izan zen elkarrizketan. 
 

GALDERA. Jostorratzontzietan 
gordetzen ziren, e? 
SOFI. Bai, egotensian... 
seeskoak, onek puruik  
daosanmoduin orain, 
purikotendiren moduin 
sartute? Bueno, ba 
egurreskoak, egurregas einde, 
ba sertxube eukitodien 
“rrrasss” sartuteko, ango... 
Geureanber ainbetonsian:  
orratzontzi esatenyakoen.  
Ba sera, geurianbere 
gonsirean. Eta alangoan 
eukitiudiesen (familiarrak). 
... 
GALDERA. Supelegorreko kueban 
hartzen dira, ezta? 
SOFI.  Bai. 
GALDERA. Eta Lapur 
Zulon?SOFI. Lapursulo, bai, 
andikoaldera dao. Es es, 
Lapursulo esdaori, es.  
Ori Lapursulo da atxineko  
lapurra, atzenengoa: an  
kuxuiudien (lapurra). 
GALDERA. Eta sorginak 
hartzeko, Supelegorren... 
SOFI. Bai, Supelegor, kueba. 
...  
SOFI. Estakibaneubere,  
ela dana Aiteguria atzera 
aurre... alrebes, atzerantza, 
ela Santamaria edoestaiser, 
or, Supelegorrekokueban 
topatiodisen ta  
urteiteudene sorritxu 
langoak.  

Eta gero atxine onan 
kostureroak ukitediesene 
orratzakukiteko... 
 

 GALDERA. Jostorratzontzietan 
gordetzen ziren, e? 
SOFI. Bai, egoten zirean... 
zerezkoak, honeek puruak 
dagozan moduan orain, puruak 
egoten diren moduan sartuta? 
Bueno, ba egurrezkoak, 
egurregaz eginda, ba zertxu 
bat eukiten eudien “rrrasss”, 
sartuteko, hango... Geurean 
bere hainbat egon zirean: 
orratzontzi esaten jakien.  
Ba zera, geurean bere egon 
zirean. Eta halangoan eukiten 
ei eudiezan (familiarrak). 
... 
GALDERA. Supelegorreko kueban 
hartzen dira, ezta? 
SOFI.  Bai. 
GALDERA. Eta Lapur Zulon? 
SOFI. Lapur Zulo, bai, 
handiko aldera dago. Ez ez, 
Lapur Zulo ez da hori, ez. 
Hori Lapur Zulo da atxineko 
lapurra, atzenengoa: han  
kuxu ei eudien (lapurra). 
GALDERA. Eta sorginak 
hartzeko, Supelegorren... 
SOFI. Bai, Supelegor, kueba. 
...  
SOFI. Ez dakit ba neuk bere, 
ela dan Aita Gurea atzera 
aurre... alrebes, atzerantza, 
ela Santa Maria edo ez dakit 
zer, hor, Supelegorreko 
kueban topetan ei eudiezan 
eta, urteiten ei eudien 
zorritxuak langoak.  

Eta gero atxina honan 
kostureroak eukiten eudiezan 
orratzak eukiteko... 
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Sofiren semeak komentatu zuen “zorriak” harrapatzeko 
mantila beltz bat zabaldu behar dela zuloaren aurrean; 
mantila zertarako  zen galdegin nuen: 
 

GALDERA. Mantila zertarako 
zen? 
SOFI. Ba, ekostekoan 
nondaosana sorriuk! (barre): 
mantillean sorrik...  
Destaipa atzerantza 
edoaurreantza, baan serrose 
erresau te, ba 
etorteisireanara. 
... 
GALDERA. Karra egiteko? 
SOFI.  Klaro, karrakoak: taka 
taka kuxitieuesan  
auntzek or batek, fama ukin 
deuenak. 

 GALDERA. Mantila zertarako 
zen? 
SOFI. Ba, ikusteko han non 
dagozen zorriok! (barre): 
mantilean zorriak... Eta ez 
dakit ba atzerantza edo 
aurrerantza, ba han zeredozer 
errezatu eta, ba etorten ei 
zirean hara. 
... 
GALDERA. Karra egiteko? 
SOFI. Klaro, karrakoak: taka-
taka kuxuten ei euazan 
ahuntzak hor batek, fama 
eukin euanak. 

   
Semeak “zorriak” noiz harrapatzen ziren eta abar gehiago 

galdetu zuenean, hau izan zen erantzuna: 
 

SOFI. Estaki nik, ba  
orain esistitu bes... 

 SOFI. Ez dakit nik, ba  
orain existitu bere ez... 

 
 
 
 
ZELAN ETA ZERTARAKO 
Angela eta Jose Mariren bertsioa 
 
 

Angela eta Jose Mariri galdetu nien ea Supelegorren 
biltzen ziren familiarrak, eta Angelak hauxe erantzun zuen: 
 
ANGELA. Bai, hor hartuko zirean: hori da Anbotoko Señorearen 
lekua. 
 
 
 
 
BAHEAN URA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Ur karreatzaileak dira familiarrak usu. Ur falta zuen 
andre batek sorginak deitu eta berehala agertu ziren lan 
egiteko prest. Baina agindu guztiak laster bete eta emakumeak 
ez zekien zer lan eskatu: azkenean ura galbahean ekartzeko 
agindu zien. Angelak ez du amaiera gogoratzen (Sofirena 
ikusiko da beherago).  Kastrejanako zubia-ren ondoren esan 
zuen Angelak, Jose Mari senarra eta Ramon auzoa ere han 
zeudela.  
 

ANGELA. Nik entzundadeuket  ANGELA. Nik entzunda daukat 
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oribai, sera: batematek  
ure faltauela da  
galbayagas ipiñiuesala 
sorgin... Esaneuela: 
- Baneukesan emen 
biarregiteko... Aj! 
biarreiteko baneukesemen 
sorginaldibete sikeran!  
-esanauela andraskobatek;  
ori estakipa  
norisingosan. 
RAMON. Neupere 
entzundedeuket. 
ANGELA. Supere entzunde 
deukesu? “Aj! Ainbeste biar, 
sorginbetzu palaos sikeran 
biarrakeiteko!”.  

Detorriisireana  
sorginek, estaiseinbepa, 
partidebat. Da danaka,  
ba bearrak tanak  
amaituiotzisen: dana, 
danakusti. Diminiiusana  
galbaigas -galbaya  
badakisu zerdan?- galbayagas 
iminiusan urekarten. Eta 
galbayagas urekarten bere... 
ba... bete iniodin, 
galbayagas  
bere, dana bete... Da 
estutasun terribleak 
pasauesan ordian (emakumeak).

Gero estakipa 
selanamaitusene gausori! 
Galbayagas uretan...  

Bai orri kausok  
aistutedie, estakipa selan  
amaituko san. 
GALDERA. Hori amari entzun 
diozu? 
ANGELA. Bai. 
GALDERA. Zure amak bazekien 
asko? 
ANGELA. Asko es, esekin 
nireamaka: esanisinolan  
nireama olango, olangogausa 
kontateko.  
JOSE MARI. Olangogausentzako 
Benita, bai. 
ANGELA. Benita, Benita 
isitesan, Eulalinama bai 
isitesan. O! ai... 

hori bai, zera: baten batek 
ura falta euala eta 
galbaheagaz ipini euazala 
sorgin... Esan euala: 
- Baneukezan hemen behar 
egiteko... Aj! behar  
egiteko baneukez hemen 
sorginaldi bat sikieran!  
-esan euala andrazko batek 
hori ez dakit ba  
nor izango zan. 
RAMON. Neuk bere entzunda 
daukat. 
ANGELA. Zuk bere entzunda 
daukazu? “Aj! Hainbeste 
behar, sorgin batzuk balegoz 
sikieran beharrak egiteko!”. 

Eta etorri ei zirean 
sorginak, ez dakit zeinbat 
ba, partida bat. Eta danak, 
ba beharrak danak amaitu ei 
eutsizan: danak, danak 
guztiak. Eta imini ei euazan 
galbaheagaz -galbahea 
badakizu zer dan?- 
galbeheagaz imini euazan ura 
ekarten. Eta galbaheagaz ura 
ekarten bere... ba... bete 
egin eudien, galbaheagaz 
bere, dana bete... Eta 
estutasun terribleak pasa 
euazan orduan (emakumeak). 

Gero ez dakit ba zelan 
amaitu zan gauza hori! 
Galbaheagaz uretan...  

Baia horreek gauzok 
ahaztuten dira, ez dakit ba 
zelan amaituko zan. 
GALDERA. Hori amari entzun 
diozu? 
ANGELA. Bai. 
GALDERA. Zure amak bazekien 
asko? 
ANGELA. Asko ez, ez ekien  
nire amak: ez izan zan holan 
nire ama holango, holango 
gauzak kontatzeko.  
JOSE MARI. Holango 
gauzentzako Benita, bai. 
ANGELA. Benita, Benita izaten 
zan, Eulaliren ama bai izaten 
zan. O! hai... 
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AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (BAHEAN URA ) 
Justoren bertsioa 
 
 

Galbahean ura kontakizuna Axpurukoa abadearen neskameari 
lotua da Orozkon. Axpuruko abadea Orozkoko familiardun 
ospetsuena da; bost berriemailek eman didate haren berri 
hainbat bertsio ezberdinetan: guztietan agertzen da 
familiarren ur garraioa, eta bietan aireko bidaia 
zezenketara.  

Axpuruko ur eskasia endemikoa da: etxe hori oso goian 
da, Untzuetako maldan, jentilen gazteluaren azpian eta 
Anguruko Jentil Zulo gainean, errekatik urrun.  

Axpuruko abadeak familiarrak zeuzkan ontzitxo batean 
sartuta. Kridak egun batez ontzitxoa zabaldu zuen eta 
familiarrak eskapatu: hegan hasi zitzaizkion inguruka, behar 
eske eta behar eske; baina lan bat agindu orduko bukatzen 
zuten, eta berriz eske. Azkenean bahe bat eman zien neskameak 
eta hartan Nafarrondoko errekatik ura ekartzeko agindu. 
Familiarrek bahearen zuloak buztinez tapatu zituzten eta ura 
ekarri. Gehiagoz ez da gogoratzen Justo. 

Garik Axpuruko abadea ea ezagutzen zuen galdeginda 
kontatu zuen.  
 

JUSTO.  Ori da... ba,  
etxon, pentzaueinbeardotori. 
Esateneben abadebatek  
eukiuen neskabat,  
neskabat, ba Aspurun. 
Etabadea ta... Ba, ori: 
Atxinegotesireanles  
orresorgineketa, ba 
partetxarrekoak eta 
bedeinketuiteuden. Ta 
kajatxobaten eukisituen 
(abadeak), ba sorginono 
indarredo -nik estaipaselan 
esanleiken bayetire!-  
gausook gordeta. Baña andrak 
serau isiten direala 
bastarrakas billetan, aituten 
ibiltendirealetxean ibilsen 
(neska), da tirador edo 
kajabaten topauzan. 
Sabalduiteidu, eskapautzien. 
Da gero andraorreri  
-andraedo neskasarredo  
san- kridaorreri  
eskatutotzien arek  
(sorginek) lana: “Benga, 
lanabeadegula, lana” ta. 
Esaotzen (krisak) 
gausabatekarteko, 
bestebatekarteko ta 
bestebatekarteko: dana, 
bayesanorduko 

 JUSTO. Hori da... ba, 
itxaron, pentsatu egin behar 
dot hori. Esaten eben abade 
batek eukin euan neska bat, 
neska bat, ba Axpurun. Eta 
abadea eta... Ba, hori: 
Atxinean egoten zirean legez 
horreek sorginak eta, ba 
parte-txarrekoak eta 
bedeinkatuiten eudien. Eta 
kajatxo baten eukin zituen 
(abadeak), ba sorginon indar 
edo -nik ez dakit ba zelan 
esan leikeen baia tira!- 
gauzaok gordeta. Baina andrak 
zerau izaten direala 
baztarrakaz biletan, adituten 
ibilten direan letxean ibili 
zan (neska), eta tirador edo 
kaja baten topatu euazan. 
Zabalduiten du, eskapatu 
eutsien. Eta gero andra 
horreri -andra edo neskazahar 
edo zan- krida horreri 
eskatuten eutsien hareek 
(sorginek) lana. “Benga, lana 
behar dogula, lana” eta.  
Esan eutsien (kridak)  
gauza bat ekarteko,  
beste bat ekarteko eta  
beste bat ekarteko: dana, 
baia esan orduko plantatuten 
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plantautotzenda...  
biarrikisineuntopau,  
lanikisinuntopau arentzat. 
Eta askenbaten andraskorreri 
gogoratuyakon, ba galbaya  
-badakisu serden galbaya?- 
galbayan Nafarrondoko 
errekati altzetako ure. Ta 
besteak juandire eta 
bustinegas tapau 
dureekarrietzera. Tagero 
estakiselan amaitusen, gero 
estakikeaya ortiaurrerao,  
amaituera estakit. 
 
GALDERA. Nongoa zen abadea? 
JUSTO. Aspurun bisisen, 
Aspurun bertan  
estaipisi bai, edo bertako 
semesbasan... 
GARI. Bai...  
JUSTO. ...alan bisibasanana; 
ostantzean etorrite 
egonsitekenta, bai. 
Bayaspurun, Aspuru oretze 
Nafrandokokantara ganetan. 
Orkantaraganedaon  
baserribet. Ori torrea? 
Telebisiñoko torrea? 
GARI. An bisisen 
Aspurukoabadea, itxures. 
Etadagos istoriakidatzita 
etadana, e? Orregaitik, 
zerbait nijakindot e 
istoriarenbat, 
besteistoriarenbatzu dagos e? 
Istorio pilla. 

eutsien eta... beharrik ezin 
euan topatu, lanik ezin 
topatu hareentzat. Eta azken 
baten andrazko horreri 
gogoratu jakon, ba galbahea  
-badakizu zer den galbahea?- 
galbahean Nafarrondoko 
errekatik altzetako ura. Eta 
besteak joan dira eta 
buztinagaz tapatu eta ura 
ekarri etzera. Eta gero ez 
dakit zelan amaitu zan, gero 
ez dakit gehiago hortik 
aurrerago, amaituera ez 
dakit. 
GALDERA. Nongoa zen abadea? 
JUSTO. Axpurun bizi zan, 
Axpurun bertan ez dakit bizi 
bai, edo bertako semea ez 
bazan...  
GARI. Bai... 
JUSTO. ...ala bizi bazan han; 
osterantzean etorrita egon 
ziteken-eta, bai. Baia 
Axpurun, Axpuru hor etzea 
Nafarrondoko kantera ganetan. 
Hor kantera ganean dagoen 
baserri bat. Hori torrea? 
Telebisiñoko torrea? 
GARI. Han bizi zan  
Axpuruko abadea, itxuraz.  
Eta dagoz istoriak idatzita 
eta dana, e? Horregaitik, 
zerbait nik jakin dot 
istoriaren bat, beste 
istoriaren batzuk dagoz e? 
Istorio pila. 

 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (BAHEAN URA) 
Pabloren bertsioa 
 
 

Axpuruko abadearen kridak ikusten zuen ugazabak zerbait 
hartzen zuela leku batean mezatik landa. Sorotzi egin zuen 
eta aurkitu ere: kajatxu bat zen. Zabaldu zuen, barruko 
euliak urten eta lan eske hasi ziren. Uretan ipini zituen 
eta, aldapa handia izan arren, laster bete zuten etxea urez. 
Kridaren senarra etorri zen: emaztearen tripapeko ilea hartu 
eta euliei eman, hartaz katea egin zezaten. Saiatu ziren 
baina ezin lortu eta azkenean bakea egin zuten. Bitartean 
abadeak zer jazoten zen igarri zuen, etorri eta euliak bildu 
zituen berriz kajatxura.  

1985eko elkarrizketan esan zuen Pablok, Eulalik 
eskaturik. 
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EULALI. Ori su... aber,  
beste kontua badakisu,
olangosarra, atxineko
kontubat?  
PABLO. Ba Aspurukoabadea. 
Aspurun egoan abadea... ba 
oro, ba abadea, ba parrokien, 
ba, berakoreukinlekuen... 
Aspurun egoan abadea... ba 
kridiaeuken. Ta meseti 
tortensanorduen, ba joatesane 
beti lekubatera  
ta gausoat kuxeteiuen, ta 
krideakiteotzen  
sorotzi, sorotzi. Da 
sorotzirik, kajatxuet isen.  
Ta kajatxori gordeteieuene 
abadeak. Bai kridea  
sorotzirik seeineuene? 
Sabaldu. Sabalduun  
kajori da isineuen e...  
Ba, sabalduunordun  
dddana isen moskea  
taparejue, ta 
bearreskatuteiotzein 
enbrorreri, bearra. Da, 
bearra eskaturik, buretan 
imini (krideak euliak) 
dureurrin daldapandie...  
entzegida etzeori  
bururaute iminudien  
uregas (barre). Ta etorri 
isen gisona ta: 
- Begira, serpastanda 
andrea? 
- Ba, ser pasaukodaba? Autau. 
Autaupasau,  
tonandonan: abadeake  
gordetaunbeti lekueten,  
ba ser ori...  

Babadea mesemotenieuan, 
olana akuxuunordun,  
da andigerriieuen  
sabalduela. Andi   
uratuieuen dabadeakigerrieune 
sertuela (kridak  
kajatxua). 

Da gison orreke, ba, 
bearra... gison orreke,  
bearra eskatotzenordun ba: 
 
- Topaukotziet! 

Andreari tipepekullibat 
atara desanotzen  
agaskateiteko. Da,  

 EULALI. Hori zu... a ver, 
beste kontua badakizu, 
holango zaharra, atxineko 
kontu bat?  
PABLO. Ba, Axpuruko abadea. 
Axpurun egoan abadea... ba 
hor, ba abadea, ba parrokian, 
ba berak hor eukan lekuan... 
Axpurun egoan abadea... ba 
kridea eukan. Eta mezatik 
etorten zan orduan, ba joaten 
zan beti leku batera eta 
gauza bat kuxuten ei euan, 
eta krideak egiten eutsen 
sorotzi, sorotzi. Eta 
sorotzirik, kajatxu bat ei 
zan. Eta kajatxu hori 
gordetan ei euan abadeak. 
Baia krideak sorotzirik zer 
egin euan? Zabaldu. Zabaldu 
euan kaja hori eta ezin 
euan... Ba, zabaldu euan 
orduan dddana ei zan moskeak 
eta aparejuak, eta beharra 
eskatuten ei eutsien enbra 
horreri, beharra. Eta, 
beharra eskaturik, ba uretan 
imini (krideak euliak, eta 
ura urrin eta aldapa 
handia... entzegida etze hori 
bururatuta imini eudien 
uregaz (barre). Eta etorri ei 
zan gizona eta: 
- Begira, zer pasetan da, 
andrea? 
- Ba, zer pasatuko da ba? Hau 
eta hau. Hau eta hau pasatu, 
eta honan eta honan: abadeak 
gordetan euan beti leku 
baten, ba zer hori...  

Baia abadea meza emoten 
ei egoan, holan hak kuxu euan 
orduan, eta handik igarri ei 
euan zabaldu euala. Handik  
oratu ei euan eta abadeak 
igarri euan zertu euala 
(kridak kajatxua). 

Eta gizon horrek, ba, 
beharra... gizon horrek, 
beharra eskatu eutsien orduan 
ba:  
- Topatuko deutsiet! 
 Andreari tripapeko ule 
bat atara eta esan eutsien 
hagaz katea egiteko. Eta, 
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baebisen kateiten ulleorregas 
(barre), baye katea  
eginisin; tordinte  
idatzeko bakeginun.  
Tabade etorriisen entzegida, 
bayeya bakeginikieukesan 
gisonak andreen 
tipapekoulliagas (barre) 
kateiteko agindordun.  
Ta, ba ordun akabaosirean  
ya asuntori. Bayabadeak 
entzegida batuieusan, 
abadeak...  
EULALI. Sorgiñak.  
PABLO. Sorgiñok, sorgiñak 
sirean seguru. Bai. 
 
   

baebiltzan katea egiten ule 
horregaz (barre), baia katea 
egin ezin; eta orduan eta 
iratzeko bakea egin euan. Eta 
abadea etorri zan entzegida, 
baia ja pakea eginik ei 
eukazan gizonak andrearen 
tripapeko uleagaz (barre) 
katea egiteko agindu orduan. 
Eta, ba orduan akabatu zirean 
ja asuntu hori. Baia abadeak 
entzegida batu ei euazan, 
abadeak...  
EULALI. Sorginak.  
PABLO. Sorginok, sorginak 
zirean seguru. Bai. 
 

 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA 
Mariren bertsioa 
 
 

Axpuruko abadeaz bakarrik sorginak zituela eta kridari 
eskapatu zitzaizkiela gogoratzen zen Mari.  
 
GALDERA. Axpuruko abadearena 
entzun duzu, sorginak 
zituela? 
MARI. Yostorratzontzin, esta? 
 
GALDERA. Bai, Axpuruko 
abadeak. 
MARI. Ba, llabereak eunbetane 
akordau ba serdaukenan 
ikosibeadauelata,  
danak eskapautziela. Bai: 
otro cuento, esta? 
GALDERA. Eta gero behar 
eske... 
MARI. Sorginek? Baya baya... 
neuk askodeukatentzunde 
(baina ahantziak). 

 GALDERA. Axpuruko abadearena 
entzun duzu, sorginak 
zituela? 
MARI. Jostorratzontzian, 
ezta? 
GALDERA. Bai, Axpuruko 
abadeak. 
MARI. Ba, llabereak egun 
baten akordatu, ba zer daukan 
han ikusi behar dauala eta, 
danak eskapatu eutsiela. Bai: 
otro cuento, ezta? 
GALDERA. Eta gero behar 
eske... 
MARI. Sorginek? Baia baia... 
neuk asko daukat entzunde 
(baina ahantziak). 

 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (ZEZENKETA) 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Bahean ura gaiaren ondoan Zezenketa-rena agertzen da 
maizetan Axpuruko abadearen familiarrei eta kridari lotua. 
Sofiren bertsioetan aski autonomoak dira bi gaiak, baina 
elkarren ondoan kontatuak dira, zerikusia badutelako-edo.  
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Urduñako jaien egunean, “Ocho Mayo”n, abadearen kridak 
hango zezenketara joan nahi luke eta abadeari esan; abadeak 
familiarrak atera eta laino baten gainean laster dira 
Urduñako plazan zezenak ikusten. 

1985ean kontatu zuen Sofik, guk Axpuruko abadeaz 
galdetuta.       

SOFI. Abadeak ideuken 
kridabat. Da kridiak, ba 
eukindeuesana, ba  
orreiki... josteko... 
yostorratzontzini... ba 
lamiñak edo, ba estakipa 
sertzuk eukindeusan: or 
Sanjuaneguniana 
Gorbeinkuxiteisiren,  
Sanjuanegunian...? Estaipa, 
Aitaguriaedo Abemariedo 
atzerantzaesanda  
kuxitenisien or: batzuk 
biarrakoak, bestebatzu 
listesakoak eta bestebatzuko, 
ba... biarrarako... ba 
bestebatzukarraka  
eitekoak, ajilek. Bai.  
Eta ordun, ba 
orrekeukinieuesan. 

Da Urduñen sesenak. Da 
kridia esaniotzen: 
- A! Ontxe norregonlekiyen 
Urdiñeko sesenekosten! 

Da: 
- Gurosuleyoan ala? 
- Baiteposi  
yoangonaitzake. 

Eta ensegida besteok 
(familiarrak)  
ateraieuesana, ba sereti, 
yostorratzontiti te 
“rrriiin!”: plasaganeana 
Urdiñene sesenakekosten 
lañoremategas (barre). 
JUAN. (Etzeptiko) Ummm, 
oribere esta... 
SOFI. E? Ba, entzutia...! 
GALDERA. Eta? 
SOFI. Da, ba, ordaoko 
serekosia, ba an. Da gero  
etorriordun, ba sustaute, ba, 
kridia bere ba.  

Abadeak emon  
iotzesan, abadeak iukesan, 
abadien kridiak.  

Da gero or, Santamainan 
bestobat bereba,  
se... Santamarinakoyen  
esiuan Aspuruku urik... (ikus 

 SOFI. Abadeak ei eukan krida 
bat. Eta krideak, ba  
eukin euazan, ba  
horreek... josteko... 
jostorratzontzian... ba 
laminak edo, ba ez dakit ba 
zertzuk eukin euazan: hor  
San Juan egunean  
Gorbeian kuxuten ei zirean, 
San Juan egunean...? Ez dakit 
ba, Aita Gurea eta Ave Maria 
edo atzerantza esan da 
kuxuten ei zirean hor: batzuk 
beharrekoak, beste batzuk 
listezakoak eta beste batzuk, 
ba... beharrerako... ba  
beste batzuk karraka 
egitekoak, ajileak. Bai.  
Eta orduan, ba horrek eukin 
ei euazan. 

Eta Urduñan zezenak. Eta 
krideak esan ei eutsen: 
- A! Oraintxe nor egon lekien 
Urduñako zezenak ikusten! 

Eta: 
- Gura dozula joan ala? 
- Bai eta pozik joango 
nintzake. 

Eta ensegida besteok 
(familiarrak) atera ei 
euazan, ba zeretik, 
jostorratzontzitik eta 
“rrriiin!”: plaza ganean 
Urduñan zezenak ikusten 
lainoren bategaz (barre). 
JUAN. (Etzeptiko) Ummm, hori 
bere ez da... 
SOFI. E? Ba, entzutea...! 
GALDERA. Eta?  
SOFI. Eta, ba, hor dauka zer 
ikusia, ba han. Eta gero 
etorri orduan, ba sustatuta, 
ba, kridea bere bai.  

Abadeak emon ei 
eutsezan, abadeak ei eukazan, 
abadearen krideak. 

Eta gero hor, Santa 
Marinan beste bat bere bai, 
zer... Santa Marinak goian ez 
ei euan Axpuruk urik... ikus 
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ondoko Galbahean ura.).  
 

ondoko Galbahean ura.). 
 

 
 
BAHEAN URA  
Sofiren bertsioa 
 
 

Ondoan, Bahean ura kontatu zuen Sofik eta, Angelak 
bezala, ez zuen abadearen neskamearekin lotu, Axpurun gertatu 
arren. Axpurun ur falta zuen emakume batek sorginak deitu 
zituen eta berehala agertu eta lana eskatu. Bahea eman zien 
emakumeak hartan ur ekar zezaten, baina haiek buztinez zuloak 
tapatu eta ekarri. Orduan artile beltza eman eta zuritzeko 
agindu. Horixe ezin izan zuten egin sorginek eta, amore 
emanda joan ziren.  
 

SOFI. Da gero or, Santamainan 
bestobat bereba,  
se... Santamarinakoyen  
esiuan Aspuruku (sic) urik. 
Da urefalta, goyen, 
esiukinuriketa. Batenbatek 
esaniotzen: 
- Sikeran baetos...  
sorginepaetos sikeran  
urealtzetakogora! 

Da presentau! Da 
katxarroak ateretako 
esaniotzini sorginoko, 
katxarroakateetako, 
androrreri. Gero ser 
emongotzen bestai serdan 
emongootzeina, e? ayestakit 
seremoiteko. Da  
sorginoko ensegida ure, 
katxarroatanapete. Ta 
danapeteta gero  
seremoniotzin? Katxarroatana 
peteordin, baya, baya, 
uraltzetako -da galbaya 
dausena-. Bai antxe  
beraltzau aik ure: 
bustinimiñiteaspitite. Ta 
komedia kero despatxetan 
eukinieuesan. Da gero 
biarresketza bere ta 
biarreske. Da ateraiotzein 
(artile) lanakaparenbatzu, 
baltzak, suritudeisela. 
Aintxisiniudin de 
eskapauiotziin. Lana  
baltza, ardikapa baltzak,  
ba, pardoak, ba, ai 
suritutenimiñi. Da 
ordintxesaniodin:- Aixe 

 SOFI. Eta gero hor, Santa 
Marinan beste bat bere bai, 
zer... Santa Marinak goian ez 
ei euan Axpuruk (sic) urik. 
Eta ura falta, goian, ez ei 
eukien urik eta. Baten batek 
esan ei eutsen: 
- Sikieran baetoz... sorginak 
baetoz sikieran ura altzetako 
gora! 

Eta presentatu! Eta 
katxarroak ateretako esan  
ei eutsien sorginok, 
katxarroak ateretako, andra 
horreri. Gero zer emongo 
eutsien ba ez dakit zer dan 
emongo eutsiena e? hai ez 
dakit zer emoteko. Eta 
sorginok ensegida ura, 
katxarroak danak bete. Eta 
danak bete eta gero zer emon 
ei eutsien? Katxarroak danak 
bete orduan, bahea, bahea  
ura altzetako -eta galbahea 
dau uzena-. Baia hantxe bere 
altzatu haik ura: buztina 
iminita azpitik eta. Eta 
komediak gero despatxetan 
eukin euazan. Eta gero behar 
esketza bere eta behar eske. 
Eta atera ei eutsien lana 
(artile) kaparen batzuk, 
baltzak, zuritu dagizela. 
Haixe ezin ei eudien eta 
eskapatu ei eutsien. Lana 
baltza, ardi kapa baltzak, 
ba, pardoak, ba, haik 
zurituten imini. Eta 
orduantxe esan ei eudien: 
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isinduu. 

Orixisin, eskapau 
dietzin. 
GALDERA. Hori Santamarinan? 
SOFI. Es, Aspurun. 
GALDERA. Eskapatu ezkero ez 
dira berriz etorri? 
SOFI. Esdakit ... Ardien 
lanea baltza suritu, baltza 
surituteko. Da baltza 
isinsuritu, orisinodinein.  
Bayurebai galbayanda  
bayanaltzau, bustine 
aspitiminite ... Da  
katxarro tanabete 
dageyaobearreske 
tageyaobearreske: geyao 
katxarroik eukines enbreak: 
betekuregas. Disin  
despatxau, esiekini  
barrure sartuten atzera, 
esiekin, esiekin barrure 
sartuten. 

- Haixe ezin dugu. 
Horixe ezin, eskapatu ei 

eutsien. 
GALDERA. Hori Santa Marinan? 
SOFI. Ez, Axpurun. 
GALDERA. Eskapatu ezkero ez 
dira berriz etorri?  
SOFI. Ez dakit ... Ardien 
lanea baltza zuritu, baltza 
zurituteko. Eta baltza ezin 
zuritu, hori ezin eudien 
egin. Baia ura bai galbahean 
eta bahean altzatu, buztina 
azpitik iminita ... Eta 
katxarroak danak bete eta 
gehiago behar eske eta 
gehiago behar eske: gehiago 
katxarrorik eukin ez enbreak: 
beteak uragaz. Eta ezin 
despatxatu, ez ei ekien 
barrura sartuten atzera, ez 
ei ekien, ez ei ekien barrura 
sartuten. 

 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (ZEZENKETA eta BAHEAN URA) 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

Ondoko elkarrizketan, 1986an, Zezenketa kontatu zuen 
Sofik eta, harekin lotua, protagonista berak dituen Bahean 
ura: azken kondaira honetan, Axpuruko abadearen familiarrak 
zabaldu zituen kridak (lehen bertsioan sorginak ziren). Bide 
batez argiago ikusten da abadeak zeuzkala familiarrak eta 
harek atera zituela kridarekin Urduñako zezenketara joateko. 
Orduan ikasi zuen neskameak familiarrak ateratzen, ez ordea 
atzera sartzen.  

Familiarrei buruz zehaztasunak galdegin nizkiolarik 
kontatu zuen Sofik. 
 

SOFI. Bestobaten 
esandotzon... Otxodemayotan, 
leen -oin kanbiatuteao bailen 
Otxodemayon ba Urduñene 
sesenak.- Da krideak  
esaniun: 
- Ññia! Ointxe  
norronlitekean Urduñan,  
sesenak ekosten.- Ser ba? 
Joatekoganea daukesuela? 
(abadeak). 
- Bai joangonitzeke. 

Ateraiodisen!  
(barre) Ta ensegida,  

 SOFI. Beste baten esan 
eutsen... “Ocho de Mayo”tan, 
lehen -orain kanbiatuta dago, 
bai lehen “Ocho de Mayo”n ba 
Urduñan zezenak-. Eta krideak 
esan ei euan: 
- Ññia! Oraintxe nor egon 
litekeen Urduñan, zezenak 
ikusten. 
- Zer ba? Joateko ganea 
daukazu ela? (abadeak). 
- Bai joango nintzeke. 

Atera ei eudiezan! 
(barre) Eta ensegida, 
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lañorema plantauisiyakoine 
seren gangan ganean  
ta andikosiyodiesen  
ganganeti sesenok.  

Bayori yakindeuen, bai  
gero kridiak eunbeten... 
besteaka... isinsene... 
Bestea (abadeak) bekin aik 
(familiarrak) barrure 
sartuten atzera, baikridia 
kero, usaba estaola 
eindeuene, ba sertu,  
atera. Da biarreske, da 
biarreske. Desanionba 
(kridak): 
- Kontzolaoko dodas!  
(barre). 

Emoniotzin galbaya  
eta bieko, orko errekati 
Aspurure urealtzetako ... 
Aspuru e? or goyen puntan. 
Eta katxarroa tanapete 
uregas, galbayan  
ureroaten: bustine 
aspinimini, bustine taaltzau. 
Tatzenean, ba katxarrotana 
beteordin, ba noneinesda,  
orr ardiiketaeukin  
asko. Esaniotzen (kridak 
familiarrei) ardi lana kapa 
baltza, suritutekomon.  
Daaisini, isin:  
aburritu eskapauiodin 
(familiarrek) (barre). 

lainoren bat plantatu izan 
jakien zeren gan-gan-ganean 
eta, handik ikusi ei eudiezan 
gan-ganetik zezenok.  

Baia hori jakin euan, 
baia gero krideak egun 
baten... besteak... ezin 
zan... Besteak (abadeak) 
baekien haik (familiarrak) 
barrura sartuten atzera, baia 
krideak gero, ugazaba ez 
dagoela egin euan, ba zertu, 
atera. Eta behar eske, eta 
behar eske. Eta esan ei euan 
ba (kridak): 
- Kontsolatuko dodaz! 
(barre). 

Emon ei eutsien galbahea 
eta beheko, horko errekatik 
Axpurura ura altzetako ... 
Axpuru e? Hor goian puntan. 
Eta katxarroak danak bete 
uregaz, galbahean ura 
eroaten: buztina azpian 
imini, buztina eta altzatu. 
Eta atzenean, ba katxarroak 
danak bete orduan, ba non 
egin ez eta, hor ardiak eta 
eukin asko. Esan ei eutsien 
(kridak familiarrei) ardi 
lana kapa baltza, zurituteko 
emon. Eta hai ezin, ezin: 
aburritu eskapatu ei eudien 
(familiarrek) (barre). 

 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (BAHEAN URA) 
Paularen bertsioa 
 
 

Bertsio honetako Bahean ura pasadizoa abadea zezenketan 
dagoen bitartean gertatzen da, eta ez da kridarekin egindako 
airetiko bidaia. 

Axpuruko abadea San Isidroko zezenetara joan zen 
Madrila, eta bitartean kridak Axpurun jostorratzontzitik 
askatu zituen sorginak. Lana eskatzen zioten eta egurretan 
ipini zituen, baina laster bete zuten Axpuru egurrez. Gero 
Nafarrondoko errekatik bahean ura ekartzeko agindu zien eta, 
pekorotzaz zuloak tapaturik, hala egin zuten. 

Istoria birritan esan zuen Gorigitxiko Paulak, lehenik 
bere etxean eta bigarrenean bere auzo Erramonen etxaurrean, 
harengandik ikasia baitzuen eta alferrik kontarazi saiatu 
ondoren (ikus hurrengoan). Lehenik esandakoa transkribitu 
dut, eta bigarrenaren datu berriak parentesi [] artean 
tartekatu. 
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Paularen alaba Manolik bere amari eskatu dio Axpuruko 
abadearen istoria konta dezan. 
 

MANOLI. Ama, suk entzune 
daukesus, esta? 
PAULA. Ba, sorginen kontue... 
Ba, Erramon 
ausokoakontaukotzu 
nipañobetago. Se, esatendau  
Erramonek se, ba sorginok... 
Abadeas eonsala (krida). Ta 
kridiak sorginokeukineuesala 
jostorrantzontzin. Ta 
jostorratzontziti  
soltausela.  

[Abadea joan  
sala sesenetara Madrillera, 
bai? Ba Sanisidrotan. Eta 
bienbitartean ba 
jostorraontziori soltau 
ineuela krideak. Da gero, ba 
bearra eskatutziela,  
ba sorginok.]  

Ta, ba bearra 
emonbearrisinotzala, ba 
sorginoiri. Desanotzeila, 
base:  
“Egurretan!”. Degurretan  
baya Aspurugustie 
beteisineile entzegide 
egurre, egurretan. Da gero 
esin isineila gausonikin. 
Desanotzeila, ba gero, 
Nafarrondoko, orko  
errekati, uretaniminiuisela  
Aspurure, galbayagas.  
Bai -Erramonek  
esatendauori, e?- da...  
baye gero galbayari... ba 
sorginoko konturatu sirealata 
pekorotzas sarratuinotzisela 
(zuloak) ta Aspuru  
gustie urek 
eroaneginisinuela.  
Oribere kontuisingoda,  
e? 

 MANOLI. Ama, zuk entzuna 
dauzkazuz, ezta? 
PAULA. Ba, sorginen kontua... 
Ba, Erramon auzoak  
kontatuko deutsu nik baino 
hobetoago. Zer, esaten dau 
Erramonek zer, ba sorginok... 
Abadeagaz egon zala (krida). 
Eta krideak sorginok eukin 
euazala jostorratzontzian. 
Eta jostorratzontzitik 
soltatu euazala.  

[Abadea joan zala 
zezenetara Madrilera, bai? Ba 
San Isidrotan. Eta bien 
bitartean, ba jostorratzontzi 
hori soltatu egin euala 
krideak. Eta gero, ba beharra 
eskatu eutsiela, ba 
sorginok.]  

Eta, ba beharra emon 
behar izan eutsiela, ba 
sorginoiri. Eta esan 
eutsiela, ba zer: 
“Egurretan!”. Eta egurretan, 
baia Axpuru guztia  
bete izan eudiela entzegida 
egurra, egurretan. Eta gero 
ezin izan euala gauza onik 
egin. Eta esan eutsiela, ba 
gero, Nafarrondoko, horko 
errekatik, uretan imini 
eudiezala Axpurura, 
galbaheagaz. Baia -Erramonek 
esaten dau hori, e?- eta... 
baia gero galbaheari... ba 
sorginok konturatu zirela eta 
pekorotzaz zerratu egin 
eutsizala (zuloak) eta Axpuru 
guztia urak eroan egin  
izan euala. 

Hori bere kontua izango 
da, e? 
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AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (BAHEAN URA) 
Erramonen bertsioa 
 
 

Erramon auzoa baitzen istoriaren jakilea, harengana 
eraman gintuzten Gorigitxikoek. Sorotik zetorren Erramon, 
aitzurra lepoan. Baina zaharra zela-eta danak ahantzi 
zitzaizkiola. Gure egoera aski komikoa izan zen: talde 
handixka -Paula, Manoli, Gari eta beste lagun bat- ongi 
entzuten ez duen gizon bakar bati istoriak atera nahian eta 
ezinean. Hona elkarrizketa.  
 

PAULA. Erramon, estosusatene 
Aspuruko abadeari  
krideasoltauotzesala sorginek 
jostorratzontziti? 
ERRAMON. Nineuk es!  
PAULA. Aikoin  
aiztiako... 
ERRAMON. Gaur entzutendot 
lelengos... 
PAULA.  Atxine be neuri 
makiñabapider 
kontaudeustesute. 
ERRAMON. Aistu igual... 
PAULA. Aistu... Da 
Nafarrondoko errekatik uretan 
iminiuesala galbayegas  
gero kridiak,  
biarrakimini... 
ERRAMON. Ha, ha, ha, ha! 
(barreka) 
PAULA. Esteukesu  
entzuteori? 
ERRAMON. Neues.  
Galbaigas...? 
PAULA. Aistiakon, neuri 
makiñabapider  
kontaudausteta. 
MANOLI. Bai gizona. Joansala 
abadea orra, Madrilla,  
sesenetara. 
PAULA. Bai, Madrillera 
sesenetara... Esara  
akordetan? 
ERRAMON. Nineu es. 
MANOLI. Aistiako dana. Bai 
entzutia esteukosu, entzute, 
entzunde? 
ERRAMON. Entzute? Es es  
es es, olangokonturik es. 
MANOLI.  Sorgine gustioko... 
-selan da?- 
Jostorratzontzibeten 
ukinusala sartute? 
ERRAMON. Eee? 

 PAULA. Erramon, ez dozu  
esaten Axpuruko abadeari 
krideak soltatu eutzezala 
sorginak jostorratzontzitik? 
ERRAMON. Nik neuk ez!  
PAULA. Haik orain ahiztu 
jako... 
ERRAMON. Gaur entzuten dot 
lelengoz... 
PAULA. Atxina bere neuri  
makina bat bider  
kontatu deustazu eta. 
ERRAMON. Ahaztu igual... 
PAULA. Ahaztu... Eta 
Nafarrondoko errekatik uretan 
imini euazala galbaheagaz 
gero krideak, beharrak 
imini... 
ERRAMON. Ha, ha, ha, ha!  
(barreka) 
PAULA. Ez daukazu entzute 
hori? 
ERRAMON. Neu ez. 
Galbaheagaz...? 
PAULA. Ahaztu jakon, neuri 
makina bat bider kontatu 
deust eta. 
MANOLI. Bai, gizona. Joan  
zala abadea horra, Madrila, 
zezenetara.  
PAULA. Bai Madrilera 
zezenetara...  Ez zara 
akordetan? 
ERRAMON. Ni neu ez. 
MANOLI. Ahaztu jako dana. 
Baia entzutea ez daukazu, 
entzute, entzunda? 
ERRAMON. Entzute? Ez, ez,  
ez, ez, holango kondurik ez. 
MANOLI. Sorgin guztiok...   
-zelan da?- Jostorratzontzi 
baten eukin euazala  
sartuta? 
ERRAMON. Eee? 
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MANOLI. (Ozenkiago) 
Jostorrantzontzi baten 
eukineuesala sartute... 
ERRAMON. Jostorratz... 
ooontzin? 
MANOLI. Bai... 
ERRAMON. Kaguen Sankoño!! 

MANOLI. (Ozenkiago) 
Jostorratzontzi baten eukin 
euazala sartuta... 
ERRAMON. Jostorratz...  
ooontzian? 
MANOLI. Bai... 
ERRAMON. Kaguen San Koño!! 

 
Barre egin genuen danok eta ez ginen gehiago tematu. 

Orduan Paulak kontatu zuen berriz Erramoni hainbestetan 
entzundakoa (ikus gorago): abadea kanpoan zela, zezenetara 
joana, kridak jostorratzontzia zabaldu zuenean.  
 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA (ZEZENKETA eta BAHEAN URA). 
Moisesen bertsioa 
 
 

Moisesek istoria bakar batean bidu zituen Zezenketa eta 
Bahean ura. Hori ahalbideratzeko bi dira abadearen kridak. 
Abadeak intxaur azalean zeuzkan lamiak eta, haien indarrez 
izpiritu bihurturik edo, Valladolid-eko zezenetara joan zen 
bere krida kuttunarekin. Han zegoelarik telepatiaz igarri ei 
zuen Axpurun gertatzen zena: etxean geratu zen beste kridak 
abadeak bertan utzi laminak zabaldu zituen eta erleak bezala 
hasi zitzaizkion inguruka behar eske (Moisesek gaineratzen du 
berari ere ausiki egin diotela erleek). Neskameak egurretan 
ipini zituen prakagorriak eta haiek arbolak sustraietatik 
erauzirik Axpuruko larraina egurrez bete zuten. Gero ura 
ekartzeko, etxe hartan eskas baitzuten: laster ontzi guztiak 
bete. Azkenean behea eman zien beheko errekatik ura altza 
zezaten: bahea lupetzaz tapaturik ura ekarri zuten, eta 
handik isurtzen zen. Azkenean abadea heldu zen eta hisopoagaz 
eta latinez batu zituen danak. Gero jipoia kridari, eta hor 
amaitu zen gauza. 

Azalpen zerrenda bat kontatu ondoan (IV. kap. 
“Agerpenak”) esan zuen Moisesek Axpuruko abadearena. 
 

MOISES: Geyo? Bein, Aspurun 
... Untzueta piko, angoyen -
aneongara leengounean-, da 
anbere lamiñen sarata... An  
Aspurun iruetzedo daoz...  
bi, etzebidaos, ba  
biena, bikoa. Da ana  
oine baurtasko, atxine, 
abadea ieoanan, abadea da 
kridea ta... llabereaedo 
estaki sereuken,  
llabereaedo ba kridabi edo. 
Da, ba lamiakeukesan,  
lamiak segun, 
lekutxikitxubeten sartzean 
esta? potetxubaten, 

 MOISES: Gehiago? Behin, 
Axpurun ... Untzuetapiku, han 
goian -han egon gara lehengo 
egunean-, eta han bere 
laminen zarata... Han Axpurun 
hiru etze edo dagoz... bi, 
etze bi dagoz, bat birena, 
bikoa. Eta han orain ba urte 
asko, atxina, abadea ei egoan 
han, abadea eta kridea eta... 
llaberea edo ez dakit zer 
eukan, llaberea edo ba krida 
bi edo. Eta ba, lamiak 
eukazan, lamiak segun, leku 
txikitxu baten sartzean, 
ezta? potetxu baten, 
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txikititxubaten:  
intxaurra, intxaurrasalean 
mayormente ... Intxaurren, 
bai: jan, mamiekendu 
danbarruen, intxaurre, e?  

Da... beno, berakeukesan 
batzuk, lamiñonantxe 
bikusteuesan bidiru  
barruti, espirituk  
eta...  

Joansean bein 
domekarrastibeten sera... 
Valladolisera 
sesenaikosten... bai, 
sesenaikustene, ba 
transformaute enespiritu edo 
comosea: joansien abadea 
dabere krida amante edolaune: 
“zzzeeea”. Ta anegosan 
sesenakosten, arratsalde 
edolan, bastante belueta... 
bastanteberanduene  
nobedadea sentieuen, 
aenmateko lamiñak edo 
komunikautzien, modurenmaten 
euken -selasatenyakon?- 
telepatia, portelepatia 
edolan, etzean edosere 
pasetasala Aspurun, 
edosebere, nobedadea, or. 
Orritxiusan lamiñageyago 
berakitxikosanor, 
reserbaukousan, esta?  
-subere erongosunmodun  
pilabi (magnetofoia 
sinalatuz), esta? 
batamaituordun orrena, 
transistora, bestebat 
errepuestue-. Da ba,  
ape lamiñakeukesan 
errepuestue, intxaurren 
asalabarruen. Da besteakas, 
besteanindarrekas aneoan, 
krideatabik anederto 
ongosian, sesenakosten 
Valladolisen, esta? 
Estaiseepoka isingosan, 
udeisingosan ... Da  
bueno, lamiñoko bauken 
baukenobedadea, esta? 
portelepatia, bauken presagio 
esatendana edo, olango 
presagio, presentimiento, e? 
-erdiera- eukanabadeta: 
abadek, krideakes 
bayabadeaegoen kontatoan 
laminekas. Da bueno: 

txikititxu baten: intxaurra, 
intxaur azalean mayormente 
... Intxaurrean, bai: jan, 
mamia kendu eta han barruan, 
intxaurra, e?  

Eta... bueno, berak 
eukazan batzuk, lamina 
honantxe bi ikusten euazan bi 
edo hiru barrutik, espirituak 
eta...  

Joan zan behin domeka 
arrastiri baten zera... 
Valladolidera zezenak 
ikusten... bai, zezenak 
ikusten, ba transformatuta en 
espíritu o como sea:  
joan zirean abadea eta bere 
krida, amante edo laguna: 
“zzzeeea”. Eta han egozan 
zezenak ikusten, arratsalde 
edo holan, bastante belu 
eta... bastante beranduan 
nobedadea sentitu euan, aren 
bateko laminak edo komunikadu 
eutsien, moduren baten eukan 
-zelan esaten jakon? 
telepatia, por telepatia edo 
holan, etzean edozerbere 
pasetan zala Axpurun, 
edozerbere, nobedadea, hor. 
Hor itxi euazan lamina 
gehiago berak itxiko euazan 
hor, reserbatuko euazan, 
ezta? -zuk bere eroango dozun 
moduan pila bi (magnetofoia 
seinalatuz), ezta?  
bat amaitu orduan horrena, 
transistora, beste bat 
errepuestua-. Eta ba, hak 
bere laminak eukazan 
errepuestua, intxaurraren 
azala barruan. Eta besteakaz, 
besteen indarrakaz han egoan, 
kridea eta biak han ederto 
egongo zirean, zezenak 
ikusten Valladoliden, ezta? 
Ez dakit zer epoka izango 
zan, uda izango zan ... Eta  
bueno, laminok baeukan, 
baeukan nobedadea, ezta? por 
telepatia, baeukan presagio 
esaten dana edo, holango 
presagio, presentimiento, e? 
-erdiera- eukan abadeak eta: 
abadeak, krideak ez baia 
abadea egoan kontaktuan 
laminekaz. Eta bueno: 
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- Joanbearduu etzera, an 
edoser pasetanda, jasotenda, 
serjasokoda? 

Da klaro, emenkrideak 
(Axpurun) -aixeenbrak  
beti ba enbrakeriak esta?  
Muy fisgonas da- su, ba an 
intxaurransereoan adituure. 
Esautzen abadeak  
estritamente esukututeko 
gausori, ordena bai:  
prohibido tajante 
edoestritamente. Da bestea 
tapaori kenduotzinean: 
“buuuhhh!” erlaumia an.  

Batzorrastietan 
ibilnitzen terlumea  
antoletan pikaustien  
emen daemendi  
(arpegian) da askatuesinde, 
suurrean arpegin:  
baerrema kendudostien ... 
satibet erreuma kendu, 
erreuma: ai medesiñada, 
erleana. Tatzo emen...  
onek olan isinisindot 
eregunta onin: onan 
belarrire, e? (besoa buru 
gainetik pasa eta beste 
aldeko belarriraino heldu) 
isineldu...  
MARI. Tagaur bai. 
MOISES. Dagaur.... atzo baya 
atormentaustien, e? erle ta 
demonio botadana, karraka 
botakoneusan,  
lamiñen antzera. 

Da, ba orrek Aspuruko 
seorrek, krida, 
etzekokridorrek -segunda 
kategoria- eineuene kendu 
sera, fisgo... yakingure  
-mirakusia satedaemen, 
mirakusiaeuskera, fisgona 
edo, mirakusia ta-, tapaori 
kendotzen intxarrasalorri  
te “buuffhh”, erleumea: 
urtenotzen lamiak.  
Eta lamiñak indarradauki 
segun, indarra,  
espiritus. Da eskatutzen 
bearra, bearra nayeudiela 
ein, bearra. Ta,  
ba urefaltan Aspurunu, 
mendipunteada. Oin baukie 
baileen eseukien mendin:  
or mendipuntabaten dao  

- Joan behar dugu etzera, han 
edozer pasetan da, jazoten 
da, zer jazoko da? 

Eta klaro, hemen krideak 
 (Axpurun) -haiexek enbrak 
beti ba enbrakeriak, ezta? 
Muy fisgonas eta- zu, ba han 
intxaurrean zer egoan aditu 
gura. Esan eutsen abadeak 
estrictamente ez ukututeko 
gauza hori, ordena, bai: 
prohibido tajante edo 
estrictamente. Eta besteak 
tapa hori kendu eutsienean: 
“buuuhhh!” erlaumea han. 

Ba atzo arrastirietan 
ibili nintzen, eta erlaumea 
antoletan pikatu eustien 
hemen eta hemendik 
(arpegian), eta askatu 
ezinda, sudurrean aurpegian: 
ba erreuma kendu eustien ... 
zati bat erreuma kendu, 
erreuma: hai medizina da, 
erlearena. Eta atzo hemen... 
honek ezin izan dot herenegun 
eta honan egin: honan 
belarrira, e? (besoa buru 
gainetik pasa eta beste 
aldeko belarriraino heldu) 
ezin heldu... 
MARI. Eta gaur bai. 
MOISES. Eta gaur.... atzo  
baia atormentatu eustien, e? 
erle eta demonio bota danak, 
karraka botako neuazan, 
laminen antzera. 

Eta, ba horrek Axpuruko 
zer horrek, krida, etzeko 
krida horrek -segunda 
kategoria- egin euan kendu 
zera, fisgo... jakin gura  
-mirakusia esaten da hemen, 
mirakusia euskera, fisgona 
edo, mirakusia eta-, tapa 
hori kendu eutsen intxaur 
azala horreri eta “buuffhh”, 
erleumea: urten eutsien 
lamiak. Eta laminak indarra 
daukie, segun, indarra, 
espiritus. Eta eskatu eutsien 
beharra, beharra nahi 
daudiela egin, beharra. Eta, 
ba ura faltan Axpurun, mendi 
puntea da. Orain badaukie 
baia lehen ez eukien mendian: 
hor mendi punta baten dago  
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-atzogonintzen; atzoes, 
areneguneonintzen-. 
GALDERA. Eta urik ez han. 
MOISES. Es ba... Bertana ur 
baan buh! udana sikituigual: 
iturbet bosteunmetro,  
da udan abesikitu.  
Da kridaorrek,  
ññio...! Lelengoan egurre,  
egurrebai, egurrerreserban. 
Degurra einotzien  
lamiñorrik:  
arbolak ekarteutzen  
arrapaketa atzenean pagoak 
osorik, larrinera -pagoak, 
hayas-, atata susterreti  
... Egurre, sugatzaka 
arrankau te susterreti, 
egurre naye. Da venga mas, 
geyo trabajo, bearra, lana. 
Da besteakure gero, 
urebeardauela,  
atzorreketa, urikes. Da 
katxarroakataa, ba 
katxarrokukesan da  
ekarteko. Da ekarteko 
beseuken sera. Ta galbaya 
emonotzien -bakisu serden 
galbaya? cedazo edo  
cribaedo-; dareri urek 
eskapauindotzo. Baye  
sorgiñek aibere 
tapaulupetzaas daekarri  
andi, andi, biekoerrekati  
... Angoerrekati  
“yiiieea!” ta lañoan ta 
comodiosquiere, altzatotzien 
ure bayamanta, urebere.  
Da egurre gustikara, presan; 
dandibiera ure (barre).  
 

Da gero, bitartean 
eldusenabadea, abadea  
eldusen dabadea: “In nomini 
Patri -e?- beneditus frutus 
ventris tui Jesus” e?  
“tza, tza tza” (hisopoagaz 
bezala egiten), batuusan 
danak isopoas berelekure,  
bai intxaurrasalebarrura, 
tapeaipini, “pax Christi”.  

Tagero krideari  
tralla... (danok barre). 
GALDERA. Zer da tralla? 
MARI. Orrenesakeratira  
orrek. 
MOISES. Tralla dao 

-atzo egon nintzen; atzo ez, 
herenegun egon nintzen-. 
GALDERA. Eta urik ez han. 
MOISES. Ez ba... Bertan ura 
ba han bah! udan sikitu 
igual: iturri bat bostehun 
metro, eta udan ha bere 
sikitu. Eta krida horrek, 
ññio...! Lelengoan egurra, 
egurra bai, egurra 
erreserban. Eta egurra egin 
eutsien lamina horreek: 
arbolak ekarten eutsien 
arrapaka eta atzenean pagoak 
osorik, larrainera -pagoak, 
hayas-, aterata zuztarretik 
... Egurra, zugatzak 
arrankatu eta zuztarretik, 
egurra nahia. Eta venga más, 
gehiago trabajo, beharra, 
lana. Eta besteak ura gero, 
ura behar dauela, atso 
horreek eta urik ez. Eta 
katxarroak atara, ba 
katxarroak eukazan eta 
ekarteko. Eta ekarteko, ba ez 
eukan zera. Eta galbahea emon 
eutsien -badakizu zer den 
galbahea? cedazo edo criba 
edo-; eta hareri urak 
eskapatu egin deutso. Baia 
sorginak hai bere tapatu 
lupetzagaz eta ekarri, 
handik, handik, beheko 
errekatik ... Hango errekatik 
“yiiieea!” eta lainoan eta 
como Dios quiere, altzatu 
eutsien ura baia a manta, ura 
bere. Eta egurra guztiak hara 
presan: eta handik behera ura 
(barre).   

Eta gero, bitartean 
heldu zan abadea, abadea 
heldu zan, eta abadea: “In 
nomini Patri -e?- benedictus 
fructus ventris tui Jesus” e? 
“tza, tza tza” (hisopoagaz 
bezala egiten), batu euazan 
danak hisopoagaz bere lekura, 
bai intxaur azala barrura; 
tapea ipini, “pax Christi”.  

Eta gero krideari 
tralla... (danok barre). 
GALDERA. Zer da tralla? 
MARI. Horren esakerak dira 
horreek. 
MOISES. Tralla dago 
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erramintarematao, tralla 
edoegurremat emotenyakona 
saldiari edoastoari  
larrinedo trillaiten 
dabisenean, pentzetotala, 
tralla dala, estait, 
disiplina be esatendotzi 
batzuk... latigo  
antzeko... pentzetotala,  
e? ... Da gero... gero  
kridea ba lastime, lastime 
gedarres gero apaiseorrek.  

Da bueno, ba 
lamiñenasuntuori orduen 
esotzen geyo, esta geyo 
lamiño... geyao eseusene 
abadeorreke... edo  
kridaorrek errespetauen  
arreskero: geroandi  
onantza ondo. Bueno, ori 
lamiñakontuk.  

Beste abadebat... (Ikus 
ondoko istoria). 

erramintaren bat dago, tralla 
edo egurraren bat emoten 
jakona zaldiari edo astoari 
larrain edo trilla egiten 
dabiltzanean, pentsetan dot 
dala, tralla dala, ez dakit, 
disziplina bere esaten 
deutsie batzuk... latigo 
antzeko... pentsetan dot 
dala, e? ... Eta gero... gero 
kridea ba lastima, lastima, 
gedarrez gero apaiza horrek. 

Eta bueno, ba laminen 
asuntu hori orduan ez eutsen 
gehiago, ez da gehiago 
lamina... gehiago ez euazan 
abade horrek... edo krida 
horrek errespetatu euan 
harrezkero: gero handik 
honantza ondo. Bueno, hori 
lamina kontuak. 

Beste abade bat... (Ikus 
ondoko kontakizuna). 

 
Bi kridena argitzeko eskatu nion Moisesi. Erantzuna 

idatziz hartu nuen:  
 

Abadeak bi amante zituen; eta zuk zapata pare bi duzun 
legez, bat zikindu orduan bestea jazteko, harek ere izango 
zituen faborita bat, gaztea, eta gero bestea, zaharra; edo 
igual egun baten batek “gastroenteritis” izan... holan 
lasaian egon. Abadeak beti holan: besteei infernuagaz 
beldurrarazten eta haiek lasai.  
 
 
 
 
SANTA MARINAKO ABADEA 
Moisesen bertsioa 
 
 

Axpuruko abadearena kontatu ondoan Santa Marinakoarena 
esan zuen Moisesek. Santa Marinako ermita tontor batean da, 
Axpuru aurre-aurrean, mendebalean. Ondoan badu aterbe bat eta 
hori ei zen aitzinean abadearen egoitza, Juan Pikazak esan 
zuenez (ikus beherexago).  

Santa Marinako abadeak ere krida bat zukeen, horixe 
baita abadeen joera: laguna izan bai, baina familia mantendu 
ez. Krida etxean ez zegoen batean, abadeak esnea ipini zuen 
sutan egosten. Esnea hazi eta hazi, abadeak ez zekien non 
sartu, eta ontzi bila joan zen beheko auzora, Izartzara. 
Itzuli orduko esnerik ez zen gelditzen galdaran. Marik 
gaineratu zuen horregatik esaten dela: “Andre Santa Marina, 
gitxiagaz asko egina.” 
 

MOISES. Beste abadebat...  MOISES. Beste abade bat... 
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bueno ai bestea esta lamiña 
asuntua, realadabaya.  
Emen, Santamainadao 
bestekaldekopuntan,  
esta? emendao Untzuetapiku, 
Aspuru, demendao Santamarina, 
ermitea. Aspurun 
estagoermitarik. 
GALDERA. Han ba zegoen 
abadea, Santa Marinan? Zuk 
ezagutu duzu? 
MOISES. Bai, atxine. Klaro, 
esautu, onbre! esautuenuen. 
Beste txoribatek  
kantaingosten niri, 
besteollaskobatek. 
MARI. Isingosintzen saarra. 
MOISES. Bai. Da anegoan.  
Da abadeori ba... kridea  
bai ukingoun ape 
posiblemente: danakukiteuden 
olan kridea ta,  
andraikesekien  
degubañooto bisisiran  
aiki. Aikueuden  
semeikesekin mantentan,  
da gureudena “traka traka” 
(denok barre). Da, bai, gero 
besteri esana:  
- Ojo, e? Pecao mortal! 
Joangoaz infernure, gorputz, 
arime tagusti. Ojo, 
ibiltenbasara tranpan.  
Da orrekontu gustiok; ni 
pasaunesorti, su, su es,  
bai nibai ... 

Bueno, akabadea 
posiblemente da... Ba 
degunatan esegon kridia.  
Da esnea, ekarriotziene 
(abadeari), edo estait 
beitxalenba paeukon, esi 
beye, esda? -ordeñar ... 
Bueno, da esneonan 
galdallatxubeteneuken  
-galdalla bategon, asteas 
egotenda, emen egongodiregual 
... Bueno, galdallea  
erdi esne ipinieuen  
eperdin, litrobatedo.  
Estakit untzeedo sereuken, 
bitxoenbat euken, untzedo... 
kabra edo ardie.  
Esneukenegosten  
behintzet, galdalla erdi, e? 
Erdiedolan. Da espasan 
listoaisinai isingo aibere,  

bueno hai bestea ez da lamina 
asuntua, reala da baia. 
Hemen, Santa Marina dago 
beste kaldeko puntan, ezta? 
Hemen dago Untzuetapiku, 
Axpuru; eta bestean Santa 
Marina, ermitea; Axpurun ez 
dago ermitarik. 
GALDERA. Han ba zegoen 
abadea, Santa Marinan? Zuk 
ezagutu duzu? 
MOISES. Bai, atxina. Klaro, 
ezagutu, hombre! ezagutu ez 
neuan. Beste txori batek 
kantatu egingo eustan niri, 
beste oilasko batek. 
MARI. Izango zintzen zaharra.
MOISES. Bai. Eta han egoan. 
Eta abade hori ba... kridea 
bai eukingo euan hak bere, 
posiblemente: danak eukiten 
eudien holan kridea eta, 
andrarik ez eukien eta gu 
baino hobeto bizi zirean 
haik. Haik gura eudien 
semerik ez eukin mantenitan, 
eta gura euden “traka-traka” 
(denok barre). Eta, bai, gero 
besteairi esan:  
- Ojo, e? Pecado mortal! 
Joango haz infernura, 
gorputz, arima eta guztia. 
Ojo, ibilten bazara tranpan. 
Eta horreek kontu guztiok; ni 
pasatu naz hortik, zu, zu ez, 
baia ni bai ... 

Bueno, hak abadeak 
posiblemente eta... Ba eta 
egun hartan ez egoan krida. 
Eta esnea, ekarri eutsien 
(abadeari), edo ez dakit behi 
txahalaren bat baeukan, esi 
behia, ezta? -ordeñar ... 
Bueno, eta esnea honan 
galdallatxo baten eukan  
-galdalla bat egoan, asteagaz 
egoten da, hemen egongo da 
igual ... Bueno, galdallea 
erdi esne ipini euan 
eperdian, litro bat edo. Ez 
dakit ahuntza edo zer eukan, 
bitxoren bat eukan, ahuntza 
edo... kabra edo ardia.  
Esnea eukan egosten 
behintzat, galdalla erdi, e? 
Erdia edo holan. Eta ez bazan 
listoa izan hai izango hai 
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gureantzako listoa:  
inotzen sue da sue  
bastante fuertea, da 
baetorrenesnea gorantza -ba 
kridea esegoaneunean, da 
krideak besteanbetikos 
krideakingotzen da; 
aiignorito. Da galdalla, 
gorantzaetorren esnea ta, 
Izartzadao beheratxuagoan 
besteerriet, barriobat;  
dara yoansan ekarten 
katxarrobat, ba otro de 
repuesto, otro cacharro, otro 
recipiente porque la leche 
crecía y no cabía al 
cacharro. Y fué allí al 
barrio de abajo, e? Beeko 
erriegosan ta, katxarroeske 
ta, geroetzera etorrisenean, 
bakisu sertopaun an? 
 
MARI. Baperes. 
MOISES. An topaune “tute le 
casta”, eseberes. Dana 
easeinde: evaporao todo. 
Entendido, aitzendosu?  
MARI. Baye ta gerori selan 
da?  
 “Andra Santamaine,  
 gitxiges askoeine”.  

Klaro, esnea... 
MOISES. Bai, bai, “askoegine” 
baya atzenbaten parausen “in 
albis”, eserbarik. 
GALDERA. Nola? Abadeak ez 
zekien esnea gora joaten dela 
eta joan zen...? 
MOISES. Naturalmente: 
bestekatxarrobat eske beko 
barriobatera, beratxuo,  
esnea goratusen,  
bakisu, esta? 
GALDERA. Horrek esan nahi du 
abadea tontoa zela: 
horretarako kontatzen da? 
MOISES. Naturalmente, klaro 
(barre). 
MARI. Orikontu orregaiti. 
(barre). 
 

bere, gure antzako listoa: 
egin eutsen sua eta sua 
bastante fuertea, eta 
baetorren esnea gorantza -ba 
kridea ez egoan egunean, eta 
krideak bestean betikoz 
krideak egingo eutsen eta; 
hai ignorito. Eta galdalla, 
gorantza etorren esnea eta, 
Izartza dago beheratxuagoan 
beste herri bat, barrio bat; 
eta hara joan zan ekarten 
katxarro bat, ba otro de 
repuesto, otro cacharro, otro 
recipiente porque la leche 
crecía y no cabía al 
cacharro. Y fue allí al 
barrio de abajo, e? Beheko 
herria egon zan eta, katxarro 
eske eta, gero etzera etorri 
zanean, badakizu zer topatu 
euan han? 
MARI. Bapere ez. 
MOISES. Han topatu euan “tute 
le casta”, ezeberez. Dana 
igas eginda: evaporado todo. 
Entendidu, aditzen duzu?  
MARI. Baia eta gero hori 
zelan da?  
 “Andra Santa Marina,  
 gitxigaz asko egina”.  

Klaro, esnea... 
MOISES. Bai, bai, “asko 
egina” baia atzen baten 
paratu zan “in albis”, ezer 
barik. 
GALDERA. Nola? Abadeak ez 
zekien esnea gora joaten dela 
eta joan zen...? 
MOISES.  Naturalmente: beste 
katxarro bat eske beheko 
barrio batera, beheratxuago, 
esnea goratu zan eta, 
badakizu, ezta? 
GALDERA. Horrek esan nahi du 
abadea tontoa zela: 
horretarako kontatzen da? 
MOISES. Naturalmente, klaro 
(barre). 
MARI. Hori kontua horregaitik 
(barre). 
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SANTA MARINAKO ABADEA 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Juan Pikazaren esanak idatziz hartu ditut eta euskaratu. 
 

Santa Marinan fraile bat egoten zen aitzinean, ondoko 
aterbean bizi zen. Apezpikuak hara desterratu ei zuen, 
Okondon emakume kontu bat izan zuela eta (“por un asunto de 
faldas”). Hodeia zekarrenean -Urduña aldetik, komunzki- 
fraile horrek ermitaren ingurua egiten zuen belaunika, eta 
horrela ez zuen harririk botatzen.  

Lehen sakristau propioa bazuen Santa Marinak, baina gero 
beherago den Izartzako etxekoek igo behar zuten kanpaiak 
jotzera ermitaraino.  

Santa Marinako ermita XIX mendean hondatu zen. Orozkoko 
herriak berreraiki gura zuen, baina Muruetako abadeek ez, 
haraino ez joatearren meza ematera; azkenean herria nagusitu 
zen eta ermita berritu zuten. 

Axpuruko abadea Muruetan zegoen erretore, eta 
Torrezaharreko ermitan ere aritzen zen. 

Santa Marina gainean den mendi gorena Jesuri da. Juan 
Pikazak esan zuenez, tontor horri “el Castillo” deitzen 
diote, gaztelu bat izan omen zelako han. 
 
 
 
 
ABADEAREN KRIDA - AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Axpuruko abadearen kridak beste krida bat oroitarazi dio 
Eulaliri. Haren koinataren ama neska egon zen Ibarrako apez 
bategaz eta behin, abadea mezan zegoela, armairu batean 
kutxatxu bat aurkitu eta zabaldu zuen: hiru euli atera eta 
ausika hasi zitzaizkion. Neskak gorriak pasatu zituen euliak 
barnera bildu arte. Lanak egiteko zeuzkan abadeak euli 
horiek.  

Segidan, beste neskame baten hestutasunak kontatu ditu 
Eulalik, nor zen zehaztu gabe; baina argi da Axpuruko krida 
zela, Pabloren bertsio bera baita (ikus gorago) eta hari 
entzuna. Kridak abadearen kutxa zabaldu zuen eta euliak lan 
eske: soloko arto guztia ekarri zioten etxera, eta gero 
galbahean ura ere, lupetzagaz zuloak tapaturik. Abadeak 
mezatik igarri zuen dena, etorri eta batu zituen euliak.   

Petroleok (ikus beherago) bere familiarrak ahuntzari 
eman zizkiola esan ondoan edatsi zuen Eulalik. 
 

EULALI. Eta niri, ba koñatak 
kontaustan egunmaten, selan 
arenamak egunmaten, ba 
eukineuesan... Egonsan 
abadebaten etzien krida ta 
egunmaten joansan armariobata 

 EULALI. Eta niri, ba koinatak 
kontatu eustan zelan haren 
amak egun baten, ba eukin 
euazan... Egon zan abade 
baten etzean krida eta egun 
baten joan zan armario bat 
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garbiten ... 

Krida egonsan 
nerekoñatabaten ama. 
Taakontaustan niri selan 
egunmaten... -niri taskori 
an, gauaten kontauskun,  
kastañakerretan  
ongintzenda- beraripaseakona 
langorik. Egonsan 
kridabadebaten ganean eta 
ibilisen  
garbitzen armarioa tolanda; 
abadea mesemoten onsan, 
bestaipase  
lekuten eonsan krida  
estabada Ibarren be: Ibarren 
Orosko da sorgintegie. 
Dabadea igerrieuen seretik, 
ba elexati ...  

Da ai egonsan da 
mesemotendaola abadea 
seiñeun? Ba bastarrakas 
etzeandabila kajatxubatopau. 
Da “rrraaa...!”  
sabalduineuen kajori  
-”seetedeukemen  
gurabadeak gordeta?”- Da  
“rrraaa!” sabalduunordun  
irumoska urtotzin  
“zzziii”, olan. Etabadeak 
igerriun mesemotendaon  
lekutik aik esaosela  
ondo. Da kostaiyakon  
sartzen barris kajara  
berari.  
GALDERA. Zelan egin zuen? 
EULALI. Estau niresan selan 
eineuesan, espabe  
kostayakola sartzen, 
pentzetauela berrrtan 
janbeadaurila moskook:  
arpegitik uxike, besteti  
uxike, danetiuxike 
deisinsartu kajara. 
... 
GALDERA. Nork sartu zituen 
berriz kajatxuan, kridak edo 
abadeak? 
EULALI. Abadea es es, kridak, 
krida bera sartzeneusan 
atzera, lengolekuen.  
Kridak. Abadeak igerriun 
edosebere etzien pasetandala 
andik (elizatik). 
GALDERA. Eta zertarako 
eukazan abadeak euliak? 
EULALI. Ba, eukineuesan 

garbiten ...  
Krida egon zan nere 

koinata baten ama. Eta hak 
kontatu eustan niri zelan 
egun baten... -niri eta 
askori han, gau baten kontatu 
euskun, kastainak erretan 
egon gintzen eta -bereri 
pasatu jakona langorik. 

Egon zan krida abade 
baten ganean eta ibili zan 
garbitzen armarioa eta holan 
eta; abadea meza emoten egon 
zan, ba ez dakit ba zer 
lekutan egon zan krida ezta-
bada Ibarran bere: Ibarran 
Orozko da sorgintegia. Eta 
abadeak igerri euan zeretik, 
ba, eleizatik ...  

Eta hai egon zan eta 
meza emoten dagoela abadea 
zer egin euan? Ba baztarrakaz 
etzean dabilela kajatxu bat 
topatu. Eta “rrraaa...!” 
zabaldu ei euan kaja hori  
-”zer ete dauka hemen gure 
abadeak gordeta?”- Eta 
“rrraaa!” zabaldu euan orduan 
hiru moska urten eutsien 
“zzziii”, holan. Eta abadeak 
igerri euan meza emoten 
dagoen lekutik haik ez 
egozala ondo. Eta kostatu ei 
jakon sartzen barriz kajara 
berari.  
GALDERA. Zelan egin zuen? 
EULALI. Ez deust niri esan  
zelan egin euazan, ezpabere 
kostatu jakola sartzen, 
pentsetan euala berrrtan jan 
behar eudiela moskook: 
arpegitik auxika, bestetik 
auxika, danetik auxika eta 
ezin sartu kajara. 
... 
GALDERA. Nork sartu zituen 
berriz kajatxuan, kridak edo 
abadeak? 
EULALI. Abadeak ez, ez, 
kridak, kridak berak sartzen 
euazan atzera lehengo lekuan. 
Kridak. Abadeak igerri euan 
edozer bere etzean pasetan 
dala, handik (elizatik). 
GALDERA. Eta zertarako 
eukazan abadeak euliak? 
EULALI. Ba, eukin euazan  
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bearreiteko: mokorrak  
ekarri, txondarra kargatu eta 
gero ba betegarriemon eta 
iketza egiteko. Berak 
bearreiteko ukiteuesan  
abadeak. 
 

Baña egumaten paseakon 
baltza: einotzien,  
ba aldendu kridiak edo amak 
berenak edo estaki nor  
isinsan, aldendutzesan, 
sabalduinotzesan da  
berakisineusan orduene 
topatu. Eta ibilisien 
(euliak) esaten “sereingot?” 
ta “sereingot?” ta  
“sereingot?” ba,  
isineuen ba bearreitekota,  
ba: 
- Auisue! 

Tentzegida einiotzesan: 
artoakusti solokoa  
para, etzaurrera  
ekarri. Da “sereingot?” 
atzera. Da “sereingot?”  
ta “sereingot?”  
saniotzen: 
- Buenoba, utzi galbaya  
eta ori etzondoko poso 
sikuori beteizui. 

Poso sikubat emeti,  
orti, kantaratati, orti, 
Oroskoko lekuerrekati, 
beteineben galbayagas. Bai 
galbaya kuxuordun urak 
eskapauinotzin. Baña  
sinoon, segun?  
Lupetzagas ondo  
leenredendu te (eskuez 
plasta-plasta egiten), 
galbayagas bete posoa. Orixe 
esatendeuen gure gisonak. 

behar egiteko: mokorrak 
ekarri, txondarra kargatu eta 
gero ba betegarri emon eta 
ikatza egiteko. Berak  
behar egiteko eukiten euazan 
abadeak. 
 

Baina egun baten pasatu 
jakon baltza: egin eutsien, 
ba aldendu krideak edo amak 
berarenak, edo ez dakit nor 
izan zan, aldendu eutsezan, 
zabaldu egin eutsezan eta 
berak ezin euazan orduan 
topatu. Eta ibili ziren 
(euliak) esaten “zer egingo 
dot?” eta “zer egingo dot?” 
eta “zer egingo dot?” ba, 
ezin euan, ba behar egiteko 
eta, ba: 
- Hau egizue! 

Eta ensegida egin ei 
eutsezan: artoak guztiak 
solokoak paratu, etzaurrera 
ekarri. Eta “zer egingo dot?” 
atzera. Eta “zer egingo dot?” 
eta “zer egingo dot?” esan ei 
eutsien: 
- Bueno ba, eutsi galbahea 
eta hori etze ondoko pozo 
siku hori bete egizue. 

Pozo siku bat hemetik, 
hortik, kanteratik, hortik, 
Orozkoko leku errekatik, bete 
egin eben galbahegaz. Baia 
galbahea kuxu orduan urak 
eskapatu egin eutsien. Baina 
zer egin eudien, segun? 
Lupetzagaz ondo lehen 
enredendu eta (eskuez  
plasta-plasta egiten), 
galbahegaz bete pozoa. Horixe 
esaten euan gure gizonak. 

 
 
 
 
ABADEAREN KRIDA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angela da abadearen kridaren alaba, Eulalik aipatu 
koinata. 
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Harek dioenez, ama Gallartun egon zen neska (Ibarra gainean) 
eta botila bat aurkitu zuen nagusiaren armairuan; zabaldu eta 
bola jauzkari batzuk atera zitzaizkion. Haiek ezin bilduz 
ibili zen hestu eta larri, sorginak zirelakoan, eta hil arte 
sinetsi zuen sorginak zirela. Angelak uste du merkurio izan 
zitezkeela.  

Petroleoren ajilidadea-ren ondoan kontatu zuen.  
 

ANGELA. Neure amak, neure  
ama pere deuko kontaute... 
etzebatene krieda egon bera 
da... -ademas isisen 
Gallartun, Gallartun onsan 
krieda-. Ta esateeuene  
olan, ba, Sanpedro,  
tasisela etzea, ba 
konponduten, armarioak 
etorrikausok. Da olango 
baten, olango botilla baten 
edolango katxarrorematene 
bolarenmatzu “rrraaa...” 
urteniotzin. Bolabatzu, 
kanikabatzu urteniotzin. 
Bisingo san  
ori... 
JOSE MARI. Merkurio... 
ANGELA. Merkurio isingosan. 
Baye... 
JOSE MARI. Sailtuke, gero 
pillatuisinik (barre). 
ANGELA. Ta aiki  
sailtuitotzin urrean. Eta  
nirema pasauuen sera,  
ta atzenean ilbereinsen  
aik sorginasirealata,  
ilsenean. 
JOSE MARI. Parte txarrekoak. 
ANGELA. Esateuen: “Ene!” 
Bera... artuieuen posa 
biribildueusenean  
katxarrook berelekure! 
(Josemarik barre egin). Da 
nireama ilsen atzenean  
bere aik sireala,  
ba bestemundukoak, 
bestemundukoak, 
partetxarrekoak. 
GALDERA. Eta zelan dakizu 
merkurioa zela? 
ANGELA. Ba, arreskero 
nikaskotan esandot: “Aik  
isingosirean...” Nikestakit 
baye ni neuk...  
neureretxie, e? “Aik 
isingosirean merkurio 
edisingo...” Ordunes, bai 

 ANGELA. Neure amak, neure  
amak bere dauka kontatuta... 
etze baten krida egon bera 
eta... -ademas izan zan 
Gallartun, Gallartun egon zan 
kriada-. Eta esaten euan 
holan, ba, San Pedro, eta 
hasi zala etzea, ba 
konponduten, armarioak eta 
horreek gauzok. Eta holango 
baten, holango botila baten 
edo holango katxarroren baten 
bolaren batzuk “rrraaa...” 
urten ei eutsien. Bola 
batzuk, kanika batzuk urten 
ei eutsien. Ba izango zan 
hori... 
JOSE MARI. Merkurio... 
ANGELA. Merkurio izango zan. 
Baia... 
JOSE MARI. Sailtuka, gero  
pilatu ezinik (barre). 
ANGELA. Eta haik sailtu  
egiten eutsien urrean. Eta 
nire amak pasatu euan zera, 
eta atzenean hil bere egin  
zan haik sorginak zireala 
eta, hil zanean. 
JOSE MARI. Parte-txarrekoak. 
ANGELA. Esaten euan: “Ene!” 
Bera... hartu ei euan poza 
biribildu euazanean  
katxarrook bere lekura! 
(Josemarik barre). Eta  
nire ama hil zan atzenean 
bere haik zireala,  
ba beste mundukoak,  
beste mundukoak,  
parte-txarrekoak. 
GALDERA.  Eta zelan dakizu 
merkurioa zela? 
ANGELA. Ba, harrezkero  
nik askotan esan dot: “Haik 
izango zirean...” Nik ez 
dakit, baia nik neuk... neure 
eritxia, e? “Haik izango 
zirean merkurio edo 
izango...” Orduan ez, baia 
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arreskero. Nikordun, ori ama 
kontataustenean  
merkurio sersan beenenkin. 
Bayaiki nireretxin 
isingosirean ori,  
esta? Daiki mobiukoyakosan 
nireamari deingoun: 
“Onimobitako, oneiki 
bestemunduko olango 
gauserematzutires”. 
 

harrezkero. Nik orduan, hori 
amak kontaten eustanean 
merkurio zer zan bere ez 
nenkien. Baia haik nire 
eritxian izango zirean hori, 
ezta? Eta haik mobiduko 
jakozan nire amari eta egingo 
euan: “Honeek mobitako honeek 
beste munduko holango 
gauzaren batzuk diraz”. 

 
 
 
HIL EZIN 
Sofiren 1. bertsioa 
 
 

Familiarrek, kontrolagaitzak izateaz gain, beste akatsak 
ere badituzte. Beren jabea zazpi urtez zaharrarazten dute 
urte batean, eta gero ez dute hiltzen uzten: familiarduna 
hiltamuan eta hil ezinik egoten da, familiarrek norbaiti eman 
arte.  
 
SOFI. Ba sorginekas 
urtebetean dabilenak ba 
saspiurte saarrago ei... 
Oseake urtebetean saspiurte 
pasau. Entzutianik e?  
Edo bederatzi, bai. Baye ori 
entzunde ukin dot. 
GALDERA. Hori ere amak esaten 
zuen? 
SOFI. Bere bai, bai. 
... 

Saspiurte, ya  
noberen bisiko saspiurte 
urtebetean. Bae urtebete 
esdadiiten orrek,  
baorrek memento gitxiko 
pasaukodaudei. Baai. 
Saarregiten didela. Klaro, 
saspiurte, urtebate: ba 
badaukoso berrogetamarr 
urterako, ba saspien saspien 
bierantza etorri ... Da gero 
isinil detxarto, ba emonisin, 
txarto. 

 SOFI. Ba sorginakaz 
urtebetean dabilenak ba zazpi 
urte zaharrago ei...  
O sea que urtebetean zazpi 
urte pasatu. Entzutea nik, e? 
Edo bederatzi, bai. Baia hori 
entzunda eukin dot. 
GALDERA. Hori ere amak esaten 
zuen? 
SOFI. Bere bai, bai. 
... 

Zazpi urte, ja 
norberaren biziko zazpi urte 
urtebetean. Baia urtebete ez 
daudie egiten horreek,  
ba horreek memento gitxiko 
pasatuko daudie. Baai. Zahar 
egiten daudiela. Klaro, zazpi 
urte, urte bat: ba badaukaz 
berrogeita hamar urterako, ba 
zazpiren zazpiren beherantza 
etorri ... Eta gero ezin  
hil eta txarto, ba emon ezin, 
txarto. 

 
Hil ezinean eta oihu batean egon zen neskazahar edo 

alargun bat Olarten. Abaderik ez zuen gura, baina norbaitek 
igarri zuen sorginengatik ezin zuela hil: orduan baheari eman 
zizkion eta bahea airetik joan zen. 

1986an kontatu zuen Sofik, haren semea ere hor zegoela. 
 
SOFI. Emene ieoana,  
ementxe elexienondoan,  

 SOFI. Hemen ei egoan,  
hementxe eleizearen ondoan, 
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ba Olarten, ba  
neskasarremat ieoan  
-neskasarra ela biuda 
isinbasen bestaki  
paye geyaofamiliaik  
apenaseuken- gedar baten:  
ilbiar dilisin;  
dabaderipe gures...  
-abadeapa pentzoegindauen-. 
Dalango egunenbaten,  
ba batenbatzuk  
ebiliko sirean  
desanodiela: 
-Bori... estotzei,  
sorginekestotzei itxiten  
ileiten, sorginetaukosda, 
sorginetaukosda,  
esdotze itxiten. 

Eta orduin sanotziela, 
ba sera, donauinbiarridies  
orrek (sorginak): bat  
ilisin ileireleurokas. 
SEMEA. Saldu beres? 
SOFI. Saldu beres, donau, 
donau. De atzenean 
donauiotzesan bayari -urunek 
eragiltekoa-, bayari. 
GALDERA. Hori ez da pertsona 
bat... 
SOFI. Es, bai eiteidires, 
bayari eiteiyako  
erreg(alau)... sartu,  
donau. De bayori  
joansala gero, geyao 
kosiberes (barre) ... 

Ori gedarrrres ieuan gau
tegun gedarres, gureamak 
esatauen. 

ba, Olarten, ba 
neskazaharraren bat ei egoan 
-neskazaharra ela biuda izan 
bazen ba ez dakit  
baia gehiago familiarik 
apenas eukan- gedar baten: 
hil behar eta hil ezin; eta 
abaderik bere gura ez...  
-abadeak ba pentsatu egin 
euan-. Eta halango egunen 
baten, ba baten batzuk 
ibiliko zirean eta esan 
eudiela: 
- Ba hori... ez deutsie, 
sorginak ez deutsie itxiten 
hil egiten, sorginak daukaz 
eta, sorginak daukaz eta,  
ez deutsie itxiten. 
   Eta orduan esan eutsiela, 

ba zera, donatu egin behar ei 
diraz horreek (sorginak): bat 
hil ezin ei leikela eurokaz. 
SEMEA.  Saldu bere ez? 
SOFI. Saldu bere ez, donatu, 
donatu. Eta atzenean donatu 
ei eutsezan baheari -urunak 
eragiltekoa-, baheari. 
GALDERA. Hori ez da pertsona 
bat... 
SOFI. Ez, baia egiten ei 
diraz, baheari egiten jako 
errega(latu)... sartu, 
donatu. Eta bahe hori  
joan, zala gero, gehiago 
ikusi bere ez (barre) ... 

Gedarrez ei egoan gau 
eta egun gedarrez, gure amak 
esaten euan. 

 
 
 
 
 
HIL EZIN 
Sofiren 2. bertsioa 
 
 

1987an neskazahar hori azaldu zen berriz eta Sofik 
gaineratu zuen ez ei zela elizara joaten eta familiarrak 
baheari emateko ideia fraile batena zatekeela. 
Neskazaharraren etxea bota egin dute orain (madarikazioaren 
seinale?) eta haren zati batzuk (harriak edo habeak 
seguraski) Frantziara eroan dituzte. 

 
SOFI. Ba emenolarten  
ieguan neskasarra etesan.  
Oain botadodietzea:  

 SOFI. Ba hemen Olarten ei 
egoan neskazaharra ete zan. 
Orain bota daudie etzea: 
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Frantziara eroandodis  
satiik, berenetzeko satik  
eroanditus Frantzira. Eta 
orriegoan neskasarra, 
neskasarbat. Eta, ba  
gedarres. Elexara 
esisenjoaten, e? Da ilbiar 
dilisin, dilbear  
dilisin. Dalangorenmaten,  
ba esandotzein ba  
bueno: 
- Borreke sorgiñetitus  
de, ba orrei tonainbeakos 
bayari -baya  
bakisu?- Bai, bayari 
donainbiakos.  

Da bayari donau...  
Estaipa, frailerenbat 
edoestai norrekarriuelata,  
ba donautzeseneana  
ilsela. 
GALDERA. Ezagutu zenuen zuk? 
Nork kontatu dizu? 
SOFI. Nikes, nikes. Amak 
kontatuen. 
 

Frantziara eroan daudiez 
zatiak, beren etzeko zatiak 
eroan dituz Frantziara. Eta 
hor ei egoan neskazaharra, 
neskazahar bat. Eta, ba 
gedarrez. Eleizara ez ei zan 
joaten, e? Eta hil behar eta 
hil ezin, eta hil behar eta 
hil ezin. Eta halangoren 
baten, ba esan eutsien ba 
bueno: 
- Ba horrek sorgina dituz 
eta, ba horreek donatu egin 
behar jakoz baheari -bahea 
badakizu?- Bai, baheari 
donatu egin behar jakoz.  

Eta baheari donatu...  
Ez dakit ba, fraileren bat 
edo eztakit nork ekarri euala 
eta, ba donatu eutsezanean 
hil zala. 
GALDERA. Ezagutu zenuen zuk? 
Nork kontatu dizu? 
SOFI. Nik ez, nik ez. Amak 
kontaten euan. 
 

Axpuruko abadea ere familiarrengatik hil ezinean paratu 
zenez galdegin nion, eta ez zekiela erantzun zidan Sofik, 
baina “baten bateri emongo eutsezan” bere prakagorriak. 
 
 
 
 
PETROLEOREN AJILITATEA 
Pabloren bertsioa 
 
 

“Petroleo” bide da Orozkon gogoratzen duten familiardun 
ospetsuena. Jauregian bizi eta Gorbeian artzain zen; izugarri 
zalua zen: “taka-taka kuxuten euazan ahuntzak hor batek” esan 
du Sofik hartaz (ikus gorago: Zelan eta zertarako). Anisa 
gustatzen zitzaiolako ezarri omen zioten izengoitia, menturaz 
edari horretarik ateratzen zuelako ajilitate famatua. 

Pablo gaztea Petroleo zaharrarekin egon baitzen artzain 
Gorbeian, harek eta emazte Eulalik eman dute gizon horri 
buruzko informazio gehiena. Lehen elkarrizketan esandakoen 
ordena ez dut aldatu nahiz eta Petroleoren bizitzaren 
kronologiarekin bat ez etorri, kontatzaileen hitz-etorria 
atxikitzeko.  
 

Petroleok, beraz, sorginak (edo laminak edo deabruak) 
euki eta erabiltzen zituen. San Antolingo festetan, Orozkoko 
Herriko Etxearen aurrean montatzen zuten zurezko zezen plaza. 
Behin, zezenketa hasteko plazako atea itxia zenean, barrura 
sartu behar zuela erabaki zuen Petroleok: bi metro eta erdi 
zukeen hesiaren gainetik jauzi eta presidentziari begira 
paratu zen, erreberentzia egiten.  
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Hil orduan, ordea, gizon horrek jakin zuen nola 
familiarrez desjabetu: ahuntz bati sartu zizkion arranean -
edo ipurdian, geroago Pablok esan duenez-; ahuntza airetik 
joan zen eta ez zuten gehiago ikusi, baina arrana luzez 
entzun zuten. 

1985ean kontatu zuen Pablok, Axpuruko Abadea eta krida-
ren ondoan. 
 

PABLO. Sorginak sirean, 
seguru. Bai.  

Da Oroskono gisomatek 
eukesane orresorginok  
berak, ba beramanaketausan. 
Dake seguru... Baai... 
 

Sanantolimetzutamen... 
plasea Oroskon...  
Plaseak atea origo... 
goyejotekobaño, ba altugo 
(gelako sapaia seinalatuz):  
ori goyekotekobaño  
altuoatea, ba, osea 
plasakue... Da  
goikobarrerati pasaute, 
karreranjoanda saltoin,  
doindo bestetara, ara 
plasaradi bueltaeinde  
parausen ganean  
(Herriko Etxeko balkoian 
zirenei saludo eginez). 
Deieukesan beste... serok... 
demoniodo diabru: lamin edo 
diabru. 

Da akikiseun ainbateti 
nundi despediu: ake  
berilbañoleene ausbeteri 
arranean sartuiotzan ... 
Auntze... auntze  
bakisu ser dan? Kabra. Bai, 
arranaieukinda, an  
arranean sartuiotzen 
areri tegiaoesieun  
eukinak. Agisona 
esautuneueneuk. 
EULALI. Bai, arranaas, urte 
askoan entzunde, arranas. 
PABLO. Arranentzititzen, 
bayeauntze esisen  
geaokosi (barre). Bai, 
auntzesisen  
giaokosi. 
GALDERA. Hori non, Urigoitin?
PABLO. Bai, Uriuitin  
bisisen oripastorori, bai 
Uriuitin bisisen. Da gero 
bisisene Oroskoko  

 PABLO. Sorginak zirean, 
seguru. Bai. 

Eta Orozkon gizon batek 
eukazan horreek sorginok 
berak, ba berak manejetan 
euazan. Eta hak seguru... 
Baai... 

San Antolin batzutan 
hemen plazea Orozkon... 
Plazeak atea hori go... goia 
joteko baino, ba altuagoa 
(gelako sapaia seinalatuz): 
hori goia joteko baino 
altuagoa atea, ba, o sea, 
plazakoa... Eta goiko 
barreratik pasatu eta, 
karrreran joan eta saltu 
egin, eta oraindo bestetara, 
hara plazara adi buelta 
eginda paratu zan ganean 
(Herriko Etxeko balkoian 
zirenei saludo eginez). Eta 
ei eukazan beste... zerok... 
demonio edo deabru: lamin edo 
deabru. 

Eta hak ikasi euan aren 
batetik nondik despedidu: hak 
bera hil baino lehen ahuntz 
bateri arranean sartu ei 
eutsen ... Ahuntza... ahuntza 
badakizu zer dan? Cabra. Bai, 
arrana ei eukan eta, han 
arranean sartu ei eutsen 
hareri eta gehiago ez ei euan 
eukin hak. Ha gizona ezagutu 
neuan neuk. 
EULALI. Bai, arranagaz, urte 
askoan entzun da, arranagaz. 
PABLO. Arrana entzuten ei 
zan, baia ahuntza ez ei zan 
gehiago ikusi (barre). Bai, 
ahuntza ez ei zan gehiago 
ikusi. 
GALDERA. Hori non, Urigoitin?
PABLO. Bai, Urigoitin bizi  
zan hori pastoreori, bai 
Urigoitin bizi zan. Eta gero 
bizi zan Orozkoko Plazea 
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Plaseabaño goratxoaoan, 
Jauregian. 
GALDERA. Eta nor zen gizon 
hori? 
PABLO. Sane Tomas tauken 
apellidu Beitia: Tomas 
Beitia. 
GALDERA. Aspaldian izan zen 
hori? 
PABLO. Atxina, bai. 
GALDERA. Zuk ezagutu duzu? 
PABLO. Baai, niberagas 
txabolanbegonanas.  
Artzañegonordun beragas 
txabolanbegonanas. Niki 
urtaskoeindot artzai 
Gorbeyan, bai, urteaskoindot. 
Kanpadarraban 
entzuteripadekosu? Ba,  
Arraba kanpara urtenorduno 
Arrabako (kanpa) olan da  
gero onetarakabatenda. 
EULALI. Itzingoti. 
PABLO. Itzingoti, Itzingoti 
txabolen lekua. Da mendie da, 
sera, Gorosteta -lekuaskotan 
daoiskribeute-. Bai, mendie 
Gorostetara urtotzien  
ardiek. 

baino goratxuagoan, 
Jauregian. 
GALDERA. Eta nor zen gizon 
hori? 
PABLO. Zan Tomas eta eukan 
apellidua Beitia: Tomas 
Beitia. 
GALDERA. Aspaldian izan zen 
hori? 
PABLO. Atxina, bai. 
GALDERA. Zuk ezagutu duzu? 
PABLO. Baai, ni beragaz  
txabolan bere egona naz. 
Artzain egon orduan beragaz 
txabolan bere egona naz. Nik 
urte asko egin dut artzain 
Gorbeian, bai, urte asko egin 
dot. Campa de Arrabaren 
entzuterik badaukazu? Ba, 
Arraba kanpara urten orduan 
Arrabako (kanpa) holan eta 
gero honetara akabaten da. 
EULALI. Itzingoti. 
PABLO. Itzingoti, Itzingoti 
txabolen lekua. Eta mendia 
da, zera, Gorozteta -leku 
askotan dago iskribatute-.  
Bai, mendia Goroztetara urten 
eutsien ardiak. 

 
 
 
 
PETROLEOREN AJILITATEA 
Eulali eta Pabloren bertsioa 
 
 

1985eko elkarrizketa berean, berriz azaldu zen Petroleo 
Axpuruko Jentil Zulo kari, han harrapatu ei zituen-eta 
sorginak.  

Pablok kontatu du nola zirikatzen zuten Petroleo zaharra 
Itzingotiko artzain lagunek, esanez lehen “parte-txarrekoak” 
izan zituela; Petroleok, asmak jota eta indargutituta, 
hasarraturik erantzuten zien orduan behar zituela parte 
txarrekoak, eta ez gaztea zenean.  

Baina zerbait izan zuela zioten denek, hain baitzen 
zalua: basabehiak harrapatzeko Usuluzeko errekaren gainetik 
saltu egin zuen makila batez lagunduz. Behin ardi bat jan 
zion Gorbeian txakur batek eta, txakurra nongoa zen jakiteko, 
etxeraino jarraitu zitzaion korrika, Gorbeiatik San Juanera, 
eta handik Mendiolaraino.  

 
 

EULALI. Sanjuangoxean 
yuaneskero, an Jentilsulon 
etxon, urteieurein  

 EULALI. San Juan goizean 
joanaz gero, han Jentil Zulon 
itxaron, urteten ei eudien 
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moskak, moskabatzuk...  
auliak. Eta esateiun:  
“Beno, ni postauli  
guredodas”. Ta kajara. Ta 
orrepetroleok olan 
ieukesankuxute auliak. Da 
gero, ba auliokuxute  
kajan eroaten eban aurek 
etxera. Da andi biarrakeiteko 
ta ajilidadea ta  
gorputza... karraka ibilteko 
ta ori esaten daubien. Nikori 
siñestu neuesdotegiten, 
baña... Entzundot askotan, 
askotan. 
PABLO. Geu Tomaseri 
esatengeontzene: 
- Tomas, suleene 
partetxarrekoak esaunkesan? 

Taserreindeguan,  
ya sanosano einda: 
- Oin bieñeunkesanik 
partetxarrekoak, oin,  
esleen! Leen  
beresñeunkesanik! 
EULALI. Ajilidade eukitekobe 
baeukesan (parte- 
txarrekoak). 

Orre sailtueiteun 
errekan... epini palua 
errekeen erdianolan palua 
-begitu errekenerdire  
elduteko palua- tandi 
bestaldeko errekara sailtuin 
-Uxuluxe, Jaurigin, Jaurigi 
ondoan, Uxulux- dan iteben 
errekabateti...  
munebateti bestaldera  
sailtu. 

Oseake seoser  
baukan. 
PABLO. Bai, seoser bai  
baukan. 
EULALI. Dana esta gusurra, 
seoser baukan. 
PABLO. Aina estadana  
gusurre, seoserbauken. 
EULALI. Beirik okerrena  
basuen karraka yuan da 
txakurrak isinkuxu eta berak 
“rrra!” arrapetaieun  
adarretik ... 

Bai, ta kuxukorrika  
ta kuyu eitauen beya  
karraka, yoan arrik al(de?)  
an ya... 
GALDERA. Ezagutu duzue Tomas 

moskak, moska batzuk... 
euliak. Eta esaten ei euan: 
“Beno, nik bost euli gura 
dodaz”. Eta kajara. Eta 
horrek Petroleok holan ei 
eukazan kuxuta euliak. Eta 
gero, ba euliok kuxu eta 
kajan eroaten eban eurak 
etxera. Eta handik beharrak 
egiteko eta ajilidadea eta 
gorputza... karraka ibilteko 
eta hori esaten eudien. Nik 
hori sinestu neuk ez dot 
egiten, baina... Entzun dot 
askotan, askotan. 
PABLO. Geuk Tomaseri esaten 
geuntzen:  
- Tomas, zuk lehen parte-
txarrekoak ez zeunkazan? 

Eta hasarre eginda 
egoan, ja sano-sano eginda: 
- Orain behar ñeunkazan nik 
parte-txarrekoak, orain,  
ez lehen! Lehen berez 
ñeunkazan nik! 
EULALI. Ajilidade eukiteko  
bere baeukazan (parte-
txarrekoak). 

Horrek sailtu egiten 
euan errekan... ipini palua 
errekaren erdian holan palua 
-begitu, errekaren erdira 
helduteko palua- eta handik 
bestaldeko errekara saltu 
egin -Usuluze, Jauregin, 
Jauregi ondoan, Usuluze- eta 
han egiten eban erreka 
batetik... muna batetik 
bestaldera sailtu. 

O sea que zeredozer 
baeukan. 
PABLO. Bai, zeredozer  
baeukan. 
EULALI. Dana ez da guzurra, 
zeredozer baeukan. 
PABLO. Harena ez da dana 
guzurra, zeredozer baeukan. 
EULALI. Behirik okerrena 
basoan karraka joan eta 
txakurrak ezin kuxu eta berak 
“rrra!” harrapetan ei euan 
adarretik ... 

Bai, eta kuxu korrika 
eta kuiu egiten euan behia 
karraka, joan arrik al(de?) 
han ja... 
GALDERA. Ezagutu duzue Tomas 
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hori... 
PABLO. Bai, ni beragas ni 
artzayegondanao txabolan 
berean. Da beresemeas 
urteaskoan (Gorbeian). 
Dorrek, ba, 
txakurretxoatendire Gorbeire 
igual ardiyaten, es? Da 
txakurre kuxau arditxatene 
sartutetxakurre, bertan  
lo, tripiabeteta. Ta 
txakurrekosieunordun 
arrimautxakurrena da  
txakurre karrearimonotzen.  
Da txakurre karrerari 
emonotzonordun, berak 
ostayen; da txakurre ka... 
selankarran, berakosteyen 
segiutzen Sanjuandeonagora, 
orra, Mendiolara... 
EULALI. Nongo txakurra san 
yakiteko ardie janotzena...  
Da segidu txakurreri... 
PABLO. ...yakiteko; da 
txakurrekuxu ineuen,  
segidu etzegiño 
txakurreinotzen. Ori egieda, 
e? Ori sinegieda bai. 
EULALI. Bai, bai, ori 
beredikue, ori ikusia.  
Beronek askotankontaudo. 
PABLO. Ori, niordin 
gastetaneuen, niges 
saarrindegoen (Petroleo),  
baye gasteak ekosieudenak 
ekosi. 
EULALI. Sorginak lenago 
bastargustitan otensirean. 
Bai sergaiti? Edosein  
gausa ipintaurien  
jantzita igual... 
 

hori... 
PABLO. Bai, ni beragaz ni 
artzain egonda nago txabolan 
berean. Eta bere semeagaz 
urte askoan (Gorbeian).  
Eta horrek, ba, txakurrak 
joaten dira Gorbeiara  
igoal ardi jaten, ez? Eta 
txakurra kuxu ardiak jaten 
sartuta txakurra, bertan lo, 
tripea beteta. Eta txakurra 
ikusi euan orduan arrimatu 
txakurragana eta txakurrak 
karrerari emon eutsen. Eta 
txakurrak karrerari emon 
eutsen orduan, berak ostean; 
eta txakurrak ka... zelan 
karran, berak ostean segidu 
eutsen San Juan eta hona 
gora, horra, Mendiolara... 
EULALI. Nongo txakurra zan 
jakiteko ardia jan eutsena... 
Eta segidu txakurrari... 
PABLO. ...jakiteko; eta 
txakurra kuxu egin euan, 
segidu etzeragino txakurrari 
egin eutsen. Hori egia da,  
e? Hori zin egia da, bai. 
EULALI. Bai, ba, hori  
beridikoa, hori ikusia. 
Beronek askotan kontatu dau. 
PABLO. Hori, ni orduan  
gaztetan nengoan, nigaz  
zahar eginda egoan 
(Petroleo), baia gazteak 
ikusi eudenak ikusi. 
EULALI. Sorginak lehenago 
baztar guztitan egoten 
zirean. Baia zergaitik? 
Edozein gauza ipinten eudien 
jantzita igual...   

(Segida Kalabaza eta izara, IV. kap. “Agerpenak”).  
 
 
 
 
PETROLEOREN AJILITATEA 
Jose Mariren bertsioa 
 
 

Pabloren anaia Jose Mari ere egon zen Petroleorekin 
artzain: deabruak ei zeuzkan aldean, eta ondo gogoratzen da 
nola zirikatzen zuen parte-txarrekoak zirela eta; Petroleok 
beti erantzuten zion berea zuela ajilitatea eta ez parte-
txarrekoena. Baina inork ez zion sinesten, txakurra ere 
harrapatzen zuen karra.  
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Araneko giza-katua-ren ondoan azaldu zen Petroleorena. 
 

JOSE MARI. Emen leenago 
komediak. Petroleosala 
beesatoden aukineusala 
deabruik aldean.  
GALDERA. Nor zen Petroleo? 
JOSE MARI. Beitia, Tomas 
Beitia. 
ANGELA. Petroleo san... 
parterea, parterea 
leenagokoa, aenaite. 
GALDERA. Horrek moskak 
eukazan ajilidadezkoak. Zelan 
zen hori? 
ANGELA. Ajilidadeskoak, bai. 
Ta gero orre, ori 
ajilisitesan. Da oneri 
saarreginordun, 
saarreginordun oni -pastore 
baterotesirean txabolan,  
anitzingotin. 
JOSE MARI. De nik 
esateneuntzene: 
- Tomase, suk 
leenaukiteisendusen 
partetxarrekoak eta. 
- Nok esateñokori? 
- Ba, jenteak esatendau. 
- Ni parte txarrekoak orain 
faltaiñostei! -se  
asmenaeuken da ibilisinde, 
kostetanyakon  
ibiltenda: 
- Ni partetxarrekoak orain 
faltiñostei, nik  
ordun neuriañeuesan! 
Neureajilidedea. 

Ta jenteak alanesateun: 
partetxarrekoak. 
ANGELA. Danak esatodien, 
ainajile taain, ain... 
isitesan se, ba danak... 
JOSE MARI. Txakurrebebai 
karra, basiiduen karraka, 
txakurrenaaino. 
ANGELA. Da ainajilisitensan, 
ba, partetxarrekoak! 

 JOSE MARI. Hemen lehenago 
komediak. Petroleo zala bere 
esaten eudien eukin euazala 
deabruak aldean.   
GALDERA. Nor zen Petroleo? 
JOSE MARI. Beitia, Tomas 
Beitia. 
ANGELA. Petroleo zan... 
parterea, parterea 
lehenagokoa, haren aita. 
GALDERA. Horrek moskak 
eukazan ajilidadezkoak. Zelan 
zen hori? 
ANGELA. Ajilidadezkoak, bai. 
Eta gero horrek, hori  
ajila izaten zan. Eta honeri 
zahar egin orduan, zahar egin 
orduan honi -pastore  
batera egoten zirean 
txabolan, han Itzingotin. 
JOSE MARI. Eta nik  
esaten neuntsen: 
- Tomas, zuk lehen  
eukiten ei zenduzan parte-
txarrekoak eta. 
- Nork esaten jok hori? 
- Ba, jenteak esaten dau. 
- Niri parte-txarrekoak orain 
falta egin jeustien! -zer 
asmena eukan eta ibili ezin 
eta, kostetan jakon ibilten 
eta: 
- Niri parte-txarrekoak orain 
falta egin jeustien, nik 
orduan neuriak ñenduezan! 
Neure ajilidadea.  

Eta jenteak halan esaten 
euan: parte-txarrekoak. 
ANGELA. Danak esaten eudien, 
hain ajila eta hain, hain... 
izaten zan zer, ba danak... 
JOSE MARI. Txakurra bere bai 
karra, ba segidu euan 
karraka, txakurrarenaraino. 
ANGELA. Da hain ajila izaten 
zan, ba, parte-txarrekoak! 

 
 
 
 



 Familiarrak - 337 
 
 
PETROLEOREN AJILITATEA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Eulalik 1986an aipatu zuen berriz Petroleoren Usuluzeko 
jauzia: basa behiak harrapatzeko laguntza eskatu zioten eta, 
errekaz haraindian alde egin zutenean, Petroleok haga bat 
hartu eta ur gainetik bestaldera saltu egin zuen. Holakoak 
ikusita, infernuko deabruak zituela esan zioten, eta harek 
erantzun zalutasun naturala baizik ez zuela. 

Gero, ezin hil egon zenean, alabari eman nahi izan 
zizkion parte-txarrekoak; baina harek onartu ez eta ahuntzari 
arranean sartu zizkion: ahuntza airetik joan eta txilina 
urteetan entzun zen. Orduan hil zela esan du Eulalik lehenik, 
eta geroago, aldiz, sendatu zela eta luzez bizi izan zela; 
zaharkitu ere egin zen: lagunek lehenagoko parte-txarrekoak 
aipatzen zizkiotenean, harek ihardetsi orduan behar 
zituzkeela, ezindua zenean, eta ez lehenago, bere indar osoa 
zenean. 
 

EULALI. Orrek baeukesan 
moskak aldean.  

Da egun baten  
esaotzian: 
- Su, orixe basabeyok  
estusiños ikusi... kuxu 
berein: baso, basokobeyak 
esdireiños goratu de 
inbearduus kuxu. 
- De noriesangoyotzupa? 
 
- Besan Tomaseri: Tomas  
dok ajile deingoyosa kuxu. 

Da júasan -ori nik 
eseitudot, e?- da júasan  
da esatzan: 
- Su, Tomas, etorriko zara? 
Basabeyatekus kuxetako. 
- Ba, infernuko diabruk 
esposak kuxukoyoadas ni 
-esautzan berak. 

Eta basabeyak júansian 
errekatik alde. Bera  
palua errekabatenimini,  
onan, emekomunati  
errekenerdian, eta  
bestaldean plantausan 
dabasabeikuxu eineusan.  
Da esautzan (Tomaseri): 
- Iki ifernukodiabruk 
baaukokosaketa! 
- Au ifernukodiabruk  
estok, audok ajilidedea. 

Baye ileiten 
egonsanorduan isinsen il, 

 EULALI. Horrek baeukazan 
moskak aldean. 

Eta egun baten esan  
eutsien: 
- Zu, horreixek basabehiok  
ez doguz inoiz ikusi... kuxu 
bere egin: baso, basoko 
behiak ez dira inoiz goratu 
eta egin behar doguz kuxu. 
- Eta nori esango jotsuguk 
ba? 
- Ba esan Tomaseri: Tomas dok 
ajila eta egingo jozak kuxu. 

Eta joan zan -hori nik 
ezagutu dot, e?- eta joan zan 
eta esan eutsen: 
- Zu, Tomas, etorriko zara? 
Basabehiak daukaguz kuxetako.
- Ba, infernuko deabruak ez 
badozak kuxuko joadaz nik 
-esan eutsen berak. 

Eta basabehiak joan 
zirean errekatik alde. Berak 
palua erreka baten imini, 
honan, hemeko munatik 
errekaren erdian, eta 
bestaldean plantatu zan eta 
basabehiak kuxu egin euazan. 
Eta esan eutsen (Tomaseri): 
- Hik infernuko deabruak 
ba eukiko dozak eta! 
- Hau infernuko deabruak ez 
dok, hau dok ajilidadea. 

Baia hil egiten egon zan 
orduan ezin zan hil, txarto 
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txartogonsan ta ilisin da 
ilisin. Eta gero, apurtxubat 
obeto parausanordun,  
yagisan, ta kortaneukesan 
auntzak. Da ausbateri 
arranean barruan 
sartuinotzesan  
arranean barruan. Eta 
arranean barruan sartuta 
auntza urteetan asmetasan: 
klinklink, klink, klink, 
klink, klink (txilin-hotsa), 
segun. Airean, airean 
ibiltensan auntza. 
GALDERA. Eta orduan hil zen?
EULALI. Ba, ordun  
ilsen, auntzeri 
donaueinotzesanda. 

Alabeai esaniotzen 
-selan geitutenyakon?: 
- Dominga, su artuko  
deustesus oneiketa? 
- Es, aita, nikestodasbear 
olangorik. 

Eta auntzeri 
iminiotzesan. 
GALDERA. Moska horiek 
dauzkanak ezin du hil. 
EULALI. Moskook, kajatxu... 
isin es es es. Isinsen  
il. Txarto egonsan 
egunaskoan. 

egon zan eta hil ezin eta hil 
ezin. Eta gero, apurtxu bat 
hobetu paratu zan orduan, 
jagi zan, eta kortan eukazan 
ahuntzak. Eta ahuntz bateri 
arranean barruan  
sartu egin eutsezan  
arranean barruan. Eta 
arranean barruan sartu eta, 
ahuntza urteetan asmetan zan: 
klink, klink, klink, klink, 
klink, klink (txilin-hotsa), 
segun Airean, airean  
ibilten zan ahuntza. 
GALDERA. Eta orduan hil zen?
EULALI. Ba, orduan hil zan, 
ahuntzari donatu egin 
eutsezan eta. 
     Alabeari esan ei eutsen 
-zelan geituten jakon?: 
- Dominga, zuk hartuko 
deustazuz honeek eta? 
- Ez, aita, nik ez dodaz 
behar holangorik. 

Eta ahuntzari  
imini eutsezan. 
GALDERA. Moska horiek 
dauzkanak ezin du hil. 
EULALI. Moskook, kajatxu... 
ezin, ez, ez, ez. Ezin zan 
hil. Txarto egon zan egun 
askoan. 

 
Tomas aldi horretan ez zela hil zuzendu zuen Eulalik 

geroxeago: sendatu eta luze bizi izan zen, baina ez lehen 
bezain azkar. Gehiago familiarrik ez zeukalako ote...? 
 

EULALI. Esatotzien  
(petroleok lagunei): 
- Oin beayoadas ni  
partetxarrekoak, oinisiño 
sailtuegin, oin  
beayoadas. 

Baeorduko auntzari 
emondeukesan, txartoparausan 
ordubaten auntzari 
donautzesan. 
GALDERA. Ez zen hil orduan. 
EULALI. Ees, ees, 
andidenporaskoan bisisan, 
bai, gero bisisan luse... 
Egonsan txarto eta 
donauinotzesan, seentzutea 
ukela, esanuan berak 
orrikausok (familiarrak) 
eukineskero isindala il. Eta 

 EULALI. Esaten eutsien 
(Petroleok lagunei): 
- Orain behar joadaz nik 
parte-txarrekoak, orain ezin 
joat sailtu egin, orain behar 
joadaz.  

Baia orduko ahuntzari 
emonda eukazan, txarto paratu 
zan ordu baten ahuntzari 
donatu eutsezan. 
GALDERA. Ez zen hil orduan. 
EULALI. Eez, eez, handik 
denbora askoan bizi zan,  
bai, bizi zan luze... Egon 
zan txarto eta donatu egin 
eutsezan, zer entzutea 
eukala, esan euan berak 
horreek gauzok (familiarrak) 
eukinaz gero ezin dala hil. 
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berak auntzeri donautzesan, 
auntzeri, Beitiak.  
Eta gero sendatusan ta 
urtebiedroan bisisen. Eta 
gero...  
- Orain beardodas nik  
orrik, orrik  
leenaukiniñoasen 
jamerillokorrik, orrik 
oinfaltaingolleuskitin niri, 
oin. 
GALDERA. Indarrik gabe 
zegoenean... 
EULALI. Eseukelako indarrik 
orduen. Eingureuen, ba jentea 
gusurtau: berak eseuela... 
gesurtau, ba esaulaukin 
berakolangorik  
(parte-txarrekorik), espaa 
ajilidadea bereabaño  
esala. Ba, oriesatotzien 
lagunari. Se semea  
niregosonagaz ogetamar urtedo 
kasi berrogei -semebat-  
batera beti txabolabaten 
bisisiran. Inasio 
geitzenyakon, Beitia, 
semeari. Daai egonsan  
beragas ... (Eta esaten zuen) 
berak eseukela, orduan 
isinsala berena ajilidadea. 

Baiselanisin  
ajilidadea palua errekan 
erdian elduteko palubat? 
Jentea esan isin  
ainleloa. Palua ta bestaldean 
paraute beyakuxu ... 
Uxuluxen, Uxuluxko errekan, 
dago errotabat, emen, 
Jauregia dago torrebat eta 
beste aldekoetxean bisisan 
bera ... Antxebisisan, 
etzeandibat errekean kontra: 
Santakatalina olan, dago 
ermitatxubat tagero 
goratxuandao  
Santokristo. 
 

Eta berak ahuntzari donatu 
eutsezan, ahuntzari, Beitiak. 
Eta gero sendatu zan eta urte 
bi edo hiruan bizi zan. Eta 
gero...: 
- Orain behar dodaz nik 
horreek, horreek lehenago 
eukin ñenduezan, jamerilok 
horreek, horreek orain falta 
egingo lleusketien niri, 
orain. 
GALDERA. Indarrik gabe 
zegoenean... 
EULALI. Ez eukalako indarrik 
orduan. Egin gura euan, ba 
jentea guzurtatu: berak ez 
euala... guzurtatu, ba ez 
euala eukin berak holangorik 
(parte-txarrekorik), ezpada 
ajilidadea berea baino ez 
zala. Ba, hori esaten eutsien 
lagunairi. Zer semea nire 
gizonagaz hogeitamar urte edo 
kasi berrogei -seme bat- 
batera beti txabola baten 
bizi zirean. Inazio  
geitzen jakon, Beitia, 
semeari. Eta hai egon zan 
beragaz ... (Eta esaten zuen) 
berak ez eukala, orduan izan 
zala berena ajilidadea. 

Baia zelan izan 
ajilidadea palua errekaren 
erdian helduteko palu bat? 
Jentea ez zan izan hain 
leloa. Palua eta bestaldean 
paratu eta behiak kuxu ... 
Usuluzen, Usuluzko errekan, 
dago errota bat, hemen, 
Jauregian dago torre bat eta 
beste aldeko etxean bizi zan 
bera ... Hantxe bizi zan, 
etze handi bat errekearen 
kontra: Santa Katalina holan, 
dago ermitatxu bat eta gero 
goratxuagoan dago Santo 
Kristo. 

 
Petroleo bere parte-txarrekoetaz libratu bazen ere, 

azkenean “txarto” hil zela entzutea daukat, bere burua 
Usuluzko zubitik behera bota ei zuen, jauzi egina zuen leku 
berean, preseski.  
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JAKOA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Zeberioko neskatxa bat, Jakoa, Bilbon krida zegoenean 
aita gaixorik eta hil ezinean gertatu zen. Gizonak alabari 
deitu eta bere familiarrak eskaini: onartu zitzaizkion eta 
aita hil zen, baina neska airetik abiatu zen eta egundaino 
ezin izan zuen geratu. Basoetan eta ibiltzen zen eta inork 
ikusi orduko airean ihes egiten zuen, oihuka. Eskaintzen 
zioten janariari txarra eta gazia erizten zion beti. Behin, 
bidean zebilen zikitero bati “ogerleko zuriak” emanarazi 
zizkion, bere idiei -familiarrei- emateko, haiek urre zuria 
jaten baitzuten. 

1986an eman zuen Eulalik lehen graduko lekukotasun hau, 
harek ikusikoa. 
 

EULALI. Leenao  
bastargustitan egotensirean 
sorgiñak... Niteuket 
esaitutabat, andrabat 
sorgiña. Baai, oindo 
urtegitxi ilda. 
GALDERA. Orozkon?  
EULALI. Es, Seberiokoa san, 
Seberiokoa san. Gaituten 
yakon... selan geituten 
yakon? Aber akordaukoyata... 
Aistabat euken  
Oroskon. Eta apere  
orreri batomatek... beren 
aita, ustedot, ilisinik 
onsan, degonsan krida  
-Jakoa geituten yakon- 
degonsan krieda bera, ori 
Jakoa (Bilbon). Da aita 
txartodagoela, ta txarto 
egunatarasola, etaetorrisan 
etzera (Jakoa). Da  
etzekoapeikien gitxigorabera 
edosebete deukela  
aitak, aitak. Seberionsan.  
Da ori neska gastetxuasan  
ta Bilboti etorrisenordun 
aitak esaniotzen: 
- Alaba, su auxe guredosu, 
nikemendaukadan kajabat? 

Da: 
- Baai. 
- Ori suretzako isengoda. 

Orduan entzegida 
ileinsen da aineskatxie 
egunnño esanparetan 
iñonberes. Olan, olan  
basoan egotesan, da  
idebaten guyúan da “ai...!” 

 EULALI. Lehenago baztar  
guztietan egoten zirean 
sorginak. Nik daukat 
ezagututa bat, andra bat 
sorgina. Baai oraindo urte 
gitxi hil da. 
GALDERA. Orozkon?  
EULALI. Ez, Zeberiokoa zan, 
Zeberiokoa zan. Geituten 
jakon... zelan geituten 
jakon? A ver akordatuko 
jata... Ahizta bat eukan 
Orozkon. Eta hak bere, 
horreri baten batek... beren 
aita, uste dot, hil ezinik 
egon zan, eta egon zan krida 
-Jakoa geituten jakon- eta 
egon zan krida bera, hori 
Jakoa (Bilbon). Eta aita 
txarto dagoela eta txarto 
egunak daroazela, eta etorri 
zan etzera (Jakoa). Eta 
etxekoak bere ei ekien gitxi 
gora behera edozerbere eukala 
aitak, aitak. Zeberion egon 
zan. Eta hori neska gaztetxua 
zan eta Bilbotik etorri zan 
orduan aitak esan ei eutsen: 
- Alaba, zuk hauxe gura dozu, 
nik hemen daukadan kaja bat? 

Eta: 
- Baai. 
- Hori zuretzako izango da. 

Orduan entsegida hil 
egin zan eta hai neskatxea 
egunnndaino ez zan paretan 
inon bere ez. Holan, holan 
basoan egoten zan, eta ira 
baten gu joan eta “ai...!” 
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iteun da “...rrra”, 
ikusibesaneiten  
nondijoaten (zan).  

Ori neurebegikas  
ikusieda, e?  

Da oindobisidire  
Mari ... ementxe, Aranguren, 
ba orren gisonen  
familikoasan (Jakoa). Eta 
egunbaten -ni orregonitzan 
gerokrida, nire  
osababaten arrabada, da 
krida-. Da orra etorrisan, 
demotesauntzen jana dana 
isiten san, ba gasia, da 
txarra. Da ontxeotesan, 
“ai...!” itauen da 
ekusibeskinduneiten nondi 
joatesan. Ori neukesaituut, 
e? Jakoa, Jakoa. 
GALDERA. Eta basoan bizi zen 
orduan? 
EULALI. Baai, basoetan ta 
txabolatan taolan bisisen. 
Neskatxie selanguesan! 
GALDERA. Eta hori kajagatik. 
EULALI. Bai bai bai bai, 
axegaitik, aitak emonotzen, 
segun. Bere aita  
ilesinik egonsanbai, ta 
Bilboti, kridaegonsan 
talabari emonotzan.  

Taori neukesaituko 
ajakoa, Jakoa geituten  
yakon. 
GALDERA. Eta edozer kalte 
egiten zuen? 
EULALI. Beti, 
betikustengendun airan. Es, 
esun kalterik iñoriiten. 
Ibiltensan, ibili, airan. 
Beineotesan emen, bepaltze, 
Oroskon e, Sanmartiñe baño 
gorago dago, anbiside 
niretiabat, dantxe ondoan, 
goragon aista euken. Da 
betibiltesan airan: ara  
airan eta ona airan,  
karraka. Ai esan paretan, 
inonbesanparetan. 
GALDERA. Non hil zen 
badakizu? 
EULALI. Estakit, es. 
GALDERA. Eta zuk ikusi duzu 
airean ere? 
EULALI. Nikaskotan Jakoa 
airean, “uieu...!” eskapetan, 

egiten euan eta “...rrra”, 
ikusi bere ez zan egiten 
nondik joaten (zan).  

Hori neure begikaz 
ikusia da, e?  

Eta oraindo bizi dira 
Mari ... hementxe, Aranguren, 
ba horren gizonaren 
familiakoa zan (Jakoa). Eta 
egun baten -ni hor egon 
nintzan gero krida, nire 
osaba baten arreba da, eta 
krida-. Eta horra etorri zan, 
eta emoten zeuntsen jana dana 
izaten zan, ba gazia, eta 
txarra. Eta hantxe egoten 
zan, “ai...!” egiten euan eta 
ikusi bere ez genduan egiten 
nondik joaten zan. Hori neuk 
ezagutu dot, e? Jakoa, Jakoa.
GALDERA. Eta basoan bizi zen 
orduan? 
EULALI. Baai, basoetan eta 
txaboletan eta holan bizi 
zan. Neskatxea zelangoa zan! 
GALDERA. Eta hori kajagatik. 
EULALI. Bai bai bai bai, 
haxegaitik, aitak emon 
eutsen, segun. Bere aita hil 
ezinik egon zan bai, eta 
Bilbotik, krida egon zan eta 
alabari emon eutsen.  

Eta hori neuk ezagutuko 
ha Jakoa, Jakoa geituten 
jakon. 
GALDERA. Eta edozer kalte 
egiten zuen? 
EULALI. Beti ikusten genduan 
airan. Ez, ez euan kalterik 
inori egiten. Ibilten zan, 
ibili, airan. Behin egoten 
zan hemen, ba Epaltze, 
Orozkon, San Martin baino 
gorago dago, han bizi da nire 
tia bat, eta hantxe ondoan, 
goragoan ahiztea eukan. Eta 
beti ibilten zan airean: hara 
airan eta hona airan, 
karraka. Hai ez zan paretan, 
inon bere ez zan paretan. 
GALDERA. Non hil zen 
badakizu? 
EULALI. Ez dakit, ez. 
GALDERA. Eta zuk ikusi duzu 
airean ere? 
EULALI. Nik askotan Jakoa  
airean, “uieu...!” eskapetan, 
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airean askotan joaten, 
airean: desaparesiutesan 
atoan, eskendun ikusibeiten  
nundijoatesan. 
GALDERA. Eta etxeetara joaten 
zen ala bakarrik...? 
EULALI. Es es es etzetara 
etortzesan. Se egonsan 
Etxebarria an Gorrotxategi 
doindo orrensemeak 
ortxebiside,  
bidesaarretanbat. Bai 
orrenetzerabe; onik 
jayobarikonsiren, au 
Luismarite, onejayobarik,  
ni neskatxie nintzen, ba 
seimeturtekingonindusan? 
Sortziurte edo  
saspiedo olangonbat 
eukinebanik eseitunindun 
orduan ori (Jakoa). 
 

Eta ortibiltesan 
kapadorebat, Antonio 
kapadorea. Degumaten  
esauskun: 
- Gaurr urtendaus Jakoak.  
Eta indaus kaballo  
ganeti bajatu eta deukadasen 
ogerleko tanak emonasodeustes 
beretzako.  
- Ta setakodosus, andra  
au, setakodosus onek 
ogerlekok? 

Eta:  
- Oneik deukadasen idieri  
jatenemoteko. 

Urrea jateurielako  
aik bitxook.  
GALDERA. Baai? Idia zeukan?  
EULALI. Orixe. Idie, idie es:
orrei, orreipitxoko 
eukesanak, berak esatotzen 
idiari jaten emoteko ...  

Antonio kapadorea, baai, 
Antoniok esanda, berak selan 
urteutzan egunbaten  
taselango ikeragarrisko 
bildurra emonotzan. Se 
txarrikapetanibiltesan,  
baña joatesan kaballo,  
astoa edo mandobaten ganean 
joatesan... mandoa edo  
beorra. Da egumaten 
eskatutzen bajatuteko  
kabal... saldiganeti. Eta 
saldiganeti bajatusanordun 

airean askotan joaten, 
airean: desapareziduten zan 
aktoan, ez genduan ikusi bere 
egiten nondik joaten zan. 
GALDERA. Eta etxeetara joaten 
zen ala bakarrik...? 
EULALI. Ez, ez, ez, etzeetara 
etortzen zan. Zer egon zan 
Etxebarria han Gorrotxategi 
eta oraindo horren semeak 
hortxe bizi da, bide zaharra 
eta han bat. Baia horren 
etzera bere; honeek jaio 
barik egon zirean, hau Luis 
Mari eta, honeek jaio barik,
 ni neskatxea nintzen, ba 
zeinbat urte eukingo 
nenduzan? Zortzi urte edo 
zazpi edo holangoren bat 
eukin neban nik ezagutu 
nenduan orduan hori (Jakoa). 
 

Eta hortik ibilten zan 
kapadore bat, Antonio 
kapadorea. Eta egun baten 
esan euskun: 
- Gaur urten deust Jakoak. 
Eta egin deust kaballo 
ganetik bajatu eta daukadazen 
ogerlekoak danak emon arazo 
deustaz beretzako.  
- Eta zertarako dozuz, andra 
hau, zertarako dozuz honeek 
ogerlekook?  

Eta.  
- Honeek daukadazen idiairi 
jaten emoteko. 
    Urrea jaten eudielako 
haik bitxook.  
GALDERA. Baai? Idia zeukan?  
EULALI. Horixe. Idia, idia 
ez: horreek, horreek bitxook 
eukazanak, berak esaten 
eutsen idiairi jaten emoteko 
...  Antonio kapadorea, baai, 
Antoniok esanda, berak zelan 

urten eutsen egun baten eta 
zelango ikaragarrizko 
bildurra emon eutsen. Zer 
txarri kapetan ibilten zan, 
baina joaten zan kabailo, 
astoa eta mando baten ganean 
joaten zan... mandoa edo 
behorra. Eta egun baten 
eskatu eutsen bajatuteko 
kabal... zaldi ganeti. Eta 
zaldi ganeti bajatu zan 
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esaniotzen emoiteko  
oorleko suriak. Eta 
emongoriotzen, ba osto... 
orrelako papela -gerra 
aurretisen ori, e?- da 
esaniotzan: 
- Es, ni papela esdogure, 
nireidia jatendau urre  
suria.   

Esanekoa Jakuok 
Antoniori. Daantonio 
gurikontau, geuri Larran. 
GALDERA. Zer da ogerleko 
zuriak, urrezkoak? 
EULALI. Baai, orre leen 
urreskoasiren (urre 
zurizkoak), oines, baña 
leenago? Aikandiak,  
urreskoak sirean. Zuesdosu 
eseituisingo. 
...  

Ulia jatendaurien ori. 
Espabere: “nire iriak? 
jatendau urria”. Ta 
urriajateko ogerlekosuriak 
emotekosautzan,  
Antoniori. Ori Antonio 
kontauineuskun Larran. 
Nireama eta nireaitebere  
an eonsirean, eta Benito 
defunto, ordao semebat; 
bayori gerra tagero, 
gerraenosteti, gero  
jayoada.  
... 
GALDERA. Beldur zineten zuek 
Jakoaz? 
EULALI. Etzera sartu 
turtenbes Jakoa datorrela 
entzun ordun. Iños 
etzerajoateko amabere 
esatuskun: 
- Etorri arin etzera, e?  
Segero Jakoa etorrikoda 
ortik. 

Ba, airan etzera. 
Bildurregendun,  
bildur, umia 
bildurrukitengendun. 

Ori neregisonabe 
esaitutendau, esaitu 
deentzute asko eukinisangodu. 
Igual esaitu, 
estaiteginbadau, sori bisisen 
neregisona Uriguitin, eta 
gubisigintzesan Sanmartinen, 
Larran, eta orraetortesan 

orduan esan ei eutsen 
emoiteko ogerleko zuriak. Eta 
emongo eutsen, ba osto... 
horrelako papela -gerra 
aurretik zan hori, e?- eta 
esan ei eutsen: 
- Ez, nik papela ez dot gura, 
nire idiak jaten dau urre 
zuria.  

Esanekoa Jakoak 
Antoniori. Eta Antoniok guri 
kontatu, geuri Larran.  
GALDERA. Zer da ogerleko 
zuriak, urrezkoak? 
EULALI. Baai. Horreek lehen 
urrezkoak ziren (urre 
zurizkoak), orain ez, baina 
lehenego? Haik handiak, 
urrezkoak zirean. Zuek ez 
dozue ezagutu izango.  
... 
   Euliak jaten eudien hori. 

Ezpabere: “nire idiak jaten 
dau urrea”. Eta  
urrea jateko ogerleko zuriak 
emoteko esan eutsen, 
Antoniori. Hori Antoniok 
kontatu egin euskun Larran. 
Nire ama eta nire aite bere 
han egon zirean, eta Benito 
defuntua, hor dago seme bat; 
baia hori gerra eta gero, 
gerraren ostetik, gero  
jaioa da. 
... 
GALDERA. Beldur zineten zuek 
Jakoaz? 
EULALI. Etzera sartu eta 
urten bere ez Jakoa datorrela 
entzun orduan. Inoiz etzera 
joateko amak bere esaten 
euskun: 
- Etorri arin etzera, e?  
Zer gero Jakoa etorriko da 
hortik. 

Ba, airan etzera. 
Bildurra genduan, bildur, 
umeak bildurra eukiten 
genduan. 

Hori nere gizonak bere 
ezaguten dau, ezagutu eta 
entzute asko eukin izango du.
Igual ezagutu, ez dakit egin 
badau, zer hori bizi zan  
nere gizona Urigoitin, eta gu 
bizi gintzezan San Martinen, 
Larran, eta horra etorten zan 



344 - Corpusa 
 
 
asko. Epaltzen euken aistia. 
...  

Beren (ahiztaren) 
semeagas gure gisona 
pastorebe ainbesteurtean 
batera egonsirean basoan. 

Oin estabil, oin 
pentzatot orrikustiok 
akabausela serak,  
pistoleak eta barruko serak, 
ba polboreak. Oin 
esdiragertuten olangorik. 

Leenago Saloan 
Katubalatza... 

asko. Epaltzan eukan ahiztea 
...  

Bere (ahiztaren) 
semeagaz gure gizona pastore 
bere hainbeste urtean batera 
egon zirean basoan. 

Orain ez dabil, orain 
pentsetan dot horreek guztiok 
akabatu dauzela zerak, 
pistoleak eta barruko zerak, 
ba polboreak. Orain ez  
dira agertuten holangorik. 

Lehenago Zaloan  
Katu baltza... 

   
 

(Ikus segida Zaloako katu baltza, IV. kap. “Agerpenak”).  
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 Kapitulu IX 
 
 

DEABRUAK, MALTZURRAK ETA AMA 
BIRGINA 

 
 
 
 
 

Deabrua eta Ama Birgina ez dute aurkezpenaren beharrik. 
Bitxia dateke, ordea, elkarren ondoan ikustea; zergatia hau 
da: biok eraikitzaileak direla. Deabruek Kastrejanako zubia 
egin dute gau batez eta dohainik, ordain gisa eraman gura 
zuten arimak ihes egin baitie. Burdina ona egiten ere badaki 
deabruak, eta olagizonei lagundu zien behin. Horrez gain, 
haiengandik eskuratu zuten jendeek arto-hazia, San Martinen 
maltzurkeriari esker.  

San Martinen iharduerarekin zerikusia du azeriarenak, 
hura izaten delarik gure kulturan maltzurkeriaren irudia. 
Kondaira horiek ipuin gisa esaten dira, eta mitoen ezaugarri 
bat bederen falta dute: sinetsi izana. Baina arlo horretan 
mugak oso lainotsuak izanik, mitoekin batera agertuko dira. 

Ama Birgina, bere aldetik, Begoñako elizaren 
eraikitzaile edo sustatzaile da, harek nahi lekuan eginararzi 
baitzien eliztarrei. Jantzirik daraman gerrikoa nola eskaini 
zion zapatari batek ere kontatzen dute Orozkon.  

 
 

 
 
 
 
KASTREJANAKO ZUBIA 
Jose Mariren eta Angelaren bertsioa 
 
 

Kastrejanako zubia deabruek egin zuten. Norbaitek deitu 
zien esanez: “Ez ote da deabrurik izango hemen zubia 
egiteko?” Deabrua agertu eta lanean hasi, gau berean 
bukatzeko. Baina harri bat falta zenean albako (goizeko) 
kanpaiak jo eta ihes joan ziren lana bulkatu barik. Harri 
hori ipini arren, beti erortzen da. 

Jose Mari labur-laburzki kontatu zuen eta Angelak osatu. 
 

JOSE MARI. Kastrejanako   JOSE MARI. Kastrejanako 
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subiti, ba eginoensea,  
ba betiseanda.  
Gero gauez eineudin: 
- Diabrurik  
esetedaongo onemen 
subiegitekota!? 

Gauez eindodin,  
baye arribaten faltan 
parauisen. Baian 
arrioripiñiarren 
betijausteisela aiarri... 
ANGELA. Ori bakisu selandan, 
ori Kastre... subie?  
Ba:  
- Emen diabrupalaos  
ausubiegiteko! 

Da subieiten asisireana 
diabruek. Bai akabau  
baño leenago jokoodin 
kanpayak, albakoak -leenao 
joitesan emen 
“albako”esatenyakon, 
gujoitengendun, albakoak,  
kanpaibatzuk-; daya albakoa 
joordun ya sorginak 
erretiretasirean, albakoa 
joordun. De arribeten  
faltan parauisen ori  
subiori da aiarrie  
imini... ipiñiarren, ai beti 
eoteisen an  
falta, ai arrie betijausi. 
GALDERA. Nork jo zuen 
kanpaya. 
ANGELA. Kanpaya ba jokoudien 
bertan, ana parrokian 
isingosan, bertako  
parrokian. 

zubiagatik, ba egin eudien 
zera, ba beti zerean eta. 
Gero gauez egin eudien: 
- Deabrurik ez ete da egongo 
orain hemen zubia egiteko 
eta!? 

Gauez egin eudien, baia 
harri baten faltan paratu ei 
zan. Baia han harri hori 
ipini arren beti jausten ei 
zala hai harria... 
ANGELA. Hori badakizu zelan  
dan, hori Kastre... zubia?  
Ba:  
- Hemen deabruak balegoz hau 
zubia egiteko! 

Eta zubia egiten hasi 
zirean deabruak. Baia akabatu 
baino lehenago joko eudien 
kanpaiak, albakoak -lehenago 
joiten zan hemen, “albakoa” 
esaten jakon, guk joiten 
genduan, albakoak, kanpai 
batzuk-; eta ja albakoak  
jo orduan ja sorginak 
erretiretan zirean, albakoak 
jo orduan. Eta harri baten 
faltan paratu ei zan hori 
zubi hori eta hai harria 
imini... ipini arren, hai 
beti egoten ei zan haren 
falta, hai harria beti jausi.
GALDERA. Nork jo zuen 
kanpaia. 
ANGELA. Kanpaia ba joko 
eudien bertan, han parrokian 
izango zan, bertako 
parrokian. 

 
Angelak zehaztu zuen ez zituztela kanpaiak gurata jo 

deabruak ohiltzeko, baina egunero egiten zen ordu berean. 
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KASTREJANAKO ZUBIA 
Eulaliren bertsioa 
 
 

Kontratista batek Kastrejanako zubia eraiki zuen baina 
apurtu zitzaion eta, zubia egina ikustearren, arima deabruari 
emango liokeela esan zuen. Hiru deabru etorri, haietarik bat 
herrena, eta lanean hasi: Gorbeiatik ekartzen zituzten 
harriak, eta herrenak ehun tonelada bidaian. Gizona hestutu 
eta abadearengana jo zuen; harek aholkatu oilarrari kantaraz 
ziezaiola, ardaoa emanez. Zubia bukatzeko harri bat falta 
zenean oilarrak jo zuen: “Cal y canto!” deabruek erantzun; 
baina hirugarrenean jo zuenean: “Todos los demonios al 
infierno” esan zuten eta joan ziren. Gizona munduan geratu 
zen eta zubia harri baten faltan betirako, inoiz ezin izan 
dute harri hori ipini.  

Amari, aititari eta beste askori entzun die istoria 
Eulalik, eta 1987an kontatu. 
 

EULALI. Kontratistabatek 
eineuen subia, ein. Da  
einyakon apurtu. Da gero 
barriin, barriinbiarreuen  
da esaukan dirurik.  
Da esanauen: 
- Ño! Nineure arima  
diabruari emongoneuskio 
auxesubiaueinde  
ikustearripa! 

Da esanotzian...  
Ondoan presentaiakosan  
iru (deabru): bakoxoa da 
bestebi. Desautzan  
(deabruak): 
- Ba, nik eingoo subia 
surearimagaiti, gukeingou 
subia surarimagaiti.- Bai? 
Ba, esetzi orduan egiten. 

Eta gisona... 
Esetziordun... Gorbeiti  
arria lepoan diabrukoxoak  
eun tonelada karteiusan  
lepoan bijan. Da  
gisona einsanestutu: 
ikusiun subie 
urrerantzadoalata  
arin abadeagana: 
- Auxe tauxe esandonik,  
selana arima emongotzadala 
dibrueri, da  
subia egiten dabiz. 
- Ba, orduen einbiadu  
-abadeak- ollarrari  
ardaoa emon, daber egiten 
badau kanta leenago  
orduabaño. 

 EULALI. Kontratista batek  
egin euan zubia, egin. Eta 
egin jakon apurtu. Eta gero 
barria egin, barria egin 
behar euan eta ez eukan 
dirurik. Eta esan euan: 
- Ño! Nik neure arima 
deabruari emongo neuskio 
hauxe zubi hau eginda  
ikustearrik ba! 

Eta esan eutsien... 
Ondoan presentatu jakozan 
hiru (deabru): bat koxoa eta 
beste bi. Eta esan eutsen 
(deabruak): 
- Ba, nik egingo dot zubia 
zure arimagaitik, guk egingo 
dugu zubia zure arimagaitik. 
- Bai? Ba, esetsi orduan 
egiten. 

Eta gizona... Esetsi 
orduan... Gorbeitik harriak 
lepoan deabru koxoak ehun 
tonelada ekarten eieuezan 
lepoan biajean. Eta gizona 
egin zan estutu: ikusi euan 
zubia aurrerantza doala eta 
arin abadeagana: 
- Hauxe eta hauxe esan dot 
nik, zelan arima emongo 
deutsodala deabruairi, eta 
zubia egiten dabiltz. 
- Ba, orduan egin behar  
dogu -abadeak- oilarrari  
ardaoa emon, eta a ver egiten 
badau kanta lehenago  
ordua baino. 
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Da justo: arribaten 
faltan dagola joun  
ollarra “kukurruku”.  
- Cal y canto! - esanieuen 
diabrua batek. 

Da barrisbe:  
“Kukurruku!” Da: 
- Cal y canto! 

Etxoteko apurbat 
esangureuen, segun. Da  
iruarren kukurrukuegas: 
- Todos al infierno 
-esaniuen, erdaras. 

Da a gisona emen  
geratusan. Doin arria  
ipinten ibilten idire bañe 
esidaiarria iñoso...  
beti faltateidearria  
andik, esida arreglaute  
iños akabauta, aiarria 
betifaltaide an. 
GALDERA. Non da zubi hori? 
EULALI. Kastrejana. Bilboedo 
orti da, Kastrejana. 
GALDERA. Eta nork kontatu 
dizu? 
EULALI. Ori, ene! Nireamak  
eta nireaitaitek eta askok 
kontatudaus txikerretan,  
uh! askotan, kontatukoasan 
ori. 
 

Eta justo: harri baten 
faltan dagoela jo euan 
oilarrak “kukurruku”.  
- Cal y canto! - esan ei euan 
deabru batek. 

Eta barriz bere: 
“Kukurruku!”. Eta: 
- Cal y canto! 

Itxaroteko apur bat esan 
gura euan, segun. Eta 
hirugarren kukurrukuagaz: 
- Todos al infierno -esan ei 
euan, erdaraz. 

Eta ha gizona hemen 
geratu zan. Eta orain harria 
ipinten ibilten ei dira baina 
ez ei da hai harria inoiz... 
beti faltaten ei da harria 
handik, ez ei da arreglatuta 
inoiz akabatuta, hai harria 
beti falta ei da han. 
GALDERA. Non da zubi hori? 
EULALI. Kastrejana. Bilbo  
edo hortik da, Kastrejana. 
GALDERA. Eta nork kontatu 
dizu? 
EULALI. Hori, ene! Nire amak 
eta nire aitaitak eta askok 
kontatu deust txikerretan, 
uh! askotan kontatukoa zan 
hori. 
 

 
 
DEABRUEN ZUBIA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofik bi aldiz esan zuen istoria hau, eta episodioak 
nahiko nahasirik agertzen ziren. Ulermena errazteko haien 
kronologia ordenatu dut, 1985ean esandakoen artean hurrengo 
urteko grabazioaren zatiak sartuz parentesien [] artean. 

Kontatu aurretik Sofik ohararazi zigun ez zuela kondaira 
ondo gogoratzen, bereziki oilarraren kantuei doazkien 
erantzunak. Amari entzun dio eta irratian ere bai, 
berrikitan, Deabruaren burdina bezala (ikus beherago).  

Neska batek esnea eramateko erreka iragaten zuen, eta ur 
handia zenean buelta luzea egin behar zuen. Halango batean 
deabruak deitu zituen zubia egiten zezaten. Deabruak agertu 
eta zubia eraikitzen hasi, neskaren arimagatik. Neska gero 
eta larriago, fraile batengana joan zen. Oilarrei kantarazi 
behar zietela esan zuen harek: horretarako liburu batez “pla, 
pla, pla” egin zuten, oilarrak jo aitzin hegalez egiten duen 
legez. Kukurruku egin zuen beraz, eta deabruek: “)Qué gallo 
canta?  
- Gallo blanco - Cal y Canto”, eta lanean jarraitu deabruak. 
Bigarrenean “Gallo rojo” izan zen, eta berdin. Baina 
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hirugarrenean: “)Qué gallo canta? - Gallo negro - (Todos los 
demonios al infierno!”; eta infernura joan ziren deabruak, 
zubia harri baten faltan utzirik: inork ezin izan du harri 
hori ipini. Gero herrenari jipoia beste deabruek, harek harri 
txikiagoak ekarri eta haren erruaz ez zutela lana bukatu. 

 

SOFI. ...Bai estakite 
seingorri eta seinbaltzata, 
seinegaseindauen. Baaai. 
Neskabate kureideuen,  
ba... Joanbearreiuen  
esneagas, esneasaltzen.  
Eta esneagas joateko, ba 
bueltaunnndinbearrideuen 
errekea iuegiteuenean, 
desieuken pasatako:  
erreka txikionordun  
bai, bai ostantxian 
bueltandieinbear. 

Da alangobaten  
esaneuela: 
- Eseta sikean diabrubetzu 
sikeran au subieiteko  
emen, sikeran  
batibestera pasta(ko)...  
auori bueltorinbarik, 
diabruetzusikera  
subieiteko! 

Eta asieinsieala 
diabruik eiten, ba... subie! 
Da neskatoen arimiagaitioba. 
Da abadeekanata  
frailekanata ya akabetan 
(zubia). 
...  
[Ta gero, gero larri 
(neskatoa). Ta (deabru) 
batieoan koxo. Da arek  
eitieuene (barre)...  
arri txikerragoroan  
besteapaño. Baye ya 
gitxifalta ta gitxifalta... 
Da frailerenmatek  
esaniotzene: 
- Ba, emene kantaraso  
beakeyako, ba ollarrairi. 

Da batuiodin ollar 
baltza, ollar gorrie  
dollar surie ...  

Onan (txalo egiten),  
liburuijo, da ordin ba 
kukurrukuin ollarrak:  
eitendeye ori (pla, pla, pla, 
hegalez); liburui onanegin 
bai, daberapere (oilarrak) 
egindeyen onan. 

 SOFI. ...Baia ez dakit zein 
gorri eta zein baltza eta, 
zeinegaz egin euan. Baaai. 
Neska batek gura ei euan, 
ba... Joan behar ei euan 
esneagaz, esnea saltzen. Eta 
esneagaz joateko, ba buelta 
haunnndia egin behar ei euan 
erreka igo egiten euanean, 
eta ez ei eukan pasatako: 
erreka txikia egon orduan 
bai, baia osterantxean buelta 
haundia egin behar. 

Eta, halango batean esan 
euala: 
- Ez eta sikieran deabru 
batzuk sikieran hau zubia 
egiteko hemen, sikieran batik 
bestera paseta(ko)... hau 
hori buelta hori egin barik, 
deabru batzuk sikiera  
zubia egiteko! 

Eta hasi egin zireala 
deabruak egiten, ba... zubia! 
Eta neskatoaren arimea gaitio 
ba. Eta abadeak gana eta 
fraileak gana eta ja akabetan 
(zubia). 
 ... 
[Eta gero, gero larri 
(neskatoa). Eta (deabru) bat 
ei egoan koxo. Eta harek 
egiten ei euan (barre)... 
harri txikerragoak eroan 
besteak baino. Baia ja gitxi 
falta eta gitxi falta...  
Eta fraileren batek esan ei 
eutsen: 
- Ba, hemen kanta arazo 
beharko jake, ba oilarreiri. 

Eta batu ei eudien oilar 
baltza, oilar gorria eta 
oilar zuria ...  

Honan (txalo egiten) 
liburuak jo, eta orduan ba 
kukurruku egin oilarrak: 
egiten daudie hori (pla, pla, 
pla, hegalez); liburua honan 
egin bai eta berak (oilarrak) 
bere egin dagien honan.  
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GALDERA. Nork egin zuen 
liburua jo, fraileak? 
SOFI. Ba, jenteak, ba 
neskatoa seineroan: ba 
liburikas asiisian  
danak onaneiten (liburua 
hesteko zaflak egiten).]  
...  
Liburui joitene, ollarrak 
mogitako kukurrukuke: 
frailerenbatek  
esaniotziende. Ollarra... 
Liburuik, joo, da olloak 
eitendeyenletxe: “pla pla  
pla pla” ta gero ordin 
kukurrukuin. Baiteiodin 
liburiekas aberre... 
kantaudeyen. Iruollar 
egonisela. 
... 

[Da orientzunordin 
ollarra kantau. 
- Que gallo kanta?  
-diabruak. 
- Gallo blanco -(jendeek 
erantzun.) 
- Cal y canto -(deabruek). 

Y dale! Da gero, gero 
estaipa baltza elagorrie  
seinisinsen. Da siga!  
Dalango baten: 
- Que gallo canta? 

Estaipa...  
- El negroba. 
- Todos los demonios al 
infierno! 

Da arribat falta. Da 
arribat ori, baye geyago 
iñokiminisinan  
geyaoarrie.  

O esteit ordueri... 
ordueri begira eonsien. 

Da gero eurenartean 
asarratu (deabruak): dana  
isinsala faltea  
aikoxoena (barre), koxoak 
eroanun arri txikerragoak  
eronuesala besteapaño.]  
... 
Panadera koxoorreri, ain  
arri faltaisensela, 
akitxiaokarriula arriuketa: 
koxoaka, ba 
arrigitxiaokarrite  
areripalo gero. Isinakabau 
subie, ai arri faltakoselakan 
isin akabau. Aifalta,  

GALDERA. Nork egin zuen 
liburua jo, fraileak? 
SOFI. Ba, jenteak, ba  
neskatoa zein eroan: ba 
liburuakaz hasi ei zirean 
danak honan egiten (liburua 
hesteko zaflak egiten).]  
... 
Liburuak joten, oilarrak 
mogitako kukurrukuka: 
fraileren batek esan ei 
eutsien eta. Oilarra... 
Liburuak, jo, eta oiloak 
egiten daudien letxe: “pla 
pla pla” eta gero orduan 
kukurruku egin. Ba egiten ei 
eudien liburuakaz a ver...  
kantatu dagien. Hiru oilar 
egon ei zireala. 
... 

[Eta hori entzun orduan 
oilarrak kantatu. 
- )Qué gallo canta? 
-deabruak. 
- Gallo blanco -(jendeek 
erantzun.) 
- Cal y canto -(deabruek). 

Y dale! Eta gero, gero  
ez dakit ba baltza ela gorria 
zein izan zan. Eta siga!  
Eta halango batean: 
- Qué gallo canta? 

Ez dakit ba... 
- El negro ba. 
- (Todos los demonios al 
infierno! 

Eta harri bat falta. Eta 
harri bat hori, baia gehiago 
inork imini ezin han gehiago 
harria.  

Edo ez dakit orduari... 
orduari begira egon zirean. 

Eta gero euren artean 
hasarratu (deabruak): dana 
izan zala faltea hai 
koxoarena (barre), koxoak 
eroan euan harri txikerragoak 
eroan euazala besteak baino.]
... 
Panadera koxo horreri, haren 
harria falta izan zala, hak 
txikiagoa ekarri euala 
harriak eta: koxoak, ba harri 
gitxiago ekarri eta hareri 
palo gero. Ezin akabatu 
zubia, hai harria faltako 
zalako han ezin akabatu. Hai 
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ta gitxienfaltan  
ieoenya, e? 
... 
[Gure amak esateuen ori.] 

falta, eta gitxien faltan ei 
egoan ja, e? 
... 
[Gure amak esaten euan hori.]
 

 
 
 
 
KASTREJANAKO ZUBIA ETA SAN MARTINEN KANTUA 
Justoren bertsioa 
 
 

Justoren bertsioan San Martinek betetzen du apezaren 
eginkizuna, harek lagundu zuen jendea deabruak garaitzen. 

Kastrejanako zubia egiten ari zirela baietz-ezetz bat 
izan zen deabruekin edo sorginekin eta San Martini laguntza 
eskatu zioten. Santuak bere kantuaz oilarrari joarazi eta 
deabruek ezin zubia bukatu: harri biren faltan geratu zen, 
eta Justoren amamak esaten zuen oraindik ere harri horiek 
falta dituela.  

Hamabi galdera-erantzunez egina da kantua: deabruak San 
Martini galdetu zenbaki bakoitzari doakiona eta harek 
erantzun; baina hamairugarrenera heldu eta Martinek, “ez dok 
hamahiru” ihardetsirik, oilarra eta Ama Birgina aipatzen 
dituen kopla kantatu zuen. “Kopla zaharra”ren egiturazko 
azken zati hau musikatua da, eta aurreko galdera-erantzunak 
errezitatuak.  
   Kantua istoriaren amaiera da ontsalaz, baina Justok 
alderantziz kontatu du, lehen kantua eta gero istoria 
laburzki aipatu. Nik ere orden berean emango ditut.  

Justok esandako lehen istoria da hau, eta bere ber 
kontatu zuen Garik holakoei buruz galdetu zionean. 
 

JUSTO. 
- (San Martin, esaik bat. 
- Gure Jaune bera do pat, 
bera salbauko gayosak.) 
- Sanmartin, esaibi. 
- Erromako altara santuebi. 
Gure Jaune beradopat, 
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin, esaikiru. 
- Irueternidadeak iru. 
Erromakoaltara santuepi.  
Gure Jaune beradopat,  
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin, esailau. 
- Lauebenjelista tiralau.  
Iru eternidadeak iru.  
Erromakoaltara santuepi.  
Gure Jaune beradopat. 
Berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin, esaik...  
bost. 
- Kristoren bosllaga post. 

 JUSTO.
- (San Martin, esan egik bat.
- Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak.) 
- San Martin, esan egik bi. 
- Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik hiru.
- Hiru eternidadeak hiru. 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat,  
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik lau. 
- Lau ebangelistak dira lau. 
Hiru eternidadeak hiru. 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat. 
Berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik... 
bost. 
- Kristoren bost llagak bost. 
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Lauebanjelista lau. 
Irueternidadeak iru.  
Erromako altara santuepi. 
Gure Jaune beradopat, 
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin, esaisei. 
- Seiserbilla tosasei. 
Kristoren bosllaga post. 
Lauebanjelista lau. 
Irueternidadeak iru.  
Derromako altara santuepi. 
Gure Jaune bera dok bat,  
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin,  
esaisaspi. 
- Saspi sakramantuak. 
Seiserbilla tosa sei. 
Kristoren bosllaga post. 
Lauebangelista lau. 
Irueternidedeak iru. Erromako 
altara santue pi. Gure Jaune 
bera dokpat, berasalbauko 
gayosak. 
 

Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru. 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik sei. 
- Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru. Eta 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat,  
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik 
zazpi. 
- Zazpi sakramentuak.  
Sei serbilak dozak sei.  
Kristoren bost llagak bost.  
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru. 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 

Hemen kontalaria konfunditu da eta berriz “San Martin 
esan egik zazpi”. Baina laster konturatu eta zortzigarrena 
esan. 
 

- Sanmartin, esaik  
sortzi. 
- Sortzirek seruek.  
Saspi sakramentue. 
Seiserbilla tosasei. 
Kristoren bosllaga post.  
Lauebangelista lau.  
Irueternidadeak iru.  
Terromako altare santue pi. 
Gure Jaune bera dopat, 
berasalbauko gayosak. 
- San Martin,  
esaipederatzi. 
- Bederatzi ordenamentue. 
Sortzirek seruek. 
Saspisakramentuek. 
Seiserbilla tosasei. 
Kristoren bosllaga post. 
Lauebangelista lau. 
Irueternidadeak iru. 
Derromako altara santue pi.  
Gure Jaune beradopat, 
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin,  
esaikamar. 
- Amar mandametuek.  
Bederatzi ordenamentuek. 
Sortzirek seruek.  

 - San Martin, esan egik 
zortzi. 
- Zortzirak zeruak.  
Zazpi sakramentuak.  
Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru.  
Eta Erromako altara santuak 
bi. Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik 
bederatzi. 
- Bederatzi ordenamentuak. 
Zortzirak zeruak.  
Zazpi sakramentuak.  
Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak, lau.  
Hiru eternidadeak hiru. Eta 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik  
hamar. 
- Hamar mandamentuak. 
Bederatzi ordenamentuak. 
Zortzirak zeruak.  



 Deabruak eta Ama Birgina - 355 
 
 
Saspi sakramentue. 
Seiserbilla tosasei. 
Kristoren bosllaga post.  
Lauebangelista lau. 
Irueternidadeak iru.  
Terromako altara santue pi. 
Gure Jaune bera dopat, 
berasalbauko gayosak. 
- San Martin, esaik  
amaika. 
- Amaikamill angeruek.  
Amar mandamentuek. Bederatzi 
ordenamentuek. Sortzirek 
seruek. Saspi sakramentue.  
Seiserbillak tosasei. 
Kristoren bosllaga post. 
Laubanjelista lau. 
Irueternidadeak iru. 
Taerromako altara santue pi. 
Gure Jaune bera dopat,  
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin, esaik  
amabi. 
- Amabi apostoluek. 
Amaikamill angeruek. Amar 
mandamentuek. Bederatzi 
ordenamentuek. Sortzirek, 
seruek. Saspi sakramentuek. 
Seiserbillak tosasei. 
Kristoren bosllaga post. 
Lauebengelista lau. 
Irueternidadeak iru.  
Terromako altara santue pi. 
Gure Jaune beradopat,  
berasalbauko gayosak. 
- Sanmartin,  
esaikamairu. 
- Estosakamairu: (kantuz) 
 
“Ollarratxoko munduen, 
“Angerutxubet seruen. 
“Amabirjiñari  
“Entregaudeutzet 
“Arimetxubet altzuen.” 
 

Ortxe akabetanda,  
amaitenda. 
GARI. Zer da hori, Justo? 
JUSTO. Ori Sanmartinen 
kantasaarra. Sanmartinen 
istorideori. Emeko  
parroki... Bueno, Sanmartin 
bakisu sereko isesen, ba, 
Roma edo estaiti Italiako  
edo... Entzundeko 
taleidutekodekot baye. Baye 
ori. De emen sarrak ta 

Zazpi sakramentuak.  
Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak, hiru. Eta 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat, 
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik 
hamaika. 
- Hamaika mila aingeruak. 
Hamar mandamentuak. Bederatzi 
ordenamentuak. Zortzirak 
zeruak. Zazpi sakramentuak. 
Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru. Eta 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat,  
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik 
hamabi. 
- Hamabi apostoluak. Hamaika 
mila aingeruak. Hamar 
mandamentuak. Bederatzi 
ordenamentuak. Zortzirak 
zeruak. Zazpi sakramentuak. 
Sei serbilak dozak sei. 
Kristoren bost llagak bost. 
Lau ebangelistak lau.  
Hiru eternidadeak hiru. Eta 
Erromako altara santuak bi. 
Gure Jauna bera dok bat,  
berak salbatuko gaiozak. 
- San Martin, esan egik 
hamahiru. 
- Ez dozak hamahiru: (kantuz)
 
“Oilarrak joko munduan, 
“Angerutxu bat zeruan. 
“Ama Birginari  
“Entregatu  dautzot 
“Arimatxu bat altzoan.” 
 

Hortxe akabetan da, 
amaiten da. 
GARI. Zer da hori, Justo? 
JUSTO. Hori San Martinen 
kanta zaharra. San Martinen  
istoria da hori. Hemeko 
parroki... Bueno, San Martin 
badakizu zereko izan zan, ba, 
Roma edo ez dakit Italiako 
edo... Entzundako eta 
leidutako daukat baia. Baia 
hori. Eta hemen zaharrak eta 
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nireamamak -emengo, ementxe 
bisisenda- ak askotan 
kantetaneonori. Tagero 
nireaite perebai... 
 

nire amamak -hemeko, hementxe 
bizi zan eta- hak askotan 
kantetan euan hori. Eta gero 
nire aitak bere bai... 
 

Kantua istoria baten bukaera baita, Justori galdegin 
genion nolakoa zen istoria hori. 
 

JUSTO. Esan eingotzut. 
Kastrajenan -esaneuen nire 
amamak, eta nireaiteperebai 
esateneuen- Kastrajenan 
ibilisireala subibat  
eiten. Da estakiselan,  
baye esiñenbat edo bayenbat 
edo estakisengan  
sinistenganeanedo egonsan 
okerrenbat. Eta 
oriokerroriegonik, ba beini 
diabrukisensireala, beini 
sorginekisensireala, 
bayetzesetzenmat etorrisen. 
Ta bayetzesetzori  
delata Sanmartineri 
erreguenbateineutzen daori 
kantori kantaute.  
Eta Sanmartinek  
esaneuen, ba amabire -nik 
amaitudodamoduen- 
amairuesanordun 
ollarratxokoola.  
Taollarratxotenbaun  
diabruetanak igeseingodoila, 
igeseingodela andi.  
De subie geratusen  
arribin faltan.  
Eta nireamamak esatenun 
oraindipere -oraini 
berrogeiurteedo... ser 
berrogei, berrogei? Geyao: 
berrogetaurteatire nireamamak 
esatenauen, ni mutikoa 
nintzela: “Oraindibe subiori 
arribin faltandao”,  
esaten euen. Orixeda, 
bestistorik eseustankontau. 
Orregaitidaori  
kantori Sanmartineri, 
nireamamak eta nire  
aitek esateneuena.  
Niki estakit ori olanbasan 
desespasan, esta? 

 JUSTO. Esan egingo deutsut. 
Kastrejanan -esan euan nire 
amamak, eta nire aitak bere 
bai esaten euan- Kastrejanan 
ibili zireala zubi bat 
egiten. Eta ez dakit zelan, 
baia ezinen bat edo bairen 
bat edo ez dakit zeren gan, 
sinesten ganean edo egon zan 
okerren bat. Eta hori oker 
hori egonik, ba behin 
deabruak izan zireala, behin 
sorginak izan zireala, 
baietz-ezetzen bat etorri 
zan. Eta baietz-ezetz hori 
dela eta San Martineri 
erreguren bat egin eutsien 
eta hori kantu hori 
kantatuta. Eta San Martinek 
esan euan, ba hamabira -nik  
amaitu dodan moduan-  
hamahiru esan orduan  
oilarrak joko euala. Eta 
oilarrak joten baeuan 
deabruak danak ihes egingo 
eudiela, ihes egingo eudiela 
handik. Eta zubia geratu zan 
harri biren faltan.  
Eta nire amamak esaten euan 
oraindik bere -orain  
berrogei urte edo... zer 
berrogei, berrogei? Gehiago: 
berrogeita urteak dira nire 
amamak esaten euan, ni mutiko 
nintzela: “Oraindik bere zubi 
hori harri biren faltan 
dago”, esaten euan. Horixe 
da, beste istoriarik ez 
eustan kontatu. Horregaitik 
da hori kantu hori San 
Martineri, nire amamak eta 
nire aitak esaten eudiena. 
Nik ez dakit hori holan bazan 
eta ez bazan, ezta? 
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DEABRUAREN ARTOA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Deabruak arto-hazia bazeukan eta San Martinek zertaz 
erosi ez. San Martinek lehiaketa proposatu zion deabruari, 
zeinek artopiloaren gainean saltu egin. Deabruak erraz egin 
zuen, baina San Martin erdian erori zen: zapata handiak eta, 
haietan eraman zuen artoa.  

Sofiren amak kontatzen zuen. 
 
SOFI. Sanmartineke 
gureideuene... Diabruikieukin 
artoa. Da Sanmartine  
kure... ba artoa, ereiteko. 
Ta segaserosies ta  
diabruieiselan kendu. Da 
esanieuen Sanmartineke 
(deabruari): 
- Ba einbiouemen aber 
artopilluari seineke... 
artopillua batipesterapasau 
sailtuke. 
- Baai. 

Diabruku artopillua... 
“taka!” bestaldera, basailtu 
iteieudiete. Sanmartin 
erdierdire (barrea).  
Da sapatak aunnndik  
(enfasiz). Erdierdire. Ta 
sapatetan artoasiikuxu 
diabrueiri, einotzeila. 
Oriesatendeun nireamak,  
artoa kuxuotzeila  
diabrueiri. Diabruik 
emongures, baye...  
Diabrueke artopilluari 
“tapa!” alde bateti pestera, 
baye serakes, Sanmartin 
erdire. 

 SOFI. San Martinek gura ei 
euan... Deabruak ei eukien 
artoa. Eta San Martinek 
gure... ba, artoa, ereiteko. 
Eta zeregaz erosi ez eta 
deabruairi zelan kendu. Eta 
esan ei euan San Martinek 
(deabruari): 
- Ba egin behar dogu hemen a 
ver artopiloari zeinek... 
artopiloa batetik bestera 
pasatu saltuka. 
- Baai. 

Deabruak artopiloa... 
“taka!” bestaldera, ba saltu 
egiten ei eudien eta. San 
Martin erdi-erdira (barrea). 
Eta zapatak haunnndiak 
(enfasiz). Erdi-erdira. Eta 
zapatetan arto-haziak kuxu 
deabruairi, egin eutsiela. 
Hori esaten euan nire amak, 
artoa kuxu eutsiela 
deabruairi. Deabruak  
emon gura ez, baia... 
Deabruak arto piloari  
“tapa!” alde batetik bestera, 
baia zerak ez, San Martin 
erdira. 

 
 
 
DEABRUAREN BURDINA  
Sofiren bertsioa 
 
 

Lehen burdinola asko zen Orozkon. Ibarrakoan labelekuak 
ere ikusi izan ditu Sofik. Irratian istoria bat entzun zuen 
horretaz ez aspaldian, baina ez zuen gogoratzen 1985ean. 

Hurrengo urtean bai oroit zen. Ola gizonek ezin zuten 
burdin ona atera eta deabruari laguntza eskatu zieten. 
Deabrua etorri eta burdin ona atera zuten. Gero edaten hasi 
zirenean langile batek “Jesus” esan eta deabruak ihes egin. 
Basua urregorrizkoa ote zen eta, Sofik ez badu esaten ere, 
olagizonek gorde zuketen. Ura edan aitzin “Jesus” esaten ohi 
zuen Sofiren aititak ere.  
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SOFI. Deabruek lagundute 
einodin, ostaintxean 
isiein... Emen Iberreanonsan 
olabat, bestaipa  
nongoa isinden (istoria). 
Gero seranberebai,  
Iberrean onsan. Onbre, 
Iberreana labeaketagustiki  
neupesautu tekosi  
labelekuik etagustik. 
JUAN. Gero Uxuluxunmeonsan, 
es? 
SOFI. Uxuluxun? Ees. 
Torrelandan. Torrelandan. 
GARI. A, Uxuluxun bebai 
igual. 
SOFI. Neuri aistuinyate 
selanda. Da orpuntu 
entzundot, e? Radiotibere 
botadaude, Oroskokoa ... 
Beigual lauilebetees igual, 
e? esandaudila. Selango 
gausia! Ta, taistuinyat 
orain. Igual gero 
akordaukoyata bestebaten. 

 SOFI. Deabruak lagunduta egin 
eudien, osterantxean ezin 
zirean...Hemen Ibarrean egon 
zan ola bat, ba ez dakit ba 
nongoa izan dan (istoria). 
Gero zerean bere bai, 
Ibarrean egon zan. Hombre, 
Ibarrean labeak eta guztiak 
neuk bere ezagutu eta ikusi 
labe lekuak eta guztiak. 
JUAN. Gero Usuluzen bere egon 
zan, ez? 
SOFI. Usuluzen? Eez. 
Torrelandan. Torrelandan. 
GARI. A, Usuluzen bere bai 
igual. 
SOFI. Neuri ahaztu egin jat 
zelan da. Eta orain puntu 
entzun dot, e? Radiotik bere 
bota daudie, Orozkokoa ... Ba 
igual lau hilabete ez igual, 
e? esan daudiela. Zelango 
gauzea! Eta, eta ahaztu egin 
jat orain. Igual gero 
akordatuko jat beste baten. 
 

Hala izan zen: 1986ko elkarrizketan kontatu zuen.  

 
SOFI. Bai, ori oindoesta 
tenporasko onan bota 
daisenetana (irratian) 
euskerasko seraka... 
orrenata, orrena subiena  
eta baite Oroskoko... ba, 
Oroskon emen olak, olea: 
bruiñateateodinde  
neguitan gisona piarren. 
Ibarrenosan bai 
selangoleagero, e? 
Nibiarralde estotesekosi,  
e? Ekosindodasa labeak eta. 
Oin etzeada. Daor, 
Torrelandan, or berebai 
egonsan, aietze sarsarbat  
-estopentza jausitedala 
oindo- anieoan olea. 

Da andi selan 
urtendaudinde... aistueinyat 
oin selangoa botadaudin 
(irratian) Oroskon  
sinsen lelengoleak, 
olakonsienak. Da neguitan 
gisona piarren da gustieta 
selanatzenean diabruegandiki, 

  
SOFI. Bai, hori oraindo ez da 
tenpora asko honan bota 
eudien (irratian) euskerazko 
zeraka ... horrena eta, 
horrena zubiena eta baite 
Orozkoko ... ba, Orozkon 
hemen olak, olea: burdina 
ateraten eudien eta neguetan 
gizonak beharrean.  
Ibarran egon zan baia zelango 
olea gero, e? Nik behar-aldi 
ez dodaz ikusi, e? Ikusi egin 
dodaz labeak eta. Orain etzea 
da. Eta hor, Torrelandan, hor 
bere bai egon zan, hai etze 
zahar zahar bat -ez dot 
pentsetan jausita dagoela 
oraindo- han ei egoan olea. 

Eta handik zelan urten 
eudien eta... ahaztu egin jat 
orain zelangoa bota daudien 
(irratian) Orozkon zein 
zirean lelengo oleak, olak 
egon zireanak. Eta neguetan 
gizonak beharrean eta guzti 
eta zelan atzenean 
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ba atara dodin burriñona. 
Isiniodin batarata  
alangoaten esanietzene 
bateke: 
- Ba, estaongo  
diabrurenbat sikeran, 
batetakota? 

Dadiabrue presentau!  
Da bruiñori itenasisieneana, 
ba gero sera, ba  
einodien edaten edo. Da 
basuinedaten asisienean 
batenbate -kure abuelope 
ukitendeuen  
orikostunbreori: egundobes 
urikedan “Jesus”  
esanbarik-. Da, ba edaten 
(barre) asisianeana,  
“Jesus!” esanieun (ola-gizon 
batek), da “Jesus”esanordin 
diabruakeskapau...  
(barre). 
...  

Basuebere 
urregorriskoaedo ukindeuen, 
ukinbe (deabruak). 

deabruagandik, ba atara 
eudien burdin ona. Ezin ei 
eudien, ba atara eta halango 
batean esan ei eutsen batek: 
- Ba, ez da egongo deabruren 
bat sikieran, ba ateratako 
eta? 

Eta deabrua presentatu! 
Eta burdin hori egiten hasi 
zireanean, ba gero zera, ba 
egin eudien edaten edo. Eta 
basuan edaten hasi zireanean 
baten batek -gure abuelok  
bere eukiten euan hori 
kostunbre hori: egundo bere 
ez urik edan “Jesus” esan 
barik-. Eta, ba edaten 
(barre) hasi zireanean, 
“Jesus!” esan ei euan (ola-
gizon batek), eta “Jesus” 
esan orduan deabruak 
eskapatu... (barre). 
...  

Basua bere urre 
gorrizkoa edo eukin euan, 
eukin bere (deabruak).  

 
 
 
 
AMA BIRGINAREN ELIZA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Begoñako basilika behean eraiki gura zuten eliztarrek, 
eskilarak hasten diren tokian. Baina materialak gora eroaten 
zituen norbaitek gauez, eta biharamunean idi uztarriekin 
ekarri behar izaten zituzten berriz behera. Gau batez 
sorozten geratu ziren, ea zer ote zen. Zuriz jantzitako bat -
aingeru bat- ikusi zuten, bere behiei “tira Txuri” esaten 
ziela, eta behiek materialak gora karreatu. Beherantza idiek 
nekez egiten zuten lana behiek erraz egin gorantza. Eta 
sorotz zeudenak, denak erori ziren. 
 

SOFI. Begoñako Amabirjiñiak, 
ba... Iskillera bean... 
iskillerak astendireanlekun, 
guredauen elexein  
jenteak, elestarrak,  
bean. Ta (eliza egiteko) 
materila, biekoa, goyen,  
goraeroan (norbaitek). Ta, ba 
idikas urrunguunean atzera, 
biera (eroan eliztarrek). 
Etatzera  
(goian agertu). Esaniodin 

 SOFI. Begoñako Ama Birjineak, 
ba... Iskilera behean... 
iskilerak hasten direan 
lekuan, gura eudien eleizea 
egin jenteak, eleiztarrak, 
behean. Eta (eliza egiteko) 
materiala, behekoa, goian, 
gora eroan (norbaitek). Eta, 
ba idiakaz hurrengo egunean 
atzera, behera (eroan 
eliztarrek). Eta atzera 
(goian agertu). Esan ei 
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(eliztarrek): 
- Bagu bierantza  
ainbeste idiusterri 
biarrisiteko, gorantza selan 
eroangodaodis? 

Eta sorosten 
parauisireanda fasil fasil: 
“Tira Txuri!”. Ta “Tira 
Txuri!”: dana mateilak fasil 
fasil fasil goyen. Suri suri 
suririk jantzitebat eta  
esateieoen: 
- Tira Txuri! 

Ak idipiarrodisen 
biantzarako, bai  
gorantzarako beyekaltzau! 
“Tira Txuri!” -'Txuri' de 
beyenisena- “Tira Txuri!” da 
Txurik altzaugora. 

Aik (idiak) bajatuteko, 
baie gorabereesigon. “Tira 
Txuri!”  

Eta jausisireala danak. 
 

eudien (eliztarrek): 
- Ba guk beherantza  
hainbeste idiuztarri behar 
izateko, gorantza zelan 
eroango daudiez? 

Eta sorozten paratu ei 
zirean eta fazil-fazil: “Tira 
Txuri!”. Eta “Tira Txuri!” 
danak materialak fazil fazil 
fazil goian. Zuri zuri 
zuririk jantzita bat eta 
esaten ei euan: 
- Tira Txuri! 

Haik idiak behar 
eudiezan beherantzarako, baia 
gorantzarako behiak altzatu! 
“Tira Txuri!” -'Txuri' da 
behien izena- “Tira Txuri!” 
eta Txurik altzatu gora. 

Haik (idiak) bajatuteko, 
baia gora bere ez igon. “Tira 
Txuri!”  

Eta jausi zireala danak.

Zuriz jantzitako behizaina aingeru bat zela esan zuen 
geroago Sofik. Behien eta idien izenez galdeturik, Sofik eta 
Juanek esan zuten “Txuri”, “Beltxa”, “Txata”, “Txiki”, 
behienak direla; “Txato”, “Rubio”, “Moreno”, “Pardo” idienak. 
 
 
 
 
AMA BIRGINAREN GERRIKOA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Segituan, Begoñako Ama Birginak orain daukan gerrikoaren 
jatorria kontatu zuen Sofik. Mirakulu bat egin eta eskerrak 
bihurtzeko eskaini zion norbaitek gerrikoa; baina zapatari 
bati eginarazi zionean, “astoaren paxea” langoa egiteko esan 
zuen; eta Ama Birginari buruz 'asto' hitza esatearren, mutu 
geratu zen.  

 
SOFI. Eta gero eindotzen... 
milagrobateindauen... Da 
Amabirjiñeaka aidaukena 
sera... Badakisu serr 
esaniotzen?  
     Ba, guredauen bateke... 
Indotzon ba milagro aundibet 
Amabirjiñeak. Eta guredauen 
ein, emon Amabirjiñari  
-ya milagrooieuenletxe...- 
Baestai  
sapateruedo ser isinsen.  
Eta milagrori einorduno,  

  
SOFI. Eta gero egin eutsen... 
milagro bat egin euan... Eta 
Ama Birjinak hai daukena 
zera... Badakizu zer esan ei 
eutsen? 

Ba, gura euan batek... 
Egin eutsen ba milagro haundi 
bat, Ama Birjineak. Eta gura 
euan egin, emon Ama Birjinari 
-ja milagro hori egin euan 
letxe...- Ba ez dakit 
zapaterua edo zer izan zan. 
Eta milagro hori egin orduan, 
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ba guredauen erregalubetein 
Amabirjiñari, ai  
daukena. 

Eta esaniotzenba:  
- Selangoa, 
esplikatendaustasu ba  
selangoa eingotzepa  
erregaletako, ba 
Amabirjinorreri te? 
- Olango tamañokoat:  
astoen paxien  
tamañokoat. 

Ta “astoen paxea” 
esanauenas nastenastean  
mudu parauisen.  
Astoena, Amabirjiñari 
erregalubet astoena...  
Esan badotzen edonango 
detalle edo bestedetallebat 
... Bae astoen paxea lango 
tipokobat, ba aitaukosan 
emetibiera (sorbaldatik 
behera seinalatuz), 
Amabirjiñepegoñakoa teuko 
ba... estakite ser 
eukingodauesan...  
Guredeuesan ai erregaletako 
guredotzen Amabirjiñari. 
JUAN. Paxea, badakisu  
serdan? 
SOFI. Astoen paxea da... 
astoari (ezartzen zaion) 
bastea, aparatuik... 
JUAN. Estutekoa... 
SOFI. ...aspiti daroyena. 
Dalangoxetipoan dauka  
Amabirjiñak eukinbere. 
Amabirjiñetauko eukinberean. 
Da astoen paxea:  
astoena esanotzenletxe,  
ba geago estauela  
berbarikeinaik: astoena 
esatearren... 

ba, gura euan erregalu bat 
egin Ama Birjinari, hai 
daukana. 

Eta esan ei eutsen ba:  
- Zelangoa, esplikatzen 
deustazu ba zelangoa  
egingo deutsot ba 
erregaletako, ba  
Ama Birjin horreri eta? 
- Holango tamañoko bat: 
astoaren paxearen tamañoko 
bat. 

Eta “astoaren paxea” 
esan euanaz nahaste-nahastean 
mudu paratu ei zan. 
Astoarena, Ama Birginari 
erregalu bat astoarena... 
Esan baeutsen edo honango 
detailea edo beste detaile 
bat... Baia astoaren paxea 
lango tipoko bat, ba haik 
daukazan hemeti behera 
(sorbaldatik behera 
seinalatuz), Ama Birjina 
Begoñakoak dauka ba... ez 
dakit zer eukingo euazan... 
Gura euazan, hai  
erregaletako gura eutsen  
Ama Birjinari. 
JUAN. Paxea, badakizu  
zer dan? 
SOFI. Astoaren paxea da... 
astoari (ezartzen zaion) 
bastea, aparatuak... 
JUAN. Estutekoa... 
SOFI. ...azpiti daroana.  
Eta halangoxe tipoan dauka  
Ama Birjinak, eukin bere. Ama 
Birjinak dauka eukin bere 
han. Eta astoaren paxea: 
astoarena esan eutsen letxe, 
ba gehiago ez euala berbarik 
egin haik: astoarena 
esatearren... 

   
Sofi ez da ziur nork esan zuen astoarena, zapatariak 

ala opariegileak, baina azken hau izan zela uste du.  
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“ARROZ CON LECHE” 
Sofiren bertsioa 
 
 

1985ean, Deabruaren artoa esan ondoan, bere bilobak 
gustoko dituen hiru abere ipuin kontatu zituen Sofik, beti 
azagariaren maltzurkeriaz. Andere batek leihora atera zuen 
bere arroz-esnea hoztera. Azagariak usaina hartu, otsoari 
igoarazi eta behera botatzeko agindu zion; otsoak hala egin 
zuenean, azeriak dana jan.   
 

GALDERA. Ipuin guzti hauek 
ez dituzu kontatzen? 
SOFI. Nokontau! Oin, oine 
ixilinegonbeada 
etzeretorrite! Andao  
oin (sukaldeko telebista 
seinalatuz), oin andao.  
Onek (senarrak) 
berbasasitesieneskeronean 
entzeidasaten dau: 
“Ixilikeon!” (barre). 
 

 GALDERA. Ipuin guzti hauek 
ez dituzu kontatzen? 
SOFI. Nork kontatu! Orain, 
orain ixilik egon behar da 
etzera etorrita! Han dago 
orain (sukaldeko telebista 
seinalatuz), orain han dago. 
Honek (senarrak) berbaz 
hasiten zarienez geroan, 
entsegida esaten dau:  
“Ixilik egon!” (barre). 

Kontatzekotan bilobari kontatzen dizkio: 
 

SOFI. Bestetxikerrak, 
bestetxikerraka: 
- Amama -badiñaust, 
badiñausta, ya joanordun- 
Eayamama, ipuibat,  
ipuibat. 

Bai ipuyaka, bera ya 
asagarienak etolan 
egitendotas. Ta 
lengoeunbaten esanostene, 
etanik isinentendiu berari 
bere, badiñost: 
- Amama, kontaisuipuya 
Kafekoletxena. 
- E, amamak esataki  
Kafekole... 
- Bai, badakisu, osondo 
dakisu, esaisu ipuya. 
- Bai Kafekonletxena 
niestakit ya amante... 
- Baai, badakisute.
 Arroskonletxena isinsen 
gero. Ai Arroskonletxena  
bai (barreak), baye 
nikestakiti, ba 
Kafekoletxeniketa. 
- Baai, ori.  

Bueno, ba antxina ba, 
andrabatekeindauen 
arroskolentxe. Ta fuentean 
otzitukeko bentanara. Da 

 SOFI.  Beste txikerrak, 
beste txikerrak:   
- Amama -badineust, 
badineust, ja joan orduan- 
Eia amama, ipui bat, ipui 
bat. 

Baia ipuiak, bera ja 
axagariarenak eta holan 
egiten dodaz. Eta lehengo 
egun baten esan eustan, eta 
nik ezin entendidu berari 
bere, badinaust: 

- Amama, konta egizu 
ipuia Kafekonletxe-rena. 
- E, amamak ez daki Kafe con 
le... 
- Bai, badakizu, oso ondo 
dakizu, esan egizu ipuia. 
- Baia Kafe con leche-rena 
nik ez dakit ja amante... 
- Baai, badakizu eta. 

Arroz con leche-rena 
izan zan gero! Ha Arroz con 
leche-rena bai (barreak), 
baia nik ez dakit, Kafe con 
leche-renik eta. 
- Baai, hori.  

Bueno, ba antxina ba, 
andra batek egin euan arroz 
con leche. Eta fuentean 
hotzituteko bentanara. Eta 
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aseariek ekosideuen  
bentanan kafekoletxe  
(sic), ta isindauen kuxu. 
Desanotzen (otsoari): 
- Otzoa, neupai bayakia 
nonyagoan kafekoletxe, oi  
arroskoletxe, ta guasen 
kuxetan. 
- Bai, goasen. 

Ta otzoa gora, otzoa 
andiagoa: kuxu. 
- Boteipiera. 

Ta “plasta”, besteak 
bierabota. Tabestea 
goitibiera bajatuorduko 
arroskoletxe yan  
aseriek. 

Dene, ori  
gustetanyako! (bilobari) ori 
gustetanyakoba gero, 
arroskoletxe yan. 
 

azagariak ikusi ei euan 
bentanan kafe con leche 
(sic), eta ezin euan kuxu. 
Eta esan eutsen (otsoari): 
- Otzoa, neuk bai bajakiat 
non jagoen kafe con leche, 
oi arroz con leche, eta 
goazen kuxetan. 
- Bai, goazen. 

Eta otzoa gora, otzoa 
handiagoa: kuxu. 
- Bota egik behera. 

Eta “plasta”, besteak 
behera bota. Eta bestea 
goitik behera bajatu orduko, 
arroz con leche jan 
azagariak. 

Eta ene, hori gustetan 
jako! (bilobari) hori 
gustetan jako ba gero, arroz 
con leche jan. 
 

 
 
 
ILETARGIARENA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Azagariaren maltzurkeriak kontatzen jarraitu da Sofi. 
Otsoak azagariak baino gehiago jaten du. Patin batean 
isladatzen zen iletargia tortila dela esan dio azagariak 
otsoari eta, ur guztia edanez gero, huraxe jango dutela. 
Otsoak ura edan eta, ipurditik joaten zaionean, kortxo bat 
ipini dio azegariak; gero, bete-betea zenean patinera bota 
zuen eta han ito zen otsoa. Azeriak berak bakarrik jan zuen 
lehenago hilda zeukaten axuria.  

 

Da gero itargiena 
bereba, itargiena bere 
esanbeayako areigual ta.  

Atxine ba otzoak, ba 
goseukindauen, da 
esandotzen... Aserieke 
guredeuene, ba jan axurie. 
Baye otzoajoanaskero otzoak 
keojan berapaño! Da  
besteai santzen,  
aserieke otzoari: 
- Aiko! -posora joansian  
ta- aiko, selango  
tortillllia (enfasiz) 
orbarruin (patineko urean 
ilargia isladatzen zen). 

De 
- Bai?  

 Eta gero itargiarena bere 
ba, itargiarena bere esan 
behar jako hareri igual eta.

Atxina, ba otzoak, ba 
gose eukin euan eta esan 
eutsen... Azeriak gure euan, 
ba jan axuria. Baia otzoa 
joan ezkero, otzoak gehiago 
jan berak baino! Eta 
besteari esan eutsen, 
azeriak otsoari: 
- Aiko -pozora joan zirean 
eta- aiko, zelango 
tortillllea (enfasiz) hor 
barruan (patineko urean 
ilargia isladatzen zen). 

Eta: 
- Bai? 
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- Ba oridanedaneskero ure 
gerotortillia.  

Da otzoa edan  
dedan, dedan dedan. 
Tatzeneana (ura) osteiti 
urteitinesetzi! Ta gero 
kortxoasartu (azeriak 
otsoari); ta 
kortxoasartuordin dedan 
dedan, dedan dedan, pisuas 
“blausta”barrure! 

Etaserikordin, karra 
takarra, axurie 
ildeukinodiena  
berajaten. 

Ta guretxikerrari ori 
sergustetanyako 
orreikontuk...! 

- Hori dana edan ezkero ura, 
gero tortilea. 

Eta otzoa edan eta 
edan, eta edan eta edan.  
Eta atzenean (ura) osteitik 
urteiten esetzi! Eta gero 
kortxoa sartu (azeriak 
otsoari); eta kortxoa sartu 
orduan eta edan eta edan, 
eta edan eta edan, pisuaz 
“blausta” barrura! 

Eta azeriak orduan, 
karra eta karra, axuria 
hilda eukin eudiena  
berak jaten. 

Eta gure txikerrari 
hori zer gustetan jakon  
horreek kontuak...! 

   
Bigarren bertsioa, 1986ko elkarrizketan esanda.  

 

SOFI. Gose ieuken, ba gose 
ba, bi, aseriketa otzoak, 
bi, gose. Eta esaniotzela 
(azeriak otsoari): 
- Aiko, selannngo tortillie 
yegoan orbarruin  
(patinean). 

Klaro, itargias 
itzelaegitendaurean,  
posoan. Eta: 
- Bai? 
- Bai. Gurebok edaik  
ure. 

Da, edan dedan, dedan 
dedan, da ba, gero  
barruri beteorduno, ba 
osteiti urtein esetzite 
ostein kortxuimiñi  
aserie. Da edan dedan, dedan 
dedan, da  
atzenean, ba beteordin,  
“busda!” barrure (otsoa 
patinera). Ta gero bertan 
ito. 
 

 SOFI. Gose ei eukan, ba gose 
ba, bi, azeriak eta otsoak, 
bi, gose. Eta esan ei 
eutsela (azeriak otsoari): 
- Aiko, zelannngo tortilea 
jagoan hor barruan 
(patinean). 

Klaro, iletargiaz 
itzala egiten dau urean, 
pozoan. Eta: 
- Bai? 
- Bai. Gura badok edan egik 
ura. 

Eta, edan eta edan, eta 
edan eta edan, eta ba, gero 
barru hori bete orduan, ba 
osteitik urtein esetzi eta 
osteian kortxua imini 
azeriak. Eta edan eta edan, 
eta edan eta edan, eta 
atzenean, ba bete orduan, 
“busda!” barrura (otsoa 
patinera). Eta gero bertan 
ito. 
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AZAGARIA ETA BARKERUA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Etenik egin gabe, azagariaren hirugarren ipuina. Azeriak 
ez zeukan dirurik eta, ibaia pasatzeko, barkeruari proposatu 
zion hiru egia esatea dohainik eramaten bazuen. Lehen egia: 
gau ederra bada ere, ez da gaurik eguna langorik. Bigarrena: 
ez da bedar ederragorik garia baino. Hirugarrena, barkeruaz 
trufatzeko: ni bezalako asko pasatzen baduk, beti erropa 
zaharra erabiliko duk.  
 

Baigero bestebat. 
Aserieda betilistoa.  
Aserie kureidauen, ba  
pasau, ba seinde, ba 
Portuga... ba 
Portugaletetik, ba 
Lasarenasletxe, ba 
puentecolgante baye erreki 
isinduenpasau aseriek. 
Daiegoan barkatxoremateas, 
ba gisonenbat, ba 
txartojantzite ta, ba 
batebestera pasetan deuena 
jentea. Baiberakeseuken 
segaspagau, da iskiñan  
da, saniotzen e: 
- Ba isango nintzekesus 
iruegi pasaukobasitekes 
bestaldera: dirurik  
estauko paye iruegi.  

Jentieukenean, ba 
eroateioen jentea, baye 
jenterikeseukenean  
esanitzen ba: 
- Sartu ba! -eroateko 
bestaldera. 

Ta esaniotzene buenoba, 
iruegiuk esateko ba! 
Desaniotzene: 
- Bai, isatendei: “Ai 
segauaroederrrra!” -
iletargie dagonean- 
“segauaroederra!” 
Bayestaogaurik 
egunelangorik.  
- Egi. 

Gero esaniontzen: 
- Boain besteegibepa. 
 

Ta esaiotzen: 
- Bai, askokesatendaue: “Ai 
sebedarrederrrra, 
aisebedarrederra!”. Bayestao 
bedarrederragorik  

 Baia gero beste bat. 
Azeria bai, beti listoa. 
Azeriak gure ei euan, ba 
pasatu, ba zein eta, ba 
Portuga... ba 
Portugaletetik, ba Las 
Arenas letxe, ba puente 
colgante baia errekea ezin 
euan pasatu azeriak. Eta ei 
egoan barkatxoren bategaz, 
ba gizon bat, ba  
txarto jantzita eta, batik 
bestera pasetan dauena 
jentea. Baia berak ez eukan 
zergaz pagatu, eta eskinean 
eta, esan ei eutsen: 
- Ba esango nintzekizuz hiru 
egia pasatuko bazeunskitez 
bestaldera: dirurik  
ez daukat baia hiru egia. 

Jentea eukanean, ba 
eroaten ei euan jentea, baia 
jenterik ez eukanean,  
esan ei eutsen ba: 
- Sartu ba! -eroateko 
bestaldera.  

Esan ei eutsen bueno 
ba, hiru egiok esateko ba! 
Eta esan ei eutsen. 
- Bai, esaten daudie: “Ai 
zer gauaro ederrrra!”  
-iletargia dagoenean-  
“zer gauaro ederrra!”.  
Baie ez dago gaurik  
eguna langorik. 
- Egia. 

Gero esan ei eutsen: 
- Ba orain beste egia bat 
ba. 

Eta esan ei eutsen: 
- Bai, askok esaten daudie: 
“Ai zer bedar ederrrra, ai 
zer bedar ederra!”. Baia ez 
dago bedar ederragorik garia 
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garibaño. 
- Errasoyedeukok, egi 
(barreak). 

Da ya eskillietatik 
igoiten, desaintzen: 
 
- Oindo bestea, 
besteirugarrengie. 

Daya urteitendagola:  
- Ba, erropa sarra, 
frakasarrak tarropasarra 
badaukok, bai nilangoasko 
pasetanbok, osterabere 
ibilibeako. 
- Erresoya!!! (denok barre).
 
 
 

baino. 
- Errazoia daukok, egia 
(barreak). 

Eta ja eskileretatik 
igo egiten, eta esan egin 
eutsen: 
- Oraindo bestea, beste 
hirugarren egia. 
    Eta ja urteiten dagoala:
- Ba, erropa zaharra, fraka 
zaharrak eta erropa zaharra 
badaukok, baia ni lango asko 
pasetan badok, ostera bere 
ibili beharko. 
- Errazoia!!! (denok barre).
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 Kapitulu X 
 
 

LEKU AIPAGARRIAK 
 
 
 
 
 

Kapitulu honetan Orozkoko toki aipagarriak agertuko 
dira. Mendiko lekuak izaten dira, gehienak Gorbeian. Haietan 
badira haizpe, leize eta zulo, legendaren baten kokauneak: 
altxorren gordeleku maizetan, gertakari baten oroit-harria...  
 
 
 
 
ARANEKO HARRIA 
Florenzioren bertsioa 
 

 
Murgiatik Orozkorako bide laburrena Araneko lepotik 

joaten zen lehen. Aspaldian, bide horretan jan zuen otsoak 
Araneko alaba bat, Murgian neskame zegoela eta Gabonak 
egitera etxera zihoala. Araneko Harria deitzen diote 
gertakariaren lekuari, haren oroigarria den harri 
borobilagatik, orain berritu dutena.  

 

FLORENZIO. Sera, 
Aranekoarrie dator 
anedotabat, Aranekoarri... 
Murgieon neskabat krida, el 
año mil no se cuantos: ba 
aibada ya laureunedo 
bosteunurteda  
ori anedotori daola. 
Deoneskea Murgin krida. 
Darane, Arane emene 
Samartinen Aranane, bakisu? 
Da aneskea Gabonetan  
etorri, orti, mendirimendi  
-ba leenagoeseoan  
kamiñorik deretxuria, de 
begoan biderenbat, 
gurpiderenbat orti, 
oindagoen lekuti, 
bayemetioan atajuet  
Murgiti, Sarriti,  
Adaroti-, da etorri ona, 

 FLORENZIO. Zera, Araneko 
Harria dator anekdota bat, 
Araneko Harria... Murgian 
egoan neska bat krida, el 
año mil no sé cuantos: ba 
hai bada ja laurehun edo 
bostehun urte da ba hori 
anekdota hori dagoela. Eta 
egoan neskea Murgian krida. 
Eta Arane, Arane hemen San 
Martinen Arane, badakizu? 
Eta ha neskea Gabonetan 
etorri hortik mendirik mendi 
-ba lehenago ez egoan 
kaminorik deretxuria, eta 
baegoan bideren bat 
gurpideren bat hortik,  
orain dagoen lekutik, baia 
hemetik egoan ataju bat, 
Murgiatik, Sarritik, 
Aldarotik-, eta etorri hona, 
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Gabonakeiten. Detorren a 
emetik dotzoak janauen  
or, or janaueneskea 
Aranekoarrin. Dan 
Aranekoarrin eotesan  
arribet kurtzebategas,  
ai ba urteak turteak,  
nire gastedeporari  
keago. Eta gero  
Aranegati geitenyako 
Aranekoarri,  
Aranekoneskeak anauen... 
ayarrie kurtze andibateas, 
onan arri biribilbet  
kurtzebateas.  

Daoin daoeinik  
serbat, onan, ba estatua  
modukoat, esta? arrikas 
ormakas. Da ayarri  
andao da seurtetan 
okurrieuene asidentea 
tagusti kostetandau 
angoarri, Aranekoarri,  
bai. Anedotabat, 
otzoajanauelaneskea.  
Bai. 
GALDERA. Austigarminen dago?
FLORENZIO. Es, bai, 
angomendin... Aitu, 
Austiarmin daoemen  
mendie, dara 
Mantzagarraldera, bera. 

Gabonak egiten. Eta etorren 
hemetik eta otzoak jan euan 
hor, hor jan euan neskea 
Araneko Harrian. Eta han 
Araneko Harrian egoten zan 
harri bat kurtze bategaz, 
hai ba urteak eta urteak, 
nire gazte denporarik 
gehiago. Eta gero 
Aranegaitik geituten jako 
Araneko Harri, Araneko 
neskeak han euan... hai 
harria kurtze handi bategaz, 
honan harri biribil bat, 
kurtze bategaz.  

Eta orain dago eginik 
zerbat, honan, ba estatua 
moduko bat, ezta? harrikaz, 
hormakaz. Eta hai harri han 
dago eta zer urtetan 
okurridu euan akzidente eta 
guztia konstetan dau  
hango harria, Araneko 
Harria, bai. Anekdota bat,  
otzoak jan euala neskea. 
Bai. 
GALDERA. Austigarminen dago?
FLORENZIO. Ez, bai, hango 
mendian... Aditu, 
Austigarmin dago hemen 
mendia, eta hara Mantzagarra 
aldera, behera. 

 
 
 
 
ARANEKO HARRIA 
Santosen bertsioa 
 
 

Sarrin, Murgia ondoan, krida zegoen neskak Gorbeiako 
bidea hartu zuen Gabonak etxean egiteko. Lepora gabe elurra 
hasi zitzaion, baina etxerako gogoa-eta jarraitu zen, 
azkenean ez aurrera eta ez atzera geratu arte. Etxekoak bila 
abiatu zitzaizkion eta otarretxoa eta txirikordak baino ez 
zuten aurkitu: otsoek jana zuten osoa. Leku hartan harri 
borobil bat ezarri zuten, gurutze bat grabatuta duela. Otarra 
eta txirikordak ere ikusten ziren lehen, baina higatuak eta 
ezabatuak dira orain.  

Laminen kontuen ondoan esan zuen Santosek. 
 

SANTOS. Gero, sukesandusun 
leen, oridago, klaro 
oindoestaori urteaskokoa 
Arankoarrikoa pasuasana,  
ori da... Ori  

 SANTOS. Gero, zuk esan duzun 
lehen, hori dago, klaro 
oraindo ez da hori urte 
askokoa Araneko Harrikoa 
pasatu zana, hori da... Hori 
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estautzuiñoso iñokontau ori? 
... Bueno bayeori  
esta lareunurte  
edobostaun isinbeada oini  
isinsela. 

Lenengokamiño egosan 
emeti -ori yakingosue-  
emeti Bitorira  
bakisu nondiyaoansan es? 
Anekoarriti. Anekoarriti,  
e? Yoansanemeti,  
Sagarrerrekati osea 
Mantzarragosteti, 
Sagaerrekati  
Anekoarrire, Danekoarriti 
Sarrira. 

Dorineskatori  
san emene baserribatekoa, 
Samartingo ausokoa, Arane, 
bakisu anselandagonetzebi  
yausite, Arane. Eta  
egonsan krida, krida markes 
edokonde edorduen 
estaiseisitesan, edo  
buf, bono olango 
sernagosibetzukas Sarrin.  
GARI. Murgiaondoan, 
Murgiabaño lentxuago. 
SANTOS. De Gabonapasetan,  
ba einsen etzeraetorri. 
Botaudenetzera  
Gabonapasetan, gero barriro 
yoatekoara e? Orduan 
emonotzienan basestotxubat 
eta sestorretan, ba 
bestakisemonotzen: 
intxaurrek edo urdaye edo 
lokesea: ekarriun 
edoseberetzerako, es?  

Detortordun  
Anekoarri dago  
bastante, ba altu: ara 
igoteko Sarriti Anekoarrire, 
ba daukasus, ba ordubi 
tepiku, dagero  
igoinbearda sano. 
Dasiakonedurregiten, 
Anekoarrira eldubañolen 
asisenedurre, tedurre 
tedurre. Dabestea, 
bueltainbearrean Sarrira, 
etzeraetortekogogouken, 
eginuen segidu.  
Danekoarrira  
elduorduen yaisinsenibili, 
edurtzen, sedurrinyakon  
asko yausi,  

ez deutsu inoiz inork 
kontatu hori? ... Bueno baia 
hori ez da laurehun urte edo 
bostehun izan behar da orain 
izan zala. 

Lehenengo kaminoa egon 
zan hemetik -hori jakingo 
duzue- hemetik Bitoriara, 
badakizu nondik joan zan ez? 
Araneko Harritik, Araneko 
Harritik, e? Joan zan 
hemetik Sagar errekatik, 
osea Mantzarraga ostetik, 
Sagar errekatik Araneko 
Harrira; eta Araneko 
Harritik Sarrira. 

Eta hori neskato hori 
zan hemen baserri batekoa, 
San Martin auzokoa, Arane, 
badakizu han zelan dagoen 
etze bi jausita, Arane. Eta 
egon zan krida, krida markes 
edo konde edo orduan ez 
dakit zer izaten zan, edo 
buf, bueno holango zer 
nagusi batzuekaz Sarrin. 
GARI. Murgia ondoan, Murgia 
baino lehentxuago. 
SANTOS. Eta Gabonak pasetan, 
ba egin zan etzera etorri. 
Bota eudien etzera, Gabonak 
pasetan, gero barriro 
joateko hara, e? Orduan emon 
eutsien han ba zestotxu bat 
eta zesto horretan, ba ez 
dakit zer emongo eutsien: 
intxaurrak eta urdaia edo lo 
que sea: ekarri euan  
edozerbere etzerako, ez? 

Eta etorte orduan 
Araneko Harria dago 
bastante, ba altua: hara 
igoteko Sarritik Araneko 
Harrira ba, daukazuz ba ordu 
bi eta piku, eta gero igo 
egin behar da sano. Eta hasi 
jakon edurra egiten, Araneko 
Harrira heldu baino lehen 
hasi zan edurra, eta edurra 
eta edurra. Eta besteak, 
buelta egin beharrean 
Sarrira, etzera etorteko 
gogoa eukan, egin euan 
segidu. Eta Araneko Harrira 
heldu orduan ja ezin zan 
ibili, edurtzan, zer edurra 
egin jakon asko jausi, 
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edurtzandia. Daorduen, 
baparau, gaube  
gaubepasetan bertanparau, 
dotzoak -sordun emengorbein 
egotesian otzoasko, 
dartzaberbai,  
artzaasko; artza 
badakisuserdan, es? Bueno, 
ba orrikegotesiela asko-. 
Dotzoak eginotziene 
artu deinodin yan.  
Baye bueno, yan... 
Esanetzeraetorri, 
etzeraetorries tordun 
yoansanjentea beratzean. De, 
bueno ba, anditurteinauela: 
yaoansiren Sarrira,  
tajo! Sarrin: “Bemeti 
yoanbada etzera”. Orduen ba: 
“Aditubearduu serpasauden”. 
Doas Edurutzera  
daedurutzan bordun 
esineuentopao, sedurgeao 
bota... Dedurre  
kenduorduen inauden topao. 
Deseudentopaubesterik, 
trentzak -trentza  
luselusiak eukineusela- 
tasestoa. Bestegustie 
otzoatayanda: osea,  
asurrik etesebes e?  
Da tritureu te  
sertueudela.  

Orida, joder 
esteiseinbeturtedan,  
bayorida sarrisarri  
satuaskune; tandago  
kurtzea, andago dana. 
GALDERA. Harria orduan 
ezarri zuten han? 
SANTOS. Ba, bai. Da  
arribat, oinimini,  
oinbarripinidau oneke 
Pikazak, (Gariri) 
estaitikusikosu, bayebueno, 
ipinidubai kurtzebarribat. 
Baileenagokosarra 
isinsanarria  
andagoindo. 
GALDERA. Zelangoa da harri 
hori? Handia da? 
SANTOS. Es es, da 
arribiribilbat, biribilbat, 
darrienbertan ateratza 
kurtzebat. Arriakaukodau  
ser e...? irurogeikilo? 
... Amas mogiuteko modun 

edurtza handia. Eta orduan, 
ba paratu, gaube, gaube 
pasetan bertan paratu, eta 
otzoak -zer orduan hemen 
Gorbeian egoten zan otzo 
asko, eta hartza bere bai, 
hartza asko; hartza badakizu 
zer dan, ez? Bueno, ba 
horreek egoten zirela asko-. 
Eta otzoak egin eutsien 
hartu eta egin eudien jan. 
Baia bueno, jan... Ez zan 
etzera etorri, eta etzera 
etorri ez eta orduan joan 
zan jentea bere atzean. Eta, 
bueno ba, handik urten egin 
euala: joan ziren Sarrira, 
eta jo! Sarrin: “Ba hemetik 
joan bada etzera”. Orduan, 
ba: “Aditu behar dogu zer 
pasatu dan”. Doaz Edurutzara 
eta edurtzan ba orduan ezin 
eudien topatu, zer edur 
gehiago bota... Eta edurra 
kendu orduan egin eudien 
topatu. Eta ez eudien topatu 
besterik, trentzak -trentza 
luze-luzeak eukin euazala- 
eta zestoa. Beste guztia 
otzoak-eta janda: osea, 
hazurrik eta ezeberez, e? 
Dana trituratu eta zertu 
eudiela. 

Hori da, joder ez dakit 
zeinbat urte dan, baia hori 
da sarri-sarri esaten 
euskuna; eta han dago 
kurtzea, han dago dana.  
GALDERA. Harria orduan 
ezarri zuten han? 
SANTOS. Ba, bai. Eta  
harri bat, orain imini, 
orain barria ipini dau 
honek, Pikazak (Gariri), ez 
dakit ikusiko duzu baia 
bueno, ipini dau bai kurtze 
barri bat. Baia lehenagoko 
zaharra izan zan harria han 
dago oraindo. 
GALDERA. Zelangoa da harri 
hori? Handia da? 
SANTOS. Ez, ez. Da harri 
biribil bat, biribil bat, 
eta harrian bertan ateratzea 
kurtze bat. Harriak eukiko 
dau, zer...? hirurogei kilo? 
... Ademas mogiduteko moduan 
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personeak a batek ondo. 
Darrie yadauko, ba kurtzia 
leeneukineuena  
-searrienbertan dao  
kurtzea grabaute-. Dani  
mutikotxuetan akordetanas, 
trentzak igerritenyakosan, 
seaukioun kurtzia,  
trentzak etasestoa arriak, 
grabatuta. Baigero  
sestoa... trentzak etasestoa 
eukiteuen, da sertusanan,  
ba agartusanan. Baye  
sestoa etatrentzak 
yaborrayakos, axeak dauriek 
eta serakustiek yadauko 
kentzea, doin estao 
kurtzeabaño ebidente. 
 

pertsoneak, batek ondo. Eta 
harriak ja dauka, ba kurtzea 
lehen eukin euana  
-zer harrian bertan dago 
kurtzea grabatuta-. Eta nik 
mutikotxuetan akordetan naz, 
trentzak igarriten jakozan, 
zer eukin euan kurtzea, 
trentzak eta zestoa harriak, 
grabatuta. Baia gero 
zestoa... trenzak eta zestoa 
eukiten euan, eta zertu zan 
han, ba agertu zan han. Baia 
zestoa eta trenzak ja 
borratu jakoz, haizeak eta 
euriak eta zerak guztiak ja 
dauko kentzea, eta orain ez 
dago kurtzea baino ebidente.
 

 
 
 
HARRI GORRIKO URREA 
Santosen bertsioa 
 
 

Segituan Gorbeiako Harri Gorri deskribitu zuen Santosek. 
Aintzineko garaian bankuetxerik ez baitzen inguruko lapurrek 
Harri Gorrin sartzen zuten ebatsitako urrea eta izena hortik 
datorkio. Harriak ba omen zituen hiru zulo, orain tapatuak, 
seguraski. Algortako iturritik Austigarminerantza, azkeneko 
aldapa baino arinago da Harri Gorri.  

 
GALDERA. Gero bada beste 
harri bat, harri gorri bat 
hor nonbait. Horrek badu 
istoriala? 
SANTOS. Arrigorri. Bai, 
orida oridago...  

Bueno, diñue 
Arrigorridala urrea 
gordetaselako leenago an. 
Orientzundotzet... 
Emekolapurrek 
lapurretanemengin 
doeroataudela,  
dasartzeaudela Arrigorrire, 
Arrigorri orregaiti 
geitzeandotzie, 
searrigorritaukos... 
(Gariri) estosuiñosekosi? 
Ikusi beti, Gorbeire 
yoansaenean ikustenikusi; 
lokepasake esarakonturatu  
seidan.  

Arrigorritauke  

  
GALDERA. Gero bada beste 
harri bat, harri gorri bat 
hor nonbait. Horrek badu 
istoriala? 
SANTOS. Harri Gorri. Bai, 
bai, hori da, hori dago...  

Bueno, dinoe  
Harri Gorri dala urrea 
gordetan zalako lehenago 
han. Hori entzun deutset... 
Hemeko lapurrak  
lapurretan hemen egin eta 
eroaten eudela, eta sartzean 
eudiela Harri Gorrira,  
Harri Gorri horregaitik 
geitzean deutsie, zer Harri 
Gorrik daukaz... (Gariri) ez 
dozu inoiz ikusi? Ikusi 
beti, Gorbeira joan zarenean 
ikusten ikusi; lo que pasa 
que ez zara konturatu zein 
dan.  

Harri Gorrik dauka hiru 
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irusulo; onestakiti, 
igualdaos tapaute edolan. 
Dangosuloetan 
eukiteuesansartute urrea, 
esatauden. Orduen 
esegoamankurik, esegoan 
eserik, daseiteuden? 
Ostuorduen kuyau  
taraeroan. Degero, 
onestaiseinbeturtedala,  
besta urte orrenbestebebai, 
topaudela urrea  
barruan. 
GALDERA. Nork?  
SANTOS. Ori, ori yada... 
orixe esdakinok. 
Bai gerogoan bestebat... 
(Ikus beherago Idi-
Narrua).... 
GALDERA. Non da Harri Gorri 
hori? 
SANTOS. Arrigorri daukesu 
seren Austigarmin baño 
bieratxuan, Algortati 
Austigarminera. 
GALDERA. Eta zelangoa da? 
handia? 
SANTOS. Es, da arribat... 
bueno bai klaroke andiedala, 
ba aubesteisingoda  
(egongela seinalatuz). 
Dageroarrieke, berekoloreada 
gorrie, osea... Orilees 
estaobesterik; ademas 
daukesu bide ondondoan, 
ondondoan: olango 
alturabaten altzetandau,  
gero sabalaldi  
andiadauko... Atxa, es 
arria, atxa, asmodureda, 
atxa; searrieda soltubet, 
es? Datxada, ba lurreti 
urteindotzune, ba  
sertute. 
GARI. Algortako iturri 
ondoan edo hortik? 
SANTOS. Es es es, 
bidebidian: su soas... 
Algortakoiturri, Algortako 
iturrie badakisu, es? Ba 
bidondondoan daona.  
Bai. Bañerea seanduaken 
ardiena? ardieke bañetako? 
Andoniketa eginde?  
GALDERA. Austigarminen? 
SANTOS. Bean bean bean, 
Algorta, Algortan. Bueno, 

zulo; orain ez dakit, igual 
dagoz tapatuta edo holan. 
Eta hango zuloetan eukiten 
euazan sartuta urrea, esaten 
eudien. Orduan ez egoen 
bankurik, ez egoen ezerik, 
eta zer egiten eudien? 
Ohostu orduan kuiatu eta 
hara eroan. Eta gero, orain 
ez dakit zeinbat urte dala, 
ba ez da urte horrenbeste 
bere bai, topatu eudiela 
urrea barruan. 
GALDERA. Nork? 
SANTOS. Hori, hori ja da... 
horixe ez dakit nork.  

Baia gero egoan beste 
bat... (Ikus beherago Idi-
Narrua)... 
GALDERA. Non da Harri Gorri 
hori? 
SANTOS. Harri Gorri daukazu 
zerean, Austigarmin baino 
beheratxuagoan: Algortatik 
Austigarminera. 
GALDERA. Eta zelangoa da? 
handia? 
SANTOS. Ez, da harri bat... 
bueno bai klaro que handia 
dala, ba hau beste izango da 
(egongela seinalatuz). Eta 
gero harriak, bere kolorea 
da gorria, o sea... Hori 
legez ez dago besterik; 
ademas daukazu bide ondo-
ondoan, ondo-ondoan: holango 
altura baten altzaten dau, 
gero zabalaldi handia 
dauka... Haitza, ez harria, 
haitza, haitz modura, 
haitza; zer harria da soltu 
bat, ez? Eta haitza da, ba 
lurretik urteiten deutsuna, 
ba zertuta. 
GARI. Algortako iturri 
ondoan edo hortik? 
SANTOS. Ez, ez, ez,  
bide-bidean: zu zoaz... 
Algortako iturria, Algortako 
iturria badakizu, ez? Ba 
bide ondo-ondoan dagoena. 
Bai. Bainerea zelan daukan 
ardiena? ardiak bainetako? 
Andonik eta eginda? 
GALDERA. Austigarminen? 
SANTOS. Behean, behean, 
behean, Algorta, Algortan. 
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Austigarmin bakisu nondagon? 
Austigerminera askeneko 
aldas gogorra dagona, 
askenekoaldasgogorra: 
axeraeldubaño  
leentxuago eskerretara, 
antxedago, Arrigorri.  

Torisen bankuelees, 
jenteakegitauela  
gorde dirua or, urrea. 
Orientzundotzet Askoagai, 
orreatidauko Arrigorri 
bebai. Bera bereda  
arrigorri, e? baye bueno, 
urrea. Ori, ori esandau 
Arrigorrigaiti. 

Bueno, Austigarmin badakizu 
non dagoen? Austigarminera 
azkeneko aldatz gogorra 
dagoena, azkeneko aldatz 
gogorra: haxera heldu baino 
lehentxuago ezkerretara, 
hantxe dago Harri Gorri.  

Eta hori zan bankua 
legez, jenteak egiten euala 
gorde dirua hor, urrea. Hori 
entzun deutsot Azkoagari, 
horregaitik dago Harri Gorri 
bere bai. Bera bere da harri 
gorria, e? baia bueno, 
urrea. Hori, hori esan dau 
Harri Gorrigaitik. 

 
 
 
 
IDI-NARRUA ETA LAPUR ZULO 
Santosen bertsioa 
 
 

Gorbeiako harpe batean gordetzen zuen bere altxorra 
inguru haietako lapur ospetsuenak. Inork ez daki zehazki non 
den idi-narru hori, Austigarmin eta Sastegi artean nonbait, 
Lapur Zulotik ez urrun; eta oraindo ez da aspaldi batzuek 
uste zuten han egon litekeela.  

Lapur Zulo ere antzekoa da, eta bi zulo ditu: batetik 
sartu eta bestetik urteten zuten lapurrek, beren lapurketak 
han izkutaturik.   
 

SANTOS. Bai gerogoan 
bestebat, enasakordetan 
isena barena: isinsen 
lapurbet emenegonsanik 
etalapurrik famaduena emen, 
Euskadin, bueno 
emekoalderdien... -Euskadin, 
Euskadi da andia-. Ta  
ordun errekorrikoun  
Seanuri, Orosko taemeko 
erriek. Eta eukitauen  
onek e idien narrue:  
idien narruen Gorbeiko 
kuebabaten sartute, 
sulobaten, deidienarrue 
eukiteuan, ba 
kajafuertebaten estilure, 
ansartute dirue, 
ostuteuenagustia 
ansartzeedoala.  

De beti, oindokarren 
esta, estaogeyurte,  
batek egiteusten:  

 SANTOS. Baia gero egoan 
beste bat, ez naz akordetan 
izena berena: izan zan lapur 
bat, hemen egon zanik eta 
lapurrik famaduena hemen, 
Euskadin, bueno hemeko 
alderdian... -Euskadin, 
Euskadi da handia-. Eta 
orduan errekorriduko euan 
Zeanuri, Orozko eta hemeko 
herriak. Eta eukiten euan  
honek idiaren narrua: 
idiaren narruan Gorbeiako 
kueba baten sartuta, zulo 
baten, eta idiaren narrua 
eukiten euan, ba  
kaja fuerte baten estilora, 
han sartuta dirua, ohostuten 
euan guztia han sartzea 
euala.  

Eta beti, oraindo 
karren ez da, ez da hogei 
urte, batek egiten eustan:  
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- Idinarru oindo  
Gorbeyen egongook...?  
-Juamigel, Baranbiokoa. 
GALDERA. Baina zein zulotan?
SANTOS. Ordago ba! 
Iñokestaki. Tidinarruesan,  
ori dinarruesan famoso 
famoso. Tadala 
Austigarmindik sera 
Sastegire; bayes yaonda 
pistati, espaere 
atxetiyoanda, dagosela or 
suloak dara beti, Lapursulo 
ganean -Lapursulo bakisu? 
Lapursulo ba, Lapursulo da 
bardin-. Amas, 
Lapursuloteuko leen sulobi, 
debatetisartu 
tabestetiurteintaudela 
lapurrek: orduen sigituten 
yoatordun (jendea 
lapurrei)... Seostordun, 
ostonduorduen emen 
edogausebat edoai edori, 
jenteak seguntzeila,  
Gorbeira eskapetauden 
lapurrak. 

- Idi-narrua oraindo 
Gorbeian egongo dok...?  
-Juan Migel, Baranbiokoa. 
GALDERA. Baina zer zulotan? 
SANTOS. Hor dago ba! Inork 
ez daki. Eta idi-narrua zan, 
hori idi-narrua zan famoso 
famoso. Eta dala  
Austigarmindik zera, 
Sastegira; baia ez joanda 
pistatik, ezpabere haitzetik 
joanda, dagozala hor zuloak 
eta hara beti, Lapur Zulo 
ganean -Lapur Zulo badakizu? 
Lapur Zulo, Lapur Zulo da 
bardin-. Ademas,  
Lapur Zulok dauka lehen zulo 
bi, eta batetik sartu eta 
bestetik urteiten eudiela 
lapurrak: orduan, segituten 
joate orduan (jendea  
lapurrei)... Zer ohostu 
orduan, ostendu orduan hemen 
edo gauza bat edo hai edo 
hori, jenteak segituten 
eutsiela, Gorbeira eskapetan 
eudien lapurrak.  

 
 
 
 
HARRI GORRIKO URREA 
Juan Pikazaren bertsioa 
 
 

Pikazaren esanak idatziz hartu nituen.  
 

En Harri Gorri había un tesoro. Los franceses cogían el 
oro de todas las iglesias y después de la batalla de Vitoria 
lo metieron en Harri Gorri antes de huir. Pero se llevaron 
los planos.  

Hace ahora unos cien años volvieron con los planos y 
preguntaron por el lugar. Cuando lo tuvieron localizado 
volvieron ellos solos con caballos y se llevaron todo. 
 
 
 
 
AUSTIGARMINGO URREA 
Moisesen bertsioa 
 
 

Austigarminen urrea izkutatu zuten karlistada denboran. 
Frantses batzuk planoren bat edo bazeukaten, eta altxorraren 
bila etorri ziren mandokaz, bai eta eraman ere. 

Laminak zelangoak esan ondoan kontatu du Moisesek eta, 
laminen kontuak ez bezala, egiazkotzat dauka, idatzia baita.  
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MOISES. Da geyo ser, olango 
txismetzas...?  

Ori ya dire, bueno  
emene urregorri topaudiela 
mendien, or Gorbein, e? 
Parisdikarri gerradenporan, 
karlistadakoedo... 
 
MARI. Karlistada... 
MOISES. Leenago  
esanisingo? Ori, oride 
beridiko, e? Oridegie,  
da... neukestotikusi 
bayebueno, siñistuteko 
modukoa, eskrituetandao... 
Or gerradenporan gordeien 
Austigarmingo... 
arriandibetaoan,  
losabat, da gerradenporan, 
ba eroan kaballeriten da, 
ba ostutedo bakoitzapere  
bienak eta geroba  
etorri, igual lagunekiledo, 
edoapurun enemigo  
arerio etorrido. Da  
orduen sartu arripean ta  
an gorde urregorri 
galdarakobreskoetan,  
urrean. Da gero, ba il, or 
diruagordeuesanak il. 
Batenmatetxakin, eurenarteko 
ba konfidentedo  
lagunenmate txakin  
nondaon urregorrie,  
baibera ba inutilparaute.  
Gerojoan, ilbañolenago,  
Paris edo bere 
residensireroan, da geroan 
idatzi, ilbañolenago  
idatzi: “En talpunto,  
tal roca, tantas  
refenrencias...” onan 
referentziaskoemon ... 
Da oindo urtegitxidela  
ori, augerrea  
bañolentxoo onaetorri  
frantzesak... 
MARI. Da eroanodien? 
MOISES. Bai. 
MARI. Estotentzon ori... 
MOISES. Mandoakas etorriona, 
oindo esegoan 
transporteripemen, oindo 
beikulo motorizao  
esegoan, etorri te 

 MOISES. Eta gehiago zer, 
holango txismetzaz...? 

Hori ja dira, bueno 
hemen urre gorria topatu 
eudiela mendian, hor, 
Gorbeian, e? Parisdik ekarri 
gerra denporan, karlistada 
edo...  
MARI. Karlistada... 
MOISES. Lehenago ez zan 
izango? Hori, hori da 
beridiko, e? Hori da egia, 
eta... neuk ez dot ikusi 
baia, bueno, sinistuteko 
modukoa, eskrituetan dago... 
Hor gerra denporan gorde 
eudien Austigarmingo... 
harri handi bat dago han, 
losa bat, eta gerra denporan 
ba eroan kabailerietan eta, 
ba ohostuta edo bakoitzak 
bere bienak eta gero ba 
etorri, igual lagunak hil 
edo, edo apuruan enemigo 
arerio etorri edo. Eta 
orduan sartu harripean eta 
han gorde urre gorria 
galdara kobrezkoetan, 
urrean. Eta gero, ba hil, 
hor diruak gorde euazanak 
hil. Baten batek jakin, 
euren arteko ba konfidente 
edo lagunen batek jakin non 
dagoen urre gorria, baia 
bera ba inutil paratuta. 
Gero joan, hil baino 
lehenago, Paris edo bere 
residentziara eroan, eta 
gero han idatzi, hil baino 
lehenago idatzi: “En tal 
punto, tal roca, tantas 
refenrencias...” honan 
referentzia asko emon ... 
Eta oraindo urte gitxi dela 
hori, hau gerrea baino 
lehentxoago hona etorri 
frantsesak... 
MARI. Eta eroan eudien? 
MOISES. Bai. 
MARI. Ez dot entzun hori... 
MOISES. Mandoakaz etorri 
hona, oraindo ez egoan 
transporterik hemen, oraindo 
behikulo motorizatu ez 
egoen, etorri eta horreek 
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orrepapelakas txaka txaka 
Austigarmin: emen 
preguntaatzukin ... Da 
topatudenarrie, losa alan 
sean da aber...  
Tajentegusti andi gaubean, 
da pastoreairi jatenemon 
daedaten da... largate,  
e? Da euregana kaballo, 
bosmatxoedo karriodiesan 
da... topaodisen  
“la jistra del tesoro”,  
or, urreskomonedak, 
lingoteaketa.  
Boluetan sartu, sorrotxuok 
imini aparejutan, esta? eta 
(txistuka) “ffui: ite misa 
est”. 
GALDERA. Zein da harri 
horren izena, Harri Gorri?  
MOISES. Ori ... estaineupe 
ondo seinden.  
Ori ordaos pastorea ta  
ai yakingoleukie, 
aikongobasiran emen, 
aikasingogendun mas 
completo, masconpleto 
eingogendun, esta? 
pastoreakedorreik,  
daorreik beabadakis  
aikistorik.  

Da urregorrie 
eroaneudien. 

Gero emen arreskero 
orko peña, Garigorta  
daorbestobat, 
Garigortakoatxa, daor 
onagoan Trangatxa...  
 
 
 

papalakaz txaka-txaka 
Austigarmin: hemen pregunta 
batzuk egin ... Eta topatu 
eudien harria, losa halan 
zerean eta a ver... Eta 
jente guztia handik gaubean, 
eta pastoreairi jaten emon 
eta edaten eta... lárgate, 
e? Eta eurek gana kaballo, 
bost matxo edo ekarri 
eudiezan eta... topatu 
eudiezan “la jistra del 
tesoro”, hor, urrezko 
monedak, lingoteak eta. 
Boluetan sartu, zorrotxuok 
imini aparejuetan, ezta? eta 
(txistuka) “ffwi: ite missa 
est”. 
GALDERA. Zein da harri 
horren izena, Harri Gorri?  
MOISES. Hori ... ez dakit 
neuk bere ondo zein dan. 
Hori hor dagoz pastoreak eta 
haik jakingo leukie, haik 
egongo baziran hemen, 
haiekaz egingo genduan mas 
completo, mas completo 
egingo genduan, ezta? 
pastoreak edo horreek,  
eta horreek beharbada dakiez 
haik istoriak. 

Eta urre gorria eroan 
eudien. 

Gero hemen harrezkero 
horko peña, Garaigorta dago 
hor beste bat, Garaigortako 
Atxa, eta hor honagoan 
Trangatxa... 

   
TRANGATXEKO URRE KANPAIA 
Moisesen bertsio 
 
 

Trangatxan, urlia egunean eguzkiak lehenengoz jotzen 
duen lekuan ba ei da ezkila txiker bat urrez beterik. 
Diotenez, idazki bat aurkitu eta, Orozkoko bat ibili da 
zuloak egiten, altxorraren bila. 
 

MOISES. Gero emen  
arreskero orko peña, 
Garigorta daorbestobat, 
Garigortakoatxa, daor 
onagoan Trangatxa.  

 MOISES. Gero hemen 
harrezkero horko peña, 
Garaigorta dago hor beste 
bat, Garaigortako Atxa, eta 
hor, honagoan Trangatxa. 
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(Mariri) Trangatxako 
misterioa badeukesu 
entzutea?  
MARI. Es esteukot  
entzute... 
MOISES. Anbere lapurreke, 
anbe misterionmat  
einodin lapurrek. 
Durregorrie or gordeta 
egonsalakoa. Dorre oin  
oindo berrogeyurteinguru  
orrek joasingaubetan  
argikas egindodin:  
eguskik goxean lelengo 
joitendauenlekun orr  
atxean egoala urregorri 
kanpaibat gordeta, una 
campana de oro. 
GALDERA. Noizko eguzkia? Ez 
du egunero berdin jotzen. 
MOISES. Estaukoeiten es  
ba, bai egune, fetxanmat 
euken, imindeuken. Daor  
Pedroandi edorrek eindotzon 
orr arrapadakein, 
suloakegosan einda inbe, 
estaipa topauinbadau 
urreatzenean,  
notxakin? ... Suloak 
eindaosan, agartusien.  
Ta jentea ordun  
borbor borbor, 
jenteakesateodien orre 
batentek esandauela 
orkoatxean, agartudela 
eskrituremat arematen, 
Gaigortakoatxean, ba  
daola euskik estaki  
seorduten 
joitenduenenatxean, 
lelengoan joitenduenlekun, 
referentzikas, da andik 
estaiba, metroan dagoela 
kanpai txikertxubete 
urregorrisbeterik, 
kanpaitxikitxu isingo san, 
ba onan, kanpaitxikerbat. 
... 
GALDERA. Eta nor joan zen? 
MOISES. Pedroandi salaskoaz 
ibilisena... 
GALDERA. Hila da? 
MOISES. Es, bisida bayak a 
topaubadaube... estakiu 
beaisinbasan fijo, 
bayesatodin 
aibiltensalaskoa,  

(Mariri) Trangatxako 
misterioa badaukazu 
entzutea?  
MARI. Ez ez daukat 
entzute... 
MOISES. Han bere lapurrek, 
han bere misterioren bat 
egin eudien lapurrek. Eta 
urre gorria hor gordeta egon 
zalakoa. Eta horrek orain, 
oraindo berrogei urte inguru 
horreek joan zirean gaubetan 
argiakaz egin eudien: 
eguzkiak goizean lelengo  
jo egiten dauen lekuan hor 
haitzean egoala urre gorri 
kanpai bat gordeta, una 
campana de oro. 
GALDERA. Noizko eguzkia? Ez 
du egunero berdin jotzen. 
MOISES. Ez dauko egiten, ez 
ba, baia egun, fetxaren bat 
eukan, iminda eukan. Eta hor 
Pedro Handi edo horrek egin 
eutsen hor arrapadak egin, 
zuloak egozan eginda egin 
bere, ez dakit ba topatu 
egin badau urrea atzenean, 
nork jakin? ... Zuloak 
eginda egozan, agertu 
zirean. Eta jentea orduan 
bor-bor, bor-bor, jenteak 
esaten eudien hor baten 
batek esan dauela horko 
haitzean, agertu dela 
eskrituren bat aren baten, 
Garaigortako Atxean, ba 
dagoala, eguzkiak ez dakit 
zer ordutan joiten dauenean 
haitzean, lelengoan jo 
egiten deuen lekuan, 
referentziakaz, eta handik 
ez dakit ba, metroan dagoela 
kanpai txikertxu bat 
urregorriz beterik, kanpai 
txikitxua izango zan, ba 
honan, kanpai txiker bat. 
... 
GALDERA. Eta nor joan zen? 
MOISES. Pedro Handi zalazkoa 
ibili zana... 
GALDERA. Hila da? 
MOISES. Ez, bizi da baia hak 
topatu badau bere... ez 
dakigu bera izan bazan fijo, 
baia esaten eudien hai 
ibilten zalazkoa, baten 
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batematek orti baye, etxoan 
estaukesu, espabere 
ipotesisedo, suposiciones. 
GALDERA. Arkitu bazuen orain 
aberatsa izango zen. 
MOISES. Ba bisidaoindo 
Pedroandi, esta?  
jubilauta. 
... 

Dageyo ser, bolango 
txismeak ateraleis a manta 
emen ataraleis.  

batek hortik baia, hechoan 
ez daukazu, ezpabere 
hipotesis edo, suposiciones.
GALDERA. Aurkitu bazuen 
orain aberatsa izango zen. 
MOISES. Ba bizi da oraindo 
Pedro Handi, ezta? 
jubilatuta.  
... 

Eta gehiago zer, ba 
holango txismeak atera leiz 
a manta hemen atera leiz. 

 
 
 
 
ARRUEGATAKO ATXEKO ZULOA ETA TXAKUR-POZOA 
Moisesen bertsioa 
 
 

San Martinen Txakur-Pozo deitu iturria da. Hantxe agertu 
omen ziren Arrugaetako Atxeko zulo batean botako txakurra eta 
oilarra.  
 

MOISES. Arruetakoatxean 
botaeyen txakurre daollarra, 
an sulobaten, botaodiesan, 
estai por indeseables  
edo por lo que fuere.  
Ori arruetarretxakingoude  
obeto.  
...  

Txakurposo dagoan, 
Sanmartinen. An  
botaudisen ollarra da 
txakurre. Daollarra 
pentzetoto aurreti 
kukurrukuin eta txakurrek 
ostetisegiu, da emen, 
Sanmartinen dao  
Txakurposo oindo, 
neukarraglaute oine, el año 
cincuenta y dos espanas 
ekiboketan edola, reparaute. 
Da orr agartusiren. 
Arruetakoatxean daorti 
irukilometro edolau, e? 
Kuebanbotata. 
GALDERA. Bizirik agertu 
ziren? 
MOISES. Bai, klaro, or,  
or. Ta aik itendau, 
orrebadeuko beste 
misteriobat orrepere, 
lamiñen antzekoada oribere, 
misterioada oribe.  

 MOISES. Arrugaetako Atxean 
bota eudien txakurra eta 
oilarra, han zulo baten, 
bota eudiezan, ez dakit por 
indeseables edo por lo que 
fuere. Hori arrugaetarrek 
jakingo daudie hobeto. 
...  

Txakur-pozo dago han, 
San Martinen. Han bota 
eudiezan oilarra eta 
txakurra. Eta oilarrak 
pentsetan dot aurretik 
kukurruku egin eta txakurrak 
ostetik segidu, eta hemen, 
San Martinen dago Txakur-
pozoa oraindo, neuk 
arraglatuta orain, el año 
cincuenta y dos ez banaz 
ekiboketan edo hola, 
reparatuta. Eta hor agertu 
zirean. Arrugaetako Atxean 
dago hortik hiru kilometro 
edo lau, e? Kueban botata. 
GALDERA. Bizirik agertu 
ziren? 
MOISES. Bai, klaro, hor, 
hor. Eta haik egiten dau, 
horrek badauka beste 
misterio bat horrek bere, 
laminen antzekoa da hori 
bere, misterioa da hori 
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Ein basian espasian?  
Estakiu fijo, estuikusi, 
Santomasena. Jesukristobere 
bisiriki bistusela,  
nineuk estosiñistuten 
beintzet, gureduena 
siñistudayela,  
parkautisela Jesukristorre 
paye... 
MARI. Inkredulo. 
MOISES. Bai, inkredulo, 
oixe. “No seas incredulo”  
-esantzen gero serak, 
Jesukristok- “Tomas, noseas 
incredulo”. 
 

bere. Egin bazirean ez 
bazirean? Ez dakigu fijo, ez
dugu ikusi, Santo Tomasena. 
Jesukristo bere bizirik 
biztu zala, nik neuk ez dot 
sinestuten behintzat, gure 
dauenak sinestu dagiela, 
parkatu dagistala Jesukristo 
horrek baia... 
MARI. Inkredulo. 
MOISES. Bai, inkredulo, 
horixe. “No seas incrédulo” 
-esan eutsen gero zerak, 
Jesukristok- “Tomas, no seas 
incrédulo”. 

 
 
 
ARRUEGATAKO ATXEKO ZULOA ETA TXAKUR-POZOA 
Justoren bertsioa 
 
 

Justok bere baserriaren inguruko bi leizeren berri eman 
zuen. Lehenik Txakur-pozoarekin zerikusia duen Arrugaetako 
Atxekoa, gero Amurrurturen basokoa. Diputazioko espeleologoak 
eta beren gain aritzen diren beste batzuk ere ibili dira bi 
leize horiek miatzen. Horiek guztiak nahas-mahas kontatu 
zituen berriemaileak, eta nik haren solasak sailkatu ditut, 
lehen Txakur-pozo eta Arrugaetako Atxeko leizea, gero 
Amurrurtukoa. 

San Martingo eliza ondoan den Txakur-pozoko iturrian, 
Arrugaetako atxeko zulo batean botako txakur edo oilar bat 
agertu zen. Justoren ustez esakuneak baduke funtsa eta 
baliteke leizea eta iturria lotuak izatea, 1983 agorrileko 
uholdeetan gertatuak iradokitzen duenez. 

Gari (Jose-Ramon) lagunarekin egin genuen elkarrizketa. 
 

JUSTO. Beitu, su oreonsara? 
Joseramon, su egonsara 
orro, kaseta serbitzio edo 
intzendioetakoen atzeko 
kueban? 
GARI. Bai, bai bai. 
JUSTO. Da areainikestotzu 
iñokontau? 
GARI. Eez. 
JUSTO. Ba, or dao  
sulobat... 
GARI. Garaigortako Atxean, 
ez? Axpegortan? 
JUSTO. Ees, Garigortakoan 
es, Arruetako, 
Arruetakoatxean. Dao sulobat 
atzealdeti, gero bestebapere 
badao -ori estosu 

 JUSTO. Beitu, zu hor egon 
zara? Jose Ramon, zu egon 
zara hor, kaseta zerbitzio 
edo intzendioetakoaren 
atzeko kueban? 
GARI. Bai, bai bai. 
JUSTO. Eta areanik ez deutsu 
inork kontau? 
GARI. Eez. 
JUSTO. Ba hor dago zulo 
bat... 
GARI. Garaigortako Atxean, 
ez? Axpegortan? 
JUSTO. Eez, Garaigortakoan 
ez, Arrugaetako, Arrugaetako 
Atxean. Dago zulo bat 
atzealdetik, gero beste bat 
bere badago -hori ez dozu 
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sertangrabau- atzealdetidao 
sulobat ikusiosule  
diñosusuk, ba goitibera  
tarri botateu ta 
jolakosaratea “ton ton tin  
ton ton ton ton”, egotenda 
bostosei segundoan  
sarataka arriek eta 
betibotaten. Eta an dao 
esakera atxinekobat erdaras 
esatenda una leyenda, 
atxineko esakerabatao,  
ba nire amapebai eta 
geyagoeremen lengosaarrai 
askoriesatenyakoen, 
anbotaeuela,  
batzuk esatendabe botaeuela 
txakurbet, eta  
urteneuela Sanmartinengo 
elexeen bealdeandao  
oin askatxubetao uregas, 
iturribetao, ba  
“Txakurpozo” esatenyakon. 
Eta bestebatzuk esatendabe 
botaeudela ollarbat 
orrurteneuela, estakigu. 
Isena orrek, posoorrek 
urteneuelako anbotako 
txakurrek daukela 
“Txakurpozo” isena, elexeen 
ondokoan.  

Ori askori sandotzenik 
orti, orba leen  
serbitzioande egonordun 
etortensireana, ba 
turistasko, mendisaleasko, 
esta? Eta bateketa: 
- Au selanda tabestea 
selanda? 
- Ori suloori  
ikusioue? 
- Ees... nondao? 

Joatensirean ta 
- Oi! Oneteko misterioa. 

Da holan. Da ba 
orixedeuko istorie te  
askori kontotzenik. 
GALDERA. Nola agertu zen 
txakurra, hilik ala bizirik?
JUSTO. Orixe eseuanesan, 
bisiri, estakiguori,  
bisirik isileiken. 
GARI. Agertu zen hor behean, 
e? eta haitza dago goian. 
JUSTO. Eukileike, eukileike 
fundimentu -orain  
paraeisu ori  

zertan grabatu- atzealdetik 
dago zulo bat ikusi dozula 
dinozu zuk, ba goitik behera 
eta harria botaten dogu eta 
jo holako zaratea “ton-ton-
tin-ton-ton-ton-ton”, egoten 
da bost edo sei segundoan 
zarataka harriak eta beti 
botaten. Eta han dago 
esakera atxineko bat erdaraz 
esaten da una leyenda, 
atxineko esakera bat dago, 
ba nire amak bere bai eta 
gehiago bere hemen lehengo 
zaharrairi askori esaten 
jakoen, han bota eudiela, 
batzuk esaten dabe bota 
eudiela txakur bat, eta 
urten euala San Martinengo 
eleizaren behealdean dago 
orain askatxu bat dago 
uragaz, iturri bat dago, ba 
“Txakur-pozo” esaten jakon. 
Eta beste batzuk esaten dabe 
bota eudiela oilar bat, hor 
urten euala, ez dakigu. 
Izena horrek, pozo horrek 
urten eualako han botako 
txakurrek daukala “Txakur-
pozo” izena, eleizearen 
ondokoan.  

Hori askori esan 
deutset nik hortik, hor ba 
lehen zerbitzioan eta egon 
orduan etorten zirean, ba  
turista asko, mendizale 
asko, ezta? Eta batek eta: 
- Hau zelan da, eta bestea 
zelan eta? 
- Hori zulo hori ikusi 
dozue? 
- Eez... non dago? 

Joaten zirean eta 
- Oi! Honek dauka misterioa.

Eta holan. Eta ba 
horixe dauka istoria eta 
askori kontatu deutsot nik. 
GALDERA. Nola agertu zen 
txakurra, hilik ala bizirik?
JUSTO. Horixe ez euan esan, 
bizirik, ez dakigu hori, 
bizirik izan leiken. 
GARI. Agertu zen hor behean, 
e? eta haitza dago goian. 
JUSTO. Eukin leike, eukin 
leike fundamentua -orain 
paratu egizu hori 
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(magnetofoia)- eukileiki 
fundementue, se, ba aurten, 
paseudenurtean uriolan...  

(magnetofoia)- eukin leike 
fundamentua, zer, ba aurten, 
pasatu dan urtean uriolan... 

Menturaz Arrugaetako Atxako zuloa egiazki komunikatzen 
dela beheko Txakur-pozoko iturriarekin: horrela ulertzen da 
1983ko uriola kari hainbeste ur, lur eta harri etorri izana.  
 

JUSTO. Axe berbera da 
Aspigortakoa, errekara 
datorrena. Bakisu  
segaiti ori? Ori 
neurekontueda gero, e?  
Ori bakisusergati?  
Urioleagas... anbertan 
isesoak sartutendire esta? 
Da ak urek, klaro, 
isinsenesuriola ainandie... 
Regularmente berataukesan, 
atxean barrundaukasen 
suloedo kanalak 
eseudienartuko; derrementaun 
artadien erdien lekubiteti: 
or goyen soloon, 
Antonionsoloen goyenean,  
ta andagos narratok 
etorrita, arritegusti.  
De deuket eretxibet ba 
asuloa Aspegortakoerrekara. 
Da aispelologoai  
esantzene, egon sireaneri 
bere barruen esanontzen: 
- No estará -onantxe  
erderas esantzen- no estará 
eso conectado con el 
manantial importante que hay 
en el caserío de enfrente 
abajo? 
- A pues podía tener -oixe 
kontestaustenek- podía  
tener.  

Estakit besterik. 
Sorpresatxarra egingendun 
uriolakoegunean... Edo  
berreun... bai suloa 
goyendagoneti berreunbemetro 
bieragoan lekubiten 
errementauna: atxak, e?  
atxak apurtusitusen urek.  
Da Antoniono soloabiera 
etorrisien arrite  
lurremobidusenak  
urek. Da orretati 
kalkuletadot bere, 
artesartes datorrenles, de 
ureradatorreles, fasil. 

 JUSTO. Haxe ber-bera da 
Axpegortakoa, errekara 
datorrena. Badakizu 
zergaitik hori? Hori  
neure kontua da gero, e? 
Hori badakizu zergaitik? 
Urioleagaz... han bertan 
isesoak sartuten dire ezta? 
Eta hak urak, klaro, izan 
zanez uriola hain handia... 
Regularmente berak daukazen, 
haitzearen barruan daukazen 
zulo edo kanalak ez eudien 
hartuko; eta errementatu 
euan artadien erdian leku 
bitatik: hor goian soloan, 
Antonioren soloan goienean, 
eta han dagoz narratuak 
etorrita, harria eta guzti. 
Eta daukat eritxi bat ba ha 
zuloa Axpegortako errekara. 
Eta haik espelologoairi esan 
neuntsen, egon zireanairi 
bere barruan esan neuntsen: 
- No estará -honantxe 
erderaz esan neuntsen- no 
estará eso conectado con el 
manantial importante que hay 
en el caserío de enfrente 
abajo? 
- Ah! pues podía tener  
-horixe kontestatu eusten 
haik- podía tener.  

Ez dakit besterik. 
Sorpresa txarra egin genduan 
uriolako egunean... Edo  
berrehun... bai zuloa goian 
dagoenetik berrehun bat 
metro beheragoan leku bitan 
errementatu euan: haitzak e? 
haitzak apurtu zituezan 
urak. Eta Antonioren soloa 
behera etorri zirean harria 
eta lurra mobidu euzanak 
urak. Eta horreetatik 
kalkuletan dot bere, artez 
artez datorren legez, eta  
urera datorren legez, fazil.
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AMURRURTUREN BASOKO LEIZEA 
Justoren bertsioa 
 
 

Justok kontatu zigun Amurrurturen basoan ere beste leize 
bat badela. Bi gizon sartu ziren hara orain hamabi bat urte 
ardi baten bila, eta sala eder bat ikusi zuten estalaktitez 
hornitua. 
 

JUSTO. Ori emeti, orti 
bentanatikustensa  
antxe, Pepiten pinudien 
erdierdien (Amurrurturen 
basoan) dao sulobat ...  
Ak sarata estauiten 
arribotarren, bayedao 
sulobat andie.  

(Orain hamabi bat urte 
ardi bat galdu zitzaion 
Lakontxari, Axpegortako 
morroiari, eta zuloaren 
ondoan topatu zituen 
arrastoak. Axpegortako 
nagusi zaharra, Epaltzako 
Aldai eta Lakontxa bera 
ardiaren bila joan ziren. 
Axpegortako nagusiak ez zuen 
Lakontxa sartzen utzi gura, 
baina harek baietz: 
Aldairekin sartu zen, 
nagusia kanpoan zegoela). 
Badaespada, bildurrera, 
erromalakas bajatusirean 
bera. Estaki neurriikosoa, 
baye irureunme metro 
joanisingo sirela. 
Bayerromala badaespadan  
bueltabatartu de  
seguruti, piepakarrik, 
aititekanpoan e? Da 
sartusirean barrure, 
talakobaten eldusirean  
lekubatera, ori Sanmartingo 
elexa kanpantorre  
tagusti artukoleuken  
serbat, saloimodure edo  
-selan esangot- bobeda:  
dana estalatitas  
edorretarikos, bayadornaute 
polito bañopolitoago. 
Etardiebe bertan  
egonsan. Etardie 
sustaueingodala eta 

 JUSTO. Hori hemetik, hortik 
bentanatik ikusten zan 
hantxe, Pepitaren pinudiaren 
erdi-erdian (Amurrurturen 
basoan) dago zulo bat ... 
Hak zarata ez dau egiten 
harria bota arren, baie dago
zulo bat handia.  

(Orain hamabi bat urte 
ardi bat galdu zitzaion 
Lakontxari, Axpegortako 
morroiari, eta zuloaren 
ondoan topatu zituen 
arrastoak. Axpegortako 
nagusi zaharra, Epaltzako 
Aldai eta Lakontxa bera 
ardiaren bila joan ziren. 
Axpegortako nagusiak ez zuen 
Lakontxa sartzen utzi gura, 
baina harek baietz: 
Aldairekin sartu zen, 
nagusia kanpoan zegoela). 
Badaezpada, bildurrera, 
erramalakaz bajatu zirean 
behera. Ez dakit neurririk 
osoa, baia hirurehun bat 
metro joan izango zireala. 
Baia erramala badaezpadan 
buelta bat hartu eta 
segurutik, biek bakarrik, 
aitita kanpoan e? Eta  
sartu zirean barrura, eta 
halako baten heldu zirean 
leku batera, hori San 
Martingo eleiza kanpantorre 
eta guzti hartuko leuken 
zerbat, saloi modura edo  
-zelan esango dot- bobeda: 
dana estalaktitaz edo 
horretarikoz, baia 
adornatuta polito baino 
politoago. Eta ardia bere 
bertan egon zan. Eta ardia 
sustatu egingo dala eta 
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bildurtute, Lakontxadefuntu 
karraka “rrra”  
-suloa berasegitendau,  
andiberasiten  
oindo, dakidanenik,  
tasulora arribepotauen-, 
ardiagerretan; ateraineuen 
ardie. Da ardie atera  
ta irugarrenegunean  
pentzeot eineuelaumia  
bai ileineuen,  
txisedo lurrejanda  
egonsan. 
GALDERA. Eta zulo hori 
oraindo dago? 
JUSTO. Bai, bai, bai, bai. 
Gero istoria... bitan 
sartuirean gero, gero andi 
estai seinbeturte isingodan, 
isingoda amarr edoamabiurte 
gitxienik. 
 
 

bildurtu eta, Lakontxa 
defuntua karraka “rrra”  
-zuloa behera segiten dau, 
handik behera segiten 
oraindo, dakidana nik, eta 
zulora harri bat bota euan-, 
ardia agarretan; atera egin 
euan ardia. Eta ardia atera 
eta hirugarren egunean 
pentsetan dot egin euala 
umea baia hil egin euan, 
txisa edo lurra janda egon 
zan.  
GALDERA. Eta zulo hori 
oraindo dago? 
JUSTO. Bai, bai, bai, bai. 
Gero istoria... Bitan sartu 
zirean gero, gero handik ez 
dakit zeinbat urte izango 
dan, izango da hamar edo 
hamabi urte gitxienik. 
 

Geroago, Amurrurturen basoko leize horretara gidatu 
zituen Justok Arrugaetako Atxako zuloan zebiltzan espeleologo 
batzuk. Barrura sartu eta hara non antzume bat aurkitu zuten, 
Zeberiotar batek hiru aste lehenago galdua.  
 

JUSTO. Eta baskaiten eonsian 
(espeleologoak) esantzen  
... ori, ointxesandautzuet, 
ori orko ori, ori 
Pepitenbasoan, 
edoamurrurtunbasoan  
daonori, oriesantzen  
onan donan ba  
suriesandotzen kontu  
berbera esanotzen: ba  
selanaterauden ardibet, 
tolan da, gero  
geroagoan urtebatzuparru 
txalabapere jausisala 
tateraudela bestebatzu,  
ni enasela bertarajoan  
baye. 
  Etaegunorretan gero 
esan (espeleologoek): 
- Beno esangoskusu  
nondaoen? 

Da 
- Bai. Nik irakutzibaño 
estautzuetingo, se 
(basozaina eta) nikemeti 
isindot urrinyoan da. 

Neureofisiñari eskatu 

 JUSTO. Eta bazkariten egon 
zirean (espeleologoak), esan 
neuntsen ... hori oraintxe 
esan deutsuet, hori horko 
hori, hori Pepitaren basoan, 
edo Amurrurturen basoan 
dagoen hori, hori esan 
neuntsen honan eta honan ba 
zuri esan deutsudan kontu 
ber-bera esan neuntsen: ba 
zelan atera eudien ardi bat, 
eta holan eta, gero 
geroagoan, urte batzuk barru 
txahala bat bere jausi zala 
eta atera eudiela beste 
batzuk, ni ez nazela bertara 
joan baia.  

Eta egun horreetan gero 
esan (espeleologoek): 
- Beno esango deuskuzu  
non dagoen? 

Eta 
- Bai. Nik irakutsi baino ez 
deutsuet egingo, zer 
(basozaina eta) nik hemetik 
ezin dot urrin joan eta. 

Neure ofizinari eskatu 
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permisue, ba lisentzie ba 
apurbete faltetako, 
taekutzineuntzen. Eta gero 
goraigongendun de 
goraigongenduenean  
-pasaudenurtean ilde- 
neugesegoan berbas 
auspastorebat, Seberioko 
ausbatzukeukesan bat, 
Seberioko au... Astondoa. Da 
ba egosan neuges berbas; 
neuges berbas daolan 
ondatusene espelologo, 
barrun sartusiala, ta 
neukesaneko beselakogause 
bardinbardinak ikusidituela, 
baesegola besterik.  
Da etorrisen gora, 
bayekarren aumakarbat,  
orro sortzi edobederatzi 
ilebetekoa, aume,  
auskume akarbat,  
besartean. 
- Ser da? 
- Sulotidakau, suloan 
topaudogu. - Aiba! Ta 
neuriadok!  
-niges berbas egonsan- 
Nueriadok -barres. 

Bisinsen berea 
isinbere. Da  
neukesanotzen: 
- Ba, su sera asuntua suoko 
orain ogeibategun  
txakurrekas esiñenibili 
auntzekuxetan? Nik etzeti 
asmauneutzuen da seurok  
eta. 
- Baai. 
- Ba ortixesear pasausiñan 
da? 

 Irupiñu edo egosan 
edurrekirulite suloren 
ganerantza. Eta a (aumea)  
arrapalan yoansan da 
falloegon dabarrure sartusen 
orduen ... 

Eta aumori ba gose ta 
serata, ardaua botatiko  
... botati edaten 
ardaoapurtxubat tolanda 
(barre). Eroanun 
yaubeaketzera, da laugarren 
egunean, yobeaka ba “au 
koitauorita” jatenemon da 
jatenemon da, ba  
akeseuenbear lelengotan 

permisua, ba lizentzia ba 
apur bat faltetako, eta 
erakutsi neuntsen. Eta gero 
gora igon genduan eta gora 
igon genduanean -pasatu dan 
urtean hil da- neugaz egoan 
berbaz ahuntz pastore bat, 
Zeberioko ahuntz batzuk 
eukezan bat, Zeberioko 
hau... Astondoa. Eta ba egon 
zan neugaz berbaz; neugaz 
berbaz eta holan ondoratu 
zan espelologoa, barruan 
sartu zireala, eta neuk 
esaneko bezelako gauza 
bardin-bardinak ikusi 
dituela, baia ez egoela 
besterik. Eta etorri zan 
gora, baia ekarren aume akar 
bat, hor zortzi edo 
bederatzi hilebetekoa, aume, 
ahunzkume akar bat, 
besartean. 
- Zer da? 
- Zulotik daukagu, zuloan 
topatu dogu.  
- Aiba! Eta neurea dok!  
-nigaz berbaz egon zan- 
Nuerea dok -barrez. 

Ba izan zan berea, izan 
bere. Eta neuk esan 
neuntsen: 
- Ba, zu zera asuntua zuok 
orain hogei bat egun 
txakurrakaz ez zinan ibili 
ahuntzak kuxetan? Nik 
etzetik asmatu neuntsuen eta 
zeurok eta. 
- Baai. 
- Ba hortixe zehar pasatu 
zinan eta? 

Hiru pinu edo egon zan 
edurrak iraulita zuloren 
ganerantza. Eta ha (aumea) 
arrapalan joan zan eta fallo 
egon eta barrura sartu zan 
orduan ... 

Eta aume hori ba gose 
eta zera eta, ardaoa botatik 
... botati edaten ardao 
apurtxu bat eta holan eta 
(barre). Eroan euan jaubeak 
etzera, eta laugarren 
egunean, jaubeak ba “hau 
koitadu hori eta” jaten emon 
eta jaten emon eta, ba  
hak ez euan behar lelengotan 
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guredanik; demon  
demon, ba ilsen 
laugarrenegunian, aumori. 
Baye orti ateraudien. 

gura danik; eta emon eta 
emon, ba hil zan laugarren 
egunean, aume hori.  
Baia hortik atera eudien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu XI 
 
 

OSPAKIZUNAK  
URTEAN ZEHAR 

 
 
 
 
 
 

Urtean zehar Orozkon egiten diren hainbat besta eta 
erritoen deskripzioak bilduak dira kapitulu honetan. Ez ditut 
beti banan bana sailkatu, berriemaileen solasak ez mozteko. 
Dena den, urtaroen arabera sailkatu ditut elkarrizketak: 
horrela, neguko besteei buruz (Gabon, Urte Barri, Apalazio, 
Santa Ageda, Kanporamartxo) bakoitzaren esanak elkarren 
ondoan agertuko dira, solasen jarraipena atxikitzeko gisan; 
segidan Aste Santua eta Pazkoa, azkenean Donibane. 

Donibaneko erritoetan sendabelarrak aipatzen baitira, 
horietaz bildutako eritziak ezarri ditut, nahiz XIII. 
kapituluan (“Eritziak”) ere koka nitzakeen. 
 
 
 
 
 

URTE BARRI ETA APALAZIO 
Jesusen bertsioa 
 
 

Hiru aldiz bederen egiten ziren eskeak Orozkon: Urte 
Barri egunean, Apalazio egunean (urtarrilaren 6an) eta Agata 
eguneko bezperan (otsailaren 4an). Apalazioa hitza, Azkuek 
dioenez (1959: 331) latinezko “apparitio”tik heldu da.  
 

Gari lagunak esan zidan Jesusek aitzinean Orozkon 
abesten zen Santa Ageda kantua badakiela, eta harengana 
eraman ninduen. Piper jorratzen aurkitu genituen Jesus, Ines 
emaztea eta lagun bat. Bertan egin nuen grabaketa, neguko 
bestei buruz. 

Urte Barri eta Apalazio egunetan hamar-hamabi urteko 
umeak ibiltzen ziren etxerik etxe, eta bakoitzean kantatzen 
zuten. Kopla zaharraren egitura dute Apalazioko euskal 
bertsoek (ikus Azkuek (1959: 332) Zeanurin bildu zituenak).   
 

JESUS. Gu Apalasio egunean 
ibiltengintzen etzeriketze 
limosnea batuten. Da geure 

 JESUS. Gu Apalazio egunean 
ibilten gintzen etzerik etze 
limosnea batuten. Eta geure 
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kantea olan isitesan:  
 
“Apalasio saldune,  
“iru erregen egune,  
“iruerrege pilatzenditzu  
“limosnatxubet irule.  
 
“Sotzak eta paluek,  
“Sisiliaren kontuek,  
“Manolatxuri eroanidotzes 
“iruollanda katuek,  
“arenasurre patuisinik  
“katarrabi ser saltuek!  
 
“Aquí estamos cuatro,  
“bailaremos dos.  
“Una limosnita  
“por amor de Dios. 
 
GALDERA. Zenbat ibiltzen 
zineten? 
JESUS. Ba, bakarrik 
ibiltegintzen. Bai... irulau 
edo... 
GARI. Etxez etxe ibiltzen 
zineten? 
JESUS. Bai, ausotan, ausoan, 
emen ausoan. 
GALDERA. Egurrurtu aldera 
ere? 
JESUS. Es, es, ementxe, 
ementxe, irulau etze.  
INES. Urtebarrin?  
GARI. Zelangoa da? 
 
“Urtebarri,  
“txarri belarri... 
 
JESUS.  
“...daukenak estaukenari,  
nik estauket etaniri.” 
 

Delengo ibiltengintzen 
Urtebarri eguneanbere 
kantetan: ai isitesan 
mutxurtxukoa: 
 
“Urtebarri 
“txarri belarri 
“daukenak estaukenari 
“nik estauket eta niri!” 
 
GALDERA. Hartan ere eske? 
Zer adinetan? 
JESUS. Bai, Bai... Ba, amarr 
amabiurte edolan 
yatengintzen.  

kantea holan izaten zan:  
 
Apalazio zalduna,  
hiru erregen eguna,  
hiru erregek bilatzen ditzu 
limosnatxu bat irule (?).  
 
Zotzak eta paluak,  
Ziziliaren kontuak,  
Manolatxuri eroan ei deutsez 
hiru oilanda katuak,  
haren hazurrak batu ezinik  
katarra bik zer saltuak!  
 
Aquí estamos cuatro,  
bailaremos dos.  
Una limosnita  
por amor de Dios. 

 
GALDERA. Zenbat ibiltzen 
zineten? 
JESUS. Ba, bakarrik ibilten 
gintzen. Bai... hiru lau 
edo... 
GARI. Etxez etxe ibiltzen 
zineten? 
INES. Bai, auzoetan, auzoan, 
hemen auzoan. 
GALDERA. Egurrurtu aldera 
ere? 
JESUS. Ez, ez, hementxe, 
hementxe, hiru-lau etze.  
INES. Urte Barrin?  
GARI. Zelangoa da? 
 
“Urte Barri,  
“txarri belarri... 
 
JESUS.  
“...daukanak ez daukanari,  
nik ez daukat eta niri.” 
 

Eta lehengo ibilten 
gintzen Urte Barri egunean 
bere kantetan: hai izaten 
zan mutxurtxukoa: 
 
“Urte Barri 
“txarri belarri 
“daukanak ez daukanari 
“ni ez daukat eta niri! 
 
GALDERA. Hartan ere eske? 
Zer adinetan? 
JESUS. Bai, Bai... Ba, 
hamar, hamabi edo holan, 
joaten gintzen.  
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GALDERA. Eta gero, 
handiagotan? 
GARI. Hamazortzi urtegaz eta 
ez. 
JESUS. Keba! Es, es, es. 
Santageda bai, baye or  
es. 
GARI. Zu, Santa Ageda a ver 
zelan izaten zan? 
JESUS. Mekaguen, ori,  
ori... 
GARI. Kantazazu. 
JESUS. Es es, ori  
gaurres...  

GALDERA. Eta gero, 
handiagotan? 
GARI. Hamazortzi urtegaz eta 
ez. 
JESUS. (Qué va! Ez, ez, ez. 
Santa Ageda bai, baia hor 
ez. 
GARI. Zu,  Santa Ageda a ver 
zelan izaten zan? 
JESUS. Mekaguen, hori, 
hori... 
GARI. Kantazazu. 
JESUS. Ez ez, hori gaur 
ez... 
 

 
 
 
SANTA AGEDA 
Jesusen bertsioa 
 
 

Kantua ahantzia duela dio Jesusek, prestatu behar dela 
eta, gainera, giroan abestu behar dela, ostatuan edo. Halere, 
azkenean saiatzea bederen onartu du. Aitzurra erabili du 
makila gisa, lurrean joz erritmoa markatzeko. 

Santa Ageda bezperako gauean mutilak eta gizonak 
ibiltzen ziren kanta eta eske.  

Bertsoen metrika ez da beti zehatza baina gehienak 
“kopla zaharrak” dira. Hauen egitura ez hausteko horizontalki 
banatu ditut bi transkripzioak, habe bertikaletan egin 
beharrean: bertsio ortografiko-egokituaren azpian agertuko 
da, beraz, bertsio “literarioa”; eta kakotxen artean ematen 
dut, pasarte zenbait ez baitira ulergarriak. Ez dakit testua 
orozkoarra den baina aditz forma zenbait ez dira gaur egungo 
hizkerakoak. Antza dute batzuek Azkuek (1971: 119) Zeanurin 
bildu dituenekin.  

Gaien ordenamendua argi eta garbi egina da. Hasierako 
hiru koplak aurkezpena, eskearen zilegitasuna eta agurra. 
Hurrengo hirurek kantatzeko baimena eta sainduaren grazia 
eskatzen. Gero Agataren martirioa, aski lanbrotsua, 
hamabigarrena arte. Handik aurrera lausenguzko koplak 
hemeretzigarrena arte, haietan azpimarratzekoak “damatxoari” 
zuzenduak. Azken hiru koplek dirua eskatzen dute eta, joateko 
aitzakia gisa, etxe batzuetako txakurrak aipatzen. Orotara 
hogeita hamalau, bat-batean eta prestatu gabe esateko ez 
baita guti. Geroago, beste batzuren zatiak ere eman zituen 
Jesusek. 
 

GARI. Zu, Santa Ageda a ver 
zelan izaten zan? 
JESUS. Mekaguen, ori,  
ori... 
GARI. Kantazazu. 
JESUS. Es es, ori gaurres, 
mekaguen, ories, 
besteunbeten..  

 GARI. Zu,  Santa Ageda a ver 
zelan izaten zan? 
JESUS. Mekaguen, hori, 
hori... 
GARI. Kantazazu. 
JESUS. Ez ez, hori gaur ez, 
mekaguen, hori ez, beste 
egun baten...  
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INES. (Urrundik) Sati 
beet. 
JESUS. Ba! orain ori 
pentzetan asibeada... 
Seprentzetandosu ba, olan 
dalala? Je, hombre! 

INES. (Urrundik) Zati  
baat. 
JESUS. Ba! orain hori 
pentsetan hasi behar da... 
Zer pentsetan dozu ba, hola 
dala, ala? Je, hombre! 

   
“Urtiyanbein da beria 
“Santayageda seseliaren bostian 
“Alkatejauna yegondugara yatzoko yarratzaldian. 
 
(Urtean behin da berean 
Santa i Ageda zezeiliaren bostean. 
Alkate jauna i egondu gara, i atzoko i arratsaldean.) 
 
“Libertadia gurekindegus 
“Ibiliteko bakean. 
“Oles dayolaes etxekotxua joitenditzudesatiak. 
“Joitenditzudesatiak kontzolatzeko gasteak. 
 
(Libertadeak geurekin doguz 
Ibiliteko bakean 
Oles eta i oles etxekotxuak joiten deutsudez zatiak. 
Joiten deitzudez zatiak konsolatzeko gazteak). 
 
“Bedeinkatua isandaitela 
“Etxonetako jentia, 
“Probe tayumil dabilarentza batuta borontatia. 
 
(Bedeinkatua izan daitela  
Etxe honetako jentea, 
Probe eta i humil dabilarentzat batuta borontatea.) 
 
“Santamartiri ilmaitia 
“Dago yerrukisbetia 
“Berakaskansaudabela osasuna tabakaia. 
 
(Santa martiri hil maitea 
Dago i errukiz betea. 
Berakaz alkantzatu (?) dabela osasuna eta bakea.) 
 
“Libertadia yeskatzendiu 
“Etzeko printzipalari, 
“Santayagedeen alabansa kantatutera noya ni. 
 
(Libertadea i eskatzen diogu 
Etzeko printzipalari, 
Santa i Agedaren alabantzak kantatutera noia ni.) 
 
“Glasia dioskatipini 
“Santa bedinkatuoni 
“Onenfedian bisigaitesan osasunata jayongi. 
 
(Grazia diozkat (?) ipini 
Santa bedeinkatu honi. 
Honen fedean bizi gaitezan, osasuna eta jai ongi.) 
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“Nokesaneban ser pasayakon 
“Mundonetan Santayagedari, 
“Estantebaten esta lusero, gorpusgustien odola. 
 
(Nork esan eban zer pasatu jakon 
Mundu honetan Santa i Agedari. 
Estante baten ez da luzero, gorputz guztian odola.) 
 
“Borrero gogorroyenbiotza 
“Ilgoda gaurkogabian, 
“Lenbasenfirme bilatosion Santaau bilamonian. 
 
(Borrero gogorren bihotza 
Hilgo da gaurko gabean, 
Lehen bazen firme bilatu zion Santa hau bilamonean.) 
 
“Esansiotzen onian 
“Aidesu gurelegian, 
“Bestela presentatukosera Kinsianoaren aurrian. 
 
(Esan ziotzen onean: 
Aidezu gure legean, 
Bestela presentatuko zera Quincianoren aurrean.) 
 
“Berrisenperadorea tiño 
“Erametako argana, 
“Donsellagastearen biotza lenbasenfirme darama. 
 
(Berriz enperadoreak dino 
eramateko harengana. 
Dontzeila gaztearen bihotza lehen bazen firme darama.) 
 
“Jaunserukoak emana,  
“orainberakin doana 
“Seramorio andiasuan gurajangoikoagana. 
 
(Jaun zerukoak emana 
Orain berarekin doana. 
Zer amodio handia zuen gure Jaingoikoagana.) 
 
“Ursuatoas otara 
“Nerebegiak lotara, 
“Oriantxenoa nagosijauna bedorren koplaetara. 
 
(Ursoak doaz otara, 
Nere begiak lotara. 
Oraintxe noa nagusi jauna bedorren koplaetara.) 
 
“Etxonetako txikiandiak 
“Amalau urra txintxarri 
“Amalau urra txintxarreginda saspiramaren egoski. 
 
(Etxe honetako txiki-handiak 
Hamalau urre txintxarri. 
Hamalau urre txintxar eginda, zazpir amaren eguzki.) 
 
“Etxonetako nagosijaonak 
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“Uragorrisko biserra, 
“Uragorrisko biserraeta diamantesko espalda. 
 
(Etxe honetako nagusi jaunak 
Urre gorrizko bizarra, 
Urre gorrizko bizarra eta diamantezko espalda (ezpada?) 
 
“Beoribaño gisonpresturik 
“Errionetan esala 
“Etxeonetako etxekoandria ondoandratxu noblia. 
 
(Berori baino gizon presturik 
Herri honetan ez zala. 
Etxe honetako etxeko andria, ondo andratxu noblia.) 
 
“Arantzabeltza ostorratxiki 
“Punterasakon loratxu 
“Orainemendi biargenduke damagastebat koplatu. 
 
(Arantza beltza ostorra txiki 
Puntera sakon loratxu,  
Orain hemendik behar genduke dama gazte bat koplatu.) 
 
“Damatxugaste konponidua 
“Surekolore gorria 
“Surematraillan diruditzenda larrosa kabelinia. 
 
(Damatxu gazte konponidua 
Zure kolore gorria 
Zure matrailan diruditzen da larrosa klabelinea.). 
 
“Kabelinaren orrian 
“Larrosa mayetzekoa, 
“Ementxenago seurebegire, damatxu biotzekoa. 
 
(Kabelinaren orria 
Larrosa maiatzekoa, 
Hementxe nago zeuri begira, damatxu bihotzekoa.) 
 
“Errekandago arria 
“Arenganian txoria, 
“Elestunbetetik pasauleike, damea suregarria.  
“Esesdaeses diñosubaña Maritxuseusara nirenobia. 
 
(Errekan dago harria 
Haren ganean txoria,  
Eraztun batetik pasatu leike, damea, zure gerria.  
Ezetz eta ezetz dinozu baina Maritxu zeu zara nire nobia.) 
 
“Amaseikoak egalasabal 
“Larogei pesetaditu, 
“Guriparebat emonagati irurogeta gelditu. 
 
(Hamaseikoak hegalak zabal, 
Larogei pezeta ditu,  
Guri pare bat emonagaitik hirurogeta gelditu.) 
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“Axeotzonek ilguregaitu 
“Egarrionek sikitu, 
“Oneikustiok olankantauta, limosnatxobat emoisu. 
 
(Haize hotz honek hil gure gaitu 
Egarri honek sikitu. 
Honeek guztiok holan kantatuta, limosnatxo bat emoizu.) 
 
“Eneroeta febrero 
“Emeneskagos lusero, 
“Etxeaskotako txakurrausiak egitendukas igaro. 
 
(Enero eta febrero 
Hemen ez gagoz luzero. 
Etxe askotako txakur ausiak egiten dausku igaro.) 
 

Hogeita hamabi koplak kantatu ondoan, elkarrizketa 
bukatu eta, ongi gogoratzen ez zituen zatiak eman zituen 
Jesusek: 
 
Eia laguna, zuhur ibili 
Oraintxe dator etxekoandrea 
Esku baten argia, eta bestean dozenarekin arrauntzea. 
 
Solomo gorri luzea 
.................. 
Pixkat eta pixkat ibili barik, ekarriegizu guztia. 
 
Horra hor goiko latetan 
eperra-zozo kantetan 
................................................. 
 
Adiosikanik ez dugu eta 
Agur ikusi artean. 
San Agedak lagunduko deusku zeruetako atean. 
 

Horiek kantatu eta ez du segitu nahi: aspaldian ez ditu 
abestu, salbu duela bi urte iloba batek eskatu zionean; orain 
ez dira gehiago kopla horiek abesten Orozkon. 

Mutil gazteak ibiltzen ziren Santa Ageda kantatzen, 
baina ezkonduak ere bai batzuetan. Otzara bat eramaten zuten, 
ematen zizkieten jatekoak sartzeko. Bildutako jakiez eta 
diruaz merienda bat egiten zuten beste egun baten. 

Jesusen taldeak pinudietan entseiatzen zuen, urtarrilean 
 hasi eta igandero: hitzak ikasten zituzten eta makilen 
erritmoa akordatu. Armonika eta danbore zahar bat ere 
bazituzten. 

Ibilbide luzea egiten zuten: Olartetik Urigoiti, Zaloa, 
Gallartu eta Garaigortaraino joaten ziren, gero San Martin 
eta Albitzutik itzuli. 
 

JESUS. Bah! Olan esta 
kanta... bah!GALDERA. Noiz 
egin duzu azken aldiz Santa 
Ageda? 
JESUS. Ba! Nikestoto kantau 

 JESUS. Bah! holan ez da 
kanta... bah! 
GALDERA. Noiz egin duzu 
azken aldiz Santa Ageda? 
JESUS. Ba! Nik ez dot 
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urteaketabideatira 
estoalakantau.  
Olantxe, olango,  
Antontxuta... 
INES. Olantxe, lengurte, 
untxe urtebido,  
Miravallesko illobak: 
“Osaba, kantaiskisu, osaba 
kantaiskisu” andi 
eurekikisteko. 
GALDERA. Baina noiz urten 
duzu Santa Ageda egitera? 
JESUS. Ene! Buf... bada 
iguala, ser? 
berrogeyurtebere 
estodalakantau nik.  
GALDERA. Orain ez da gehiago 
egiten? Inork ez du egiten? 
JESUS. Esdauiñok... 
Eitedaude, baye es, 
olangorikes. 
GARI. Kantu honegaz ez, 
inork bere ez, seguru ezetz.
LAGUNA. Orain kanbiaute  
daori.  
INES. Donjoseluisek 
esandaula, abadea ta es 
dakisu...? 
GARI. Baina diferentea da, 
e? 
GALDERA. Zenbat urtegaz 
egiten da? Ezkondu baino 
lehenago? 
JESUS. Ori oinberigual,  
orrek estaukopegarik,  
ori noerak alisineskeo... 
Bai, bai, ibiltendira 
eskondutagero bere,  
bo, bai, bai.  
INES. Eskondutegerao 
ibilisenori! Hombre! 
Joserramone (Garik) paaki! 
GARI. Zer? Bai, bai, ba.  
GALDERA. Eta eskatzen zen 
dirua, ala txorizoa...? 
JESUS. Orrek askodauko, 
orreke... or kantetanbe ori 
eskatusenki...  
“Solomo... (kantatzen hasi 
eta magnetofoia kentzeko 
esan) Eseisuimini, es, 
esesba, eses andrea, olan 
isinlei, isinlei. 

Txorisoak perebai, 
lukinkak eta, ba, dana: 
(kantatu gabe errezita)  
 

kantatu urteak eta bideak 
dira ez dodala kantatu. 
Holantxe, holango,  
Antontxu eta... 
INES. Holantxe, lehengo 
urte, oraintxe urte bi edo, 
Miravallesko ilobak: “Osaba, 
kanta egiskuzu, osaba  
kanta egiskuzu” handik  
eurek ikasteko. 
GALDERA. Baina noiz urten 
duzu Santa Ageda egitera? 
JESUS. Ene! Buf... bada 
igual, zer? berrogei  
urte bere ez dodala  
kantatu nik.  
GALDERA. Orain ez da gehiago 
egiten? Inork ez du egiten? 
JESUS. Ez dau inork... 
Egiten daudie, baia ez, 
holangorik ez. 
GARI. Kantu honegaz ez, 
inork bere ez, seguru ezetz.
LAGUNA. Orain kanbiatuta da 
hori.  
INES. Don Jose Luisek esan 
dauela, abadea eta ez 
dakizu...? 
GARI. Baina diferentea da, 
e? 
GALDERA. Zenbat urtegaz 
egiten da? Ezkondu baino 
lehenago? 
JESUS. Hori orain bere 
igual, horrek ez dauka 
pegarik, hori norberak ahal 
izanez gero... Bai, bai, 
ibilten dira ezkondu eta 
gero bere, bo, bai, bai.  
INES. Ezkondu eta geroago 
ibili zan hori! Hombre! Jose 
Ramonek (Garik) badaki! 
GARI. Zer? Bai, bai, ba. 
GALDERA. Eta eskatzen zen 
dirua, ala txorizoa...? 
JESUS. Horrek asko dauka, 
horrek kantetan bere hori 
eskatu zeinke...  
“Solomo... (kantatzen hasi 
eta magnetofoia kentzeko 
esan) Ez egizu imini, ez, 
ezetz ba, ezetz andrea, 
holan ezin lei, ezin lei. 

Txorizoak bere bai, 
lukainkak eta, ba, dana 
(kantatu gabe errezita) 
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“Ordator etzekoandrea,  
“Eskubaten argia  
“Tabestean dosenakin        
   arrauntzia”  
 

Taorrik gausasko.  
Bai, orri tanak,  
seortako esandautzuna,  
behar dana aurreti 
apurbeteinde te prentzaute. 
Klaro, urteitendautzui... 
apurbete basaoso sertute,  
pasaute, bagero “ra ra” 
urtendautzu. Baye nioin, 
esaosenordun, nisantagedan 
akuerdu taeser estaukesu, 
buruen estaukesori  
kontue.  

“Hor dator etzeko andrea, 
“Esku baten argia  
“Eta bestea dozenakin 
arrauntzea.”  
 

Eta horreek gauza asko. 
Bai, horreek danak, zer 
hortako esan deutsudana, 
behar dana aurretik apur bat 
eginda eta pentsatuta. 
Klaro, urteiten deutsue... 
apur bat bazagoz zertuta, 
pasatuta, ba gero “ra-ra” 
urten deutsu. Baia ni orain, 
ez zagozen orduan, ni Santa 
Agedaren akuerdo eta ezer ez 
daukazu, buruan ez daukazu 
hori kontua.  

 
Segituan Kanporamartxo aipatu genuen (ikus beherago) eta 

gero berriz Santa Agedako kopletara itzuli gara. Kantatzen 
zuten testu hori apez batek ekarri zuela. 
 

JESUS. Bitoriano 
kordetaeukingodau, bayaka 
igual ortijoanordun sertu. 
LAGUNA. Ori Sanmartingo 
abadeak, ba ori  
dongregorio, aka miniuskun 
papala; eskolan  
ibilgintzen gu amar amaka 
urtetan... 
GALDERA. Eta papera nork 
ekarri euan?  
JESUS. Nikestai, bae 
leenaoko sarrenmateti 
kopiauingodin. 

 JESUS. Bitorianok gordeta 
eukingo dau, baia hak igual 
hortik joan orduan zertu. 
LAGUNA. Hori San Martingo 
abadeak, ba hori Don 
Gregorio, hak imini euskun 
papela; eskolan ibili 
gintzen gu hamar hamaika 
urtetan...  
GALDERA. Eta papera nork 
ekarri euan?  
JESUS. Nik ez dakit, baia 
lehenagoko zaharren batetik 
kopiatu egingo eudien. 
 

Santa Agedaz oroitzapen onak ditu Jesusek. Otzara, 
armonika, tanborra, aurreko igandeetako entsaioak...  
 

JESUS. Txabal berebai, 
taorrek ibilisian 
Karakoleas. Txabal 
akordetanas leenaoko, 
ortariko...  
selageitutendia oriki...?  
Ortarikotzara, otzarasarbat, 
alangobateas  
serapatuten... ho! Karakol 
filarmonikeas, ho! ... 
Ostantxean palu, palukas en 
general, palu...  
GARI. Bai, Santa Ageda beti 
palukaz. 
JESUS. Ta tanborsarbat 

 JESUS. Txabal bere bai, eta 
horreek ibili zirean 
Karakoleagaz. Txabal 
akordetan naz lehenagoko, 
horretariko... zelan 
geituten dira horreek...? 
horretariko otzara, otzara 
zahar bat, halango bategaz 
zerak batuten... ho! Karakol 
filarmonikeagaz, ho! ... 
Osterantxean palua, palukaz 
en general, palu...  
GARI. Bai, Santa Ageda beti 
palukaz. 
JESUS. Eta tanbor zahar bat 
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neukeniketzean:  
tanborras bebai!  
(barre). Entrenetana 
domeketan piñuditarata, 
piñuditara, bai, bai. 
GALDERA. Zenbat denbora 
lehenago? Ganonetatik? 
JESUS. Es, es, ba oro  
eneroan asiaskero naikoda, 
enero edo. 
LAGUNAK. Gero batera joiteko 
palua. 
JESUS. Batera, ya daukasu 
ritmoa aurrekoasertuneuen, 
osteyen ya astensirean... 
Olansan politebaye.  
Oin estao... 
GARI. Eta basora joaten 
zentzien entrenetan? 
JESUS. Bai, piñuditara, 
domeketan da... 
GALDERA. Auzokoak danak? 
JESUS. Ees, ba joatengintzen 
kuadrilla, ba  
eskolako... 
GALDERA. Zubiaurretik ere 
etortzen zen jentea hona? 
JESUS. Bai, demekoak 
Subiaurregiño eskintzen 
joaten baye, ibili  
itesian. Gure rekorridu 
isitesan emeti, sartu 
geroandi, Urigoiti, orti 
Saloati, Gallartu, 
iñosolauneti, ba  
Garaortati sera, 
Aspegortara. Aspegortati 
Sanmartinti emeti  
bueltan Ibarrera... au 
Albutzu. 
GALDERA. Eta gero merienda 
noiz egiten zen? 
JESUS. Merienda, merienda 
eroategenduenu, ba 
egungustiko sera, bai. 
GALDERA. Bai gero  
meriendea bestegunbeten 
egitesan, e? 
INES. Diru kontau eta jakin 
aber seinbetiru... 
LAGUNA. Errepartidu diruak 
eta... 
 

neukan nik etzean: 
tanborragaz bere bai! 
(barre). Entrenetan 
domeketan pinudietara eta, 
pinudietara, bai, bai. 
GALDERA. Zenbat denbora 
lehenago? Gabonetatik? 
JESUS. Ez, ez, ba hor 
eneroan hasiaz gero nahiko 
da, enero edo. 
LAGUNAK. Gero batera joiteko 
palua. 
JESUS. Batera, ja daukazu 
ritmoa aurrekoak zertuten 
euan, osteian ja hasten 
zirean... Holan zan polita 
baia. Orain ez dago... 
GARI. Eta basora joaten 
zentzien entrenetan? 
JESUS. Bai, pinudietara, 
domeketan eta... 
GALDERA. Auzokoak danak? 
JESUS. Eez, ba joaten 
gintzen kuadrila, ba 
eskolakoa... 
GALDERA. Zubiaurretik ere 
etortzen zen jentea hona? 
JESUS. Bai, eta hemekoak 
Zubiaurregino ez gintzen 
joaten baia, ibili egiten 
zirean. Gure rekorridua 
izaten zan hemetik, sartu 
gero handik, Urigoiti, 
hortik Zaloatik, Gallartu, 
inoiz Solaunetik, ba 
Garaigortatik zera, 
Axpegortara. Axpegortatik 
San Martintik hemetik 
bueltan Ibarrera... hau 
Albitzu. 
GALDERA. Eta gero merienda 
noiz egiten zen? 
JESUS. Merienda, merienda 
eroaten genduan, ba egun 
guztiko zera, bai. 
GALDERA. Baia gero meriendea 
beste egun baten egiten zan, 
e? 
INES. Dirua kontatu eta 
jakin a ver zeinbat diru... 
LAGUNA. Errepartidu diruak 
eta... 
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KANPORAMARTXO 
Jesusen bertsioa 
 
 

Kanporamartxo Hausterre aurreko igandean egiten da, hau 
da, Aratuzte baino bi egun lehenago. Umeak basora joaten dira 
sutan txitxiburruntzi erretzera, nagusi batek lagundurik.  
 

GARI. Eta kanporamartxo, 
zelan egiten zan? 
JESUS. Kanporamartxo, ba 
basora joanda urdeyedo  
sera, txorisoak ta 
kutxilloaas eini sotza, 
suinde, ansertu togide 
txitxiburrintzi. 
GALDERA. Zein egunetan? 
JESUS. Oride febrero,  
enero o febrero,  
febreroan. Kanporamartxo, 
ori... 
INES. Febrero. Baakisu 
nosdan? Sera, Garisa 
jaustenda Garisemea?  
Aurreko domeka. 
GALDERA. Erramu aurrean? 
INES. Eees. Erramua da ya, 
por ejemplo ya Garisemea 
akaetansoas: Erramu, ta 
gerodator ya Astesantue.  
Da ori asikerea,  
Austeregune baño aurreko. 
GALDERA. Orain egiten 
duzue?JESUS. Oini... 
etzeansarri sartañaoneskero 
libre... (barre) 
LAGUNA. Umeak esdauke 
lelenengotalentua. 
JESUS. Estaukie oinumeak 
talenturik, keba! 
 

 GARI. Eta kanporamartxo, 
zelan egiten zan? 
JESUS. Kanporamartxo, ba 
basora joanda urdaia edo 
zera, txorizoak eta 
kutxiloagaz egin zotza, su 
egin eta, han zertu eta ogia 
eta txitxiburruntzi. 
GALDERA. Zein egunetan? 
JESUS. Hori da febrero, 
enero edo febrero, 
febreroan. Kanporamartxo, 
hori... 
INES. Febrero. Badakizu  
noiz dan? Zera, Gariza 
jausten da Garizemea? 
Aurreko domeka. 
GALDERA. Erramu aurrean? 
INES. Eeez. Erramua da ja, 
por ejemplo ja Garizemea 
akabetan zoaz: Erramu, eta 
gero dator ja Aste Santua. 
Da hori hasikerea, Hauster 
Eguna baino aurreko.  
GALDERA. Orain egiten duzue?
JESUS. Orain... etzean sarri 
sartainea egon ezkero 
libre... (barre) 
LAGUNA. Umeak ez daukie 
lelenengo talentua. 
JESUS. Ez daukie orain umeak 
talenturik, que va! 

 
 
 
GABON GAUA, URTE BARRI ETA APALAZIO  
Mariren bertsioa 
 
 

Aitzineko Gabon gaueko gauza aipagarriena, Marirentzat, 
ogi-kurruskuarena da: aitak afaldu aintzin ebaki eta 
mantelpean egoten zen afari bitartean. Gero gordetzen zuten 
urte guztian eta ez zen urdintzen; mintzatzen ez ziren 
haurrei eta ematen zieten. 

Afaltzeko aza-olioa, makailaua eta sagar erreak ardaoan. 
Postreko fruta-dultzea: haren kutxa “txiringola” gisa 
erabiltzen zuten haurrek jolasteko.  
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Urte Barri eta Apalazio egunetan umeak ibiltzen ziren 
batzen eta kantatzen. Santa Ageda bezperan mutilak eta 
gizonak, berrogei urtekoak ere bai, bereziki kantari onak 
baziren, taldearen aurrean jartzeko. 
 

GALDERA. Ogi kurrusku bat 
gordetzen zenuten? 
MARI. Bai, gordeitengenduen, 
bai. Ba ogikurruskue kendu 
te, ba Gabonetan 
manteltxubet imintengendun, 
anmantelpean gorde. 
Dayogikurruskue urtegustin 
esanurdinduten e?  
GALDERA. Noiz arte gordetzen 
zen mantelpean? 
MARI. Mantelpeanes: gero 
gordetauenamake armarioan 
edoaspiran, dai 
esanurdinduten, eogie. 
Badeukomisteriobere. 
GALDERA. Zer egiten zen 
hartaz? 
MARI. Ai? Ba... egotenbasan 
umerenmat 
berbasisindaeunikisi edola, 
ariemon apurbetigual  
itodin. Baemeritueuken e? 
su, esanurdindutenaeogie; 
daorainogie, ogiitxitendosu 
taurdintutenda. 
 
GALDERA. Nork ebakiten euan 
ogia? 
MARI. Aitek, aitek, etagero, 
ba orrekesaneuena: 
jarroandibeten iminiardaoa 
etagero sagarrerreapota; 
sagarrakerre tagero 
ariardoaribota, tagero 
ayardaoaedan. Ori onasan 
oriardaoa. 
GALDERA. Hori afaria? 
MARI. Afaries, afari  
asea, (ardoa) afariagas 
artuteko. Baisan asea 
orioagas. Tagero  
gumakallaua eukitengendun 
geyenean esta? Orrek... 
klarorre kaleanbisisan  
daorretxitxarro; 
bayemen  
eseoantxitxarrorik  
etolango, guk 
makallauaukitengendun.  

Dagero makallaua 

 GALDERA. Ogi kurrusku bat 
gordetzen zenuten? 
MARI. Gorde egiten genduan, 
bai. Ba ogi kurruskua kendu 
eta, ba Gabonetan manteltxu 
bat iminten genduan, han 
mantelpean gorde. Eta hai 
ogi kurruskua urte guztian 
ez zan urdinduten, e? 
GALDERA. Noiz arte gordetzen 
zen mantelpean? 
MARI. Mantelpean ez: gero 
gordetan euan amak armario 
ganean, azpiran. Eta hai ez 
zan urdinduten, hai ogia. 
Badauka misterioa bere. 
GALDERA. Zer egiten zen 
hartaz? 
MARI. Hai? Ba... egoten 
bazan umeren bat berbaz ezin 
dauena ikasi edo hola, hari 
emon apur bat igual egiten 
eudien. Baia meritu eukan e? 
zu, ez zan urdinduten hai 
ogia; eta orain ogia, ogia 
itxiten duzu eta urdinduten 
da.  
GALDERA. Nork ebakiten euan 
ogia? 
MARI. Aitak, aitak. Eta 
gero, ba horrek esan euana: 
jarro handi baten imini 
ardaoa eta gero sagar erreak 
bota; sagarrak erre eta gero 
hari ardoari bota, eta gero 
hai ardaoa edan. Hori ona 
zan hori ardaoa. 
GALDERA. Hori afaria? 
MARI. Afaria ez. Afaria 
azea, (ardaoa) afariagaz 
hartuteko. Baia zan azea 
orioagaz. Eta gero guk 
makailaua eukiten genduan 
gehienean, ezta? Horreek... 
klaro horreek kalean bizi 
zirean eta horreek 
txitxarro; baia hemen ez 
egoan txitxarrorik eta 
holango, guk makailaua 
eukiten genduan.  

Eta gero, makailaua jan 
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janordunbere ayesaneutzun: 
txiringola baejalea 
edolakobat. Estakit,  
dendan erostengendusen  
onan, txiringolabatzuk  
erredondon ...  
Txiringolea, una rueda, 
txiringolea. Aik 
oleskoansirean, olesko kaja 
... Como... menbrilluen 
antzera edolan, dultzia  
bai: batzuk keresiena, 
pestobatzu san  
okeranenak, etadiferentek. 
Guk betiamak  
erostuen keresina. Ta,  
ba pixkitxubet eukitodien, 
apurtxubet, ai  
kollara aspeagas 
jatenguendun e? apurtxubet: 
ba askoisitengintzenda.  
Dagero ai akabetansaneane 
palubete egintengendun  
te paluori ari 
sulobateginari teolan 
txiringolea, gurejugetea,  
bestejugeterik esenegoten.  
GALDERA. Gabonetan egur 
handiagoa erretzen zen? 
MARI? Bueno egurrekigual... 
aalagiñes  
Gabonetarako betikartodien  
egurre, ba obetxua,  
bai, ori bai. 
GALDERA. Baina horregaz ez 
zen ezer egiten gero... 
MARI. Esebes, es, es,  
geyo gukesgendunegiten  
e? 
GALDERA. Eta Urte Berrin? 
MARI. Urtebarribe  
normal e? Baye batuten 
jotensirean bai umiak, 
etzeriketzejoetensiran,  
da kantetauden ba...  
Orrek, orrekekinotzen 
atzokantetan. 
GALDERA. Zuk ere jakingo 
duzu... 
MARI. Ba, esandot, ba: 
 
“Urtebarri, txarribelarri, 
“Daukenak estaukenari, 
“Nikestauket etaniri! 
“Urtebarri, Txarri be...”  
 

Ori. Tegero, ba 

orduan bere hai esan 
neuntsun: txiringola baia 
jalea edo holako bat. Ez 
dakit, dendan erosten 
genduzan honan txiringola 
batzuk erredondon ... 
Txiringolea, una rueda, 
txiringolea. Haik olezkoak 
zirean, olezko kaja ... 
Como... membrilloaren 
antzera edo holan, dultzea, 
bai: batzuk kerezienak, 
beste batzuk zirean 
okaranarenak, eta 
diferenteak. Guk beti amak 
erosten euan kereziena. Eta, 
ba pixkatxo bat eukiten 
eudien, apurtxu bat, hai 
koilara azpeagaz jaten 
genduan e? apurtxu bat: ba, 
asko izaten gintzen eta. Eta 
gero, hai akabetan zanean, 
palu bat egiten genduan eta 
palu hori hari zulo bat egin 
hari eta holan txiringolea, 
gure jugetea, beste 
jugeterik ez zan egoten. 
GALDERA. Gabonetan erretzen 
zen egur handiagoa? 
MARI. Bueno, egurrak 
igual... ahaleginez 
Gabonetarako beti ekarten 
eudien egurra, ba hobetxua, 
bai, hori bai. 
GALDERA. Baina horregaz ez 
zen ezer egiten gero... 
MARI. Ezebez, ez, ez, 
gehiago guk ez genduan 
egiten e? 
GALDERA. Eta Urte Berrin?  
MARI. Urte Barri bere 
normal, e? Baia batuten 
joaten zirean bai umeak, 
etzerik etze joaten zirean, 
eta kantetan eudien ba... 
Horrek, horrek ekin eutsen 
atzo kantetan...  
GALDERA. Zuk ere jakingo 
duzu... 
MARI. Ba esan dot, ba:  
 
“Urte Barri, Txarri belarri, 
“Daukanak ez daukanari,  
“Nik ez daukat eta niri.  
“Urte Barri, Txarri be...”  
 

Hori. Eta gero, ba 
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emotestuenari limosnea 
“Txarri belarri” edoestaise 
esatodienumiak eta 
joatesiren.  

Da Erregetanberebai,  
ba Apalasioegune ... 
Apalasio oriestakinik,  
orrepadaki, (Moisesek) e?  
“Apalasio saldune,  
“Iruerregen egune, 
“Iruerrege...”  
 

Ori estakinik ...  
Umiak, umiak etortensiran 
etzeriketze. 
GALDERA. Eta Santa Ageda 
egunean mutikoak?  
MARI. Santageda egunean 
mutikoak, eta... mutikoak 
eta mutilandik, e? 
Esmutikoapakarrik 
etortensirean ... 
Eskonduperigual 
orrekisitanbasiran olango...
GALDERA. Zenbat urte arte? 
MARI. Senbat urterarte? 
Kantau? Bai, igual 
berrogeibat etortenyatzusen. 
Baklaro, sebatzukisitensiran 
aurretigitenodienak  
ondo, esta? 
Taurretikantetanbodin  
ondo, igual saarrisinarren 
ekartodien ai 
aurretikantetan.  
Gerostiti grupoan 
diferentisitensan, baye 
aeaurreti. 

emoten ez dauenari limosnea 
“Txarri belarri” edo ez 
dakit zer esaten eudien 
umeak eta joaten zirean. 

Eta Erregetan bere bai, 
ba Apalazio eguna ... 
Apalazio, hori ez dakit nik, 
horrek (Moisesek) badaki, e? 
“Apalazio zalduna,  
“Hiru erregeren eguna,  
“Hiru errege...”  
 

Hori ez dakit nik ... 
Umeak etorten zirean etzerik 
etze. 
GALDERA. Santa Ageda egunean 
mutikoak? 
MARI. San Ageda egunean 
mutikoak, eta... mutikoak 
eta mutil handiak, e?  
Ez mutikoak bakarrik  
etorten zirean ...  
Ezkonduak bere igual horreek 
izaten bazirean holango... 
GALDERA. Zenbat urte arte? 
MARI. Zenbat urtera arte? 
Kantatu? Bai, igual berrogei 
bat etorten jatzuzen. Ba 
klaro, zer batzuk izaten 
zirean aurretik egiten 
eudienak ondo, ezta? Eta 
aurretik kantetan baeudien 
ondo, igual zaharra izan 
arren ekarten eudien hai 
aurretik kantetan.  
Gero ostetik grupoan 
diferente izaten zan, baia 
hai aurretik. 

 
 
 
 
KANPORAMARTXO 
Mariren bertsioa 
 
 

Kanporamartxon umeekin basora joan, su egin, zotz bat 
zorroztu eta hartan txorizoa erre. Goxoa eta polita zen, 
Marik dioenez. Orain ere joaten dira, baina su egitea 
debekatua denez, etxetik prestaturik eramaten dute jatekoa. 
 

GALDERA. Gero Kanporamartxo 
zen, ez? 
MARI. A bai, Kanporamartxo 
bebai, txorisoagas e  
basora, bai. Kanporamartxo  

 GALDERA. Gero Kanporamartxo 
zen, ez? 
MARI. A bai, Kanporamartxo 
bere bai, txorizoagaz 
basora, bai. Kanporamartxo, 
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polita...  
GALDERA. Zuk egin duzu? 
MARI. Askotan! Jesus... 
GALDERA. Umeak edo nagusiak 
joaten ziren? 
MARI. Ba, anditxueginde 
berebai jotangintzen,  
bai: umeakas da, ba san 
polite, an joan da 
txorisoerre paluin an, 
basoan, suegin tapaluinerre 
tagero jan. Ba oribai, 
Kanporamartxo bai. 
GALDERA. Hautsegun aurreko 
igandean? 
MARI. Aurreko igandeanedo  
bai sen Kanporamartxo. 
Daoin, oin konturatubeskara 
iten. 
GALDERA. Egiten dute 
oraindo? 
MARI. Oraindo nikestakit, 
onan, sarrenbatzutausolamen 
dumetxikerrake bai.  
Orko bieko Lolik orre: 
kamiñokoaldrean  
selandaoetze arriskopolipet? 
Orretaukas  
nietatxubetzubai, te  
aurten, edo pasauden...  
es, aurten esanosten:  
- Bakisu? Joangara 
Kanporamartxo iten.  
- Da norajoansareba?  
- Eneba, joangara ara 
Gallartu ondoko basobatera, 
deinduu Kanporamartxo;  
baye eroanduetzetiminite  
-orainsuebereisindein 
edoseinlekutanta.  

Desaneuen:  
- Eroanduetzetibai,  
joangara  
kanporamartxoiten.  

Bai, oaindobai  
eitenda. 
GALDERA. Orduan 
txitxiburruntzi ez? 
MARI. Oriesta txitxi... 
Bayetzeanbe itengendun 
burruntziegas, e? 
Txorisoerreta da goxoada... 
Dabasoan, basoan 
idakabatenta joanordun,  
anbe errebearisitengendun: 
burruntzine, sosba  
sorrostu da ansartuurdeye 

polita... 
GALDERA. Zuk egin duzu? 
MARI. Askotan! Jesus! 
GALDERA. Umeak edo nagusiak 
joaten ziren? 
MARI. Ba, handitxu eginda 
bere bai joaten gintzen, 
bai: umeakaz eta, ba zan 
polita, han joan eta  
txorizo erre, paluan han, 
basoan, su egin eta paluan 
erre eta gero jan. Ba hori 
bai, Kanporamartxo bai. 
GALDERA. Hautsegun aurreko 
igandean? 
MARI. Aurreko igandean edo 
bai zan Kanporamartxo. Eta 
orain, orain konturatu bere 
ez gara egiten. 
GALDERA. Egiten dute 
oraindo? 
MARI. Oraindo, nik ez dakit 
honan, zaharren batzuk dagoz 
holan hemen eta ume 
txikerrak bai. Horko beheko 
Lolik hor: kaminoko aldrean 
zelan dago etze harrizko 
polit bat? Horrek daukaz 
nietatxu batzuk bai, eta 
aurten, edo pasatu den... 
ez, aurten esan eustan:  
- Badakizu? Joan gara 
Kanporamartxo egiten  
- Eta nora joan zarie ba?  
- Ene ba, joan gara hara, 
Gallartu ondoko baso batera, 
eta egin dugu Kanporamartxo; 
baia eroan dugu etzetik 
iminita -orain sua bere ezin 
da egin edozein lekutan eta. 
 Eta esan euan:  
- Eroan dugu etzetik bai, 
joan gara Kanporamartxo 
egiten.  

Bai, oraindo bai egiten 
da. 
GALDERA. Orduan 
txitxiburruntzi ez? 
MARI. Hori ez da txitxi... 
Baia etzean bere egiten 
genduan burruntziagaz, e? 
Txorizo erreta eta goxoa 
da... Eta basoan, basoan 
idak baten eta joan orduan, 
han bere erre behar izaten 
genduan: burruntzina, zotz 
bat zorroztu eta han sartu 
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taerre, tagero  
ogienuntau (eskuez jestua 
egiten) ta goxoda gero...! 
Estosuin iños? 
GALDERA. Bai, nik bai. 
MARI. Aah! (barre) 
Auniripreguntaki  
nipañogeyo ta! 
Auniripreguntedator. 
GALDERA. Bai, badakit zer 
den baina ez Kanporamartxo. 
MARI. Es, ostean. Baigoxoada 
e? urdeyeolan. Bai goxoagoda 
osteanbaiño. 
GALDERA. Karnabalean 
disfrazatzen ziren gazteak? 
MARI. Es, ori es, emenes, 
emene... Nike kosidodan 
difrasea isende Bilbon, 
Bilbonegoan Campos Eliseos, 
ta kridanengonbilbon  
daantxe ... Emen 
nikestotesautu  
olangorik. 
 
 

urdaia eta erre, eta gero 
ogian untatu (eskuez jestua 
egiten), eta goxo da 
gero...! Ez dozu egin inoiz?
GALDERA. Bai, nik bai. 
MARI. Aah! (barre) Hau niri 
preguntetan, daki nik baino 
gehiago eta! Hau niri 
preguntetan dator. 
GALDERA. Bai, badakit zer 
den baina ez Kanporamartxo. 
MARI. Ez, ostean. Baia goxoa 
da, e? urdaia holan. Bai 
goxoago da ostean baino. 
GALDERA. Karnabalean 
disfrazatzen ziren gazteak? 
MARI. Ez, hori ez, hemen ez. 
Hemen... Nik ikusi dodan 
disfrazea izan da Bilbon, 
Bilbon nengoan Campos 
Eliseos, eta krida nengoan 
Bilbon eta hantxe ... Hemen 
nik ez dot ezagutu 
holangorik.  

 
 
GABON GAUA  
Jose Angelen bertsioa 
 
 

Jose Angel, artozuriketatik abiaturik (ikus XIII. kap. 
“Eritziak”), Gabon gauera heldu da. Urigoitin, bere 
haurtzaroan, auzoko jaia zen etxekoa baina areago: afaldu 
ondoan kafe edo likorearen inguruan biltzen ziren auzoak eta 
kartetan edo kontu kontetan aritzen ziren, umeak zigarrotxoa 
erretzen.  
  Ogi-kurruskua ebaki eta jan gabe uzten zutela oroit da, 
baina ez daki zertarako. Uste du bere amama Katalinak zerbait 
berezi egiten zuela gau hartan erretzen zen enborraz. 
 
JOSE ANGEL. Lehenagoko baserriko mundua oso berezia zan. 
Adibidez, gaur Gabon jaia, Gabon gaua etzean ospatzen da eta 
bueno, ia-ia etzeko jai bat izan da. Gure garaian ez. Hombre, 
etzean afaldu egiten zenduan, baia gero betik elkarten zinen 
auzokoakaz: Kristoren berbaldiak, kafe bat hartu, partida bat 
bota, ipuiak kontatu, ume koxkorrak igual zigarro bat 
botatzen. 
GALDERA. Noren etxean, edozeinean? 
JOSE ANGEL. Ba, ez egoan hainbeste etze seinalaturik. Hombre, 
gure etzea betik izan da zera, ba hori, elkarte etze bat. 
Sarri askotan bai, baia beste batzuetan besteen etzeetan 
bere. Gehienetan egiten genduan gurean, baia besteetan bere 
... 

Gainera, hor beste ohitura batez egiten zan ... Etzeko 
ogiari kurruskua kendu egiten jakon, hai bedeinkatu eta 
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mantel azpian sartu. Eta gordetzen zan, ez dakit Erregetara 
arte edo ... mantel azpian edo, ezpabere, sukaldean gorde 
egiten zan, subetean gorde. 
GALDERA. Eta gero zer egiten zen hartaz? 
JOSE ANGEL. Hai ez zan jaten, ez dakit zergaitik ... Ez naiz 
gogoratzen. Bueno, bai, amari galdegin beharko deutsot ... 
GALDERA. Afaldu baino lehenago mozten zen? 
JOSE ANGEL. Bai, bai, afaldu baino lehenago, afaldu baino 
leheneago, eta gero afaldu. Beste ogia, bueno, jaten zan, 
bueno, banaten eta zatitu egiten zan ... 

Eta afaldu eta gero, ba bueno, betikoa; o sea, gauza 
handirik ez egoan egoten, baina kafe bat eta bueno, ba 
pertsona helduentzat, ba hori, edan apur bat ere bai. Eta 
gero, hori, berbaldia tiki-taka, tiki-taka. 
GALDERA. Eta han kontatzen ziren istoriak. 
JOSE ANGEL. Bai, klaro, hombre eta askotako istoriak. Baia, 
klaro, jente heldua bere elkartzen zan eta orduan, klaro, 
beti egoan baten bat umekaz entretenidu -edo bueno ba- zala 
gehiago, eta kontatzen euan. Orduan, klaro, Gabon gauak bere 
giro sozial bat eukan. Baia ez etzekoa bakarrik, ez, kanpokoa 
ere. Eta orduan artozuriketak, Gabon Gaua eta ez-dakit-zer, 
Gabon Zaharra eta hor... 
... 
GALDERA. Mokotz edo egur berezi bat ez zen sartzen? 
JOSE ANGEL. Gabon gauean. Hori, ba, zelan ordu asko egin 
zirean eta gauean pasetan zan kontu kontetan eta, ba kartetan 
eta ba, klaro, hori beti sartzen zan enbor handiago bat, 
klaro, gau osoa irauteko; eta hai, nik ez dakit zelan esaten 
zan, baia bueno... “Gabon enborra” izango zan? “mokotzea”? 
Hai gau osoa mantenitan zan, e? gau osoa mantenitu egiten zan 
eta ez dakit beste egun baterako ere... Bai. 

Eta nik, zera, etzean behe-sua ezagutu dut; nire anaiak 
ez, baia nik bai, behe-sua ezagutu dut. Gero txapea ...  

Nire amama ezagutu dut, sei urtegaz hil zan. Nik, jo, 
oso gogorapen oso urrutikoak daukadaz. Eta nire amama 
Katalinak ez dakit beste egun baterako gorde egiten eban edo 
zaindu egiten eban (Gabon enborra). Gainera, ba ohera 
joaterakoan, bai betik hautsagaz estali egiten dozu, ez 
daiten itzal: hurrengo goizean putz apur bat egin eta berriro 
dago sua. Hareri (Gabon enborrari) beste gauza bat egiten 
eutsen, ez dakit zer. 
 
 
 
 
GABON GAUA   
Santosen bertsioa 
 

 
Santosen etxean, besteetan legez, aza eta intxaursaltsa 

Gabon gauean afaltzeko; baina aipagarriena kurruskuarena zen: 
afaria hastean ogi-kurrusku bat ipintzen zuten mantelpean, 
eta biharamun arte han atxiki; zatitxo horrek hurrengo Gabon 
gaua arte irauten zuen urdindu barik, eta orduan txakurrari 
eta katuari ematen zieten (geroago entzun dudanez, amorruaren 
kontra egiten dute leku batzuetan). 
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Gau hartan argi onena pizten zen: urte guztian petroleoa 
zeukaten, baina Gabonean karburoa. Mokotzik onena ere 
sutarako; Santosek uste du mokotz horrek argiarekin zerikusia 
duela. 
 

GALDERA. Gabonak nola 
ospatzen zenuten? 
SANTOS. Gure, guregabonaka 
onenen (Gariren) estilokoak 
isingosiren. Baibueno, gu 
betibetietzean 
gausebiegondire, gausebi 
betibeti: isinsen 
intxaursaltzea, ori bueno, 
ori beti beti beti, emeko 
baserrigustietan eonmoduetan 
ori; de bestebat ... san 
asea. Nikestai se 
sereukieuen aseak: asak, 
asasaltzea; orisinde... 
bueno, oribariketzean 
egundobes ...  

Eta beti Gabonetan 
eitesan -oribai,  
doindobenauk  
egitedotemen e?-  
etzekogibet asi -estaiiños 
egingosue- etzekogibet;  
detzekogien kuskurre sartu 
mantelean, osea  
mantelaspian, dai 
ogikuskurreai urrungu 
urterarte eukin. 
GALDERA. Han, leku hartan? 
SANTOS. Es es es, 
aneukinbeardusu Gabongaue de 
Natibeteguna  
pasetako. Durrungo 
urtearteaukin, durrungurtean 
yoan, degongoda aogie,  
es... sertubarik, 
selanesanda? urdindubarik, 
urdindubarik eta 
apurtubarik: osea, siku  
bai, baye yatekomoduan. 
Durrungurtean egitesan  
ai, bestesati ipintorduan,  
kuxu de txakurreri  
takatueri errepartiu, ai 
ogisatiai. Ori beti beti 
beti beti itesanori.  
Sera, Aitienein beragas, 
beraugisatias, da  
ansartu. 
GALDERA. Nork mozten zuen 
kurruskua? 

 GALDERA. Gabonak nola 
ospatzen zenuten? 
SANTOS. Gure Gabonak honenen 
(Gariren) estilokoak izango 
zirean. Baia bueno gu, beti-
beti etzean gauza bi egon 
dira, gauza bi beti-beti: 
izan zan intxaursaltsea, 
hori bueno, hori beti, beti, 
beti, hemeko baserri 
guztietan egoen moduetan, 
hori; eta beste bat ... zan 
azea. Nik ez dakit zer, zer 
eukin euan azeak: aza, 
azasaltsea; hori izan da... 
Bueno, hori barik etzean 
egundo bere ez ...  

Eta beti Gabonetan 
egiten zan -hori bai, eta 
oraindo bere neuk egiten dot 
hemen, e?- etzeko ogi bat 
hasi -ez dakit inoiz egingo 
dozue- etzeko ogi bat; eta 
etzeko ogiaren kuskurra 
sartu mantelean, o sea 
mantel azpian, eta hai ogi-
kuskur hai hurrungo urtera 
arte eukin. 
GALDERA. Han, leku hartan? 
SANTOS. Ez, ez, ez, han 
eukin behar dozu Gabon gaua 
eta Natibitate Eguna 
pasetako. Eta hurrungo urte 
arte eukin, eta hurrungo 
urtean joan eta egongo da ha 
ogia, ez... zertu barik, 
zelan esaten da? urdindu 
barik, urdindu barik eta 
apurtu barik: o sea, siku 
bai, baia jateko moduan. Eta 
hurrungo urtean egiten zan 
hai, beste zatia ipinte 
orduan, kuxu eta txakurrari 
eta katuari errepartidu, hai 
ogi zati hai. Hori beti, 
beti, beti egiten zan hori. 
Zera, Aitarena egin beragaz 
berau ogi zatiagaz, eta han 
sartu. 
GALDERA. Nork mozten zuen 
kurruskua? 
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SANTOS. Etzeko serak, gurean 
aititegotoon, aititek;  
gero aitek. 
GALDERA. Zaharrenak, eta 
gizonak? 
SANTOS. Sarrenak, gisonak, 
bai.  
GALDERA. Eta amama eta aita 
baziren? 
SANTOS. Oixe esdakit,  
oixe esdakit, beitu.  
Esdakit se guretzean 
estugukin, gau bakarrik 
beti, degero arreba  
baya... bueno ori, orregas 
enasakordetan. Bayebeti  
beti gureanegitauen  
aititek. 
GALDERA. Eta ogi hori 
bakarrik txakurrari eta 
katuari? Ez oiloei?  
SANTOS. Nik txakurreri eta 
katueri, olloeri 
nikestautzet sekulaemotisin 
etzean, diñopes  
gureetzean e? Oin 
bestulekubatzuen 
estaitegingobasan, bayaori 
es. Ori ni beti beti  
yatordun oin egiteot 
bardinbardin. 
GALDERA. Enbor handia 
erretzen zen gau hartan? 
SANTOS. Argirik onena, 
degurrik onena. Argirikonena 
badakisu sersan?  
GALDERA. Kandela...? 
SANTOS. Beno, kandela? Jo, 
kandela, kandela...  
Da segas eginde? Erleen 
argisariegas. Gauorretan 
onena. Eta egurrik onena, 
mokotzikonena edo serikonena 
gauorretan sartzeansan. 
Aisen argirik -da  
ninagose ori itesala, 
mokorrikonenasartu, se 
mokorrateuko argie, 
argitasune: etargitasune 
etzerako, es? Degabonetan 
egurrikonena, osea 
mokorrikonena sartzeasan 
beti. Oin estakit 
orregatisingobasan,  
bayenike eotenas  
sarritenoin pentzaitedot: 
“Isinbeardau orregaiti 

SANTOS. Etzeko zerak, gurean 
aitita egote orduan, 
aititak; gero aitak. 
GALDERA. Zaharrenak, eta 
gizonak? 
SANTOS. Zarrenak, gizonak, 
bai.  
GALDERA. Eta amama eta aita 
baziren? 
SANTOS. Horixe ez dakit, 
horixe ez dakit begitu. Ez 
dakit, zer guk etzean ez 
dugu eukin, geu bakarrik 
beti, eta gero arreba 
baia... bueno hori, horregaz 
ez naz akordetan. Baia beti-
beti gurean egiten euan 
aititak. 
GALDERA. Eta ogi hori 
bakarrik txakurrari eta 
katuari? Ez oiloei?  
SANTOS. Nik txakurrari eta 
katuari, oiloairi nik ez 
dautset sekula emoten izan 
etzean, eta inork bere ez 
gure etzean e? Orain  
beste leku batzuen ez dakit 
egingo bazan, baia hori  
ez. Hori nik beti-beti  
jate orduan orain egiten dot 
bardin-bardin. 
GALDERA. Enbor handia 
erretzen zen gau hartan? 
SANTOS. Argirik onena eta 
egurrik onena. Argirik onena 
badakizu zer zan?  
GALDERA. Kandela...? 
SANTOS. Bueno, kandela? Jo, 
kandela, kandela... Eta 
zegaz eginda? Erleen 
argizariagaz. Gau horretan 
onena. Eta egurrik onena, 
mokotzik onena edo zerik 
onena gau hartan sartzean 
zan. Hai zan argirik -eta ni 
nago zer hori egiten zala, 
mokorrik onena sartu, zer 
mokorrak dauka argia, 
argitasuna: eta argitasuna 
etzerako, ez? Eta Gabonetan 
egurrik onena, o sea 
mokorrik onena sartzean zan 
beti. Orain, ez dakik 
horregaitik izango zan, baia 
nik egoten naz sarritan 
orain pentsatu egiten dot: 
“Izan behar dau horregaitik 
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derrigor, sesan egunbet 
ainseñaladue  
taain sagraue gure 
leenagokoentzako... joe!” 
Gabonegunerako: urtetan 
isinde ori.  

Da gero isinsen, 
urteitedun petroleoa, 
petroleogas: petroleoa, 
petroleoargie. Eta gero 
karburoa: gureaitek urte 
gusti gustien eseon 
karburoriusetan, beti 
petroleoa edo serak, 
kandelak. Bayelduordun 
Gabonak, joder, 
karburutopetauen 
edosenlekutan: Gabonetako 
karburoa, argiona.  

Demokorrikonena,  
ori bai, orideegie. Ni  
segaiti iminteudenori  
esdaki, baigabonetan  
isitesan ori.  

derrigor, zer zan egun bat 
hain seinalatua eta hain 
sagradua gure 
lehenagokoentzako... joder!” 
Gabon egunerako: urteetan 
izan da hori.  

Eta gero izan zan, 
urteiten eudien petroleoa, 
petroleoagaz: petroleoa, 
petroleo argia. Eta gero 
karburoa; gure aitak urte 
guzti-guztian ez euan 
karburorik usetan, beti 
petroleo edo zerak,  
kandelak. Baia heldu orduan 
Gabonak, joder,  
karburo topetan euan  
edozein lekutan: Gabonetako 
karburo, argi ona.  

Eta mokorrik onena, 
hori bai, hori da egia. Nik 
zergaitik iminten eudien 
hori ez dakit, baia 
Gabonetan izaten zan hori. 

   
 
URTE BARRI ETA APALAZIO  
Santosen bertsioa 
 
 

Urte Barri goizean neskak eta Apalazio goizean mutilak 
ibiltzen ziren kantuz eta eske, etxerik etxe. Hogeita bost 
urte arte edo ibiltzen zirela uste du Santosek: otzara bat 
eramaten zuten emandako txorizoak edo arraultzak biltzeko. 
Garik gaineratu du gaurregunean ere Urte Barriz neskek 
gomitatzen dituztela mutilak, eta Apalazioz alderantziz. 
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GALDERA. Urte Berri egunean 
eske egiten zen ez? 
SANTOS. Etapalasion,  
bietan. Urtebarriegunean 
sirean neskak,  
yaotensirenak etzerikeske, 
etzeriketze eske. Eta 
Apalasioegunean mutilek.  
Eta yaotensirean ba 
kantubetzuk egin... Joer, 
Urtebarrina es nas... Bai, 
Urtebarrina badakit 
gitxigoraberan. 
GALDERA. Kanta ezazu... 
SANTOS. Urtebarrina? Jo! 
Aber... san (“Deuna Agadena 
batzeko gatoz” aire 
ezagunaz):  
 
“Uretebarri, txarribelarri, 
“Daukonak esdaukonari, 
“Zutaukoso  
 tanikestauket, 
“Suk emonbiostesu niri”. 
 

Bayenas akordetan 
oin... san ori... 
GALDERA. Apalazio egunekoa? 
SANTOS. Apalasiokoa san: 
 
“Apalasio salduna 
“Iruerregen eguna 
“Iruerregeri eskatzen diru 
 Limosnatxua tadirua.” 
 
GARI. Gaurregun oraindik 
Oroskon Urteberri egunean 
neskak inbitetandauri 
mutilak eta suribatzukedaten 
eguerdian, beti  
pagetandeuri neskak. Eta 
Errege egunean mutilak 
neskei. Ori oraindo 
segitandau kostunbreori. 
Segitandau emensubiarren, 
urtero. 
SANTOS. Bai bai bai, 
nikorixesdakit baya, orduan 
egitensan. 
GALDERA. Zer eskatzen 
zenuten, dirua edo merienda 
egiteko janaria? 
SANTOS. Bueno, bai, bai, 
bai, geyena yatekoasan: 
arrauntzak, txorizobatzu, 
dorisen beti. Beti, 
Gabonetan, anbaisiken, e? 

 GALDERA. Urte Berri egunean 
eske egiten zen ez? 
SANTOS. Eta Apalazion, 
bietan. Urte Barri egunean 
zirean neskak, joaten 
zireanak etzerik eske, 
etzerik etze eske. Eta 
Apalazio egunean mutilak. 
Eta joaten zirean ba kantu 
batzuk egin... Joder,  
Urte Barrirena ez naz... Bai 
Urte Barrirena badakit gitxi 
gora-beheran. 
GALDERA. Kanta ezazu... 
SANTOS. Urte Barrirena? Jo! 
A ver... zan (“Deuna Agadena 
batzeko gatoz” aire 
ezagunaz):  
 
“Urte Barri, Txarri belarri, 
“Daukanak ez daukanari,  
“Zuk daukazu eta nik ez     
   daukat,  
“Zuk emon behar deustazu    
   niri”. 
  Baia ez naz akordetan 
orain... zan hori... 
GALDERA. Apalazio egunekoa? 
SANTOS. Apalaziokoa zan: 
 
“Apalazio eguna,  
“Hiru erregeren eguna,  
“Hiru erregeri eskatzen diru 
  Limosnatxua eta dirua.” 
 
GARI. Gaur egun oraindik 
Orozkon Urte Berri egunean 
neskak inbitetan daudie 
mutilak eta zuri batzuk 
edaten eguerdian, beti 
pagetan daudie neskak. Eta 
Errege egunean mutilak 
neskei. Hori oraindo segiten 
dau kostunbre hori. Segiten 
dau hemen Zubiaurren,  
urtero. 
SANTOS. Bai, bai, bai, nik 
horixe ez dakit, baia orduan 
egiten zan. 
GALDERA. Zer eskatzen 
zenuten, dirua edo merienda 
egiteko janaria? 
SANTOS. Bueno, bai, bai, 
bai, gehiena jatekoa zan: 
arrauntzak, txorizo batzuk 
eta hori zan beti. Beti, 
Gabonetan, han baizikan, e? 
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diruabaño betisen... 
GALDERA. Zer eroaten zenuten 
hori hartzeko, zesto bat? 
SANTOS. Bai, bai, otzarabat, 
otzarabat. Esesto, 
otzarabat. Otzarabat da 
astabarik, esebarebarik e? 
Otzarea buruenipintekoa, 
orratarikotzara bateas. 
Oindodeukatetzean ba  
parris. 
GALDERA. Eta gero merienda? 
SANTOS. Bai, gero 
dananartean itengendun 
meriendabat, txokolatea edo 
arrauntzabatzuk edo. Ori... 
leenago nik ustendut 
kasibeti salaolan e? 
meriendea. 
GALDERA. Eta hori egiten 
eudien umiek ez? 
SANTOS. Es, es es, ostras! 
Es, es, orreik, baogei 
ogetabosturteas segidu olan. 
Babai, ogei ogetabosturtegas 
ibiltensian olan:  
esumiak espaere jente 
nagosie. Joder,  
ordaukasusu, oindodagos 
bisirik asko ... or 
jenteasko olan... 
GALDERA. Zuk egin duzu 
holakorik? 
SANTOS. Bai, berebai, 
berebai, berabai.  
GALDERA. Eta zer adinetan? 
SANTOS. Seradinetan? Nik, 
nik esatekasubaten  
nipai, nikinisingot  
umeetan, or amairu  
amalau, sortzi amar,  
amabost urterarte 
nikinsingot. Baigero ya  
ori dana aldebateraitxido.  
Bayeni txikiisitordun 
amarurteukiteordun, 
esatekasubeten,  
egotensian jentee,  
mutilek, ogei ogetabost 
urtekoak,  
oriitaudenak. 

dirua baino beti zan... 
GALDERA. Zer eroaten zenuten 
hori hartzeko, zesto bat? 
SANTOS. Bai, bai, otzara 
bat, otzara bat. Ez zesto, 
otzara bat. Otzara bat da 
asta barik, ezebererik e? 
Otzara buruan ipintekoa, 
horretariko otzara bategaz. 
Oraindo daukat etzean bat 
barriz. 
GALDERA. Eta gero merienda? 
SANTOS. Bai, gero danen 
artean egiten genduan 
merienda bat, txokolatea edo 
arrauntza batzuk edo. 
Hori... lehenago, nik usten 
dot kasi beti zala holan, e? 
meriendea. 
GALDERA. Eta hori egiten 
eudien umeek ez? 
SANTOS. Ez, ez, ez, ostras! 
Horreek, ba hogei, hogeita 
bost urtegaz, segidu holan. 
Ba bai, hogei hogeita bost 
urtegaz ibilten zirean 
holan: ez umiak ezpabere 
jente nagusia. Joder, hor 
daukazuz, oraindo dagoz 
bizirik asko ... hor  
jente asko holan...  
GALDERA. Zuk egin duzu 
holakorik? 
SANTOS. Bai, bere bai, bere 
bai, bere bai.  
GALDERA. Eta zer adinetan? 
SANTOS. Zer adinetan? Nik, 
nik esate kasu baten nik 
bai, nik egin izango dot 
umeetan, hor hamahiru-
hamalau, zortzi-hamar, 
hamabost urtera arte egin 
izango dot. Baia gero ja 
hori dana alde batera itxi 
dot. Baia ni txikia izate 
orduan, hamar urte eukite 
orduan, esate kasu baten, 
egoten zirean jentea, 
mutilak, hogei-hogeitabost 
urtekoak, hori egiten 
eudienak.  
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SANTA AGEDA  
Santosen bertsioa 
 
 

Orain eskolako neska-mutilek egiten dute Santa Ageda, 
baina aitzinean mutilek bakarrik, eta ezkondu batzuek ere. 
Gauez eta oso berandu arte urteten zuten, saskia eta 
burduntzia eskuetan arraultzak edo lukainkak sartzeko.     
 

GALDERA. Eta Santa Ageda 
egunean nork egiten zuen 
eske, orduan ere egiten zen, 
ez? 
SANTOS. Baai, 
Santagedegunean mutilek, 
betimutilek, beti. Nik 
estotikusi -bueno, oinarte  
onekitodin, deskolan, 
eskolaumiagas  
eitesian neskamutilak-.  
Baye beti beti mutilek, 
niume txikitxikietarik,  
arreskero beti mutilek  
etzera ta... 
GALDERA. Ezkonduak berdin? 
SANTOS. Bai, baye 
solterugeyago eskonduebaño. 
Bai, estaki 
sergaitisingosanori, baya 
geagosan solteruak 
eskonduepaño. 
GALDERA. Orduan Apalazio 
egunean bezala egiten 
zenuten, ez? 
SANTOS. Bai, gitxigorabera 
antzeko... Bueno baye  
es es es. Apalasioegunesan 
goxean kantauitesana.  
Eta Santagedaegunean  
san gaubian, e?  
Sekule egunes nikesto 
Santagedagunean... An,  
klaro gu baserrien 
bisisingara tagaubeanbeti. 
Beti gaubean, gaubeko 
ordubiyek, irure seinbostak: 
gau gustien ibiltensirean 
olan, gauetan.  
GALDERA. Eta han ere 
janaria, ezta? 
SANTOS. Bai, bai, dana. 
Bueno, gureetzean 
yanarigitxi tadiruribapes, 
orduen yanarisinbearauen, 
bai. 
GALDERA. Otzaragaz? 

 GALDERA. Eta Santa Ageda 
egunean nork egiten zuen 
eske? Orduan ere egiten zen, 
ez? 
SANTOS. Baai, Santa Ageda 
egunean mutilak, beti 
mutilak, beti. Nik ez dot 
ikusi -bueno, orain arte 
honeek egiten eudien, eta 
eskolan, eskola umeagaz 
egiten zan neska-mutilak-. 
Baia beti-beti mutilak, ni 
ume txiki-txikitarik, 
harrezkero beti mutilak 
etzera eta... 
GALDERA. Ezkonduak berdin? 
SANTOS. Bai, baia soltero 
gehiago ezkonduak baino. 
Bai, ez dakit zergaitik 
izango zan hori, baia 
gehiago zan solteroak 
ezkonduak baino. 
GALDERA. Orduan Apalazio 
egunean bezala egiten 
zenuten, ez? 
SANTOS. Bai, gitxi gora-
behera antzeko... Bueno baia 
ez, ez, ez. Apalazio eguna 
zan goizean kantatu egiten 
zana. Eta Santa Ageda 
egunean zan gaubean, e? 
Sekula egunez nik ez dot 
Santa Ageda egunean... Han, 
klaro, gu baserrian bizi 
izan gara eta gaubean beti. 
Beti gaubean, gaubeko ordu 
biak, hirurak zein bostak: 
gau guztian ibilten zirean 
holan, gauetan. 
GALDERA. Eta han ere 
janaria, ezta? 
SANTOS. Bai, bai, dana. 
Bueno, gure etzean janari 
gitxi eta dirurik bat bere 
ez, orduan janaria izan 
behar euan, bai. 
GALDERA. Otzaragaz? 
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SANTOS. Ori ya esan otzara, 
otzareabaño sestobat, 
orretariko serbateas, 
astabateas, yasan beste, 
bestemodubeten. 
GALDERA. Burduntzia ez zen 
eroaten txorizoa sartzeko? 
SANTOS. Berebai, berebai. 
GALDERA. Santa Agedan edo 
Apalazio egunean? 
SANTOS. Santa Ageda egunean 
asko, geyen. Beti beti 
burruntzia, beti usoridao... 
sertute, seinde 
Apalasioegunean bebai; 
baigeyago Santagedaegunean; 
Santagedaegunean 
eroateisinsan. 
GALDERA. Arrautzak otzaran 
eta txorizoa... 
SANTOS. Txorizoak 
burruntzian, da mortzillak 
bebai, mortzilla bebai, 
edourdaya edo 
emotesendutzune; edo sesina 
bebai, sesina ardiena edo 
beyena edo otesana. 
 

SANTOS. Hori ja ez zan 
otzara, otzarea baino zesto 
bat, horretariko zer 
bategaz, asta bategaz, ja 
zan beste, beste modu baten.
GALDERA. Burduntzia ez zen 
eroaten txorizoa sartzeko? 
SANTOS. Bere bai, bere bai. 
GALDERA. Santa Agedan edo 
Apalazio egunean? 
SANTOS. Santa Ageda egunean 
asko, gehien. Beti-beti 
burruntzia, beti usu hori 
dago... zertuta, zein eta 
Apalazio egunean bere bai; 
baia gehiago Santa Ageda 
egunean, Santa Ageda egunean 
eroaten izan zan. 
GALDERA. Arrautzak otzaran 
eta txorizoa... 
SANTOS. Txorizoak  
burruntzian, eta mortzilak 
bere bai, mortzilak bere 
bai, edo urdaia edo ematen 
zendutsena; edo zezina bere 
bai, zezina ardiarena edo 
behiarena, edo egoten zana. 
 

   
ARATUZTE 
Santosen bertsioa 
 
 

Aratuzte asteartean gazteek urteten zuten, mutilek 
neska jantzita eta neskek mutil jantzita, arpegia kedarraz 
tindaturik, edo media batez desitxuraturik. Jendea 
ikaratzea helburu zutela, oihuka eta joka ibiltzen ziren 
baserrietan. Azken hogeita hamar urte honetan ez da gehiago 
horrela egiten. 
 

GALDERA. Gero Kanporamartxo 
edo Karnabal: disfrazatzeko 
eguna zen hemen? Eske 
ibiltzen zineten? 
SANTOS. Karnabal, Karnabal, 
Karnabal ... Ori, orisen 
egunbete jentasko  
susteu... kristonbildurre 
pasetauesan: difraseau, 
degero yoan etzetara  
yoiten. Bayes eskeeser,  
e? Nikestot sekulentzun  
eske orretan egunorretan, 
Karnabalegunean.  
Oin disfrasautekosi 
jenteasko bai. Jenteasko, 

 GALDERA. Gero Kanporamartxo 
edo Karnabal: disfrazatzeko 
eguna zen hemen? Eske 
ibiltzen zineten? 
SANTOS. Karnabal, Karnabal, 
Karnabal ... Hori, hori zan 
egun bat jente asko 
sustatu... Kristoren 
beldurrak pasetan euazan: 
disfrazatu eta gero joan 
etzeetara joiten. Baia ez 
eske ezer, e? Nik ez dot 
sekula entzun eske horretan 
egun horretan, Karnabal 
egunean. Orain disfrazatuta 
ikusi jente asko bai. Jente 
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osea etorrite: 
- Joe! Disfrasebat 
ipinibeadou, yoanbeadu 
urlienetzera, de 
deitubeadotzou... 
GARI. Asustetan, es? 
SANTOS. Bai, ikeraiten 
jenterari. 
GALDERA. Elkarregaz mutilak 
edo zelan? 
SANTOS. Mutilbi, edo 
neskabat, berebai ori, edo 
neskabidiru: orisen  
bardin e? mutile  
seineskak e? 
GALDERA. Elkarregaz neskak 
eta mutilak?  
SANTOS. Elkarregas estot, 
estot... Bai, neska  
neskegas tamutil  
mulilegas.  
GALDERA. Nor sustatuteko, 
zaharrak, umeak?SANTOS. 
Edogastiek, edogasatiek; 
baidanak e? Yoan etzera 
tageitu: “Joder, nordukau? -
gustis disfrasaute 
ikusiorduen- Jo!” Bota 
gedarbatzuk etaberbaine... -
suku... nikori, 
arpegitapaute ukinarren, 
badakinordan es?- Ordun 
kanbiau bosa gustis, dein 
ori, olango 
plantabatzu, beti beti  
itesanori. 
GALDERA. Eta zertaz 
disfrazatu? 
SANTOS. Bueno, orduene 
sakubetzuk, mediyak 
orretariko... bueno  
mediak, ba luse sartu 
buruti, debigoteba  
barruti, igual neskabat 
bigotebate pintatute  
seragas au... ba 
gedarreagas. Seordun 
gedarreasana egitengendusan 
olangoserak, arpegie:  
- Aibadios! Ba, baltzori 
nordok eta? 

Oribai, oriisinde beti. 
Bayeseske eser e? 
GALDERA. Noiz egiten zenuten 
Karnabala, igandean? 
SANTOS. Ori... ortxe bai 
isingosan...  

asko, o sea, etorri eta: 
- Joder! Disfraze bat ipini 
behar dugu, joan behar dugu 
urliaren etzera, eta deitu 
behar deutsogu... 
GARI. Asustetan, ez? 
SANTOS. Bai, ikara egiten 
jenteari. 
GALDERA. Elkarregaz mutilak 
edo zelan? 
SANTOS. Mutil bi, edo neska 
bat, bere bai hori, edo 
neska bi edo hiru: hori zan 
bardin e? mutilak zein 
neskak e? 
GALDERA. Elkarregaz neskak 
eta mutilak? 
SANTOS. Elkarregaz ez dot, 
ez dot... Bai, neska 
neskagaz eta mutila 
mutilagaz. 
GALDERA. Nor sustatuteko, 
zaharrak, umeak? 
SANTOS. Edo gazteak, edo 
gazteak; baia danak, e? Joan 
etzera eta geitu: “Joder! 
Nor dok hau -guztiz 
disfrazatuta ikusi orduan- 
Jo!” Bota gedar batzuk eta 
berba egin... -zuk... nik 
hori, arpegia tapatuta eukin 
arren, badakit nor dan ez?- 
Orduan kanbiatu boza guztiz, 
eta egin hori, holango  
planta batzuk. Beti-beti 
egiten zan hori. 
GALDERA. Eta zertaz 
disfrazatu? 
SANTOS. Bueno, orduan  
zaku batzuk, mediak 
horretarikoak... bueno 
mediak, ba luzeak sartu 
burutik, eta bigote bat 
barrutik, igual neska bat 
bigote bat pintatuta 
zeragaz, hau... ba 
gedarreagaz. Zer orduan 
gedarreagaz egiten genduzan 
 holango zerak, arpegia:  
- Aiba Dios! Ba, baltz hori 
nor dok eta?  

Hori bai, hori izan da 
beti. Baia ez eske ezer e? 
GALDERA. Noiz egiten zenuten 
Karnabala, igandean? 
SANTOS. Hori, hortxe bai 
izango zan... 
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GARI. Martitzena. 
SANTOS. Bai, bai, 
martitzenean isingosan, 
martitzena isingosan. 
Martitzena, ba bai bai. 
GALDERA. Egunez ala gauez? 
SANTOS. Egunes, egunes, 
egunes. Dagaue bueno...  
bai egunes -bardin seinde 
Santageda: Santageda 
sekulestotegunes  
Arbitzen ekosi kantakiñor, 
osea nire lenaokoetzean 
gaubes-; oriegunes 
(Karnabala), orisenegunes. 
Klaro, segaubian  
estosuikusten personaori, 
disfrasatua estosuikusten: 
egunesan. 
GALDERA. Noiz arte egin da? 
SANTOS. Bueno, ba ori 
isingoda... amabost...  
oin ogetamarurte  
ingururarte. 
Ogetamarurterikonantza ya... 
emenegingoda (kalean, 
Zubiaurren), baya orties, 
ortiesta olangorikeiten. 

GARI. Martitzena.  
SANTOS. Bai, bai  
martitzenean izango zan, 
martitzena izango zan. 
Martitzena, ba bai, bai. 
GALDERA. Egunez ala gauez? 
SANTOS. Egunez, egunez, 
egunez. Eta gaua, bueno... 
baia egunez -bardin zein-eta 
Santa Ageda: Santa Ageda 
sekula ez dot egunez 
Arbaitzan ikusi kantak inor, 
o sea nire lehenengoko 
etzean gaubez-; hori egunez 
(Karnabala), hori zan 
egunez. Klaro, zer gaubean 
ez duzu ikusten pertsona 
hori, disfrazatua, ez duzu 
ikusten: egunez zan. 
GALDERA. Noiz arte egin da? 
SANTOS. Bueno, ba hori 
izango da... hamabost... 
orain hogeita hamar urte 
ingurura arte. Hogeita hamar 
urterik honantza ja...  
hemen egingo da (kalean, 
Zubiaurren), baia hortik ez, 
hortik ez da holangorik 
egiten. 

 
 
 
KANPORAMARTXO 
Santosen bertsioa 
 
 

Kanporamartxon umeak basora joaten ziren arratsaldean, 
beti nagusi batekin su egiten baitzuten, eta txitxiburruntzi 
erre eta jaten zuten. Ez ziren beti leku berera joaten.  
 

GALDERA. Eta Kanporamartxo? 
SANTOS. Bueno, Kanporamartxo 
eginde beti, deoinbere 
egitenda, orduen... 
GALDERA. Hori da umeendako. 
SANTOS. Bai. Gure, gureseran 
betisinda geyenumiak. 
Orrestotekosi jente 
nagosiasko saten:  
“Bueno banoa...” Neuk e? 
GARI. Saarrena igual 
umeekas... zaarbat eta 
normalean andrea. 
SANTOS. Ori, umeakas yoan 
saarbat, sarri.  
Dabakisu sergati? 

 GALDERA. Eta Kanporamartxo? 
SANTOS. Bueno, Kanporamartxo 
egin da beti, eta orain bere 
egiten da, orduan... 
GALDERA. Hori da umeendako. 
SANTOS. Bai. Gure, gure 
zerean beti izan da gehien 
umeak. Hor ez dot ikusi 
jente nagusi asko esaten 
“Bueno, banoa...” Neuk, e? 
GARI. Zaharrena igual 
umeekaz... zahar bat eta 
normalean andrea. 
SANTOS. Hori, umeakaz joan 
zahar bat, sarri. Eta 
badakizu zergaitik? Badakizu 
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Bakisusegati yoatesan 
geyengeyen? Se orretan 
egunorretan eitesan sue 
mendien, degueseuskun 
itxitenyoaten suegaiti:  
“Joe! Suegiteko yoanbeadau 
nagosibatek”.  

Debueno, ordun  
yotesan nabosibat  
suegiten.  
GALDERA. Txitxiburruntzi 
egiteko? 
SANTOS. Bai bai, 
txitxiburruntziiteko. De 
bueno, jode txitxiburruntzi 
oin gureumeape, oride 
geingustenyakina, e? 
 
GALDERA. Igandean zen, ezta, 
goizean ala arratsaldean? 
GARI. Bostetan, bostak, 
seirak... merienda denporan.
SANTOS. Arratzaldean, 
arratzaldean. Bai bai, 
arratzaldean urtein deor, 
bai, yoanda... 
GALDERA. Zenbat ume talde 
batean? Dotzena bat edo? 
SANTOS. Bueno, ausunekoak. 
Se nik... Bueno dosena... 
baegoan dosenabat, 
dosenabat, bayespegoan 
bospaño, edolaubaño, 
balaurek. Ori beti, beti; 
alderdibatekoak e?  
Etabueno, es es, baye 
orreitan eitesan e, guku 
Oketabetigiño... Oketagiño 
etortegintzan, e?  
Osea jenteyoatesan. 
Dayoatengintzen igual 
ogeimutil edogetamarredo, 
danak, mendira. 
GALDERA. Beti mendi 
berdinera? 
SANTOS. Es es es. Guk 
edoseinmenditara: 

“Bueno, Kanporamartxo 
yoanbearduu, aurten 
yoanbearduu Asentziolara”: 
bueno, Asentziolara. 
“Yoanbeardu Makatzara”: 
Makatzara. “Yoan beadu 
Lakidera”: Lakidera.  

Ori bai, betieukinduus, 
estuukin mendi  
fijobat sertute, beti  

zergaitik joaten zan gehien-
gehien? Zer horretan egun 
horretan egiten zan sua 
mendian, eta guri ez euskuen 
itxiten joaten suagaitik: 
“Joder! Su egiteko joan 
behar dau nagusi batek”.  

Eta bueno, orduan 
joaten zan nagusi bat su 
egiten. 
GALDERA. Txitxiburruntzi 
egiteko? 
SANTOS. Bai, bai, 
txitxiburruntzi egiteko. Eta 
bueno, joder txitxiburruntzi 
orain gure umeak bere, hori 
da gehien gustetan jakiena, 
e? 
GALDERA. Igandean zen, ezta, 
goizean ala arratsaldean? 
GARI. Bostetan, bostak, 
seirak... merienda denporan.
SANTOS. Arratsaldean, 
arratsaldean. Bai, bai, 
arratsaldean urtein eta hor, 
bai, joan eta... 
GALDERA. Zenbat ume talde 
batean? Dotzena bat edo? 
SANTOS. Bueno, auzunekoak. 
Zer nik... Bueno dotzena... 
baegoan dozena bat, dotzena 
bat, baia ez baegoan bost 
baino, edo lau baino, ba 
laurak. Hori beti, beti; 
alderdi batekoak, e?  
Eta bueno, ez, ez baia 
horreetan egiten zan, guk 
Oketabeheitigino... 
Oketagino etorten gintzan, 
e? O sea, jentea joaten zan. 
Eta joaten gintzen igual 
hogei mutil edo hogeita 
hamar edo, danak, mendira. 
GALDERA. Beti mendi 
berdinera? 
SANTOS. Ez, ez, ez. Guk 
edozein menditara:  

“Bueno, Kanporamartxo 
joan behar dugu, aurten joan 
behar dugu Asentziolara”: 
bueno, Asentziolara. 
“Joan behar dugu Makatzara”:
Makatzara. “Joan behar dugu 
Lakidera”: Lakidera.  

Hori bai, beti eukin 
duguz, ez dugu eukin mendi 
fijo bat zertuta, beti 
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batera edobestera: ori, 
oriolan eiteisinduguk;  
oin bakotxak... 
GALDERA. Eta gero merienda 
egin eta etxera. 
SANTOS. A bai, meriendaegin 
tageroetzera. Orisinde 
Kanporamartxo. 
 

batera edo bestera: hori, 
hori holan egiten izan dugu 
guk; orain bakoitzak... 
GALDERA. Eta gero merienda 
egin eta etxera. 
SANTOS. A bai, merienda egin 
eta etzera. Hori izan da 
Kanporamartxo. 

   
ASTE SANTUA ETA PAZKOA 
Santosen bertsioa 
 
 

Aste Santuko ospakizunak gogoratzen ditu Santosek: 
misioak, errosarioak, kalbarioak eta, bereziki, kantuek 
sortzen zuten hunkidura. Handia zen orduan apezen eragina, 
eta misio bat huts egitea hoben astuna zen. 

Pazko, berriz, frakak estrainatzeko edo arroparik 
onena janzteko eguna zen, eta komunioa hartzekoa.  
 

GALDERA. Aste Santuan zer 
zen? 
SANTOS. Bueno, Astesantua 
guretzakosan itzela. Se 
yoanbeasendun  
-seinbetegunda Astesantuak  
eukitenuena?- Astegustie ta 
leenagos... 
GARI. Aurrekoastean? 
SANTOS. Aurrekoastean es, 
nosastensan Astesantue? 
GALDERA. Erramu igandean. 
SANTOS. Errame... 
Erramuegunean. Orduan 
erramue, erramues 
yoanbearsendun beti. 
Artuerramue tayoanbeasendun. 
Eta gero errosarioetara 
takalbarioetara yoanbeasan, 
bueno, bueno...! 
Kalbarioasireana... Da 
misiñoak. Misiñoak, (Gariri) 
 suakordaukosaa  
misiñoakas seansiran. 
GALDERA. Urtero misinoak? 
SANTOS. Guk urtero urtero 
misiñoak. Eta yoatorduen, 
jo! Orduan misiñoba 
falletea, egunmeten 
misiñobafalletea edo 
errosariobatera falletea  
san pekaturimortalena  
itea. Orisen, orisen  
mortal. Eta yoan de 
elesportalean,  

 GALDERA. Aste Santuan zer 
zen? 
SANTOS. Bueno, Aste Santua 
guretzako zan itzela. Zer 
joan behar zenduan -zeinbat 
egun da Aste Santuak eukiten 
euana?- Aste guztia eta 
lehenagoz...  
GARI. Aurreko astean? 
SANTOS. Aurreko astean ez, 
noiz hasten zan Aste Santua?
GALDERA. Erramu igandean. 
SANTOS. Errame... Erramu 
egunean. Orduan, erramua, 
erramuagaz joan behar 
zenduan beti. Hartu erramua 
eta joan behar zenduan. Eta 
gero errosarioetara eta 
kalbarioetara joan behar 
zan, bueno, bueno...!  
Kalbarioak zirean... Eta 
misinoak. Misinoak, (Gariri) 
zu akordatuko zara 
misinoakaz zelan zirean. 
GALDERA. Urtero misinoak? 
SANTOS. Guk urtero-urtero 
misinoak. Eta joate orduan, 
jo! Orduan misino bat 
falletea, egun baten  
misino bat falletea edo 
errosario batera falletea 
zan pekaturik mortaleena 
egitea. Hori zan, hori zan 
mortal. Eta joan eta 
eleizportalean, 
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elesportalean 
abadeaetorteorduen 
mosuemonaistia eskuen, 
buf...! Donkarmelogas, 
estait akordaukobasara 
(Gariri), gu 
mutikotxukisiteorduen, 
bueno, dejente nabosi e?: 
yoan, txapelakendu de 
bueno...  

Gero arrosarioa 
tamisiñoak. Errosarioasan, 
bueno, bueno... aisen la 
leche. Da serak, kalbarioak, 
kalbarioak... Egonsan ni 
mutikotxikiisitedun  
-bi (pertsona) otensirean 
kalbarioakantetan, 
biakildedaos- bayesan 
emozionante terrible.  
Nikaur gustaukolaskit 
ekosten, ekosten olangobat; 
segaur estaikosten,  
es? Sergati? Espabere 
sanai... jenteakukiteuen, 
jentenagosik  
eukiteuen fedea orren, 
orreri kalbarioari...! 
Ayentzutia san... 
GALDERA. Aste guztian 
egunero? 
SANTOS. Egunero egunero 
yoatesiran errosariora  
ta kalbariotara. Orisen,  
bueno nikestakit... 
GALDERA. Arratsaldean, ezta?
SANTOS. Bai bai bai 
arratzaldean, arratzaldean. 
Orieukitengendun. 
Gerokonfesetea: esana 
konfesetan desde luego, 
orreitan egunortan 
urtegustiko otesanolan,  
e? 
GALDERA. Eta Pazko egunean? 
SANTOS. Bueno, Paskoegunean 
gukeukitengendun gausebat, 
oride terriblea:  
Paskoegune yaudebarrie  
aurrerantza ta sean... 
Paskogunean -suek es, suek 
igual serago- baya guk 
urtero urtero egitengenduen 
sera, frakabarriek  
estrenau, alauenak, 
Paskoegunean. Orisen 
terriblea. Desauenak  

eleizportalean abadea  
etorte orduan mosua  
emon ahaztea eskuan,  
buf...! Don Karmelogaz, ez 
dakit akordatuko ba zara 
(Gariri), gu mutikotxuak 
izate orduan, bueno,  
eta jente nagusia, e?:  
joan, txapela kendu eta 
bueno...  

Gero arrosario eta 
misinoak. Errosarioa zan, 
bueno, bueno... hai zan la 
leche. Eta zerak, 
kalbarioak, kalbarioak... 
Egon zan, ni mutiko txikia 
izate orduan -bi (pertsona) 
egoten zirean kalbarioak 
kantetan, biak hilda dagoz- 
baia zan emozionante 
terrible. Nik gaur gustatuko 
leuskit ikusten, ikusten 
holango bat; zer gaur ez da 
ikusten, ez? Zergaitik? 
Ezpabere zan hai... jenteak 
eukiten euan, jente nagusiak 
eukiten euan fedea horren, 
horreri kalbarioari...! Hai 
entzutea zan... 
GALDERA. Aste guztian 
egunero? 
SANTOS. Egunero-egunero 
joaten zirean errosariora 
eta kalbarioetara. Hori zan, 
bueno nik ez dakit... 
GALDERA. Arratsaldean, ezta?
SANTOS. Bai, bai, bai, 
arratsaldean, arratsaldean. 
Hori eukiten genduan. Gero 
konfesetea: ez zana 
konfesetan desde luego, 
horreetan egun horreetan 
urte guztiko egoten zan 
holan, e? 
GALDERA. Eta Pazko egunean? 
SANTOS. Bueno, Pazko egunean 
guk eukiten genduan gauza 
bat, hori da terriblea: 
Pazko eguna ja udabarria 
aurrerantza eta zerean... 
Pazko egunean -zuek ez, zuek 
igual zerago- baia guk 
urtero-urtero egiten genduan 
zera, fraka barriak 
estrenatu, ahal euanak, 
Pazko egunean. Hori zan 
terriblea. Eta ez euanak 
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egiten, jode, yaitensan  
“la ostras”, Paskoetan. 
Tafrakak, frakasien asko 
fraka, banormalak 
ibiltensianak. Baori bai, 
Paskoegunian san, ostras: 
aixek, aixefrakaik  
sertutea, de gero 
komunioartu, tejode ya 
paretasara bueno, 
Paskoegunasan fenomenala. 
Baipaskoegunean urteko 
erroparik onenak, Gabonetan 
baiñobeak eroatensirean 
Paskoegunean elexara. 
GARI. Eta neskatoak Corpus 
egunean igual, pentzetan 
dot.  
SANTOS. Corpus... Bai, 
isileike, isileike. Bai 
Paskoegune guretzako san 
terriblea, osea, sertuteko. 

egiten, joder, ja egiten zan 
“la ostras”, Pazkoetan. Eta 
frakak, frakak zirean asko 
fraka, ba normalak ibilten 
zireanak. Baia hori bai, 
Pazko egunean zan, ostras: 
haiexek, haiexek fraka haik 
zertutea, eta gero komunioa 
hartu, eta joder, ja paretan 
zara bueno, Pazko eguna zan 
fenomenala. Baia Pazko 
egunean urteko erroparik 
onenak, Gabonetan baino 
hobeak eroaten zirean Pazko 
egunean eleizara. 
GARI. Eta neskatoak Corpus 
egunean igual, pentsetan 
dot.  
SANTOS. Corpus... Bai, izan 
leike, izan leike. Baia 
Pazko eguna guretzako zan 
terriblea, o sea, zertuteko.

 
 
 
 
GARIZUMA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Garizuman egunero egiten ziren kalbarioak. Angelak 
gogorarazten du urte guztia ospatzen zela elizan: maiatzean 
loreak, ekainean Jesusen Bihotza... etabar. 

Kalbariotik zetozenei izutzera urten zieten gazteek, 
izara jantzita eta kalabaza eskuetan, buru-hezur gisa.  
 

ANGELA. Gauetan egitensirean 
kalbarioak. Emene, ementxe 
Uriguitin, ba urtegustia 
elexan egitengenduen. 
Garisuma gusti gusti  
gustin kalbarioak, 
Garisuman. Mayetzean Lorak. 
Gero Jensusen Biotzenak, 
bederatziurrune. 
Sanantoniona: Sanatoniori, 
baerres igual berrogetamar 
kandela iminitee? 
Berrogetamar kandela.  
Gero, otubre, 
urribigarrenean, 
Errosariokoile, errosarioa 
ilgustin. Gero Domusantutan 
arimennobenea. Ba urtegusti 
egitengendun. 
Da gasteak ordun -emen 

 ANGELA. Gauetan egiten 
zirean kalbarioak. Hemen, 
hementxe, Urigoitin, ba urte 
guztia eleizan egiten 
genduan. Garizuma guzti 
guzti guztian kalbarioak, 
Garizuman. Maiatzean Lorak. 
Gero Jesusen Bihotzenak, 
bederatzi-urruna. San 
Antoniorena: San Antoniori, 
ba errez igual berrogeita 
hamar kandela iminita, e?  
Berrogeita hamar kandela. 
Gero, oktubre, urri 
bigarrenean, Errosarioko 
hilea, errosarioa hil 
guztian. Gero Domusantutan 
arimen nobenea. Ba urte 
guztia egiten genduan. 

Eta gazteak orduan  
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ongitxi bisigara,  
baye ordun jenteasko 
bisitensirean- diguala  
kalabaseagas ein karabelabat 
da imini barrun argie  
tigual urten, daenee!!!  

-hemen orain gitxi bizi 
gara, baia orduan jente asko 
biziten zirean- eta igual 
kalabazeagaz egin kalabera 
bat eta imini barruan argia 
eta igual urten, eta enee!!!

 
Segida, Kalabaza eta izara IV. kap. “Agerpenak”.  

 
 
 
 
DONIBANE 
Angelaren bertsioa 
 
 

Donibane bezperan elorrizko gurutzeak egiten ziren: 
haietan erramu bedeinkatua, Kandelarioko argizari tanto bat 
eta Pazkoz bedeinkatu ur pixkat. Iluntzean soroetara eramaten 
zituzten gurutzeak eta txoko batean sartu, aldi berean 
lastozko zuziak (pollak) pizturik zerabiltzatela eskuetan, 
kantuz; ikusgarria eta ederra zen argi guzti horiek sorotik 
soro gauez ibilki. Orain ez da gehiago egiten, salbu etxe 
bakar batzuetan, hala nola Erramonenean. 

Goizean lizarra ipini, sendabelarrak bildu, baita 
ihintzean oinutsik ibili ere aitzinean, osasunarentzat ona 
zelakoan. Ilea eta hatzazalak azkartzeko egun hartan ebaki 
behar ziren.  

Angelaren senarra Jose Mari, etxeko laguna Erramon eta 
Gari ere izan ziren elkarrizketan. Hodeia bedeinkatu esan 
ondoan aipatu zen Donibane. 
 

GARI. Eta San Juanetan 
egiten zan zeredozer? 
ANGELA. Ta Sanjuanetan,  
bai, Sanjuanetana etze... 
etzekoak, bakotxak, ori 
arantzia, arantzea... 
JOSE MARI. Elorriarantzea. 
ANGELA. Arantzea badakisu  
ser dan? Elorriarantzeagas 
itesirean gurutzeak, 
gurutzeak, olango, olango 
satibet, gurutzetxu... 
Deitesirean olan  
sabaldu, ba... daudie 
tronkoa esta? Dolasabaldu 
(eskuez jestua eginez) da 
orrimini beste gurutz... 
beste sertzubet (zotz bat) 
gurutzegiteko.  
Eta gero, Erramuegunian 
eitesirean, Erramuegunian  
-oinberegitendaori-  
erramu bedeinketu,  
elexean. Dai  

 GARI. Eta San Juanetan 
egiten zan zeredozer? 
ANGELA. Eta San Juanetan, 
bai, San Juanetana etze... 
etzekoak, bakoitzak, hori 
arantzea, arantzea... 
JOSE MARI. Elorri-arantzea. 
ANGELA.  Arantzea badakizu 
zer dan? Elorri-arantzeagaz 
egiten zirean gurutzeak, 
gurutzeak, holango, holango 
zati bat, gurutzetxu...  
Eta egiten zirean holan 
zabaldu, ba... daudie 
tronkoa ezta? Eta holan 
zabaldu (eskuez jestua 
eginez) eta hor imini beste 
gurutz... beste zertzu bat 
(zotz bat) gurutzea egiteko. 
 Eta gero, Erramu 
egunean egiten zirean, 
Erramu egunean -orain bere 
egiten da hori- erramua 
bedeinkatu, eleizean. Eta 
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eukitesendun gordeta 
kamaran. Da olangojabat, 
aibedeinketue,  
ojabatimini an kurutzeari,  
aibedeinketute. 

Dagero 
Kandelarioegunean bere  
-oinbere itendis- 
Kandelarioegunean bere 
bedeinketutendis kandelak. 
Dalango kandela bedeinketuen 
gotatxubet edo bota da 
egitesendun solo  
bakotxarako gurutzebat ...  

Tagero, 
urbedeinkatuebere 
eukitensendun Paskoetan 
bedeinketutesan elexean 
urbedein... Tekartzendun 
botillabaten,  
tetzean ai beti 
eukitensendun ...  

Solo bakotxeko 
gurutzebat. Sanjuan, 
Sanjuanegunean 
eroatensirean, da 
sartutemintensendusen. Da, 
sartute emintensedusen da 
gero eitensirean olango 
serbatzuk, ba gariegas  
-pollak esatendotzogu, 
galtzupollak-. Leenago, 
oinemen garirik 
estuukuxetan, baileenago 
eitesirean, ba trillau 
asauak esatengeuntzen. Bai 
bestobatzuk egitedotzien 
trillaubarik ganaduekas,  
jo, surrau esta?  
Dorrek isitensirean  
pollak: olango luseluseak,  
bastante aundiak, e?  
luseak. Orretariko 
partidebakuxu de gero, ba 
solorik solo ai isitute: 
 
“Sanjuan bagilean, 
“Denporederrean, 
“Sapoak eta subiak erre,  
“Arto ta garia kaxan ondo   
   gorde.” 
 

Ta kantetan. Da  
orixe kantau tekantau 
tekantau solo gustitati 
... yagoteko. 
... 

hai eukiten zenduan gordeta, 
kamaran. Eta holango hoja 
bat, hai bedeinkatua, hoja 
bat imini han gurutzeari, 
hai bedeinkatuta. 

Eta gero Kandelario 
egunean bere -orain bere 
egiten diraz- Kandelario 
egunean bere bedeinkatuten 
diraz kandelak. Eta holango 
kandela bedeinkatuaren 
gotatxu bat edo bota eta 
egiten zenduan solo 
bakoitzarako gurutze bat ... 
 Eta gero,  
ur bedeinkatua bere eukiten 
zenduan Pazkoetan 
bedeinkatuten zan eleizan  
ur bedein... Eta ekarten 
zenduan botila baten, eta 
etzean hai beti eukiten 
zenduan ...  

Solo bakoitzeko  
gurutze bat. San Juan,  
San Juan egunean eroaten 
zirean, eta sartuta  
iminten zenduzan. Eta, 
sartuta iminten zenduzan eta 
gero egiten zirean holango 
zer batzuk, ba gariagaz  
-pollak esaten deutsegu, 
galtzu-pollak-. Lehenago, 
orain hemen garirik ez dugu 
kuxetan, baia lehenago 
egiten zirean, ba trillatu 
azauak esaten geuntsen. Baia 
beste batzuk egiten eutsien, 
trillatu barik ganaduakaz, 
jo, zurratu, ezta? Eta 
horreek izaten zirean 
pollak: holango luze-luzeak, 
bastante haundiak, e? 
luzeak. Horreetariko partida 
bat kuxu eta gero, ba 
solorik solo hai izetuta: 
 
“San Juan bagilean, 
“Denpora ederrean, 
“Sapoak eta subeak erre,  
“Artoa eta garia kaxan ondo 
   gorde.” 
 

Eta kantetan. Eta 
horixe kantatu eta kantatu 
eta kantatu solo guztietatik 
... jagoteko. 
... 
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Eta ni akordetanas  
-orain yaori galdude,  
bai akordetanasa- ori 
Samartinaldrean beregaube  
-gautute ori, e? gaubian, 
besperan- da Sanmartin  
aldean ekostesan 
sologustitan pollakas 
argieke batetibestera 
dabisela. Polite isitesan, 
e? Orikostunbrea galdude. 
GARI. Biztuta pollak 
(antortxa moduan), korrika 
solo gustietatik. 
JOSE MARI. Dauso gusik,  
e? 
ANGELA. Danak, e? Bakotxa 
bere (soloan). 
GALDERA. Orduan eroaten 
ziren gurutzeak? 
ANGELA. Orduan eroatensirean 
gurutzeak, gaues. 
GALDERA. Non ezartzen ziren 
soloaren erdian? 
ANGELA. Iskiñatxu beten 
iskiñan. Ya gukero 
kostunbreori galdudugu;  
bai Padilla -orain urtebi 
ilsen es?- oinurtebi  
ilsen Padilla ak 
betiegiteuesan, untxebere. 
ERRAMON. Gureanbere 
itedugu... 
ANGELA. Suenean  
egitedusue suepelan? Ein 
dosues... Ba gukestuu  
iten. Orreperebai  
egiteudies orreinetzean, 
bai. 

Eta ni akordetan naz  
-orain ja hori galdu da, 
baia akordetan naz- hori San 
Martin aldrean bere gauba  
-gaututa hori, e? gaubean, 
bezperan- eta San Martin 
aldean ikusten zan solo 
guztietan pollakaz argiak 
batetik bestera dabiltzala. 
Polita izaten zan, e? Hori 
kostunbrea galdu da.  
GARI. Biztuta pollak 
(antortxa moduan), korrika 
solo guztietatik. 
JOSE MARI. Eta auzo guztiak, 
e? 
ANGELA. Danak, e? Bakoitzak 
bere (soloan). 
GALDERA. Orduan eroaten 
ziren gurutzeak? 
ANGELA. Orduan eroaten 
zirean gurutzeak, gauez. 
GALDERA. Non ezartzen ziren 
soloaren erdian? 
ANGELA. Izkinatxu baten 
izkinan. Ja guk gero 
kostunbre hori galdu dugu 
baia Padilla -orain urte bi 
hil zan ez?- orain urte bi 
hil zan Padilla hak beti 
egiten euazan oraintxe bere.
ERRAMON. Gurean bere egiten 
dugu... 
ANGELA. Zuenean egiten duzue 
zeuek bere holan? Egin 
dozuez... Ba guk ez dugu 
egiten. Horreek bere bai 
egiten daudiez, horreen 
etzean, bai. 

 
Donibane goizeko erritoak hauexek ziren: etxean lizarra 

ipintzea, sendabelarrak biltzea eta inuntzean ibiltzea. 
 

ANGELA. Gero etzean, 
etzeanipiñi ori, lexarra, 
lexarrarramea, olango 
loratxubatzukas adornaute. 
JOSE MARI. Gosean goseti. 
ANGELA. Da nik estoto, 
estoto... estakit 
orripedarrok seartutesen, 
baye leenagokoaka, ba 
nireamaketa, nireamamaketa 
oneik danok, ba batutodisen 
Sanjuangoxan bedarrak asko 
erremedioakeiteko.  

 ANGELA. Gero etzean, etzean 
ipini hori, leizarra, 
leizarra erramea, holango 
loratxu batzukaz adornatuta.
JOSE MARI. Goizean goizetik.
ANGELA. Eta nik ez dot, ez 
dot... ez dakit horreek 
bedarrok zer hartuten zan, 
baia lehenagokoak, ba nire 
amak eta, nire amamak eta 
honeek danok, ba batuten 
eudiezan San Juan bedarrak 
asko erremedioak egiteko. 
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Edo... 
JOSE MARI. Pulmoni 
bedarraketa... 
ANGELA. Pulmonie eukinorduno 
pulmonibedarrak. Eta 
katarrorako... Begik 
badaukasus gaxorik 
begiekarbitako da. 

Eta orrikostunbreak 
otesirean, Sanjuangoxana 
billusiki... ba 
Sanjuaniñuntzean 
bueltabatzuk einbiadisela 
osasunona eukitekota... 
anbedarrean bueltabatzuk  
einbeasireala. 
GALDERA. Iraulka? 
ANGELA. Iraulka inbeasala 
osasunona eukiteko. 

Atzasala perebai, 
atzasalapere Sanjuanegunian 
apurtxubete  
puntetxukebagi. 
JOSE MARI. Da ullia berebai.
ANGELA. Da ulliabere 
apurtxube puntetxuebagi, 
Sanjuanegunian. Orrek 
kostunbregotesirean:  
ullia apurtxubetebagi, gero 
urtetauela fuerteago 
Sanjuanegunian ebagieskero. 
JOSE MARI. Gureaitek 
mutikotan beti 
ebagiteuskun... 
GALDERA. Zuk egin duzu 
holangorik? 
ANGELA. Bai, iños egindo 
pai. 
 

Edo... 
JOSE MARI. Pulmoni-bedarrak 
eta... 
ANGELA. Pulmonia eukin 
orduan pulmoni-bedarrak. Eta 
katarrorako... Begiak 
badaukazuz gaisorik begiek 
garbitako eta. 

Eta horreek kostunbreak 
egoten zirean, San Juan 
goizean biluzik... ba San 
Juan inuntzean buelta batzuk 
egin behar dirazela osasun 
ona eukiteko eta...  
han bedarrean buelta batzuk 
egin behar dirazela. 
GALDERA. Iraulka? 
ANGELA. Iraulka egin behar 
zala osasun ona eukiteko. 

Hatzazalak bere bai, 
hatzazalak bere San Juan 
egunean apurtxu bet 
puntatxuak ebagi.  
JOSE MARI. Eta ulea berebai.
ANGELA. Eta ulea bere  
apurtxu bat puntatxua ebagi, 
San Juan egunean. Horreek 
kostunbreak egoten zirean: 
ulea apurtxu bat ebagi, gero 
urteten euala fuerteago San 
Juan egunean ebagi ezkero. 
JOSE MARI. Gure aitak 
mutikotan beti ebagiten 
euskun... 
GALDERA. Zuk egin duzu 
holangorik? 
ANGELA. Bai, inoiz egin dot 
bai. 

 
 
 
DONIBANE 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofik ez du gehiago etxe aurrean surik egiten, baina bai 
etxearen inguruan ibili zuzi bat pizturik eskuetan duela, 
paperez egina bada ere; Angelak eta Santosek aipatu duten 
polla piztuen errito bera dateke, etxea jagoteko. 
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DONIBANE  
Santosen bertsioa 
 
 

Donibaneko erritoei buruz informazio zabala eta zehatza 
eman zuen Santosek. Bezperan, etxeko jaunak erramu egurrez 
eta osto bedeinkatuz egiten zituen gurutzeak. Gero, kantuen 
eta lasto-polla piztuen artean eramaten zituzten soloetara, 
eta bakoitzean bana sartu, ur bedeinkatua ere botaz. Baserri 
guztietan berdin egiten zuten, eta itzela zen hori ikustea 
eta entzutea. Erritoa eginda danak pozik etxera, uzta ona 
biltzeko itxaropenaz. Horrez gain, etxe aurrean ere su pizten 
zen eta ilintien gainetik jauzi.  Donibane goizean lizarrak 
ipintzen ziren etxeko atean. 
 

GALDERA. Zer egiten zen San 
Juanen? 
SANTOS. Sanjuan, Sanjuansan 
goxean lexarrak. 
Lelengobearra egitensana 
Sanjuanegunian lexarrak 
etzeanipini. Lelengo  
lelengo bearra: etzekoatetan 
lexarrak. Eta gero, 
lexarrakipinitegero,  
ein kurtzeak -bueno, 
bezperaneinde otensiren 
kurtziek, besperan  
kurtzeak. Dagero 
egunorretan, artukurtzeak 
artuerramue dayoan  
solotara urbedeinketuegas, 
bota soloetan 
etakante(tan)... selan san? 
 
“Sanjuan eta Sanpedro!  
Sanjuan lelengoko...”  

Selanda...?  
“Sapoak eta...”  
 
Jo! Oainenas akordetan  
eta. Suegin, sue  
solobastar gustietan 
detzeaurrean. 
GALDERA. Baina bezperan ez 
zen? 
SANTOS. Ai! Bai, besperan, 
oribesperansan. Suenasan 
besperan, estautzut...  
Eske saltueindot.  
Besperan. Eta gero, 
urrungogunean sanori. Bai 
besperan sologusti 
gustietara... de kurtziasan 
besperan e? Kurtziasan 
besperan. 

 GALDERA. Zer egiten zen San 
Juanen? 
SANTOS. San Juan, San Juan 
zan goizean leizarrak. 
Lelengo beharra egiten zana 
San Juan egunean leizarra 
etzean ipini. Lelengo-
lelengo beharra: etzeko 
atetan leizarrak. Eta gero, 
leizarrak ipini eta gero, 
egin kurtzeak -bueno, 
bezperan eginda egoten 
zirean kurtzeak, bezperan 
kurtzeak. Eta gero egun 
horretan, hartu kurtzeak 
hartu erramua eta joan 
soloetara ur bedeinkatuagaz, 
bota soloetan eta 
kante(tan)... zelan zan? 
 
“San Juan eta San Pedro!  
San Juan lelengoko...”  

Selan da...?  
“Sapoak eta...”  
 

Jo! orain ez naz 
akordetan eta. Su egin, sua 
solo baztar guztietan eta 
etze aurrean. 
GALDERA. Baina bezperan ez 
zen? 
SANTOS. Ai! Bai, bezperan, 
hori bezperan zan. Suarena 
zan bezperan, ez deutsut... 
Es que saltu egin dot. 
Bezperan. Eta gero, hurrungo 
egunean zan hori. Baia 
bezperan solo guzti 
guztietara... eta kurtzea 
zan bezperan e? Kurtzea zan 
bezperan. 
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GALDERA. Eta pollakaz sua 
eroaten... 
SANTOS. Bai, artu te sera, 
selan geitzeasan?  
Ondotikoak: ondotikoada 
garien e aotza, galtzua. 
GALDERA. Burua kenduta... 
SANTOS. Burua kenduta. Burua 
ya yanbeasan etzean,  
espabere esegoenbesterik e? 
(barre). Burua kenduta. 
Ayartu deyoatensiran  
solora, aye sertuten, de 
danakantuke? 
GALDERA. Danak? Zenbat 
ziren? 
SANTOS. Jodeba, ausogustiek. 
Etzebakotxetibat,  
e? Bai, betiaite, e? 
betiaite.  
GALDERA. Eta etxe guztien 
landetan? 
SANTOS. Es es es,  
bakoitxak beresoloetan, 
bakotxak aurensoloak 
bakarrik. Yoatesiran, 
guretzean aite; bestean 
Manueldefuntuen aite;  
Garai, bueno, solteruesan 
baye arebera; bakoitxa 
bereauren soloetara yoatesan 
ilintigikas, ilintikas eta 
kantukas. Baikantu 
terribleak, e?  
Enasakordetan oin, pse! 
patxadas esebes. 
GALDERA. Ilintia zer da? 
SANTOS. Fuego, fuego. 
Ilintiada sera  
ondotikoas egitensana ... 
“Guasen ilintiartute,  
benga”. 
  Ilintiegas. Ilintia 
esategontzen 
brasamodurartute 
mogituorduen sue 
urteitendau, enteitosu? 
Daukesu serbat e?  
brasea, klaro, brasea; se 
su, suebada es, bayeda 
ilintiori: artuorduen, 
axeaitedotzesu eskuas. 
GALDERA. Eta denok elkar 
ikusten zenuten, ezta? Danok 
denbora berean. 
SANTOS. Bai, bai, bai. De 
dana, danasan... Ademasan 

GALDERA. Eta pollakaz sua 
eroaten... 
SANTOS. Bai, hartu eta zera, 
zelan geitzean zan? 
Ondotikoak: ondotikoa da 
garien ahotza, galtzua. 
GALDERA. Burua kenduta... 
SANTOS. Burua kenduta. Burua 
ja jan behar zan etzean, 
ezpabere ez egoan besterik 
e? (barre). Burua kenduta. 
Hai hartu eta joaten zirean 
solora, haiek zertuten, eta 
danak kantuka? 
GALDERA. Danak? Zenbat 
ziren? 
SANTOS. Joder ba, auzo 
guztiak. Etze bakoitzetik 
bat, e? Bai, beti aita, beti 
aita.  
GALDERA. Eta etxe guztien 
landetan? 
SANTOS. Ez, ez, ez, 
bakoitzak bere soloetan, 
bakoitzak euren soloak 
bakarrik. Joaiten zirean, 
gure etzean aita; bestean 
Manuel defuntuaren aita; 
Garai, bueno, solterua zan 
baia ha bere bera; bakoitza 
bere euren soloetara joaten 
zan ilintiakaz, ilintiakaz 
eta kantukaz. Baia kantu 
terribleak, e? Ez naiz 
akordetan orain, pse! 
patxadaz ezeberez. 
GALDERA. Ilintia zer da? 
SANTOS. Fuego, fuego. 
Ilintia da zera, 
ondotikoagaz egiten zana ... 
“Guazen ilintia hartuta, 
venga”.  

Ilintiagaz. Ilintia 
esaten geuntsen  
brasa modura hartu eta 
mogitu orduan sua urteiten 
dau, entenditen duzu? 
Daukazu zerbat e? brasea, 
klaro, brasea; zer su, sua 
bada ez, baia da ilinti 
hori: hartu orduan, haizea 
egiten deutsozu eskuagaz. 
GALDERA. Eta denok elkar 
ikusten zenuten, ezta? Danok 
denbora berean. 
SANTOS. Bai, bai, bai. Eta 
dana, dana zan... Ademas zan 
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terrible, itzel, itzel, 
itzel, emosionantea, se ni, 
gure etzaldea,  
guetzaldeneti entzutesiran 
bi, lau, sei, sortzi, amar: 
amarauso, amarauso, baye 
bate aldebaten, bestea 
bestean, gauean: joe! 
egotegintzesan mutikotxuk 
balkoyan begituten,  
la ostra, bate kanteka, 
besteaperebai, 
besteaperebai, yios!  

Ya, ayeitensanean 
etzera posik, bof! ya aber, 
aber kosetxaona eitenbada! 
 
GALDERA. Eta solo guzti 
guztietan gurutze bana? 
SANTOS. Solo gustietan, 
sologustietan gurutzebana, 
bakoitxak beresoloan, e? 
GALDERA. Solo sartzean edo 
zein lekutan? 
SANTOS. Es, es, bastarrean. 
Nik esdaki segaiti 
isingosanori, se  
akurtzeak igualiteuen  
e... 
GALDERA. Lurrean sartuta? 
SANTOS. Ba, ba, bai olantxe 
sartu. 
GALDERA. Zelangoak ziren, 
txikiak? 
SANTOS. Es, 
kurtzeukikouen... seeukouen?
GARI. Metroerdi... 
SANTOS. Ba, ortxibilikosan, 
metroerdingurues, ogei 
ogetabosentimetro,  
sera. 
GALDERA. Eta zerezkoak 
ziren. 
SANTOS. Bueno, orreteuko 
sera, bai: erramu egurreas 
egitegendunguk. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
SANTOS. Egurrees, egurres. 
Gero erramuebatesala 
imintekoegurrean. 
Seapartisindori: orrie 
ipintenyakon, erramuen 
erramea, erramatxuk  
kurtzian sartute. Aibaisen 
bedeinkatua,  
aibedeinkatua. Bayegurre es, 
e? 

terriblea, itzel, itzel, 
itzel, emozionantea, zer ni, 
gure etzaldea, gure 
etzaldenetik entzuten zirean 
bi, lau, sei, zortzi, hamar: 
hamar auzo, hamar auzo, baia 
bat alde baten, bestea 
bestean, gauean; joder! 
egoten gintzezan mutikotxuak 
balkoian begituten,  
la ostra, bat kanteka, 
besteak bere bai, besteak 
bere bai, dios!  

Ja, hai egiten zanean 
etzera pozik, bof! Ja a ver, 
aver kosetxa ona egiten 
bada! 
GALDERA. Eta solo guzti 
guztietan gurutze bana? 
SANTOS. Solo guztietan, solo 
guztietan gurutze bana, 
bakoitzak bere soloan, e? 
GALDERA. Solo sartzean edo 
zein lekutan? 
SANTOS. Ez, ez, baztarrean. 
Nik ez dakit zergaitik 
izango zan hori, zer hak 
kurtzeak igual egiten 
euan... 
GALDERA. Lurrean sartuta? 
SANTOS. Bai, ba holantxe 
sartu. 
GALDERA. Zelangoak ziren, 
txikiak? 
SANTOS. Ez, kurtzeak eukiko 
euan... zer eukiko euan? 
GARI. Metroerdi... 
SANTOS. Ba, hortxe ibiliko 
zan metroerdi inguru ez, 
hogei hogeitabost 
zentimetro, zera. 
GALDERA. Eta zerezkoak 
zirean. 
SANTOS. Bueno, horrek dauka 
zera, bai: erramu egurreagaz 
egiten genduan guk. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
SANTOS. Egurra ez, egurra 
ez. Gero erramua baten zala 
iminteko egurrean. Zer 
aparte izan da hori: orria 
ipinten jakon, erramuaren 
erramea, erramatxuak 
kurtzean sartuta. Hai bai 
zan bedeinkatua, hai 
bedeinkatua. Baia egurra ez, 
e? 
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GARI. Kantuak bere bai 
egiten zirean ez? Larrenetan 
esan gura dot... 
SANTOS. Betikantuak, beti 
kantuak. Bai, bai, larrenean 
saltuegiteordun suenganeti, 
braseenganetite, jolin... 
ilintienganeti 
esandodamoduen. Bueno  
orisen dana... dana olan. 
GALDERA. Hori auzo guztiak 
elkarregaz, ez? sua. 
SANTOS. Gurianen 
bakotxaberea itauden, e? 
Bueno, lokepasakegu gaos 
apurbeseparatute,  
klaro; baserribeteti  
bestera dao distantzie 
etorduen itesiran beti...  
GALDERA. Etxeko ate ondoan? 
SANTOS. Ba bai, ateondoan, 
ateti ur. 
GALDERA. Eta edozein 
egurretaz eginda? 
SANTOS. Bai, gurean orren 
serikeseoan, beti egurre. 
Mata, matak... 
GALDERA. Gauza zaharrak ez? 
Zapata zaharrak eta hori ez?
SANTOS. Ee, es, es, es. 
Esdaolan. Sapatasarrak  
etori erretasan 
bestegausebaterako. Sugak 
etasapoaka uxatuteko 
etzeinguruti.  

GARI. Kantuak bere bai 
egiten zirean ez? Larrenetan 
esan gura dot... 
SANTOS. Beti kantuak, beti 
kantuak. Bai, bai, larrenean 
saltu egite orduan suaren 
ganetik, brasen ganetik eta, 
jolin... ilintien ganetik 
esan dodan moduan. Bueno, 
hori zan dana... dana holan.
GALDERA. Hori auzo guztiak 
elkarregaz, ez? sua. 
SANTOS. Gurianen bakoitzak 
berea egiten eudien, e? 
Bueno, lo que pasa que gu 
gagoz apur bat separatuta, 
klaro; baserri batetik 
bestera dago distantzia eta 
orduan egiten zirean beti...
GALDERA. Etxeko ate ondoan? 
SANTOS. Bai, bai, ateondoan, 
atetik hur. 
GALDERA. Eta edozein 
egurretaz eginda? 
SANTOS. Bai, gurean horren 
zerik ez egoan, beti egurra. 
Matak, matak... 
GALDERA. Gauza zaharrak ez? 
Zapata zaharrak eta hori ez?
SANTOS. Ez, ez, ez, ez. Ez 
da holan. Zapata zaharrak 
eta hori erretan zan beste 
gauza baterako. Sugak eta 
sapoak uxatuteko etze 
ingurutik.  

 
 
 
 
APOAK, SUGEAK ETA OGIGAZTAIAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Donibanez besteko errito jagoleak aipatu ditu Santosek. 
Zapatak Donibaneko suan ez baina suge edo apo bat etxe 
inguruan ikusiz geroz erretzen ziren, haien uxatzeko.  

Erbinudeen kontra Santosek ez du entzun zapatak erretzen 
zirenik; baina badaki pizti horien beldur zirela jendeak: 
baten batek jo zuen behin ogigaztai bat eta harek Gorbeian 
zituen txerriak hil zizkion.  
 

SANTOS. Sapatasarrak  
etori erretasan 
bestegausebaterako. Sugak 
etasapoaka uxatuteko 
etzeinguruti. Ori beti, 

 SANTOS. Zapata zaharrak  
eta hori erretan zan beste 
gauza baterako. Sugak  
eta sapoak uxatuteko  
etze ingurutik. Hori beti,  
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udan, udan: sapatasarbat 
egotebasan de beti; se 
usainedaukotxarra, bardin 
gomea seinde bortzegik: 
bortzegikdire sapata 
orretariko, leenaokoak. 
GALDERA. Zelangoak dira 
bortzegi horiek? 
SANTOS. Bortzegide, 
bortzegide, orike zapatos  
de mon(te)... Basora 
yoatekomoduko 
sapataselandaosen? Baye 
bean, beaukitauden,  
aspiaukitauden seragas,  
au... burriñegas, 
burriñeskoa, yoteun  
“kla, kla” sagatabat. 
Estosue, (Gariri) 
esasakordetan orregas, 
betibiltensiran orreikas 
bortzegikas emene jentea... 
Leeneoko jentenagosie 
abarkea -buenoabarka, abarka 
narruskoa beti, e? oriere 
joder...- da bortzegiek. 
GALDERA. Eta erretzen ziren 
apoak eta sugeak uxatzeko. 
SANTOS. Apoak etasugek 
uxatzeko. Seudan 
etzeinguruen, ba klaro, 
etzea, baserrin 
ingurugustideuke matea 
taseragas, daorduen  
“joe suga bat!”: 
ikustenbada sugabat, atoan 
gomabateroan eta suegin. 
GALDERA. Ikusten zen lekuan?
SANTOS. Etzeinguruen, etze 
inguruen, e? Oin 
etzetikanpora sugeri, ba... 
Etzetiurreanbasan, 
ogeimetroko esatekasubeten, 
ogeyedo amabosmetroko 
etzeinguruen, edo 
etzeenbarruen, sugebat 
ikustenbasendun, sartu 
kantinbeten -iños pasayako 
ori guri- sartu kantinbaten, 
osea balde... sartu gomabat, 
suegin bertan de kortanipini 
daai desaparesitendalata. 
Destakit olanisingobasan 
espasan, bayori  
egieda. Desugea bai, 
sugea... Sapoak estakit,  
baye sugia bildurrandiadotzo 

udan, udan: zapata zahar bat 
egoten bazan eta beti; zer 
usaina dauka txarra, bardin 
gomeak zein eta bortzegiak: 
bortzegiak dira, zapata 
horretarikoak, lehenagokoak.
GALDERA. Zelangoak dira 
bortzegi horiek? 
SANTOS. Bortzegia da, 
bortzegia da, horreek 
zapatos de mon(te)... Basora 
joateko moduko zapatak  
zelan dagozen? Baia  
behean, behea eukiten 
eudien, azpia eukiten eudien 
zeragaz, hau... burdinagaz, 
burdinazkoa, joten euan 
“kla, kla” zagata bat.  
Ez dozue, (Gariri) ez haz 
akordetan horregaz, beti 
ibilten zirean horreekaz 
bortzegikaz hemen jentea... 
Lehenegoko jente nagosia 
abarkea -bueno abarka 
narruzkoa beti, e? hori bere 
joder...- eta bortzegiak. 
GALDERA. Eta erretzen ziren 
apoak eta sugeak uxatzeko. 
SANTOS. Apoak eta sugeak 
uxatzeko. Zer udan  
etze inguruan, ba, klaro,  
etzea, baserrian  
inguru guztia dauka matea  
eta zeragaz, eta orduan 
“joder, suga bat!”: 
ikusten bada suga bat, atoan 
goma bat eroan eta su egin. 
GALDERA. Ikusten zen lekuan?
SANTOS.  Etze inguruan, etze 
inguruan, e? Orain etzetik 
kanpora sugerik, ba... 
Etzetik hurrean bazan, hogei 
metroko esate kasu baten, 
hogei edo hamabost metroko 
etze inguruan, edo etzearen 
barruan, suge bat ikusten 
bazenduan, sartu kantin 
baten -inoiz pasa jaku hori 
guri- sartu kantin baten, o 
sea balde... sartu goma bat, 
su egin bertan eta kortan 
ipini eta hai desapareziten 
dala-eta. Eta ez dakit holan 
izango bazan-ez bazan, baia 
hori egia da. Eta sugea bai, 
sugea... Sapoak ez dakit, 
baia sugeak bildur handia 
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gomeen usaineri. 
GALDERA. Eta zapatak ez 
badira gomazkoak berdin? 
SANTOS. Bueno, baye 
sapataka, sapatadauke, aemas 
aik sapata nikestaisersan, 
narruegatibasan, 
sesianarruskoakoye, 
botetauen usainbet... 
gomeabesteko edotxarrago.  
De gomagas nastean  
aik bortzegik, 
bortzegisarrak erretasian. 
Ori bai, ori urtegustien 
eukitengendun... oñikesan 
galduten, e? Oiñeke 
sartuorduen 
deisinsieneanipini... aixek 
erretasian.  
GALDERA. Eta zapatak 
erretzean ogigaztaia 
hasarratzen dela ez duzu 
entzun? 
SANTOS. Es, es. 
Ogigazteyasartza, 
asartzendala -oribeti 
entzundot- ogigazteya  
amenasubet, edo botarribat 
de yoitespaotzesu, 
entzutedaukenisarri,  
sarri...  
Gorbeyerayoan pastorebat 
irutxarriges -setxarriek 
eroatauezan gatzure 
artzeako, es? gastayen e... 
atzeraitxitendauene sera, 
suero, gatzure geitzendotzu. 
Bueno ba yoan de  
ogigastebat ikusieuela, 
bidian, tabototzon  
palue, iliitekogigastea; 
bayeseuenil,  
eskapauen. Yoantxabolara 
detxabolan...  
urrungounean yoan 
txarriekana sera, ta 
ogigasteak usiki diluesala  
irutxarriek. Ori  
entzundot sarri.  

Ogigasteari emen... 
nikaur estotzebildurrik,  
baileenago bildurr 
ikeragarrisitotzien  
jenteak, ikeragarri 
oigasteari. 
GALDERA. Eta zergatik izen 
hori, ogigaztaia? 

deutso gomearen usainari. 
GALDERA. Eta zapatak ez 
badira gomazkoak berdin? 
SANTOS. Bueno, baia zapatak, 
zapatak dauka, ademas haik 
zapatak nik ez dakit zer 
zan, narruagatik bazan,  
zer zirean narruzkoak goia, 
botetan euan usain bat... 
gomeak besteko edo txarrago. 
Eta gomagaz nahastean haik 
bortzegiak, bortzegi 
zaharrak erretan zirean. 
Hori bai, hori urte guztian 
eukiten genduan... oinik ez 
zan galduten, e? Oinak 
zahartu orduan eta ezin 
zireanean ipini... haiexek 
erretan zirean.  
GALDERA. Eta zapatak 
erretzean ogigaztaia 
hasarratzen dela ez duzu 
entzun? 
SANTOS. Ez, ez.  
Ogigaztaia hasarratzea, 
hasarratzen dala -hori beti 
entzun dut- ogigaztaia  
amenazu bat, edo bota harri 
bat eta joiten ez 
badeutsozu, entzute daukat 
nik sarri, sarri... 
Gorbeiara joan pastore bat 
hiru txarrigaz -zer txarriak 
eroaten euazan gatzura 
hartzeako, ez? gaztaiaren... 
atzera itxiten dauen zera, 
suero, gatzure geitzen 
deutsogu. Bueno ba joan eta 
ogigaztai bat ikusi euala, 
bidean, eta bota eutsen 
palua, hil egiteko 
ogigaztaia; baia ez euan 
hil, eskapatu euan. Joan 
txabolara eta txabolan... 
hurrungo egunean joan 
txarriak gana zera, eta 
ogigaztaiak usiki eta hil 
euazala hiru txarriak. Hori 
entzun dot sarri. 
 Ogigaztaiari hemen... 
nik gaur ez deutset 
bildurrik, baia lehenago 
bildur ikaragarria izaten 
eutsien jenteak, ikaragarria 
ogigaztaiairi. 
GALDERA. Eta zergatik izen 
hori, ogigaztaia? 
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SANTOS. Ba bueno, ogie, 
ogien koloreadeuko 
goyaldeti, pentzadote, 
nikesdakik  
orreaitisingoda. Dagastaya, 
surisurie bularra: 
ogigasteyen estiloko, 
ogigasteya nikestakit 
orregaitibada edobeste 
serenbataukingodau. 
GALDERA. Hori entzun duzu 
edo zuk pentsatu? 
SANTOS. Es, nauk estotze 
iñori, estotzet 
sekuleiñorientzun, estaki 
segaitiden ogigastaya,  
beti ogigastaya. 
GARI. Emen 
betiesatenyakolan, e?  
SANTOS. Ogigastea. 
 

SANTOS. Ba bueno, ogia, 
ogiaren kolorea dauka 
goialdetik, pentsaten dot 
eta, nik ez dakik 
horregaitik izango da. Eta 
gaztaia, zuri-zuria bularra: 
ogigaztaiaren estiloko, 
ogigaztaia nik ez dakit 
horregaitik bada edo beste 
zeren bat eukingo dau. 
GALDERA. Hori entzun duzu 
edo zuk pentsatu? 
SANTOS. Ez, neuk ez deutsot 
inori, ez deutsot sekula 
inori entzun, ez dakit 
zergaitik den ogigaztaia, 
beti ogigaztaia. 
GARI. Hemen beti esaten jako 
holan, e?  
SANTOS.  Ogigaztaia. 

 
 
 
ERROGATIBAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Errogatibak ez ziren garai jakin batean egiten baina 
haien beharra zenean, sikitea adibidez: Santosen auzoan, San 
Isidro ateratzen zuten, landak nola ziren ikus zezan. Eta 
inoiz euria egiten zuen gero, egin ere. Santosek entzun du 
leku zenbaitetan euria geldiarazteko ere egiten zirela 
errogatibak. 
 

GALDERA. Errogatibak noiz 
egiten ziren? Atsentzio 
garaian? 
SANTOS. Bueno ori es. 
GARI. Edosein momentutan. 
SANTOS. Ori 
edoseinmomentutan urtien. 
Ori da sikitiagotordun, 
sikitandiegotordun. Atera 
santue... Gure barriadan 
Sanisidro:  

“Bueno aterabeadou, 
seya estago eseberes,  
ya sikitudedana,  
aberauria ekartenbadau”. 

Atera santue, ekusiela 
kanpoa selandagonsiku,  
dana sertuorduen, 
errosariobetzuk erresau, 
sartubarrure.  

Te, bueno nikestaki 

 GALDERA. Errogatibak noiz 
egiten ziren? Atsentzio 
garaian? 
SANTOS. Bueno hori ez. 
GARI. Edozein momentutan. 
SANTOS. Hori edozein 
momentutan urtean. Hori da 
sikitea egote orduan, sikite 
handia egote orduan. Atera 
santua... Gure barriadan San 
Isidro: 

“Bueno atera behar 
dogu, zer ja ez dago 
ezeberez, ja sikitu da dana, 
a ver euria ekarten badau”. 

Atera santua, ikusi 
dagiela kanpoa zelan dagoen 
siku, dana zertu orduan, 
errosario  batzuk errezatu, 
sartu barrura.  

Eta bueno, nik ez dakit 
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kasualidadeisitenbasan edo 
seisitesan,  
iñosauriitauen. Ori san:  
iñosauriitauen (barre).  
Bai errogatibak eukitauden 
serandie beti, amamasarrak 
esatauen -dooindo  
esta urteasko, e?  
jenteak olaneukin dauela: 
 “Klaro! ya jenteak 
errogatibaripeines, 
selaningodaurie ba?”  
Ori olan: 
“Errogatibaribereines 
iñoketa, selanauriingoda ba? 
Oin sikitaterribleak!”  
GALDERA. Orduan sikiterik ez 
zenean ez zen errogatibarik 
egiten? 
SANTOS. Es es es. Baye... 
nikestot... Lekurenbatzutan 
itaudesan leenago  
bardin sikiteagas  
seinde umedadeagas.  
Esanean aurie paraute  
iten, ordun errogatibakin 
aurieparetako  
gelditutekorie. Bayori  
estot iñosentzun, emen  
pasau. Bai entzundotiños 
pasaudala, osea  
itaudela, nikesdai  
Aramayo edoorti 
orkoparajean. Aramayonara  
yoansara?  
GALDERA. Ez... 
 

kasualidade izaten bazan edo 
zer izaten zan, inoiz euria 
egiten euan. Hori zan: inoiz 
euria egiten euan (barre). 
Baia errogatibak eukiten 
euan zer handia beti, amama 
zaharrak esaten euan -eta 
oraindo ez da urte asko, e? 
jenteak holan eukin dauela: 

“Klaro! ja jenteak 
errogatibarik bere egin ez, 
zelan egingo dau euria ba?” 
Hori holan: “Errogatibarik 
bere egin ez inork eta, 
zelan euria egingo da ba? 
Orain sikiteak terribleak!” 
GALDERA. Orduan sikiterik ez 
zenean ez zen errogatibarik 
egiten? 
SANTOS.Ez, ez, ez. Baia... 
nik ez dot... Lekuren 
batzuetan egiten eudiezan 
lehenago bardin sikiteagaz 
zein eta humedadeagaz.  
Ez zanean euria paratuten 
egiten, orduan errogatibak 
egin euria paretako, 
geldituteko euria. Baia hori 
ez dot inoiz entzun, hemen 
pasatu. Baia entzun dot 
inoiz pasatu dala, o sea, 
egiten eudiela, nik ez dakit 
Aramaio edo hortik, horko 
parajean. Aramaionara  
joan zara?  
GALDERA. Ez...   

   
DONIBANE  
Mariren bertsioa 
 
 

Neguko ospakizunen ondoan Donibanekoak kontatu zituen 
Marik. Sua egiten zuten bezperan eta pollak piztuta joaten 
ziren etxeko zazpi soroetara urritzez eta erramu 
bedeinkatuz egindako kurutzeak jartzera, Donibaneko koplak 
kantatzen. 

Mariren amak esaten zuenez, goizean atorra-huts joaten 
ziren ihintzean ibiltzera eta sendabelarrak biltzera.  
 

GALDERA. Eta San Juanean? 
MARI. A, Sanjuanegunean,  
ba egitengendun Sanjuan. 
Daorro alboan bisisen  
neska solterabat, saarra.  
Ta asan umoretxue. Ta 

 GALDERA. Eta San Juanean? 
MARI. A, San Juan egunean, 
ba, egiten genduan San Juan. 
Eta hor, alboan bizi zan 
neska soltera bat, zaharra. 
Eta ha zan umoretsua. Eta 
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gusanjuan aiteke  
iteuen, preparetauen  
-bueno guk egurreketa 
ekartengendusen 
Sanjuaneiteko, bayaite 
preparetausan kurtzeak. 
Kurtzeak urrespalubatzukes, 
varas de avellano:  
bakisu urrespaluk.  
Da goyen egitotzin 
kutxilloagas onan serbat, 
ebagibet, dagero ba  
beste... kutxilloagasorrostu 
tonan, ba baraberari  
atera gause... mitxubet, 
timintotzenan kurtzea.  
Tagero erramubedeinketue, 
Erramuegunean 
bedeinketutengendun, 
derramusatitxubet an. Ta 
sologustietan kurtzebana 
imintengendun.  

Tagero serakas, 
esaneuntzen atzo: pollakas 
suemonda, 
aitekixituteuskusen, 
tasaspisolo 
deukitengendusengu, ta 
saspisolo: batzu solobatera 
tabestebatzubestera ta: 
 
“Sanjuan bagilean, 
“denporaederrean, 
“sapoketasugakerre, 
“artoatagarie  
 kaxangorde.” 
 

Daorisan desan  
desan, sologustieri 
bueltiemoten. 
GALDERA. Hori etxe 
guztietan? 
MARI. Bai, emen emenitesan 
guredenporan  
etzegustitan. 
GALDERA. Etxeko jaunak 
egiten zuen? 
MARI. Bai, aitekiteuesan 
kurtzeak. Bueno ori  
solokoa umeak  
egitengendun, 
umeakegitengendun. Kurtzeak 
aitekiteusan beti e? 
Kurtzeapeti, solo  
gustietan: saspisolo  
eukingendusen eta 
saspisoloetarako. Da 

guk San Juan aitak egiten 
euan, preparetan euan beti  
-bueno guk egurrak eta 
ekarten genduzan San Juan 
egiteko, baia aitak 
preparaten euazan kurtzeak. 
Kurtzeak urretx-palu 
batzukaz, varas de avellano: 
badakizu urretx-paluak.  
Eta goian egiten eutsien 
kutxilloagaz honan zerbat, 
ebagi bat, eta gero ba 
beste... kutxiloagaz 
zorroztu eta honan, ba vara 
berari atera gauza... mitxu 
bat, eta iminten eutsen han 
kurtzea. Eta gero erramu 
bedeinkatua, Erramu Egunean 
bedeinkatuten geunden, eta 
erramu zatitxu bat han. Eta 
solo guztietan kurtze bana 
iminten genduan. 

Eta gero zerakaz,  
esan neuntsun atzo:  
pollakaz su emon eta,  
aitak izetuten euskuzan, eta 
zazpi solo eta eukiten 
genduzan guk, eta zazpi 
solo: batzuk solo batera eta 
beste batzuk bestera, eta:  
 
“San Juan bagilean,  
“denpora ederrean,  
“sapoak eta sugeak erre,  
“artoa eta garia  
 kaxan gorde.”  
 

Eta hori esan eta esan 
eta esan, solo guztiairi 
bueltea emoiten.  
GALDERA. Hori etxe 
guztietan? 
MARI. Bai, hemen, hemen 
egiten zan gure denporan 
etze guztietan. 
GALDERA. Etxeko jaunak 
egiten zuen? 
MARI. Bai, aitak egiten 
euazan kurtzeak. Bueno hori 
solokoa umeak egiten 
genduan, umeak egiten 
genduan. Kurtzeak aitak 
egiten euazan beti, e? 
Kurtzeak beti, solo 
guztietan: zazpi solo 
eukiten genduzan eta zazpi 
soloetarako. Eta honeek 
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oneisartu iskiñebaten. Da ba 
sartengendusen dagero,  
ba sera, Sanjuanaldea. 
GALDERA. Uraren bila joaten 
zineten goizean? 
MARI. Es, gureamak esatauen, 
bere gastedenporan Sanjuan 
egunean batuko bedarra 
tireala meritoandikoak, 
esta? Da Sanjuaneguneane  
-askojatiteuen ba-  
bedar medisinalak  
direala esta? bedarrasko 
atxinebere, jatiodienasko 
ta. Da joatensireala  
enbrak kamisutzean 
aipedarrapatuten, Sanjuan 
goxan. Bai. Da kamisak 
leenago eukitodien  
orreke lino edo delinoskoedo 
orrekogorrak, kamisutzean 
joatensirela  
enbrapatuten. Ori guramak 
esautauden e? Nikes,  
baye. Ta guribesatoskun: 
 
- Ekarriesteisue 
urlibedarra, ba 
Sanjuangoxean. 

Da ortosi. 
GALDERA. Eta gero zertarako 
bedar horiek? 
MARI. Ba gorde, tagero bai, 
gaxoren baterako edo. Edo 
pulmonibedarra. 
GALDERA. Eta hodeiaren 
kontra? 
MARI. Odeye, odeyerako 
eukitengendun e 
kadelabedeinketute. 
Daerramue, da urbedeinketue 
etzean beti. Oinbereekitot. 
Ta kandelea ta 
ayurbedeinketua  
erramuegas botetangenduen 
orti balkoiti bepere. 
Oriatxineko kostunbre bere  
andiagonsan atxine. 
 

sartu izkina baten. Eta ba 
sartzen genduzan eta gero, 
ba zera, San Juan aldea.  
GALDERA. Uraren bila joaten 
zineten goizean?  
MARI. Ez, gure amak esaten 
euan, bere gazte denporan 
San Juan egunean batuko 
bedarrak direala merito 
handikoak, ezta? Eta San 
Juan egunean -asko jakiten 
euan ba- bedar medizinalak 
direala, ezta? bedar asko 
atxina bere, jakiten eudien 
asko eta. Eta joaten zireala 
andrak kamisa hutsean, haik 
bedarrak batuten San Juan 
goizean. Bai. Eta kamisak 
lehenago eukiten eudien 
horreek lino edo de linozko 
edo horreek gogorrak, kamisa 
hutsean joaten zireala 
enbrak batuten. Hori gure 
amak ezagutu euan, e? Nik 
ez, baia. Eta guri esaten 
euskun: 
- Ekarri egistazue urlia 
bedarra, ba San Juan 
goizean. 

Eta ortozik. 
GALDERA. Eta gero zertarako 
bedar horiek? 
MARI. Ba gorde eta gero, 
bai, gaxoren baterako edo. 
Edo pulmonia bedarra. 
GALDERA. Eta hodeiaren 
kontra? 
MARI. Hodeia, hodeiarako 
eukiten genduan kandela 
bedeinkatuta. Eta erramua 
eta ur bedeinkatua, etzean 
beti. Orain bere eukiten 
dot. Eta kandela eta hai ur 
bedeinkatua erramuagaz 
botaten genduan hortik, 
balkoitik bat bere. Hori 
atxineko kostunbrea bere 
handia egon zan atxina. 
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OGIGAZTAIAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Segituan zapatak erretzeko ohiduraz galdetu nion Mariri. 
Haren etxean ogigaztaien kontra egiten zuten. Alta, 
ogigaztaiak onuragarriak direla gaineratu zuen, arratoinak 
eta jaten dituztelako. Aintzinean uste zuten haien ausikiak 
beneno handia zuela, eta larruzko abarkak erretzen zituzten. 
Auskalo, beharbada uxatu ordez gehiago etorrarazten zuten. 

 
GALDERA. Entzutea duzu 
zapatak erretzeaz 
ogigaztayek aldegiten 
dutela? 
MARI. Bai, abarkak 
narruskoak erreaskero.  
GALDERA. Eta sugeak? 
MARI. Es, ogigasteak, bai.  
GALDERA. Non erretzen ziren?
MARI. Ba etzeondoan, 
etzeondoa. Da begitu, te 
eidire ogegastebat 
etzondoanbadao arratoirik 
esidaoetzean, aitisu. 
Deidire probetxoandikoak. 
 
GALDERA. Baina oiloentzako? 
MARI. Bai, baye...  

Ba, urtebatene  
abadebat egosan, Dofelipe, 
yaedadekoa ta, egongintzene 
or berbas da ogegastea  
orr, ormasarbat  
egosanor etzaurrean; 
dogegastea bonan e 
musturraterateuen. Da 
esanauen: 
- Daniel, estokosusuk 
eskopetabat. 

Eta, 
- Bai. 
- Kasu, kasu, kasu. 

Eskopeteas ileginauen. 
Etaniregisonak  
esatauen: 
- Txartoegin, e? 
Txartoeginde. Seogigastaya 
da, niketzondoan 
betieukikoneuke bat  
-esatauen- se, 
ogigastayabadao estao 
esagorik desarratoirik, 
areanbere, etzingurugustin 
beres.  

Se, berakikositedeukela 

  
GALDERA. Entzutea duzu 
zapatak erretzeaz 
ogigaztaiek aldegiten 
dutela? 
MARI. Bai, abarkak 
narruzkoak erreaz gero. 
GALDERA. Eta sugeak? 
MARI. Ez, ogigaztaiak bai. 
GALDERA. Non erretzen ziren?
MARI. Ba, etze ondoan, etze 
ondoa. Eta begitu, eta  
ei dira ogigaztai bat etze 
ondoan badago arratoirik ez 
ei dago etzean, aditu egizu. 
Eta ei dira probetxu 
handikoak. 
GALDERA. Eta oiloentzako? 
MARI. Bai, baia...  

Ba, urte baten abade 
bat egon zan, Don Felipe, ja 
edadekoa eta, egon gintzen 
hor berbaz eta ogigaztaia 
hor, horma zahar bat  
egon zan hor etze aurrean; 
eta ogigaztaiak ba honan 
musturra ateraten euan. Eta 
esan euan:  
- Daniel! Ez daukazu zuk 
eskopeta bat?  

Eta, 
- Bai. 
- Ekarzu, ekarzu, ekarzu. 

Eskopeteagaz hil egin 
euan. Eta nire gizonak  
esaten euan:  
- Txarto egin, e? Txarto 
eginda. Zer ogigaztaia  
da, nik etze ondoan beti 
eukiko neuke bat  
-esaten euan- zer,  
ogigaztaia badago ez dago ez 
sagurik eta ez arratoirik, 
arean bere, etze inguru 
guztian bere ez.  

Zer, berak ikusita 
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ogigastai arratoyenatzean 
baye... darratoya  
karrainde irrintzin,  
irrintzin.  

Da ba emen, ba 
gupildurrandi eukitengendun. 
Abarkanarruskoak erre 
egitensiren ... Guk ba 
txarrasala, benekoandie 
eukiela tausikiaskerota 
txarratirealata. 
GALDERA. Askotan egiten 
zenuten? 
MARI. Abarkasarrak erre? 
Bai, erretangendusen bai,  
ekosieskero ogigastea beti. 
Bayabarka narruskoak e? 
Orreek e atxine 
abarkanarruskoak 
erabiltengendusen. Da olango 
abarkasarbat erratangenduen. 
Nikestakit joatenbasan  
edo es. Notaki ori? Edo 
geyoetorri igual... 
Estaegia? (barre) 

eukala ogigaztaia arratoien 
atzean baia... eta arratoiak 
karra egin eta irrintzin, 
irrintzin.  

Eta ba hemen, ba guk 
bildur handia eukiten 
genduan. Abarka narruzkoak 
erre egiten zirean ... Guk 
ba txarra zala, beneno 
handia eukiela eta usikiaz 
gero eta txarrak direala-
eta. 
GALDERA. Askotan egiten 
zenuten? 
MARI. Abarka zaharrak erre? 
Bai, erretan genduzan bai, 
ikusiaz gero ogigaztaia 
beti. Baia abarka narruzkoak 
e? Horreek atxina abarka 
narruzkoak erabilten 
genduzan. Eta holango abarka 
zahar bat erretan genduan. 
Nik ez dakit joaten bazan 
edo ez. Nork daki hori? Edo 
gehiago etorri, igual...  
Ez da egia? (barre). 

 
 
 
 
DONIBANE 
Moisesen bertsioa 
 
 

Donibaneko erritoez oso eritzi kritikoa du Moisesek 
baina halere zehazki kontatu zituen.  

Urritz edo elorri zotzez egiten zituzten gurutzeak, eta 
gainean erramu bedeinkatua: bedeinkazioak, ordea, ez du 
bertute handiagorik ekartzen, apezek ez baitute ahal 
berezirik. “Apoak eta sugeak erre” abesten erakatsi dutenek 
kalte baizik ez dute ekarri, bi pizti horiek intsektujale eta 
nekazaritzaren laguntzaileak dira-eta. 

Iluntzean, galtzu-pollak piztuta hartu eta etxeko 
soroetan jartzen ziren, barazuzatik begiratzeko eta uzta ona 
lortzeko. Gero etxaurrean su egin eta haren gainean jauzi. 
Batzuek trapuzko sorgin bat dilindatzen zuten suaren gainean: 
Bilboko Mari Jaiaren antzera dio Marik, eta Moisesek 
gaineratu hori ere zozokeria dela, ibaira bota eta gero 
handik atera behar dutelako. 

Marik berriz kontatu du bere amaren garaian zelan joaten 
ziren sendabelarrak biltzera.   

Eta belarrak aipatuz, garatxoak nola kendu esan du 
Moisesek, ihi baten bidez gurutzeak eginez haien gainean eta 
Pater Noster bat latinez esaten.  
 

GALDERA. Zer egiten zen San  GALDERA. Zer egiten zen San 
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Juan egunean? 
MOISES.  
“Sanjuan bailean, 
“Egun ederrean,  
“Sapoak eta sugeakerre,  
“eta artoak etagarie  
 kaxean gorde”.  
 

Bueno, pues hacíamos 
nosotros una hoguera. Una 
hoguera, pero antes de la 
hoguera hacíamos unas 
cruces, unos palitos de 
avellano mayormente, o 
arantza -espino se puede 
llamar, no?- Espino y una 
hoja de laurel se cruzaba. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
MOISES Sí, bedeinkatua. Sí, 
bedeinkatua (gogorik gabe 
edo esaten du), sí, sí sí.  
Uno mismo puede bendecir 
igual que el cura -el cura 
no tiene ni una cosa que no 
tengamos nosotros. Carrera 
tiene, otra cosa no: para el 
mal mayor(mente), noventa... 
cien por cien para hacer mal 
al prójimo, mayormente-.  
Entonces qué hacíamos? Pues 
con unas antorchas cogíamos 
en la mano y cantar esas 
fantasías al viento, “sapoak 
eta sugeak erre”, que 
también estoy opuesto a esa 
canción, e?, opuesto. Porque 
sapos son favoritos 
(favorecedores?), sabrás, 
favoritos protectores del 
campesino, del agricultor, 
entiendes? Estonces para qué 
quemar y eso? Culebras? 
También son amigos del 
campesino, el noventa por 
cien. Sapos o casi todo, 
porque son insectívoros. 
GALDERA. Baina halan 
kantatzen zen... 
MOISES Si, pero mal hecho; 
esos son anticristos, 
antidioses. Si es que 
existe. Porque estaban... 
nos han enseñado a echar 
piedras a nuestro tejado, 
entiendes? Y eso hay que... 
hay que quitar.  

“Sapoak eta sugak 

Juan egunean? 
MOISES.  
“San Juan bagilean,  
“Egun ederrean,  
“Sapoak eta sugeak erre,  
“eta artoak eta gariak  
 kaxean gorde”.  
 

Bueno, pues hacíamos 
nosotros una hoguera. Una 
hoguera, pero antes de la 
hoguera hacíamos unas 
cruces, unos palitos de 
avellano mayormente, o 
arantza -espino se puede 
llamar, no?- Espino y una 
hoja de laurel se cruzaba. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
MOISES Sí, bedeinkatua. Sí, 
bedeinkatua (gogorik gabe 
edo esaten du), sí, sí sí. 
Uno mismo puede bendecir 
igual que el cura -el cura 
no tiene ni una cosa que no 
tengamos nosotros. Carrera 
tiene, otra cosa no: para el 
mal mayor(mente), noventa... 
cien por cien para hacer mal 
al prójimo, mayormente-.  

Entonces qué hacíamos? 
Pues con unas antorchas 
cogíamos en la mano y cantar 
esas fantasías al viento, 
“sapoak eta sugeak erre”, 
que también estoy opuesto a 
esa canción, e?, opuesto. 
Porque sapos son favoritos 
(favorecedores?), sabrás, 
favoritos protectores del 
campesino, del agricultor, 
entiendes? Entonces para qué 
quemar y eso? Culebras? 
También son amigos del 
campesino, el noventa por 
cien. Sapos o casi todo, 
porque son insectívoros. 
GALDERA. Baina halan 
kantatzen zen... 
MOISES Si, pero mal hecho; 
esos son anticristos, 
antidioses. Si es que 
existe. Porque estaban... 
nos han enseñado a echar 
piedras a nuestro tejado, 
entiendes? Y eso hay que... 
hay que quitar.  

“Sapoak eta sugeak 
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erre”... bichos que no son 
nocivos, mas que favoritos 
nuestros: quemar esos...  

Y el otro, pues está 
bien: “artoak eta gari 
kaxangorde”, bien, eso si.  
Y luego pues, con la 
antorcha ibas y pues pasabas 
todas las huertas que 
tenías, bajo tu poder o... 
GALDERA. Antortxak zertaz 
eginda? 
MOISES. Galtzuaas, paja, 
paja, sí. 
GALDERA. Eta irauten zuen 
buelta guztia egiteko? 
MOISES. No, se llevan 
varias, varias antorchas, 
una carga: si ves que... de 
otros años tenías ya 
referenzias, no? Esta 
antorcha con dos antorchas 
esta huerta le daba vuelta, 
o a mi finca hace falta diez 
antorchas o quince o veinte; 
calcular de antemano...  
GALDERA. Y encender una con 
otra... 
MOISES. Eso es, cuando se va 
apagando vas otra, 
encendiendo otra, asi 
sucesivamente. Y luego pues 
a casa. 
GALDERA. Se daba la vuelta 
entera? 
MOISES. Cada uno a su 
propiedad. 
MARI. Si, vuelta entera. 
GALDERA. No bastaba con 
entrar...? 
MARI. No, no, no: dar la 
vuelta entera. 
GALDERA. Y la cruz se ponia 
donde? Hincada en la tierra?
MOISES. Sí, en cada extremo, 
donde te parecía ponías 
allí, en las esquinas: 
aquello indicaba que todo... 
vas a hacer una buena 
cosecha, y pedrisco y el 
otro y tal y cual, pues, 
pues “libera me Domine”. 
GALDERA. Zer ordutan egiten 
zen? 
MOISES. Iluntzan, Sanjuan 
egune. 
GALDERA. Eta sua gero?  

erre”... bichos que no son 
nocivos, mas que favoritos 
nuestros: quemar esos...  

Y el otro, pues está 
bien: “artoak eta gariak 
kaxan gorde”, bien, eso sí. 
Y luego pues, con la 
antorcha ibas y pues pasabas 
todas las huertas que 
tenías, bajo tu poder o... 
GALDERA. Antortxak zertaz 
eginda? 
MOISES. Galtzuagaz, paja, 
paja, sí. 
GALDERA. Eta irauten zuen 
buelta guztia egiteko? 
MOISES. No, se llevan 
varias, varias antorchas, 
una carga: si ves que... de 
otros años tenías ya 
referencias, no? Esta 
antorcha con dos antorchas 
esta huerta le daba vuelta, 
o a mi finca hace falta diez 
antorchas o quince o veinte; 
calcular de antemano...  
GALDERA. Y encender una con 
otra... 
MOISES. Eso es, cuando se va 
apagando vas otra, 
encendiendo otra, así 
sucesivamente. Y luego pues 
a casa. 
GALDERA. Se daba la vuelta 
entera? 
MOISES. Cada uno a su 
propiedad. 
MARI. Si, vuelta entera. 
GALDERA. No bastaba con 
entrar...? 
MARI. No, no, no: dar la 
vuelta entera. 
GALDERA. Y la cruz se ponía 
donde? Hincada en la tierra?
MOISES. Sí en cada extremo, 
donde te parecía ponías 
allí, en las esquinas: 
aquello indicaba que todo... 
vas a hacer una buena 
cosecha, y pedrisco y el 
otro y tal y cual, pues, 
pues “libera me Domine”. 
GALDERA. Zer ordutan egiten 
zen? 
MOISES. Iluntzan, San Juan 
eguna.  
GALDERA. Eta sua gero?  
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MOISES. Gero sue etzaurrean 
edo bakoitzak bere... 
Tageroan sailtuin  
aldertetan erre ta... 
Bestebatzuk imintodien 
sorginbetan eskegitegoyen, 
imintenodien, errienbere 
imintodien sorginbet  
... onan suurlusebateas, 
musturredo suurre, 
daiñarrabat ankartean 
badeuko, ya  
signifiketan bruja, 
edobrujoedo ... Ori eskegite 
imintodien suenganean: 
geroerreitesan ai. 
 
GALDERA. Etxe guztietan edo 
herrian? 
MOISES. Errien berebai, baya 
...  ori, barrioetan 
berebai. Ta gero zapatak 
eta... 
GALDERA. Lastoz eginda? 
MOISES Bai taolango, bai, 
trapusarrakasda eginda,  
ba unaimagen, esta? 
Suurluebategas, onan...  
MARI. Seinde Bilbon 
egitendodin Marijaya. Dagero 
errekarabota,  
esdaudieiten?  
MOISES. Errekara, 
errekarabotatea estaondo, 
gero aterainbearda barris. 
Aterainbearda. Oribe 
tontokerieda. 
GALDERA. Eta biharamun 
goizean? 
MOISES. Urrungoxean estait 
urrungogoxean sereitesan. 
Urrungogoxean bakarrik 
Ibarrene... 
MARI. Leenago, ba andrake 
joatenisirean Sanjuangoxan, 
ba goxeti, kamisutzean, 
bedarraketa  
batuten, onan,  
erremediorako bedarrak. 
MOISES. Estakinik 
orrepedarrapatzean 
joatesian. Orrek eingodau, 
aber.  
MARI. Bai, bedarrapatuten 
iodisen, kamisautzean, e? 
Sanjuaneguneko iñontzea 
dalaona eta... Bai, 

MOISES. Gero sua etzaurrean 
edo bakoitzak bere...  
Eta gero han sailtu egin 
aldertetan erre eta... Beste 
batzuk iminten eudien sorgin 
bat han eskegita goian, 
iminten eudien, herrian bere 
 iminten eudien sorgin bat 
... honan sudur luze 
bategaz, musturra edo 
sudurra, eta inarra bat 
hankartean badauka, ja 
signifiketan bruja, edo 
brujo edo ... Hori eskegita 
iminten eudien suaren 
ganean: gero erre egiten zan 
hai.  
GALDERA. Etxe guztietan edo 
herrian? 
MOISES. Herrian bere bai, 
baia ... hori barrioetan 
bere bai. Eta gero zapatak 
eta... 
GALDERA. Lastoz eginda? 
MOISES Bai eta holango, bai, 
trapu zaharrakaz eta eginda, 
ba una imagen, ezta? Sudur 
luze bategaz, honan...  
MARI. Zein eta Bilbon egiten 
daudien, Mari Jaia. Eta gero 
errekara bota, ez daudie 
egiten?  
MOISES. Errekara, errekara 
botatea ez da ondo, gero 
atera egin behar da barriz. 
Atera egin behar da. Hori 
bere tontokeria da. 
GALDERA. Eta biharamun 
goizean? 
MOISES Hurrungo goizean ez 
dakit hurrungo goizean zer 
egiten zan. Hurrungo goizean 
bakarrik Ibarran... 
MARI. Lehenago, ba andrak 
joaten ei zirean San Juan 
goizean, ba goizetik, kamisa 
hutsean, bedarrak-eta 
batuten, honan, 
erremediorako bedarrak. 
MOISES Ez dakit nik horreek 
bedarrak batzean joaten 
zirean. Horrek egingo dau, 
a ver. 
MARI. Bai, bedarrak batuten 
ei eudiezan, kamisa hutsean, 
e? San Juan eguneko inuntzea 
dala ona eta... Bai, San 
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Sanjuaneguneko iñontzea 
dalaona ta... Ehunesko 
kamisak atxine orre, de 
lienzo, camisas de lienzo. 
Da olangokamisa, manga  
onango, onañoko mangakas  
da eukiteodiesan. Da  
aikas kamisutzean  
bedarrake, medisinalak, 
bedar erremediorako batuten 
Sanjuan goxan. Iñuntzagas,  
dalaona ai Sanjuan goxeko 
iñuntza. Gureanamak  
esatauen. 
MOISES. Da gero orike, 
gariekendu onanitendire 
bedarrakas, badakisu,  
esta? Orreke... berrugas, 
bakisu itendisala  
badarrakas, junkoakas, esta? 
Da itendire kurtzeak  
(ihiak gurutzatuz 
garatxoaren gainean), 
bakotxeana estaitiru edolau, 
neukestai fijoindo  
baye ikasikotori. 
(Segida XIII. kap. 
“Eritziak”: Magia eta apezan 
ahalak). 
 

Juan eguneko inuntzea dela 
ona eta... Ehunezko kamisak 
atxina horreek, de lienzo, 
camisas de lienzo. Eta 
holango kamisa, manga 
honango, honainoko mangakaz 
eta eukiten eudiezan. Eta 
haiekaz kamisa hutsean 
bedarrak, medizinalak, bedar 
erremediorako batuten San 
Juan goizean. Inuntzagaz, 
dala ona hai San Juan 
goizeko inuntza. Gurean amak 
esaten euan. 
MOISES Eta gero horreek, 
gariak kendu honan egiten 
dira bedarrakaz, badakizu, 
ezta? Horreek... berrugas, 
badakizu egiten direzala 
badarrakaz, junkoakaz, ezta? 
Eta egiten dira kurtzeak 
(ihiak gurutzatuz 
garatxoaren gainean), 
bakoitzean ez dakit hiru edo 
lau, neuk ez dakit fijo 
oraindo baia ikasiko dot 
hori. (Segida XIII. kap. 
“Eritziak”: Magia eta apezen 
ahalak). 

 
 
DONIBANEKO ERRITOAK 
Jose Angelen bertsioa 
 
 

Jose Angelek uste du zaharrek bi erligio praktikatzen 
zituztela. Kristaua onartu bai, baina aldi berean paganoa ere 
bazutela, eta Donibanen praktikatzen zuten. 
 
JOSE ANGEL. Es que, neretzat, hor eurek ere kontraesan bat 
eukien, zer azken baten euron bizitza erligiosa, bueno, ba 
katolikoa zan: mezatara eta holako joaten zirean. Baia gero, 
San Juanetan adibidez, beti jarri da baserrian leizarra rama 
batzuk eta elorria. Eta gero, ba San Juanetako sua San Juan 
bezperan, azabo batzuk hartu, galtzu azabo batzukaz kurtzea 
ipintzen zan, kurtzea landarrik landar. Ni ere ibilirik nago 
azabo horrekaz, e? Zera, su eman eta rapa-rapa landarrik 
landar. 
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ABEREAK DONIBANEN  
Florenzioren bertsioa 
 
 

Florenziok ez zuen Donibaneko ospakizunik kontatu, baina 
garai hori aipatu zuen aitzineko eta oraingo jendeen jarrerei 
buruz alderaketa egiteko. Neguan abereak makaldu eta otzan 
ibiltzen dira; Donibanen, aldiz, loditurik eta basati. 
Oraingo jendeak aberatsak dira eta elkartasunik ez auzoen 
eretzean.  

Zati honen testuingurua Lana, aberastasuna eta 
elkarlaguntza-n ikus daiteke, “Bizimoduak” XII. kapituluan. 

 
FLORENZIO. Danokara 
bitxobatzu lurrenganean, 
personaketa animeliak, 
klasebat edobestebat... 
Beibet porejenplo, 
edobiorbat oin oin 
(abenduan), emenasite 
aprilera, isingodaokerra, 
bayegongoda manso... 
segongoda... makal... Da 
aimakaldaoena agarrausabak 
eta noble noble  
estutendau berlekutxuin,  
eta botetandotzo  
kabezalea teroaten dau 
erramaleti biorrabadabere... 
Baye Sanjuanetan 
esjoanagana! Seai loditude. 
Taguri pasetanyakori, ori: 
loditurigaragu. 

  
FLORENZIO. Danok gara bitxo 
batzuk lurraren ganean, 
personak eta animaliak, 
klase bat edo beste bat... 
Behi bat, por ejemplo, edo 
behor bat orain orain 
(abenduan), hemen hasi eta 
apirilera, izango da okerra, 
baia egongo da manso... zer 
egongo da... makal... Eta 
hai makal dagoena agarratu 
ugazabak eta noble-noble 
hestuten dau bere lekotxuan, 
eta, botetan deutso 
kabezalea eta eroaten dau 
erramaletik behorra bada 
bere... Baia San Juanetan ez 
joan hagana! Zer hai loditu 
da. Eta guri pasatan jaku 
hori, hori: loditurik gara 
gu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu XII 
 
 

BIZIMODUAK 
 
 
 
 
 

Bizimoduaz ez dut galdeketa zehatzik egin, baina alderdi 
hori hestuki lotua da sineste edo sinesteei buruzko 
eritziekin, eta eskatu gabe berriemaileek aipatu didate 
askotan. Gehienetan kondaira mitikoekin batera azaldu da 
gaia, haien ingurugiroa deskribatzen.  

XIII. kapituluan (“Eritziak”) sailkatuko diren gaietatik 
hurbil dira kapitulu honetakoak, elkarren ondoan esanak dira, 
bizitzaren errealitatean elkartuak baitira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LANA, ABERASTASUNA ETA ELKARLAGUNTZA 
Florenzioren bertsioa 
 
 

Florenzioren ustez, aintzinean ez zen gaur bezalako 
jakituriarik (ikus Sinestea, ez-jakina, XIII. kap. 
“Eritziak”). Hargatik oraingo jendeak ez dira hobeto bizi, 
desberdin baino: lehen pobreagoak ziren, baina ardura 
gutxiago zuten; gaur egunean industrian aritzen direnek ere 
goizik jaiki behar dute, seiretan lantegire sartzeko...  

Elkarbizitzarako ere aintzinekoak ez ziren oraingoak 
baino hobeak, baina elkarren beharra zuten pobreak zirelako, 
eta auzoarekin ongi aditu behar: abereak ere neguan, gose 
direnean, otzanak dira; Donibane garaian, aldiz, aseak eta 
basak.  
 

FLORENZIO. Olantxesan  
mundua, olantxesan mundua. 
Gukoini, ba olangokomentario 
lelobatzukein  
dituus baye estauko, 
estauko... 
GALDERA. Orain hobe da? 
FLORENZIO. Ees, es, es, es, 

 FLORENZIO. Holantxe zan 
mundua, holantxe zan mundua. 
Guk orain, ba holango 
komentario lelo batzuk egin 
dituguz, baia ez dauka, ez 
dauka...  
GALDERA. Orain hobe da? 
FLORENZIO. Eez, ez, ez ez. 
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es, es, es, es. Ee, 
personeakeonbiadau  
inosente, inorante, 
ondobisiteko. Seinbat eta 
geagodakisun 
txarragobisibiusu. 
GARI. (Barrez) Ori  
isileike. 
FLORENZIO. Bai, bai, bai, 
bayetz. Egon... Fijauorregas 
detalleorregas, e? 
Estakisu... poblemageago 
daukasula, poblemageago 
topatukosu. Se, aitu,  
leen porejenplo leen 
pobresiabegoan, pobre, 
ekonomie egoan...  
Bae personabisisian 
trankiloago ... Sera,  
bakisu serpasetandan.  
Nik betiesatodot. Oindiñoe 
jenteaskoko obetobisidela. 
Nies es es es ts  
ts ts: obetoes, diferente  
bai. Obetoeskarabisi, e?  
Diferente bai.  

Nik daukat anedotaat, 
esatensala, ene, 
lenagoitesan iketza: iketza, 
ba paoakas daretxakasda  
... Niki estotein, se  
enas ibili orkobearren,  
baye nire nirejenerasiño 
jenteakaskogindeye,  
asko. Bai, bai.  
Ni, ba ni betisines pastore, 
pastore. Dagero 
kaminerosartunentzin  
debaa, kamineru tapastore, 
beti pastore. Baye... iketza 
eitensan, esda? Da  
ikiskinenda txarto  
bisisiela: goxeangoxeti, 
gabeanbelu ibilibeasean.  
Baye Urugoitin porejenplo 
edomanzarragan,  
Oroskon porejenplo  
-sediferentearren Orosko- 
Manzarraganbisiden gisonabe, 
dagoxekoseretan Azerosetan 
(Laudioko lantegia) 
sartubiaisindauenak,  
oini ba estauenak eukin 
autobusik eta estauenakeukin 
kotxerik, aberre espadau 
madrugaubiaisinbere. 
Entonzes, ikiskin  

Ez, ez, ez, ez. Ee, 
pertsoneak egon behar dau 
inozente, ignorante, ondo 
biziteko. Zeinbat eta 
gehiago dakizun, txarrago 
bizi behar duzu. 
GARI. (Barrez) Hori  ezin 
leike. 
FLORENZIO. Bai, bai, bai, 
bai, baietz. Egon... Fijatu 
horregaz detalle horregaz, 
e? Ez dakizu... problema 
gehiago daukazula, problema 
gehiago topatuko dozu. Zer 
aditu, lehen por ejemplo, 
lehen pobrezia baegoan, 
pobre, ekonomia egoan... 
Baia pertsonak bizi zirean 
trankiloago ... Zera, 
badakizu zer pasetan dan. 
Nik beti esaten dot. Orain 
dinoe jente askok hobeto 
bizi dela. Ni ez, ez ez, ts, 
ts, ts: hobeto ez, diferente 
bai. Hobeto ez gara bizi, e? 
Diferente bai.  

Nik daukat anedota bat, 
esaten zala, ene, lehenago 
egiten zan ikatza; ikatza, 
ba pagoakaz eta aretxakaz 
eta ... Nik ez dot egin, zer 
ez naz ibili horko 
beharrean, baia nire, nire 
generazino jente askok egin 
daudie, asko. Bai, bai.  
Ni, ba, ni beti izan naz 
pastorea, pastore. Eta gero 
kaminero sartu nentzin, eta 
ba, kaminero eta pastore, 
beti pastore. Baia... ikatza 
egiten zan, ezta? Eta 
ikazkinen eta txarto bizi 
zireala: goizean goizetik, 
gabean belu ibili behar 
zirean. Baia Urigoitin por 
ejemplo, edo Manzarragan, 
Orozkon por ejemplo -zer 
diferentearren Orozko- 
Manzarragan bizi dan gizona 
bere eta goizeko seiretan 
Aceros-etan (Laudioko 
lantegia) sartu behar izan 
dauenak, orain ba ez dauenak 
eukin autobusik eta ez 
dauenak eukin kotxerik, a 
ver ez badau madrugatu behar 
izan bere. Entonces, ikazkin 
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ibiltesan leen belute 
goxeti, gaubeandagoxan, 
esda? Baye goxekoseiretan 
sartubiadauena  
anma Azerosen bere  
jagibiakodau Manzarragana  
bastante tertzios. Entonzes 
bisigara diferente, bai. 
 Azeroserajoan, 
soldubeteribasi eta ba 
ekonomie fuertetxuo, esta? 
Baye bisimodue poblematiko 
masomenos, e? Bai bai bai. 
Esta... es es es, ni 
nasantikuadoe bere, e? Ni, 
ene, nines... nienas oraiko 
munduko gisona. Ni 
oingomundukogisona enas  
ni. Ni antikuaduenas. Baye 
kontus munduegas, e? 
Munduegas kontus, e? Mundue 
pentzetogu -au 
esandotzudena, yakiturie- es 
es, gison yakitune 
askosastxarrago biside 
inoranteabaño. 
Inoranteateukas 
perkanzebatzu, baye 
yakitune, yakitune 
kargaterriblebat eroanbeadau 
diariokostante. Edosein 
konzeptotan, porejenplo 
seistesu arkitektibat 
edoseistesu medikuet, 
eoseistesu inteletual bat, 
esta? Aka ... kargaterriblea
eroangodau lepoan.  
Enkanbio aldianubat  
estakiena eserdera tese, ba 
eseberes, beuskera 
sensillubat emen... ba 
gaututenda tagautude, egune 
sabalduten degune  
sabaldu, ba tira... 
GALDERA. Goserik ez bada... 
FLORENZIO. Eso esatamente, 
goserikespada, e? 
trankiloago. 
Leenagokojenteak eukenori.  

De gero, leenao egon 
bestegausabat:  
guresaarrak esianobea 
kubaño. Aijotesiamesara 
erresetayen...  
Gubañobeak esireanaik.  
Baye sianeletxe  
pobreak eee... itensiriana  

ibilten zan lehen belu eta 
goizetik, gaubean eta 
goizean, ezta? Baia goizeko 
seiretan sartu behar duena 
han ba Aceros-en bere jagi 
beharko dau Manzarragan 
bastante tertzioz. Entonces, 
bizi gara diferente, bai. 

Aceros-era joan, soldu 
bat irabazi eta ba ekonomia 
fuertetxuago, ezta? Baia 
bizimodua problematikoa mas 
o menos, e? Bai, bai bai. Ez 
da... ez, ez, ez, ni naz 
antikuadoa bere, e? Ni, ene, 
ni naiz... ni ez naz oraingo 
munduko gizona. Ni oraingo 
munduko gizona ez naz ni.  
Ni antikuadoa naz. Baia 
kontuz munduagaz, e? 
Munduagaz kontuz, e? Mundua 
pentsetan dugu -hau esan 
deutsudana, jakituria- ez, 
ez, gizon jakituna askozaz 
txarrago bizi da ignorantea 
baino. Ignoranteak daukaz 
perkanze batzuk, baia 
jakitunak, jakitunak karga 
terriblea eroan behar dau 
diario kostante. Edozein 
kontzeptutan, por ejemplo, 
zer erixten duzu arkitekto 
bat, edo zer erixten dozu 
mediku bat, edo zer erixten 
dozu intelektual bat, ezta? 
Hak ... Karga terriblea 
eroango dau lepoan. En 
kanbio aldeano bat ez 
dakiena ez erdera eta ez, ba 
ezeberez, ba euskera senzilu 
bat hemen... ba gaututen da 
eta gautu da, eguna 
zabalduten da eta eguna 
zabaldu, ba tira... 
GALDERA. Goserik ez bada... 
FLORENZIO. Esactamente, 
goserik ez bada, e? 
Trankiloago. Lehenagoko 
jenteak eukan hori.  

Eta gero, lehenago 
egoan beste gauza bat: gure 
zaharrak ez zirean hobeak gu 
baino. Haik joaten zirean 
mezara, errezetan eudien... 
Gu baino hobeak ez ziran 
haik. Baia zirean letxe 
pobreak e... egiten zirean 
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noblebisi. Se eotensian 
begire beti sure mesedeari: 
ausoko albokoen mesedeari. 
Beibe kaxotutenyakuen 
bearreanebilteko,  
beeausokoen ekarribearreyen. 
Dausokoakas ondoonbear, 
adiskideonbear. 
Gaurrenkanbio es. 
Gauerenkanbio:  
- Eh! joaniorti! 
Etxoteingure sebere, eh!  

Beyegaxotordin joana  
ferira, noberak  
-ekonomie daoanletxe e 
fuerte- noberakekarri 
noberea, ya lagune  
dausoas bapenaseseberes. 
Bisigara askosas bruskoago. 
Sentimentuik 
isingodirantzekoa leenago 
torain, baye oini ekonomiek 
igodueneletxe, gaos askosas 
enfadadugo gaure 
projimoikas, askosesbere. 

Lenao igual  
konbibentzi andiagoa 
arkalegas, askosas. Baesan 
pobresiagati, satiandi, 
satiandie e? Danaesanisango, 
baesatiandie:  
pobrejentea, noble.  

Aitiso, animeliak,  
gube, aitubiosu oin 
animilieiri, esta?  
Se danokara bitxobatzu 
lurrenganean: personaketa  
animeliak, klasebat 
edobestebat...  

Beibet porejenplo, 
edobiorbat oin, oin 
(abenduan), emenasite 
aprilera, isingodaokerra 
bayegongoda manso... 
segongoda makal... makal... 
Da aimakaldaoena agarrau 
usabak eta noblenoble  
estutendau bere  
lekutxuin, ba botetandotzo 
kabesalea teroatendau 
erramaleti biorrabadabere... 
Baye Sanjuanetan 
esjoanagana, seai loditude. 
Taguri pasetanyakori,  
ori: loditurigaragu,  
ostikadari botateuu  
te adarkadarik... Bai 

noble bizi. Zer egoten ziren 
begira beti zure mesedeari: 
auzoko, albokoen mesedeari. 
Behi bat gaisotuten jakoen, 
beharrean ibilteko, bere 
auzokoena ekarri behar 
eudien. Eta auzokoakaz ondo 
egon behar, adiskide egon 
behar. Gaur en cambio ez. 
Gaur en cambio: 
- Eh! Joan hadi hortik! Ez 
joat egin gure ezeberez, eh!

Behia gaisotute orduan, 
joan feriara, norberak  
-ekonomia dagoen letxe 
fuerte- norberak ekarri 
norberea, ja laguna eta 
auzoagaz ba apenas ezeberez. 
Bizi gara askozaz bruskoago. 
Sentimentuak izango dira 
antzerakoak lehenago eta 
orain, baia orain ekonomiak 
igon dauen letxe, gagoz 
askozaz enfadaduago geure 
projimoakaz, askozez bere. 

Lehenago igual 
konbibentzia handiagoa 
arkalegaz, askozaz. Baia zan 
pobreziagaitik, zati handia, 
zati handia, e? Dana ez zan 
izango, baia zati handia: 
pobre jentea, noble. 

Aditu egizu, animaliak, 
gu bere, aditu behar duzu 
orain animailiari, ezta?  
Zer danok gara bitxo batzuk 
lurraren ganean: pertsonak 
eta animaliak, klase bat edo 
beste bat...  

Behi bat, por ejemplo, 
edo behor bat, orain, orain 
(abenduan), hemen hasi eta 
apirilera, izango da okerra 
baia egongo da manso... zer 
egongo da makal... makal... 
Eta hain makal dagoena 
agarratu ugazabak eta noble-
noble estuten dau bere 
lekutxuan, ba botetan deutso 
kabezalea eta eroaten dau 
erramaletik behorra bada 
bere... Baia San Juanetan ez 
joan hagana, zer hai loditu 
da. Eta guri pasetan jaku 
hori, hori: loditurik gara 
gu, ostikadarik botaten dugu 
eta adarkadarik ... Baia 
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gureantesedenteak dagau  
gure gastedenpoan  
eongentzin noble. 
Obeakintzelako es, espabere 
makal egongentzelako. Bai: 
nesesidadea, makal. Debeti 
projimueri eonbeasan  
begire.  

Gero etorrenorti,  
etorren gausebat  
bastante... Klaro, esatenda 
esklabitudia edoa edobeste, 
estaiselangeitutenyakon; 
bainik betionbeagendun 
dependitan:  
“Baijaune, baijaune.” 
Porejenplo usabajaunari, 
propietarioari 
errentadoreanbasanbere. Se 
usabajaunek, ogie faltau 
baeuen beremoitotzen  
igual oisatitxuet. Gero 
ayoie pagarasototzen 
alpreziodeoro 
esatendanmuduin, se  
etxauste yakabetan paetan 
orisatiori sekule. Bee 
akurrungoanbere 
joanbearregonanletxe, noble. 
Da orisen geunken 
ontasuneguk, o gure 
antesedenteak etaguk. 
Ontasune geitutengontzen 
orreri, nobleisiteari. 
Oinenkanbio es, oingara... 
oinindartuba, oinde 
Sanjuanguretzat (barreak), 
Sanjuan... Bai, oin 
Sanjuanean gaos. 

gure antezedenteak eta geu 
gure gazte denporan egon 
gentzin noble. Hobeak 
gintzelako ez, ezpabere 
makal egon gintzelako. Bai: 
nezesidadea, makal. Eta beti 
projimuari egon behar zan 
begira.  

Gero etorren  hortik, 
etorren gauza bat 
bastante... klaro, esaten da 
esklabitudea edo hau edo 
bestea, ez dakit zelan 
geituten jakon; baia nik, 
beti egon behar genduan 
dependitan: “Bai jauna, bai 
jauna”. Por ejemplo ugazaba 
jaunari, propietarioari 
errentadorea bazan bere. Zer 
ugazaba jaunak ogia faltatu 
baeuan bere emoiten eutsen 
igual ogi zatitxu bat. Gero 
hai ogia pagarazoten eutsen 
al precio de oro, esaten dan 
moduan, zer ez zeuntsen ja 
akabetan pagetan ogi zati 
hori sekula. Baia hak 
urrungoan bere joan behar 
egoan letxe, noble. Eta hori 
zan geunkan ontasuna guk, 
edo gure antezedenteak eta 
guk. Ontasuna geituten 
geuntsen horreri, noble 
izateari. Orain en cambio 
ez, orain gara... orain 
indartu ba, orain da San 
Juan guretzat (barreak), San 
Juan... Bai, orain San 
Juanean gagoz. 

 
 
 
 
KRIDUAK ETA UGAZABAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Aititak nola sinesten zuen esan eta (Gauzak 
zerbaitengatik,  XIII. kap. “Eritziak”), hura legez zazpi 
urtetan kridu joan zela esan zuen Santosek. Kridu egoteak 
jende nagusiekin ibiltzea eta lan gogor egitea eta esan nahi 
du. Bere etxearen jabearekin egon zen morroi Santos eta harek 
beharturik, osterantzean familia guztia etxetik kanpora 
botako zukeen eta. 

Gero, hamar urtetan, etxeko ardiekin artzain izan zen 
Gorbeian; geroztik mendi hori maite du eta hara joaten da 
ahal guztietan. Hamalau urtegaz hasi zen egunez artzain eta 



446 - Corpusa 
 
 
gauez okindegi batean lanean, hamasei urte izan arte. Orain 
Laudioko lantegi batean egiten du lan.  
 

SANTOS. Ni bederatzi... 
saspiurtegas yoanintzen 
kridu, degonas  
aititen antzantzera, e? 
kridu etzeriketze tajente 
nagusiagas. 

Kridu, bueno, goxean  
asi bostetan tagaueko 
amarratarte bearren, e? 
Saspiurtegas, e? Degauean 
bederatzietan 
errementaurikegon umetxue, 
sutunikegonisin, derrosario 
euneroerresetan, e? ... 
Neuretzean es, e? 
Kriduegoneko lekuen. Ba, ba 
bai.  

De bederatziurtegas, 
bederatziurtegas Gorbeyen 
ardikasten, ardibatzean, 
tagasteakein. Ni beti 
Gorbeyen asienas, pastore. 

Gorbien egonas  
amalau, amabosturte  
arte. Doin Gorbei... 
Semendao jenteasko  
Gorbeyen txikitan 
eondisenak, edoandietan  
de, joe! estaudegure es 
entzun dese itzikin  
agaiti. Dani ayegas  
nago totalmentean... Ni 
nago... sortziordu 
laneginordun or, deseetan 
nos eskapau Gorbeira yarrite 
bakarbakarrik egoteko. 
GALDERA. Zer txabolatan? 
SANTOS. Niegonas Eri, 
Erikotxabola, ori dago... 
Anekoarriondoan,  
Anekoarri ondondoan. 
Aranekoarri, esanauntzun  
arrie, ori otzoadzaneudena, 
axen ondondoan.  
Antxe. An ileustesan 
amalauardi odoyek:  
olantxe korralen ardibatzen 
ibili... 
GALDERA. Eta gero fabrikan 
lan egiten duzu? 
SANTOS. Oin bai,  
oinbai.  
GALDERA. Zer adinetan hasi 

 SANTOS. Ni bederatzi...  
zazpi urtegaz joan nintzen 
kridu, eta egon naz 
aititaren antz-antzera, e? 
kridu etzerik etze eta jente 
nagusiagaz. 

Kridu, bueno, goizean 
hasi bostetan eta gaueko 
hamarrak tarte beharren, e? 
Zazpi urtegaz, e? Eta gauean 
bederatzietan errementaturik 
egon umetxue, zutunik egon 
ezin, eta errosarioa  
egunero errezetan, e? ... 
Neure etzean ez, e?  
Kridu egoneko lekuan. Ba, ba 
bai. 

Eta bederatzi urtegaz, 
bederatzi urtegaz Gorbeian 
ardiak hazten, ardi batzean, 
eta gaztaiak egin. Ni beti 
Gorbeian hazia naz, pastore.

Gorbeian egon naz 
hamalau, hamabost urte  
arte. Eta orain Gorbeia...  
Zer hemen dago jente asko 
Gorbeian txikitan egon 
dirazenak, edo handietan 
eta, joe! ez daudie gure ez 
entzun eta ez hitzik egin 
hagaitik. Eta ni haregaz 
nago totalmentean... Ni 
nago... zortzi ordu lan egin 
orduan hor, deseetan noiz 
eskapatu Gorbeira, jarrita 
bakar-bakarrik egoteko. 
GALDERA. Zer txabolatan? 
SANTOS. Ni egon naz Eri, 
Eriko txabola, hori dago... 
Araneko Harri ondoan, 
Araneko Harri ondo-ondoan. 
Araneko Harri, esan neuntsun 
harria, hori otzoak jan 
eudiena, haxen ondo-ondoan. 
Hantxe. Han hil eustezan 
hamalau ardi hodeiak: 
holantxe korralen ardi 
batzen ibili... 
GALDERA. Eta gero fabrikan 
lan egiten duzu? 
SANTOS. Orain bai, orain 
bai.  
GALDERA. Zer adinetan hasi 
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zinen fabriketan? 
SANTOS. Ni asinintzen e, 
bueno panaderian gaubes 
lanean amalau urtegas. Baye 
gaubes, degunes ardietara 
Gorbeira, e? yoatenintzen, 
mutikotxuetan, e? 

Bueno, orida, 
esangodosu... 
Nilanegitenendun beitu: 
amaiketanasi gaubian 
panaderian, ta 
goxekoamaiketan urten; 
etorrietzera, baskaldu da 
arrastegiko irurek 
edolautarte lo, ordubidiru; 
degero ardietarayoan  
mendira. Dabarrero. 
Onaegonintzen e urtebi, 
amalau amasei urterarte. 
Dageroes, gero ya 
ardiekendugendusen da... 
Baiganadu betiukinduu,  
oinbe daukadas ardik. 
GALDERA. Zuen ardiak ziren? 
SANTOS. Bai bai, danak 
danak. Baye oriya san 
amalaurtegas e... 
amarrurtegas, asinintzen 
etzekoardiekin. Baye 
irurtean egonintzen, 
eroanendunu kridu, 
etzebaten.  

Dekridu bakisu selan? 
Bueno ba, kriduenasan  
baltza. Se egonintzen... 
emonotzon... Gu 
isingintzesan  
errentoreak, bakisu  
serdan es? inquilinos,  
inquilinos. Orduen etorrisen 
etzekousaba tesanotzon 
gureaiteri, emonotzon 
sortziegun: edo 
kridubotetako edo 
etzeaitxiteko, neubotaesik. 
- Koño selanyoangoda? 
Yoanbeadau eskolara ta. 
- Estao eskolarik, kridu edo 
fuera. 

Da botaes... 
GALDERA. Kridu jabearekin? 
SANTOS. Ba bai, berarekin, 
naubotetako beragana. 

Orduen gureaite 
negausen totalmentean, 
“estoala”, estaustela 

zinen fabriketan? 
SANTOS. Ni hasi nintzen, 
bueno panaderian gaubez 
lanean hamalau urtegaz. Baia 
gaubez, eta egunez ardietara 
Gorbeira, e? joaten nintzen, 
mutikotxuetan, e? 

Bueno, hori da,  
esango dozu... Ni lan  
egiten nenduan begitu: 
hamaiketan hasi gaubean 
panaderian, eta goizeko 
hamaiketan urten; etorri 
etzera, bazkaldu eta 
arrastiriko hirurak edo 
lauak arte lo, ordu bi edo 
hiru; eta gero ardietara 
joan mendira. Eta barriro.  
Honan egon nintzen urte bi, 
hamalau hamasei urtera arte. 
Eta gero ez, gero ja ardiak 
kendu genduzan eta... Baia 
ganadua beti eukin dogu, 
orain bere daukadaz ardiak. 
GALDERA. Zuen ardiak ziren? 
SANTOS. Bai bai, danak 
danak. Baia hori ja zan 
hamalau urtegaz e...  
hamar urtegaz, hasi nintzen 
etzeko ardiekin. Baia  
hiru urtean egon nintzen, 
eroan nenduan kridu,  
etze baten.  

Eta kridu badakizu 
zelan? Bueno ba, kriduarena 
zan baltza. Zer egon 
nintzen... emon eutsen...  
Gu izan gintzezan 
errentadoreak, badakizu zer 
dan ez? inquilinos, 
inquilinos. Orduan etorri 
zan etzeko ugazaba eta esan 
eutsen gure aitari, emon 
eutsen zortzi egun: edo 
kridu botetako edo etzea 
itxiteko, neu bota ezik. 
- Koño zelan joango da? Joan 
behar dau eskolara eta. 
- Ez dago eskolarik, kridu 
edo fuera. 

Eta bota ez... 
GALDERA. Kridu jabearekin? 
SANTOS. Ba bai, berarekin, 
neu botetako beragana. 

Orduan gure aita negadu 
zan totalmentean, “ez 
doala”, ez daustela botetan. 
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botetan. Bueno, estaustela 
botetan, bayetorrisana 
alkatea -berelagunesan 
ikeragarrie- alkatetorri 
tabueno: 
- Bernaola, topaik  
etzebat sesortziegungo 
plazuedaukok: espadok 
etzeatopetan ba... espadok 
mutikoabotetan, ba topau 
etzebat.  

Taorduen  
etzeakustie konsianbeteta... 
artu tekridu. 
Tolanegonintzen, bai, 
irurtean. Bai  
irurteana... 
GALDERA. Gogor... 
SANTOS. Bueno gogor... 
gogorretipasauek. Gogor? 
Ori (magnetofoia) kenduisu, 
kenduisu... 

Bueno, ez daustela  
botetan, baia etorri zan 
alkatea -bere laguna zan 
ikaragarria- alkatea etorri 
eta bueno: 
- Bernaola, topatu egik etze 
bat zer zortzi egungo plazua 
daukok: ez badok etzea 
topetan ba... ez badok 
mutikoa botetan, ba topatu 
etze bat.  

Eta orduan etzeak 
guztiak egon zirean 
beteta... hartu eta kridu. 
Eta holan egon nintzen, bai, 
hiru urtean. Bai hiru 
urtean... 
GALDERA. Gogor... 
SANTOS. Bueno gogor... 
gogorretik pasatuak. Gogor? 
Hori (magnetofoia) kendu 
egizu, kendu egizu... 

 
Bere bizitzako beste hainbat gauza ez ditu grabatu gura 

izan Santosek. 
 
 
 
 
UMETAN ARTZAIN. HODEIAK JO 
Santosen bertsioa 
 
 

Bederatzi-hamar urte zituela artzain egon zan Santos 
Gorbeian, Araneko Harri ondoko txabolan. Arrats batez, ardi 
deisten ari zenean, hodeiak jo zuen: hamalau ardi hil zituen 
eta artzaina konorte barik utzi. Herioa hurbil ikusita, bere 
larritasuna eta negarra kontatzen ditu Santosek; gero ardi 
hilak larrutu, hodeiak barreiatu kantinak bilatu, eta etxean 
kontu eman behar: zergatik ez zituen ardiak zabaldu ekaitza 
etorri orduko. 
  Elkarrizketa Bengoetze ostatu ondoan egina da, Juan 
Pikazarekin hitz egin ondoan, 1992ko uztailean.  
 

GALDERA. Zer izan zen 
hodeiarena? 
SANTOS. A, bueno,  
odeyarena. Bueno, ba ori 
Gorbeyan egonintzani, 
taukinendun bederatzi 
edoamarrurte, orr ibilisen. 
Degonintzen 
ardiikardiepatzean  
ta gasteyakeiten. De 
txabolanbakarrik. De 
txabolaondoan eukieuen 

 GALDERA. Zer izan zen 
hodeiarena? 
SANTOS. A, bueno, 
hodeiarena. Bueno, ba hori 
Gorbeian egon nintzan ni, 
eta eukin nenduan bederatzi 
edo hamar urte, hor ibili 
zan. Eta egon nintzen 
ardiak, ardiak batzean eta 
gaztaiak egiten. Eta 
txabolan bakarrik. Eta 
txabola ondoan eukin euan 
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korrala, txabolati  
eunmetro aragoan, asbaten 
ondoan -atx, badakisu 
serdanatxa, es?- Bueno ba, 
atxenondoan. Degaubean 
asisen, iluntzan ardiek 
korralean batzeanagola, 
odoye: odoye taindartzu, 
oseake gero taodoigeago, 
tageago, tageago. De 
alakobaten yausisan ondoan 
bat.  
Jode, einintzen apurbat  
ikaratu. Daegonintzen... 
itxiardiek etayoateko 
txabolara: aterardiek 
korraleti tetxabolara 
yoateko gogoagas. Baye, 
jode, itenenduen: “Ni 
txabolarabanoa 
ardiekemenitxite, ostras, 
esto kastarikeiten gaubian”. 
Tanik einbeanendusan 
gastayak, se gastayasan 
dirue, saltzeakogastayak 
etaegiteko. Tabueno, ya 
segituneuen esten. Dorduen 
segidunenduen. Densegida, 
andiki minutubeparru  
edolan, yausiatan bat 
korrelenbarruan, odoibet, 
osea errelanpagobat, 
iñusitubet. Da yausiorduen 
iñusitue korralera, ba 
botagauskun danori sorura. 
Nikestaki seinbetenporan, 
bai nienas... inkosziente 
egonintzen, osea 
konosimentubarik.  

Detorriordun 
konosimentue konturatunintze 
nengola soruen,  
degonsirean ardigustie 
soruen, danak. Oribadakit,  
se neureganeanberegosan 
ardibetzuk, te jode, 
asinintze mobiduten 
deitenenduen: “Aiba! Ostras, 
ni ildenago, ildenago: 
nitauket... ildenago, 
bayedaukedas momentubatzuk, 
ba dagona kosziente”. Ze  
-ori kontauneuntzun 
lengoeguneanbe- 
kasualidadea, egunbetzu 
leenago edoilebete 
edoilebilenago yoanintzen 

korrala, txabolatik ehun 
metro haragoan, haitz baten 
ondoan -haitz, badakizu zer 
dan haitza, ez?- Bueno ba, 
haitzaren ondoan. Eta 
gaubean hasi zan, iluntzan 
ardiak korralean batzean 
nagoala, hodeia: hodeia eta 
indartsu, osea que gero eta 
hodei gehiago, eta gehiago, 
eta gehiago. Eta halako 
baten jausi zan ondoan bat. 
Joder, egin nintzan apur bat 
ikaratu. Eta egon nintzen... 
itxi ardiak eta joateko 
txabolara: atera ardiak 
korraletik eta txabolara 
joateko gogoagaz. Baia, 
joder, egiten nenduan: “Ni 
txabolara banoa ardiak hemen 
itxita, ostras, ez dut 
gaztarik egiten gaubean”.  
Eta nik egin behar nenduzan 
gaztaiak, zer gaztaia zan 
dirua, saltzeako gaztaiak 
eta egiteko. Eta bueno, ja 
segitu neuan esten. Eta 
orduan segitu nenduan. Eta 
ensegida, handik minutu bat 
barru edo holan, jausi jatan 
bat korrelearen barruan, 
hodei bat, osea errelanpago 
bat, inuzitu bat. Eta jausi 
orduan inuzitua korralera, 
ba bota euskun danori 
zorura. Nik ez dakit zeinbat 
denporan, baia ni ez naz... 
inkontziente egon nintzen, 
osea konozimentu barik.  

Eta etorri orduan 
konozimentua konturatu 
nintzen nengoela zoruan, eta 
egon zirean ardi guztiak 
zoruan, danak. Hori badakit, 
zer neure ganean bere egozan 
ardi batzuk, eta joder, hasi 
nintzen mobiduten eta egiten 
nenduan: “Aiba! Ostras, ni 
hilda nago, hilda nago: nik 
daukat... hilda nago, baia 
daukadaz momentu batzuk,  
ba dagona konsziente”. Zer  
-hori kontatu neuntsun 
lehengo egunean bere- 
kasualidadea, egun batzuk 
leheneago edo hilabete edo 
hile bi lehenago joan 
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egunbeten eskolara,  
de ba yoanbearsala abadea, 
eta egosan, dotrinako 
egunbesan ai egunai:  
- Te bai, ildagero  
daukosue esteiseinbe  
segundo konosimentugas  
sagosie, bai sagosiilde,  
da dakisu sepasetaan 
ingurugustien.  

“Aiba Dios! Ba bueno, 
ni ildenago, nitaki 
sepasetanda baya ninago 
ilde.” Ta ikutuardieri  
te “ba ninago ilde”.  

Baye ni nagoilde... 
konosimentu geroao 
etageyago, dejode, 
alangobaten ardibe 
naurondoan asisen mobiduten. 
Seardietanak eonsiran 
ildaleges, e? Neurebesala,  
e? Osea, neuberebai, 
bayaurepere bardin,  
e? De: “Aiba, ardibe 
mobiduten”, mobidubestea, 
bestebatilde, osea mobidu 
beres. Alangobaten bestebat 
“pon pon”, ardikasisian  
mobiduten. Saukinendusen  
eun damarrardi,  
bueno eunetik eundamarrera 
egonsian korralen barruan; 
danau.  

Tejoder, astenas 
altzetaneta: “Jodeba, 
nienasil, ninago  
bisiri”, ostras, 
ardiekaltzetan, de 
batzukaltzaute, bestebatzuk 
altzetan, bestebatzuk  
ilde. Te “Jo! au ildedago, 
bestea bebai, bestea  
dago bisiri, bestea...” 
Sabaldu korralekoatea, 
ardiekatera kanpora,  
ba bisirik egonsirenak edo 
urteinalaudenak: sedanak 
isineuden urteinberein,  
e? bisirik egondabere,  
e? Se egonsian  
odoiti, tromoiti 
fastidiauteosoan.  

Dorduen kantine 
eukinendun esneagas, bat 
esnesbeteta ormaganean,  
da bestebat, 

nintzen egun baten eskolara, 
eta joan behar zala abadea, 
eta egon zan, doktrinako 
egun bat zan hai egun hai:  
- Eta bai, hil eta gero 
daukazue ez dakit zeinbat 
segundo konozimentuagaz 
zagozie, baia zagozie hilda, 
eta dakizu zer pasetan dan 
inguru guztian.  

“Aiba Dios! Ba bueno, 
ni hilda nago, nik dakit zer 
pasetan da baia ni nago 
hilda.” Eta ikutu ardiairi 
eta “ba ni nago hilda”.  

Baia ni nago hilda... 
konozimentu geroago eta 
gehiago, eta joder, halango 
baten ardi bat neure ondoan 
hasi zan mobiduten. Zer 
ardiak danak egon zirean 
hilda legez, e? Neure 
bezala, e? Osea, neu bere 
bai, baia eurek bere bardin, 
e? Eta: “Aiba, ardi bat 
mobiduten”, mobidu bestea, 
beste bat hilda, osea mobidu 
bere ez. Halango baten beste 
bat “pon-pon”, ardiak hasi 
zirean mobiduten. Zer eukin 
nenduzan ehun eta hamar 
ardi, bueno ehunetik ehun 
eta hamarrera egon zirean 
korralaren barruan; eta neu. 
 Eta joder, hasten naz 
altzetan eta: “Joder ba, ni 
ez naz hil, ni nago 
bizirik”, ostras, ardiak 
altzetan, eta batzuk 
altzatuta, beste batzuk 
altzetan, beste batzuk 
hilda. Eta, “Jo! hau hilda 
dago, bestea bere bai, 
bestea dago bizirik, 
bestea...” Zabaldu korraleko 
atea, ardiak atera kanpora, 
ba bizirik egon zirenak edo 
urtein ahal eudienak: zer 
danak ezin eudien urtein 
bere egin, e? bizirik egonda 
bere, e? Zer egon zirean 
hodeitik, trumoitik 
fastidiatuta osoan. 
  Eta orduan kantina  
eukin nenduan esneagaz, bat 
esnez beteta horma ganean, 
eta beste bat, batzean  
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batzeanibilinintzena, ba 
erdiragiño edolan 
eukikonendun esneagas; de 
kantinbik desaparasidusiran. 
Komedia kantinatzean,  
ta kantinetopauisin:  
es ormaganean  
egonsana deseskutan 
eukinendune: isinendun 
kantinetopau. Jode,  
ordun negar danegar  
danegar, yoan txabolara, 
debenga negarres, dabenga: 
eungustie negarres 
pasaunendun, gaugustie 
negarres. Durrungo  
goxaldean egineusten 
loakuyau, osea loakartu; 
osea, gaugustie negarres da 
bagoxaldean, ya 
errendiuteosoan,  
eineusten loakuxu. Da 
akordetanas goxean, buh! 
itzartunintzen eta, jo 
yaegunargitute, argitute 
sano, deguskik yoiteusten 
txabolakoatera. De  
“Mekaguen laletxe! Ba niki 
gaur seegindot anbiste 
loegiteko?” Segoxean eguski 
urtenbañoleen 
ardiebatzeanendusen. Jode, 
ordun bururaetorriatan: 
“Mekaguen! Nik ardipadaukas 
korralen ilde!”  
Altzau de txakurrek  
-txakurbi eukinendun, 
“Txori” eta “Lagun”, 
txakurbi neukes- ta 
txakurrefaltasiren 
neurondoti. “Nondaos 
txakurrek?” Banoya, ta 
korralean, ardiilenondoan, 
anonsien txakurrek. De 
astenas kontatzen da 
amalauardi ilde. 

Da gero, burrungo 
egungustien... Se narruek 
baligodauen -narrue badakisu 
serdan, lapiel- baligouen 
dirue. Dordun 
pastoreinontzen geitu  
-seni enintzen atrebiduten 
te enenkien narrue 
kentzeanbere- etorteko 
narruekentzeako ardieri. 
Aike lagundueustien 

ibili nintzena, ba 
erdiragino edo holan eukiko 
nenduan esneagaz; eta 
kantina biak desaparazidu 
zirean. Komediak kantina 
atzean, eta kantinak topatu 
ezin: ez horma ganean egon 
zana eta ez eskuetan eukin 
nenduana: ezin nenduan 
kantinak topatu. Joder, 
orduan negar eta negar eta 
negar, joan txabolara, eta 
venga negarrez, eta venga: 
egun guztia negarrez pasatu 
nenduan, gau guztia 
negarrez. Eta hurrungo 
goizaldean egin eustan loak 
kuiatu, o sea loak hartu; 
osea, gau guztia negarrez 
eta ba goizaldean, ja 
errendituta osoan, egin 
eustan loak kuxu. Eta 
akordetan naz goizean, buh! 
iratzartu nintzen eta, jo  
ja egun argituta, argituta 
sano, eta eguzkiak joiten 
eustan txabolako atera. Eta 
“Mekaguen la leche! Ba nik 
gaur zer egin dot hainbeste 
lo egiteko?” Zer goizean 
eguzkia urten baino lehen 
ardiak batzean nenduzan. 
Joder, orduan burura etorri 
jatan: “Mekaguen! Nik ardiak 
badaukadaz korralean hilda!” 
Altzatu eta txakurrak  
-txakur bi eukin nenduan, 
“Txori” eta “Lagun”, txakur 
bi neukez- eta txakurrak 
falta ziren neure ondotik. 
“Non dagoz txakurrak?” 
Banoia, eta korralean, ardi 
hilen ondoan, han egon 
zirean txakurrak. Eta  
hasten naz kontatzen eta 
hamalau ardi hilda. 

Eta gero, ba hurrungo 
egun guztian... Zer narruak 
baligo euan -narrua badakizu 
zer dan, la piel- baligo 
euan dirua. Eta  orduan 
pastorei egin neuntsen geitu 
-zer ni ez nintzen 
atrebiduten eta ez nenkien 
narrua kentzean bere- 
etorteko narrua kentzeako 
ardiairi. Haik lagundu 
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narruekentzean.  
Debueno, bolantxesan 
urrungounean: narruekendu, 
narrua sikitanipini.  
 

Denterausean ya,  
etzera bototzien  
errekadue. Seni orduen  
bajatzenintzen etzera, orr 
amabost edoilebeteripein: 
uruneroateuskuen  
ara, taloaegiteko, de  
indabak eta urdeye, 
etaseboa: oriorik es, e? Des 
asukrearipes, e? Orduen 
esegoan esoriori des 
asukreri. Orixesan, ori 
irulaugause orixesian:  
urune bat, indaba  
bestea, patataren batzuk de 
sera, ba urdaye eta seboa, 
seboa ardiena: ori 
eukitengenduen. De 
enterausian, etzera etorsan 
batenbat esandautzudana 
moduan, desanotzen 
gureaiteri, detorrisian 
ordun txabolara: 
- Jo, sepasayatzu ta? 
- Ba, au teau pasaude. 
- Sau...? 
- Ba, ni ondo. 
- Bueno, bueno. Bardioko... 
- Ba oripasauyat. 
- Selan sartusendusen 
barrure (korralera)? 
- Joe, selan  
sartukodas...? 

Odoi egonaskero 
normalmentean odoyadagonean 
pastoreakestaus  
korralean ardisartzean, 
sedauko bildur yausi te...  
Se orduen... Ardi 
sabaldaosenean da gausebat; 
bayan, korralenbarruan 
yaustenbada, ba esian 
eundamarrardiekil,  
ba demilagro; danau:  
estaki segaiti esianil,  
baya... iltekomoduen  
danak. 
GALDERA. Eta kantinak? 
SANTOS. A bueno, dagero 
joderba kantina faltasiran. 
De: 
- Ba ik eronsingosak 

eustien narrua kentzean.  
Eta bueno, ba holantxe zan 
hurrungo egunean: narrua 
kendu, narruak sikitan 
ipini. 
  Eta enteratu zirean ja, 
etzera bota eutsien 
errekadua. Zer ni orduan 
bajatzen nintzen etzera, hor 
hamabost edo hilabeterik 
behin: huruna eroaten 
euskuen hara, taloa egiteko, 
eta indabak, eta urdaia, eta 
seboa: oriorik ez, e? Eta ez 
azukrerik bere ez, e? Orduan 
ez egoan ez oriorik eta ez 
azukrerik. Horixe zan, hori 
hiru-lau gauza horreexek 
zirean: huruna bat, indaba 
bestea, patataren batzuk eta 
zera, ba urdaia eta seboa, 
seboa ardiena: hori eukiten 
genduan. Eta enteratu 
zirean, etzera etorri zan 
baten bat esan deutsudan 
moduan, eta esan eutsen gure 
aitari, eta etorri zirean 
orduan txabolara: 
- Jo, zer pasatu jatsu-eta? 
- Ba, hau eta hau pasatu da.
- Zeu...? 
- Ba, ni ondo. 
- Bueno, bueno. Ba ardiok...
- Ba hori pasatu jat. 
- Zelan sartu zenduzan 
barrura (korralera)? 
- Joder, zelan sartuko 
dodaz...? 

Hodeia egonaz gero 
normalmentean hodeia 
dagoenean pastoreak ez dauz 
korralean ardiak sartzean, 
zer dauka bildur jausi 
eta... Zer orduan... Ardiak 
zabal dagozenean da gauza 
bat; baia han, korralaren 
barruan jausten bada, ba ez 
zirean ehun eta hamar ardiak 
hil, ba de milagro; eta neu: 
ez dakit zergaitik ez zirean 
hil, baia... hilteko moduan 
danak. 
GALDERA. Eta kantinak? 
SANTOS. A bueno, eta gero 
joder ba kantinak falta 
zirean. Eta: 
- Ba hik eroan izango dozak 
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arematera -iteostien 
pastoreak- ik eronisingosak 
desas akordetan  
nonyagosan. 
- Esetz ni kantinak, emen, 
ori pasausanean... Gero 
kantinek... asinokantineke 
topetan disisindoas  
topau. Ni nondagosen 
estodzakin, nik estodas 
kantinemobidu.  

Buenoba, 
asigintzesandano 
kantinonatzean. De bategoan 
emetik ara bañourrunego, e? 
(Bengoetzetik mendira 
seinalatuz) Emetikango 
mendira bañourrunego botata, 
e? Txispazue dzoitorduen 
bota. Debestea  
urrago, baye aiberebai... 
dauken emeti  
(argindarreko) posteralees 
edolan: kantinebiek  
botata, osea txispazue 
botordun...  

Dorida egie,  
itendodana kantinena.  
Segero entzundotzet,  
askoranibili, bat  
mendien -askoran badakisu 
egurreginen- da  
yoitordun txispasue, 
deskargeletrikea botaorduen, 
askoreakendu, 
saltuinaskoreak deroan  
igual eunmetroan askorea 
botata; orikosite, 
entzundedaukot.  
Dakantinena san bardin. 

Orisen pasayatana.  
Beno.  

aren batera -egiten eustien 
pastoreak- hik eroan izango 
dozak eta ez haz akordetan 
non jagozan. 
- Ezetz nik kantinak, hemen, 
hori pasatu zanean... Gero 
kantinak... hasi nok 
kantinak topetan eta ezin 
izan dodaz topatu. Nik non 
dagozen ez dot jakin, nik ez 
dodaz kantinak mobidu. 

Bueno ba, hasi  
gintzezan danok kantinon 
atzean. Eta bat egoan 
hemetik hara baino urrunago, 
e? (Bengoetzetik mendira 
seinalatuz) Hemetik hango 
mendira baino urrunago 
botata, e? Txispazuak joite 
orduan bota. Eta bestea 
hurrago, baia hai bere 
bai... eta eukan hemetik 
(argindarreko) postera legez 
edo holan: kantina biak 
botata, osea txispazua bota 
orduan...  

Eta hori da egia, 
egiten dodana kantinena.  
Zer gero entzun deutsot, 
aizkoran ibili, bat mendian 
-aizkoran badakizu egurra 
eginen- eta joite orduan 
txispazua, deskarga 
elektrikea bota orduan, 
aizkorea kendu, saltu egin 
aizkoreak eta eroan igual 
ehun metroan aizkorea 
botata; hori ikusita, 
entzunda daukat. Eta 
kantinena zan bardin. 

Hori pasatu jatana. 
Beno. 
 

 
 
GORBEIAKO SAIAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Jarraian, magnetofoia itzali eta, inuzituak hil ardien 
aragia ezin dela jan esan zuen Santosek, benenoa daukala. 
Horixe berriz azaltzeko eskatu nion. Aragia ubeldu egiten da 
eta saiek ere ez dute ikutzen usteldu arte. Osterantzean, 
mendian ardi bat hiltzen denean, berehala jaten dute, eta 
horregatik artzainaren goizeko lehen ardura saien hegadak 
soroztea eta beleen ahotsari aditzea zen, habere hilik bazen 
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jakiteko eta aragia eta larrua eskuratzeko, piztiek jan 
aintzin.  
 

 
GALDERA. Benenoa dauka 
hodeiak? 
SANTOS. Odeyak benenoa 
estaki... aukinbeadau 
derrigor, se ganaubet 
ileitenbada odoyegas, 
ariketa usteldutarte, osea 
okelea, aragie 
asteartepasetan, estau 
estxakurrek, ese sayek, 
esepere ukiturik egiten: 
eseperes. 
GALDERA. Eta hiltzen bada 
hanka hautsita edo, orduan 
bai? 
SANTOS. Bo! Ori atoan.  
Ori, eguneargituorduko 
yandadaukesu. Suriltenyatzu 
ardiba gaxobatetik...  
Bueno dagos gaxobat  
estana egiten, e? Da  
sera, “kabronko 
sintomatiko”: kabronko 
sintomatiko da gaxobat 
odoyen estilure paretandana: 
ildegero paretanda  
nidrio, osea moraute,  
ok... aragigustie paretanda 
morau morau moraute. 
Odoyegas bardin. De 
orrikause biok usteldutarte 
estireyaten, sayek.  
Bai bestegustie... Suri 
ardibet ileitenyatzu, ba 
atakebat, biotzeko 
minbetegas esateko gausebat, 
edoigual da difisil baye... 
edo yausite lekubeten 
ilinda: ai egunargituorduko 
saye yandotzue al  
momento, e? Edoasagariek; 
asagarie botetoskun... 
asagariek ileiteneuskun, 
burtero urtero igual 
ogeyardi: bai bai, ilde 
sangrau teyan. 

A, goxetan... orida 
beste gausebat: 
lelengobiarra einbeanendune 
mutikoetan sangausebat: 
altzau guneargitu bañolen, 
egune argitu baiñolen;  

  
GALDERA. Benenoa dauka 
hodeiak? 
SANTOS. Hodeiak benenoa ez 
dakit... eukin behar dau 
derrigor, zer ganadu bat hil 
egiten bada hodeiagaz, harik 
eta usteldute arte, o sea 
okelea, aragia haste arte 
pasetan, ez dau ez 
txakurrak, ez saiak, ezerk 
bere ukiturik egiten: ezerk 
bere ez. 
GALDERA. Eta hiltzen bada 
hanka hautsita edo, orduan 
bai? 
SANTOS. Bo! Hori atoan. 
Hori, eguna argitu orduko 
janda daukazu. Zuri hilten 
jatsu ardi bat gaiso 
batetik... Bueno dagoz gaiso 
bat ez dana egiten, e? Da 
zera, “kabronko 
sintomatiko”: kabronko 
sintomatiko da gaiso bat 
hodeiaren estilura paretan 
dana: hil eta gero paretan 
da nidrio, osea moratuta, 
ok... aragi guztia paretan 
da morau, morau, moratuta. 
Hodeiagaz bardin. Eta 
horreek gauza biok usteldute 
arte ez dira jaten, saiak. 
Baia beste guztia... Zuri 
ardi bat hil egiten jatsu, 
ba atake bat, bihotzeko min 
bategaz esateko gauza bat, 
edo igual da difizil baia... 
edo jausita leku baten hil 
eginda: hai eguna argitu 
orduko, saiak jan deutsu al 
momento, e? Edo azagariak; 
azagariak botetan euskun... 
azagariak hil egiten euskun, 
ba urtero-urtero igual hogei 
ardi: bai, bai, hil eta 
sangratu eta jan. 

A, goizetan... hori da 
beste gauza bat: lelengo 
beharra egin behar nenduana 
mutikoetan zan gauza bat: 
altzatu eguna argitu baino 
lehen, eguna argitu baino 
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etxon egune nosargituko, 
dagero puntubaten 
txabolondoan aber  
saye noradoasen, sayek  
nora doasen. Sesayek,  
eguna argituorduen 
asagariepotata badago 
ardibet, ya doas “bzzzzzz”. 
Dasayeri karra aurrekuyitan 
sayeri, okeleakentzeako: 
sayeri aurrekuyau 
okeleakentzeako. Diños saye 
naubañoleenago bajatu 
ardiegana, desayekas  
paluke, sayeri kentzean  
okelea. 
GALDERA. Horrela ibilia 
zara? Saiakaz paluka? 
SANTOS. Ba ba bai. Dees  
bein, askotan, askotan 
orindot: yoan dekentzean 
sayek, ayokeleakentzeako. 
Igual okelagustie ya yanda, 
tripazdanda da 
kenduistarrak, de 
eroanbesianaik txabolara: 
gatzemon detorteordun 
etzeko(ak) txabol(ara)... 
sera astoagas etortesean 
maleteagas, edonau 
bajatuorduen etzera, 
artulepoan detzera. Aisen 
yatekobat, etzerako 
alimentubet gautzako. Des 
nik, espaere orisen normala 
danean, pastore gustietan, 
sayen sera ... Ni sayeri 
kendutziet erdie sarri, 
erdie, ardienerdie; sesaye 
lenengo lenengo yatendotzie 
tripak, bigunendagona.  
Bueno, ardieri beti  
tripia; beyeri epersoloti, 
daukelako bigunen,  
dandi astendire yaten:  
beyek narruadaukie  
gogorra dorregaiti. 

Ba orisen  egunero 
egunero eitensangausia 
mutikutxuetan: goxean  
lelengo lelengo biarra, 
urtein debegitu sayak 
noradoas.  
GALDERA. Saiek ikusten dute 
nora mogitzen den azeria, 
edo beleak. 
SANTOS. Belea, beleada 

lehen; itxaron eguna noiz 
argituko, eta gero puntu 
baten txabola ondoan a ver 
saiak nora doazen, saiak 
nora doazen. Zer saiak, 
eguna argitu orduan 
azagariak botata badago ardi 
bat, ja doaz “bzzzzzz”. Eta 
saiairi karra aurre kuietan 
saiairi, okelea kentzeako: 
saiairi aurre kuiatu okelea 
kentzeako. Eta inoiz saia 
neu baino lehenago bajatu 
ardiagana, eta saiakaz 
paluka, saiairi kentzean 
okelea. 
GALDERA. Horrela ibilia 
zara? Saiakaz paluka? 
SANTOS. Ba, ba, bai. Eta ez 
behin, askotan, askotan hori 
egin dot: joan eta kentzean 
saiak, hai okelea kentzeako. 
Igual okela guztia ja janda, 
eta tripak janda eta kendu 
iztarrak, eta eroan behar 
zirean haik txabolara gatza 
emon eta etorte orduan 
etzeko(ak) txabol(ara)... 
zera astoagaz etorten zirean 
maleteagaz, edo neu bajatu 
orduan etzera, hartu lepoan 
eta etzera. Hai zan jateko 
bat, etzerako alimentu bat 
geuretzako. Eta ez nik, 
ezpabere hori zan normala 
danean, pastore guztietan, 
saien zera ... Nik saiairi 
kendu deutsiet erdia sarri, 
erdia, ardiaren erdia; zer 
saiak lenengo-lenengo jaten 
deutsie tripak, bigunen 
dagoena. Bueno, ardiairi 
beti tripea; behiairi eper-
zulotik, daukalako bigunen, 
eta handik hasten dira 
jaten: behiak narrua daukie 
gogorra, eta horregaitik. 

Ba, hori zan  egunero-
egunero egiten zan gauzea 
mutikotxuetan: goizean 
lelengo-lelengo beharra: 
urtein eta  begitu saiak  
nora doaz.  
GALDERA. Saiek ikusten dute 
nora mogitzen den azeria, 
edo beleak. 
SANTOS. Belea, belea da 
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inportante, belea... Degero 
beste gausebat. Orain es, 
orain esnas... estakit  
ya, bayorduen beleen 
sagateas dakisu belea 
padaukokelea edoespadauko: 
egas ikusiordunbelea, 
desagatea: “Ostras! 
okeleadago an!” itensendun. 
De kostensendun  
belaba normal da: “es,  
gaur estaokelarik,  
joder beleadago normal”.  
Baye (okela zenean) bele 
egoak modubeten sabaldute 
egas, de sagatea... 
sagateasan askosas  
lodiagoa; osea “kua, kua” 
(ahots mehez) normal 
eitendaude, eta bestea “goa, 
goa”, lodilodi: “Oi! La 
ostra! Bokelea dago.” 
Torduan egitesendun karra 
beleenondora, tespasendun 
topetan, sayeri  
begire: saye topetanauden 
ensegida.  

Nikosteadauke  
Gorbeyen -beitu, e?- 
neureganean sayekegon, neure 
gangantxuen, sayek. De bat  
-bat, e? Egonsianigual 
berrogetamar, irurogeisei: 
ordunsayek egonsian  
asko-, debat parausen,  
guk esatendotzu  
“aestilo proyetil”, osea 
egoak olanipinite:  
sabalean bearrean 
ipinitegoak “amedia”... 
oriki selan, mirue 
selanbotetandan? 
Estaukesuekuste, egoak 
“amediasta” edo egoak olan 
erdi... iminite? Bueno, 
ipini olan, de “bzzzzzz” 
saibet datorrela onantza, 
Oroskorantza. “Aiba!” 
Bisdiabere fenomenoa, de 
egune bituen fenomenoa.  
De saye torrisen  
Gorbeiti serera, 
Santamarinera, Santamarinen 
ildegoen ganadubet an; 
bailelengosayetorri, 
arrankau, de berrogei edo 
irurogei edogetamar, 

inportante, belea... Eta 
gero beste gauza bat. Orain 
ez, orain ez naz... ez dakit 
ja, baia orduan beleen 
zagateagaz dakizu beleak 
badauka okelea edo ez 
badauka: hegaz ikusi orduan 
belea, eta zagatea: “Ostras! 
okelea dago han!” egiten 
zenduan. Eta ikusten zenduan 
bela ba normal eta: “ez, 
gaur ez dago okelarik, 
joder, belea dago normal”. 
Baia (okela zenean) belea 
hegoak modu baten zabalduta 
hegaz, eta zagatea... 
zagatea zan askozaz 
lodiagoa; osea “kua, kua” 
(ahots mehez) normal egiten 
daudie, eta bestea “goa, 
goa”, lodi-lodia: “Oi! La 
ostra! Ba okelea dago.” Eta 
orduan egiten zenduan karra 
beleen ondora, eta ez 
bazenduan topetan, saiairi 
begira: saiak topetan eudien 
ensegida.  

Nik ikustea daukat 
Gorbeian -begitu, e?- neure 
ganean saiak egon, neure 
gan-gantxuan saiak. Eta bat 
-bat, e? Egon zirean igual 
berrogeita hamar, hirurogei 
sai: orduan saiak egon 
zirean asko-, eta bat paratu 
zan, guk esaten deutsogu “a 
estilo proyectil”, osea 
hegoak holan ipinita: 
zabalean beharrean ipinita 
hegoak “a media”... horreek 
zelan, mirua zelan botetan 
dan? Ez daukazu ikustea, 
hegoak “a media asta” edo 
hegoak holan erdi... 
iminita? Bueno, ipini holan, 
eta “bzzzzzz” sai bat 
datorrela honantza, 
Orozkorantza. “Aiba!” Bistea 
bere fenomenoa, eta eguna 
bere egiten euan fenomenoa. 
Eta saia etorri zan 
Gorbeitik zerera, Santa 
Marinara, Santa Marinan 
hilda egoen ganadu bat han; 
baia lelengo saia etorri, 
arrankatu eta berrogei edo 
hirurogei edo hogeita hamar, 
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estaiseinbet isingosian: 
danaparausiran  
ileraba papatean, e? De 
danak. Aituisu andik  
ona selangobisdia 
eukinbeauensaik ikusteko 
nondagon bitxoayanda, 
edoilde. Etorsian danak 
orraxe, Santamarinera. 

Akordetanas agas 
gaurbaletikene leges. 
Mutikotxu, e?: “Aiba,  
jode, gaurremen etxago 
yatekorik”. Posik, 
segitensendun: “bueno”; 
seya, ilegitorduen ardibet 
beti egotensintzen: 
“Mekaguendiez -pentzetan- 
jode emendago edo  
estago?” Orisen, ori...  
sayenasan inportantea, e? 
Sayenasan terriblea, 
terriblea, goxetan.  
Sesaye inbeasendun  
bijilau sayeri sau 
bañoleenao; bueno yoatenbada 
sikeran isterrak eta 
okelerikeyena 
zaukaprobetxetako. Orisen, 
jode...  
- Ser, seimet ildire? 
- Ba, bostardi. 
- Mekaguendie, bostardi; 
teseinbet  
aprobetxausus? 
- Ba, baperes. 
- Mekaguendie mutil!!! 
Loeiteokoxetan ala 
seeitendopa? 

Oride olan.  
Oride olan. 

ez dakit zeinbat izango 
zirean: danak paratu zirean 
ilera bat bat-batean, e? Eta 
danak. Aditu egizu handik 
hona zelango bistea eukin 
behar dauen saiak ikusteko 
non dagoen bitxoa janda, edo 
hilda. Etorri zirean danak 
horraxe, Santa Marinara. 

Akordetan naz hagaz 
gaur baliteken legez. 
Mutikotxua, e?: “Aiba, 
joder, gaur hemen ez jagok 
jatekorik”. Pozik, zer 
egiten zenduan: “bueno”; zer 
ja hil egiten orduan ardi 
bat beti egoten zintzen: 
“Mekaguendiez -pentsetan- 
joder, hemen dago edo ez 
dago?” Hori zan, hori... 
saiena zan inportantea, e? 
Saiena zan terriblea, 
terriblea, goizetan. Zer 
saia egin behar zenduan 
bigilatu saiairi zeu baino 
lehenago; bueno joaten bada 
sikeran izterrak eta 
okelerik gehiena zeuk 
aprobetxetako. Hori zan, 
joder...  
- Zer, zeinbat hil dira? 
- Ba, bost ardi. 
- Mekaguendiez, bost ardi; 
eta zeinbat aprobetxatu 
dozuz? 
- Ba, bat bere ez. 
- Mekaguendiez mutil!!! Lo 
egiten dok goizetan ala zer 
egiten dok ba? 

Hori da holan. Hori da 
holan. 
 

 
 
 
 
LARRAIN LANA 
Mariren bertsioa 
 
 

Larrain egiten auzoak elkartzen ziren: belarra kendu, 
azalatu eta pekorotzaz igurtzen zuten; gogorra geratzen zen, 
gero behiek edo idiek trilloa pasatzeko. Adaron, Gallartu 
gainean, behorrek egiten zuten.  

Axpuruko abadea eta krida aipatu ondoan kontatu zuen 
Marik. 
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MARI. (Larrena), ori 
enuenkontau? Garie  
sertu... Ba orisitensan 
politena aldean, e? 
Gogorrisitensan bai 
politaisaitensan. 
GALDERA. Zelan zen hori? 
MARI. Ba ausoak 
juntetangintzen, auzoak, 
esta? Ta lelengo 
preparetangeundun olan 
garbitu, asalatu, 
kendubedarra dana; tagero 
kortakopekrotzagas: 
beyenpekorotzagas baldebaten 
imini, demaseaitengendun. 
Tagero aimasea idakas, 
iñarrakas, dana ai lurre 
danapasau. Daparetansan 
sementoaletxe gogor. Dagero 
an egitengendun larrena: 
tri... bagariebota, ta gero 
ganaduikas, trillubetegas. 
GALDERA. Behiak? 
MARI. Beyek, gubeyak, 
edoidikeukesanak idik. Dor, 
Gallartualdean da gorago, 
Adaron, biorrakasitodien: 
beorrakekartodiesan  
basoti, dabiorrak; erdin 
paraubate palubetegas 
dabeorrak erdituarriau ta  
bueltaka, baitrilletaodien 
ensegida, e? Garie,  
ensegida. 

 MARI. (Larrena), hori ez 
neuan kontatu? Garia 
zertu... Ba hori izaten zan 
politena aldean, e?  
Gogorra izaten zan baia 
polita izaten zan. 
GALDERA. Zelan zen hori? 
MARI. Ba auzoak juntetan 
gintzan, auzoak, ezta? Eta 
lelengo preparetan genduan 
holan garbitu, azalatu, 
kendu bedarra dana; eta gero 
kortako pekorotzagaz, behien 
pekorotzagaz: balde baten 
imini eta masea egiten 
genduan. Eta gero hai masea 
irakaz, inarrakaz, dana hai 
lurra dana pasatu. Eta 
paretan zan zementoa letxe, 
gogor. Eta gero han egiten 
genduan larrena: tri... ba 
garia bota eta gero 
ganaduakaz, trillu bategaz. 
GALDERA. Behiak? 
MARI. Behiak, guk behiak, 
edo idiak eukezanak idiak. 
Eta hor, Gallartu aldean eta 
gorago, Adaron, behorrakaz 
egiten eudien: behorrak 
ekarten eudiezan basotik, 
eta behorrak; erdian paratu 
bat palu bategaz, eta 
behorrak erditik arreatu eta 
bueltaka, baia trilletan 
eudien ensegida e? Garia, 
ensegida. 

 
 
 
 
OROZKO ETA ZEBERIO - AINTZINEKO EZKONTZAK 
Justoren bertsioa 
 
 

Zeberio da Orozkoko lehen auzo-herria ekialdean, eta 
harreman hestuak dira bien artean; berezkoa da bien arteko 
lehia blasonikoa izatea, eta bada.  

Garik galdeturik kontatu zituen Justok elkarri botatzen 
zizkioten pikoak: mendi gainetik ogi zati bat erakutsiz gero, 
berehala etortzen ziren Zeberioko neskak Orozkora ezkontzen, 
beren herrian artoa baizik ez zutela; Justoren ama ere 
Zeberiokoa zen. Aintzineko ezkontzak familien arteko 
konponketak ziren eta bitartekariek prestatuak.  
 

GARI. Zu, Zeberiokoakaz 
atxineko kontuak eta... 

 GARI. Zu, Zeberiokoakaz 
atxineko kontuak eta... 
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JUSTO. Kanporamartxo egunes 
da...? Baai, ni neues esanas 
suertau bayemen bai askota. 
Ori neu mutikoa nintzela 
gukardik eukitegendusena, 
mutikoanintzela bere:  
“Seberiokoa...” Es: 

“Seberiokoerreketan: 
ollartxue  
kirrikorroketan!” 

Deurekontestau: 
“Oroskoarren kontuek: 

 asak etaporruek.” 
... 

Ni betikonpondonas  
ondo, baye, emen orre 
sukesandosukontuk orrek  
emen Seberioarraketa asko.  
 
Baya bestegausabata gero, 
seberiarrak orretara bai, 
beandraka emeko mutilek 
erreskan ekarrisituen: 
neureamabe angoxeasan. 
Bayesateneben tagero egosan 
ba  
esakunebat, esakune 
atxinekobat: ba ogisatibet 
erakutziaskeo mendiganeti 
Seberiokoneskak ensegida 
etortensireala eskonten.  
Se Seberion neureamamape 
egiteneuesan artoutze,  
artoutzerretasan,  
ogibearrean   
-garigitxiekukita- 
artoutzesta? Da Oroskon  
beti ba ogiegeago eoala, 
daorigaiti esaten... 
Oriesakerabata baye,  
ogie erakutziaskero, ba 
ensegida etortesireala. 
Fasil fasilortutesala  
(Garik barre). 

Bueno, 
atxinekoeskontzak, 
nikesanbaribe badakisue 
atxine -oines, oin 
gausakanbiaudireta- baya 
atxinekoeskontza tanaka 
isitensian, ba bitarteko 
saarbatzu sapatubeten 
portaleri portale artute 
igual, eta...  
... 

Irubider igual 
andreaikusiedo, edoandreaka 

JUSTO. Kanporamartxo egunaz 
eta...? Baai, ni neu ez, ez 
naz suertatu, baia hemen bai 
asko eta. Hori neu mutikoa 
nintzela, guk ardik eukiten 
genduzan, mutikoa nintzela 
bere: “Zeberiokoa...” Ez: 

“Zeberioko erreketan: 
oilartxuak  
kirri-korroketan!” 

Eta eurek kontestatu: 
“Orozkoarren kontuak: 
azak eta porruak.” 

... 
Ni beti konpondu naz 

ondo, baia, hemen horreek, 
zuk esan dozu kontuak 
horreek hemen Zeberioarrak 
eta asko. 
  Baia beste gauza bat da 
 gero, zeberiarrak horretara 
bai, baia andrak hemeko 
mutilak errezkan ekarri 
zituen: neure ama bere 
hangoxea zan. Baia esaten 
eben eta gero egon zan ba 
esakune bat, esakune 
atxineko bat: ba ogi zati 
bat erakutsiaz gero mendi 
ganetik Zeberioko neskak 
ensegida etorten zireala 
ezkonduten. Zer Zeberion, 
neure amamak bere egiten 
euazan artohutsa, artohutsa 
erretan zan, ogi beharrean  
-gari gitxi ekukin eta- 
artohutsa, ezta? Eta Orozkon 
beti ba ogia gehiago egoela, 
eta horigaitik esaten... 
hori esakera bat da baia, 
ogia erakutsiaz gero, ba 
ensegida etorten zireala. 
Fazil, fazil lortuten zala 
(Garik barre). 

Bueno, atxinako 
ezkontzak, nik esan barik 
bere badakizue atxina -orain 
ez, orain gauzak kanbiatu 
dire eta- baia atxinako 
ezkontzak danak izaten 
zirean, ba bitarteko zahar 
batzuk zapatu baten 
portalerik portal hartu eta 
igual, eta...  
... 

Hiru bider igual andrea 
ikusi edo, edo andreak 
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gisona birritan 
irubiderrikusi etaeskondu. 

Neureamabe olantxe 
etorrisen: laubijai 
insitusen guraitek ... Lau 
bijas, laugarrenbijan  
ekarri etzera. Beti, 
burdikas joan, 
goxekordubitan emetigora 
burdikas arreokarteko 
oyaketaolango gausetzu 
karteko, da anbodeaein, 
baskaldu deburdikas ona. 
Gaubean etorrisireala, 
betikesateneun, ta 
laugarrenbijean, berape 
olantxe.  
... 

Beste bata, Errotetze 
bakisu seinetzedan 
Gallartun? Presea 
bañoberatxuago, 
askenekoetzea, ai iñor 
estabisi, 
bisimodubikotzebat. Bisisen 
ana one Letonen abuelo ta 
bisisirean, nikesautuneusen 
an. Eta an kontetaneuen 
Juantxu ... Sanmartingoa, ba 
orrenama kontetaneuen, 
neuribe kontausten 
batenbañogeitan. Angoetzean 
-berabeangosanda-  
angoetzean egonsan  
saarrenmat, beraurrekoaedo 
estaiseisinsen,  
etaolan bitarteko  
Seanurini ba neskatopotzin. 
Eta, gero ba  
entrebisteiten aiteta 
beraitegas, joansiran 
urrengo... ba berbartute 
egonsan orduriko ta  
urrengoan ikusten ara. 
Badoasda, ba konforme an  
... Ta Kerexakoatxa, 
sukestosuyakingo nondan, 
otelabañobieratxoago 
esatenyako Keraxakoatxa,  
de Seanuriti andi, se  
leen bitartekobapeantxeon  
-oinbe estaoasko bae- 
bitartebape antxeon 
nundipasau; da  
yoandire asganera;  
antxine pipan da  
... ba pipadeabotetan 

gizona birritan hiru bider 
ikusi eta ezkondu. 

Neure ama bere holantxe 
etorri zan: lau bijai egin 
zituzan gure aitak ... Lau 
bijaz, laugarren bijan 
ekarri etzera. Beti, 
burdikaz joan, goizeko ordu 
bietan hemetik gora burdikaz 
arreoa ekarteko oheak eta 
holango gauza batzuk 
ekarteko, eta han bodea 
egin, bazkaldu eta burdikaz 
hona. Gaubean etorri zireala 
betik esaten euan, eta 
laugarren bijean, berak bere 
holantxe. 
...  

Beste bat, Errotetze 
badakizu zein etze dan 
Gallartun? Presea baino 
beheratxuago, azkeneko 
etzea, hai inor ez da bizi, 
bizimodu biko etze bat. Bizi 
zan han honen Letonaren 
abueloa eta bizi zirean, nik 
ezagutu nenduzan han. Eta 
han kontetan euan Juantxu 
... San Martingoa, ba horren 
amak kontetan euan, neuri 
bere kontatu eustan baten 
baino gehiagotan. Hango 
etzean -bera bere hangoa zan 
eta- hango etzean egon zan 
zaharren bat, bere aurrekoa 
edo ez dakit zer izan zan, 
eta holan bitartekoak 
Zeanurin ba neska topatu 
eutsen. Eta, gero ba 
entrebista egiten aita eta 
bera aitagaz, joan zirean 
hurrengo... ba berba hartuta 
egon zan orduriko eta 
hurrengoan ikusten hara.  
Badoaz eta, ba konforme han 
... Eta Kerexako Atxa, zuk 
ez dozu jakingo non dan, 
hotela baino beheratxoago 
esaten jako Keraxako Atxa, 
da Zeanuritik handik, zer 
lehen bitarte bat bere 
hantxe egoan -orain bere ez 
dago asko baia- bitarte bat 
bere hantxe egoan, nondik 
pasatu; eta joan dira haitz 
ganera; antxina pipan eta 
... ba pipadea botetan aita 
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aitetaseme, da semea 
padiñotzaiteri: 
- Aite, ser, orieskontzori 
derrigorrekoa data? 
- Es semea! Ori estoke 
derrigorrekoa. 
- Bo ordun nienoa  
eskonduten (barre). 

Ta etzera. Taori 
Eustakia, Eustakiaukenisena, 
makinabapider  
kontausten orrek, ta  
aixe berefamilikoan  
paseuko kontue. Tatxine 
seinbekause pasetasian 
olangoak. 

eta semea, eta semeak 
badinotso aitari: 
- Aita, zer, hori ezkontza 
hori derrigorrekoa da eta? 
- Ez semea! Hori ez dok 
derrigorrekoa. 
- Bo, orduan ni ez noa 
ezkonduten (barre). 

Eta etzera. Eta hori 
Eustakia, Eustakia eukan 
izena, makina bat bider 
kontatu eustan horrek, eta 
haixe bere familiakoan 
pasatuko kontua. Eta atxina 
zeinbat gauza pasetan zirean 
holangoak. 

 
 
 
 
OROZKO ETA ZEBERIO - AINTZINEKO EZKONTZAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Mariren ustez zeberioarrak harroak dira eta teknika 
berriak erabiltzeko ausartak; baina ez du uste orozkoarrak 
baino argiagoak direnik, eta adibideak ematen ditu. Ondo 
ezagutzen ditu, zeberiotar asko ezkontzen da eta Orozkora.  
 

MARI. Nikestakit baye  
osea erribetetik bestera 
daos sera... Seberiokoa 
dira... arroak,  
jentearroa, e? Bai dire 
dana, Jesus! ... Baye 
dana... anestao 
gausatxikerrikestaota an,  
betidanarrokerie. Da 
lansaduisano gausakeiten  
bere e? Anisindire  
lelengo kamioak erosten, 
danera: osea emen Oroskon 
aldeanuk, ansano 
adelantaduak. Baye  
estire... nipentzetando 
seori arrokeriededana 
esatendoina: “en la 
ignorancia está el 
atrevimiento”, esta? Da 
listok estopentzetan  
direala Orozkokoapaño; 
neuestopentzetan e? Se 
nike... niberbaegindodana 
orreseberiokoakas  
eindot: “Tenkonten: oin 
pentzauegingosue  

 MARI. Nik ez dakit baia o 
sea herri batetik bestera 
dagoz, zera... Zeberiokoak 
dira... harroak, jente 
harroa e? Baia dira  
dana, Jesus! ... Baia 
dana... han ez dago gauza 
txikerrik ez dago eta han, 
beti dana harrokeria. Eta 
lanzadoak sano gauzak egiten 
bere e? Han izan dira 
lelengo kamioiak erosten, 
danera: o sea, hemen Orozkon 
aldeanoak, han sano 
adelantadoak. Baia ez 
dira... nik pentsetan dot 
zer hori harrokeria da dana, 
esaten daudiena: “en la 
ignorancia está el 
atrevimiento”, ezta? Eta 
listoagoak ez dot pentsetan 
direla Orozkokoak baino; 
neuk ez dot pentsetan e? Zer 
nik... nik berba egin  
dodana horre(kaz) 
Zeberiokoekaz egin dot: “Ten 
con ten: orain pentsatu 
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seurosariela seoser,  
baye...” 
GALDERA. Nik entzun dut 
Orozkotarrek Zeberiakoei 
ogia erakutsi eta hona 
etortzen zirela ezkontzen. 
MARI. Beraas, beraas 
eskondusireala?  
...  Bueno, “ortxedao 
propiedadeona.” Da 
propiedadeoneko  
neskeabasan, “antxedao 
propiedadeona”, tamutila  
ta: “Aixegas  
eskondubiadosu”.  
GALDERA. Askotan ezkontzen 
ziren orozkotarrak 
zeberiotarrekin? 
MARI. Bai, ortxe ausoanbere 
seberiotarraegonsan,  
bai, andrea,  
dagisonaemekoa. Ba orbere 
eskontzeginotzien  
familiek. Bera mutilek 
eseuen... eseungure baye,  
famelieketa eskondusiren, 
seberiotarragas. 

Bai aibere  
seberiotarra, dagu emen 
oroskotarrak...  
Aiberesan... Beitu, 
berakesatauen: 
- Niisines mamarrago ... 
erdieraisinikisi. 

Da  
gukesatengeuntzen, 
- Ba, selanba? Erdiera ba 
sera ta... 
- Ibilines fabrikara, 
Miravallesera, ba fabrikan 
erdieraberbaitesan.  
Dagero etzerabere,  
kriduik -leenago 
kridueukitodien, ba olan 
biarregitekota- kriduipere 
ekarri elderdunek  
etzera, euskeraesekiena. 
Dakriduik 
ikisieuskeraleenago 
berakerderabaño. Dointxe, 
lengo, ointxe iruastedo  
da (joan ginen haren  
etxera eta)... ointxebere  
erdiera... 
- Nikeuskera, da 
erdierasestesuegin, senik 
erdiera nekes entenditanas 

egingo dozue zeurok zariela 
zeredozer, baia...” 
GALDERA. Nik entzun dut 
Orozkotarrek Zeberiakoei 
ogia erakutsi eta hona 
etortzen zirela ezkontzen. 
MARI. Beragaz, beragaz 
ezkondu zireala?  
... Bueno, “hortxe dago 
propiedade ona.” Eta 
propiedade oneko neskea 
bazan, “hantxe dago 
propiedade ona”, eta mutila 
eta: “Haixegaz ezkondu behar 
dozu.” 
GALDERA. Askotan ezkontzen 
ziren orozkotarrak 
zeberiotarrekin? 
MARI. Bai, hortxe auzoan 
bere zeberiotarra egon zan, 
bai, andrea, eta gizona 
hemekoa. Ba hor bere 
ezkontza egin eutsien 
familiak. Berak mutilak ez 
euan... ez euan gura baia, 
familiak eta ezkondu zirean, 
zeberiotarragaz. 

Baia hai bere 
zeberiotarra, eta gu hemen 
orozkotarrak...  
Hai bere zan... Beitu,  
berak esaten euan: 
- Ni izan naz mamarrago ... 
erdiera ezin ikasi. 

Eta guk esaten 
geuntsen, 
- Ba, zelan ba? Erdiera ba 
zera eta... 
- Ibili naz fabrikara, 
Miravallesera, ba fabrikan 
erdiera berba egiten zan. 
Eta gero etzera bere, 
kriduak -lehenago kriduak 
eukiten eudien, ba holan 
behar egiteko eta- kriduak 
bere ekarri erdeldunak 
etzera, euskera ez ekienak. 
Eta kriduak ikasi euskera 
lehenago berak erdiera 
baino. Eta oraintxe, 
lehengo, oraintxe hiru aste 
edo da (joan ginen haren 
etxera eta)... oraintxe bere 
erdiera... 
- Nik euskara, eta erdieraz 
ez egistazue egin, zer nik 
erdiera nekez entenditan naz 
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baye, eseistesuein 
nirierdieras e? Nikerdiera 
isindoteginde. 

Eta berak esatauen  
emen: 
- Ni isines baitorpea... 

Erdiera ikisiestauena, 
ba... Erdiera  
fasilagoda euskerata  
baño. 

baia, ez egistazue egin  
niri erdieraz e? Nik erdiera 
ezin dot egin eta. 

Eta berak esaten euan 
hemen: 
- Ni izan naz baia torpea...

Erdiera ikasi ez 
dauena, ba... Erdiera 
fazilago da euskera eta 
baino. 

 
 
 
 
AITZINEKO EZKONTZAK 
Pablo Azkoagaren bertsioa 
 
 

Ezkontzen prestatuei buruzko bi pasadizo esan zituen 
Pablo Azkoagak. 
 
AZKOAGA. Había una chica en Sagarminaga, en el caserío donde 
yo tengo, que le había pretendido... bueno habían hecho, los 
padres habían hecho un casamiento. Entonces quedaron a falta 
de cien ducados, y por cien ducados no se iba a hacer el 
casamiento ... Pero al día siguiente el padre de la chica 
tubo que ir a Urrujula a por un chivo, ya sabes lo que es un 
chivo, un chivo, fue a por un chivo. Y algunos vecinos le 
vieron que el padre la chica andaba por allí, y enseguida 
fueron con el cuento ande el padre del chico, diciendo: 
- Ay, ay, tu que ibas a casar a la hija a aquel caserío, pero 
ya ha ido a otro sitio, ya ha ido a otro sitio a casarle la 
hija, así que no tienes nada que hacer. 
- No será verdad! 

Y, al día siguiente viene y enseguida viene el padre del 
chico y sin esos cien ducados para hacer la boda. Ya se 
quedaron de acuerdo, y para casarse sin el ducado. Y luego 
creo que decía el padre de la chica: 
- Ay chivito, chivito, cien ducados me ha ganado (barreak). 
 

Fermin, el padre, mejor dicho, la madre de Fermin, la 
que es madre de Fermin, que todavía vive, fue el padre de la 
madre, fue a pretenderle con dos chicas ante el que era padre 
de Fermin, el padre ya murió. Y dijo: 
- Mira, aquí vengo con dos chicas, con dos hijas, a ver cual 
de las dos te gusta, a elegir.  

Una noche, entonces se iba con farol y de noche, no? Y 
por ese parece que una era algo mas maja que la otra, y le 
dice el padre: 
- Pues ésta me gusta. 

Y entonces le dice el padre: 
- Mira, lo siento mucho pero ésa mandado tengo, si quieres 
quedarte con esta? 

Y se casó con la otra, que hoy ésa vive. 
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 Kapitulu XIII 
 
 
 

ERITZIAK, SINESTEAK ETA 
TRANSMISIOA 

 
 
 
 
 

Sinestearen gogo-ingurumena da kapitulu honetako gaia, 
mitoak eta erritoak kontatzen dituztenek zer pentsatzen duten 
haietaz, nola ulertzen dituzten. 

Hemen ez ditut berriemaileen esanak gaika sailkatuko: 
eritziek elkarrekin zerikusi handia dute eta interesgarriago 
iruditu zait hiztunen solasak beren ber uztea, bakoitzaren 
logika ager dadin.  

Batzuek guti mintzo dira sinesteaz, non ez den ohar 
laburren bat mitoarekin batera adierazia; nahiz eta horrelako 
zenbait jadanik agertu diren beste kapituluetan, on da denak 
elkarrekin batzea, erkatzen ahal izateko. 
 
 
 
 
 
 
 
SENDAGARRIAK ETA SENDABELARRAK 
Mertxe eta Mirenen bertsioa 
 

XI. kapituluan (“Ospakizunak”) Donibaneko ihintza ona 
zela agertu baita, hona hemen gaurko gaiso zenbaitek horretaz 
duten aburua. Orozkon bizi den nire lagun batek, Mertxe, eta 
haren ahizpa Mirenek eman zidaten. Mitologiari buruzko 
inkestatik kanpoko elkarrizketa izan da, 1980ean eginda, eta 
bakarrik bertako ohidurak aipatu genituen; besteak beste, 
orduko azken medikuen usadioak eta sendabideak azaldu ziren: 
garai hartan Orozkon mediku naturista bat izan zen, eta haren 
metodo zenbaitek badute antza Donibane goizeko ohidura 
zaharrekin (ikus XI. kapitulua).  

Grabaketaren kalitatea ez da nahikoa transkripzio 
fonologikoa egiteko.   
 
MERTXE. Hemen mediku barria... Joan da gaur bat, esan deutso: 
- Es que, daukat buruko min handia eta betik hartuten dot 
optalidon.  

Eta esan dau:  
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- Ba optalidona ez deutsut emongo -zer, ja orain arte egon da 
errezeta barik-eta, eta orain errezeteagaz- eta da oso txarra 
eta ez dakit zer-eta.  

Bueno. Eta orduan esan deutso:  
- Badakizu zer egin behar dozu? Buruko mina hasi orduan, 
kendu txapela, kendu zapatak eta hasi ba... 
MIREN. Landar baten... 
MERTXE. ...landar batetik -landarra da soloa bedarragaz, 
landarrak: soloa bedarragaz- ibili eta ibili, ba igual ordu 
bat. Gero kuxu eta... burua sartu errekan, uretan. 
MIREN. Ur hotzetan. 
MERTXE. Ur hotzetan, e? Hotz, hotz. Bueno. Eta gero... ha, 
ha, ha (barre) kuxu... ba hatzamar... hankako hatzamar 
lodiari kuxu eta emon masajeak, eta kenduko jatzu buruko 
mina. 
GALDERA. Denboraz dana da pasatzen... 
MERTXE. Bai, horixe. Ba Gorbeitik emoten badozu bueltea... 
oso... 

Eta gero joan da orain, lehengo egunean -esan deutsut?- 
lehengo egunean joan da, ba andra bat: badau, ba bihotza 
dauko oso txarto, baia ja atxina, e? urteak, e? Eta dago bera 
argal-argal, holan erdi siku-siku, holan, beti nerbiosa eta 
halan. Eta esan deutso:  
- Es que, oiga nik hartuten dot hau eta hau...  
- Nada, nada, ez, ez, ezeberez: ba bota behar diraz... -zelan 
esan deutso?- medikamentu guztiak errekara. Eta goizetan 
hartu behar duzu, ba... Ez, bezperan, gaubean, bezperan... 
kinpula... 
MIREN. Kinpulearen ura. 
MERTXE. Bai, kinpula irakin, irakin, ezta? ... Irekinda ondo-
ondo, o sea, muy hervida. Eta orduan haren ura beste goizean 
hartu limoiagaz. Eta gero arrastiri guztietan kuxu -zelan 
esaten da? Miren: las ortigas... 
MIREN. Asuna. 
MERTXE. Asunak, asunak kuxu eta holan emon...  
MIREN. Lepoan emon, asunakaz. 
MERTXE. Asunakaz, egun guztietan lepoan emon, ha, ha, ha 
(barre). 
GALDERA. Hori erreumarako egiten zan, ezta? 
MERTXE. Bai, baia bihotzerako? Ez. 
MIREN. Askotan, erreumarako askotan, e?  
MERTXE. Eta berakatza jan bere: berakatzak, holan zapaldu 
ondo-ondo, eta haren ura. Zegaz hartuten euan osabak, gure 
osabak? ... 

Eta holan esan deutsola. Bestea dardarez: “Ez dakit zer 
egin, ez dakit zer egin, zer ez deust egin medikamentu, eta 
nik zer egingo dot?” 
MIREN. Zu, erreumarako da oso ona asunaren koipea, e? ... 
Badakizu, ez dakizu Gregoria? ... Egon zan oraintxe urte bi 
edo holan, han txarria... arteztuten txarri matanza. Eta egin 
euan, eukin euan... oso mina lekuan, eta kuxu euazan asunak 
eta egin euan “tzi-tzi”, eta esan euan: “Oi! zer... oi, zer 
ederto nago.” 
GALDERA. A, bai? Egin eta gero? Edo... 
MERTXE. A, ez... A, ensegida! “Ah! zer ederto nagon, zer 
ederto nago” ... 
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Ez zer, ha Don Javier abadea, ha Don Javier edo... Ez. 
Zelan zan bestea, Erandioko abadea? Don Luis? Harek, harek 
egiten euan. Eta gero jausten ziren loratxuak -ez dakizu 
zelan daukaz asunak lorak? 
MERTXE. Bai, eta horreek piketan dauez... 
MIREN. Hareen lorak? Hareen lorak? Ba, hareen ganean gau 
guztian lo. Eta esaten euan kendu egin eutsela mina ... 
MERTXE. Lelengo holan. Eta beste bateri esan deutso 
(medikuak), ba medikamentu guztiak bota eta umeari -dauka 
neskato bat katarro asko kuxuten dau, ezta? Eta orduan egon 
da bakunak hartzean- eta esan deutso: “Nik, bakunak ez diraz 
hartu behar, e? Goiz guztietan emon behar deutsozuz umeari 
kilo bat zanahoria esneagaz eta... esneagaz eta gero, ba... 
naranja biren ura hartu, eta horregaz osatuko da. 
MIREN Eta zer? Katarroa kendu horregaz?  
MERTXE.Bai, holan esan dau. 
... 
MERTXE. Egon da mediku zaharra gaisorik eta orduan egon da 
hamazortzi hilabete, ha mediku zaharra erretiratu da, emon 
deutsie erretiroa. Eta orduan ez dakit nor izan den, Sanidad 
edo Insalud, agindu dau hori medikua, hau mediku barria. Eta 
hau egongo da hir... hilabete hau edo holan. Zer, esan dau 
berak egiten dauela akupuntura, da naturista, ez dauela 
gure... ba egon herri baten holango... medizina egiten. Ba 
bueno, baia jentea kansauko da. Gaur andra batek esaten 
deust:  
- Zu, mediku barria berde, ez? Berde, berde, bai: Orozkokoak 
berdeago gara bai, eta zoliko da; eta ez bada zoliten... 
karretera, Bilbora! -esan deust. 
 
 
 
 
 
MAGIA, APEZEN AHALAK ETA SINESKERA  
Moisesen bertsioa 
 
 

Moisesek ez dio inongo abantailarik ikusten sinesteari, 
haren eritzia Santo Tomasena da: “Nisi videro non credam”.  
Austigarmingo urrea edo San Martingo Txakur pozo kontuak (X. 
kap. “Leku aipagarriak”). Laminetaz ere berdin dio: ikusi ez 
eta, beraz, zalantzazkoak; eta gauza bera Jesukristoren 
pizteaz.  

Donibane inguruko hainbat sineskera eta esakera 
gaitzesten ditu: sapoak eta sugeak erretzea, adibidez, 
zozokeria da, nekazarien laguntzaile direlako. Tradizioaren 
erakaspen batzuk gure kaltekoak dira.  

Garatxoak kentzeko modu zenbait aipatu zuen, ihiekin 
gurutzeak eginez eta Pater Noster bat latinez esaten. 
Latinaren indar magikoaz ere aritu ginen, eta horren kari 
apezek sineste eskasa dutela adierazi zuen. 
 

MOISES. Ein basiren  
espasiren? Estakiu fijo, 
estuikusi: Santomasena. 

 MOISES. Egin bazirean ez 
bazirean? Ez dakigu fijo, ez 
dugu ikusi: Santo Tomasena. 
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Jesukristobere bisiriki 
bistusela nineuk 
estosiñistute beintzet, 
gureduena siñistudayela, 
parkautisela Jesukristorre 
paye... 
MARI. Inkredulo. 
MOISES. Bai, inkredulo,  
oixe. “No seas incredulo” 
esantzen gero serak, 
Jesukristok: “Tomas, no seas 
incredulo”. 
... 
GALDERA. Zer egiten zen San 
Juan egunean? 
MOISES.  
“Sanjuan bailean, 
egun ederrean,  
sapoak eta sugeakerre,  
eta artoak etagarie kaxean 
gorde”.  

Bueno, pues hacíamos 
nosotros una hoguera. Una 
hoguera, pero antes de la 
hoguera hacíamos unas 
cruces, unos palitos de 
avellano mayormente, o 
arantza -espino se puede 
llamar, no?- Espino y una 
hoja de laurel se cruzaba. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
MOISES Sí, bedeinkatua. Sí, 
bedeinkatua (gogorik gabe  
edo esaten du), sí, sí sí. 
Uno mismo puede bendecir 
igual que el cura -el cura 
no tiene ni una cosa que no 
tengamos nosotros. Carrera 
tiene, otra cosa no: para el 
mal mayor(mente), noventa... 
cien por cien para hacer mal 
al prójimo, mayormente-. 
Entonces qué hacíamos? Pues 
con unas antorchas cogíamos 
en la mano y cantar esas 
fantasías al viento, “sapoak 
eta sugeak erre”, que 
también estoy opuesto a esa 
canción, e?, opuesto. Porque 
sapos son favoritos 
(favorecedores?), sabrás, 
favoritos protectores del 
campesino, del agricultor, 
entiendes? Estonces para qué 
quemar y eso? Culebras? 
También son amigos del 
campesino, el noventa por 

Jesukristo bere bizirik 
biztu zala nik neuk ez dot 
sinestuten behintzat, gure 
dauenak sinestu dagiela, 
parkatu dagistala Jesukristo 
horrek baia... 
MARI. Inkredulo. 
MOISES. Bai, inkredulo, 
horixe. “No seas incrédulo” 
esan eutsen gero zerak, 
Jesukristok: “Tomas, no seas 
incrédulo”.  
... 
GALDERA. Zer egiten zen San 
Juan egunean? 
MOISES.  
“San Juan bagilean,  
egun ederrean,  
sapoak eta sugeak erre,  
eta artoak eta gariak kaxean 
gorde”.  

Bueno, pues hacíamos 
nosotros una hoguera. Una 
hoguera, pero antes de la 
hoguera hacíamos unas 
cruces, unos palitos de 
avellano mayormente, o 
arantza -espino se puede 
llamar, no?- Espino y una 
hoja de laurel se cruzaba. 
GALDERA. Bedeinkatua? 
MOISES Sí, bedeinkatua. Sí, 
bedeinkatua (gogorik gabe 
edo esaten du), sí, sí sí. 
Uno mismo puede bendecir 
igual que el cura -el cura 
no tiene ni una cosa que no 
tengamos nosotros. Carrera 
tiene, otra cosa no: para el 
mal mayor(mente), noventa... 
cien por cien para hacer mal 
al prójimo, mayormente-. 
Entonces qué hacíamos? Pues 
con unas antorchas cogíamos 
en la mano y cantar esas 
fantasías al viento, “sapoak 
eta sugeak erre”, que 
también estoy opuesto a esa 
canción, e?, opuesto. Porque 
sapos son favoritos 
(favorecedores?), sabrás, 
favoritos protectores del 
campesino, del agricultor, 
entiendes? Entonces para qué 
quemar y eso? Culebras? 
También son amigos del 
campesino, el noventa por 
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cien. Sapos o casi todo, 
porque son insectívoros. 
GALDERA. Baina halan 
kantatzen zen... 
MOISES Si, mal hecho; esos 
son anticristos, antidioses. 
Si es que existe. Porque 
estaban... nos han enseñado 
a echar piedras a nuestro 
propio tejado, entiendes? Y 
eso hay que... hay que 
quitar.  

“Sapoak eta sugak 
erre”... bichos que no son 
nocivos, mas que favoritos 
nuestros: quemar esos...  

Y el otro, pues está 
bien: “artoak eta gariak 
kaxan gorde”, bien, eso sí. 
Y luego pues, con la 
antorcha ibas y pues pasabas 
todas las huertas que 
tenías, bajo tu poder o... 
... 
GALDERA. Y la cruz se ponía 
donde? Hincada en la tierra?
MOISES. Sí, en cada extremo, 
donde te parecía ponías 
allí, es las esquinas: 
aquello indicaba que todo... 
vas a tener una buena 
cosecha, y pedrisco y el 
otro y tal y cual, pues, 
pues “libera me Domine”. 
... 
MOISES. Da gero orike, 
gariekendu (garatxoak edo 
kalitzak) onanitendire 
bedarrakas, badakisu,  
esta? Orreke... berrugas,  
bakisu itendisala  
badarrakas, junkoakas, esta? 
Da itendire kurtzeak  
(ihiak gurutzatuz 
garatxoaren gainean), 
bakoitzeana estaitiru  
edolau, neukestait  
fijoindo baye  
ikasikotori. Da beste 
modubepeitendire ... 
Kurtzeak, bai, 
estaiseinbetin 
bearrisindire, irukurtzeak 
ein eta orijunkori gero 
sukerresaubeaosu: “Pater 
Noster qui es in caelis, 
santificetur nomem tuum, 

cien. Sapos o casi todo, 
porque son insectívoros. 
GALDERA. Baina halan 
kantatzen zen... 
MOISES Sí, mal hecho; esos 
son anticristos, antidioses. 
Si es que existe. Porque 
estaban... nos han enseñado 
a echar piedras a nuestro 
propio tejado, entiendes? Y 
eso hay que... hay que 
quitar.  

“Sapoak eta sugeak 
erre”... bichos que no son 
nocivos, mas que favoritos 
nuestros: quemar esos...  

Y el otro, pues está 
bien: “artoak eta gariak 
kaxan gorde”, bien, eso sí. 
Y luego pues, con la 
antorcha ibas y pues pasabas 
todas las huertas que 
tenías, bajo tu poder o... 
... 
GALDERA. Y la cruz se ponía 
donde? Hincada en la tierra?
MOISES. Sí en cada extremo, 
donde te parecía ponías 
allí, en las esquinas: 
aquello indicaba que todo... 
vas a tener una buena 
cosecha, y pedrisco y el 
otro y tal y cual, pues, 
pues “libera me Domine”. 
... 
MOISES Eta gero horreek, 
gariak (garatxoak edo 
kalitxak) kendu honan egiten 
dira bedarrakaz, badakizu, 
ezta? Horreek... berrugas, 
badakizu egiten direzala 
badarrakaz, junkoakaz, ezta? 
Eta egiten dira kurtzeak 
(ihiak gurutzatuz 
garatxoaren gainean), 
bakoitzean ez dakit hiru edo 
lau, neuk ez dakit fijo 
oraindo baia ikasiko dot 
hori. Eta beste modu bat 
bere egiten dira ... 
Kurtzeak, bai, ez dakit 
zeinbat egin behar izan 
dira, hiru kurtzeak egin eta 
hori junko hori gero zuk 
errezatu behar dozu: “Pater 
Noster qui es in caelis, 
santificetur nomem tuum, 



468 - Corpusa 
 
 
adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tuas sicut in caelo 
et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita 
nostra sicut et nos 
dimittimus debitoribus 
nostris; et ne nos inducas 
in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen”. 
GALDERA. Nork egin behar 
kurtzeak? 
MOISES. Biok 
inbeardauderresau Aitagurea, 
latines, badakisu. Da gero 
ainbestekurtzein  
oneikas (ihiakaz). Deori 
eitendauenak, ba kurandera 
edoenplastea edolamiñeak,  
ori eroaneingodu su 
(garidunak) 
estosunebilibear, ba 
lekubeten, ortuedo, 
enterraukodau. Dai  
ustelduten doana, a nivel 
que va pudriendo la cruz de 
junco, el ésto se va 
desapareciendo, la verruga. 
GALDERA. Tantas cruces como 
verrugas? 
MOISES. No sé a cada verruga 
le hacen dos o tres cruces. 
Si, pero así solo hacen e? 
(gari bakoitzean gurutzea 
egiteko jestua), así, tocar 
y dejar, e? 

Y con granos de trigo 
también hay quien hace. Y 
hay en San Martin uno ... y 
ése hace con enebro ... 
Inebro satendutzuemen,  
baye erdieras enebro 
pentzetaot dala ...  
Dorrek etxizero keroitendau 
sure isenak dapellidue, 
itendau “rra rra rra”  
(idazteko jestua),  
dagero arenbeste 
estaisiur... -ikesigureusten 
eunbat bearritenbaneu  
ori irekatzigureusten,  
orreketa, estotikesioindo, 
oindo a tiempo nago,  
biside etxiserori;  
deguredodaneas  
asarratutenas  
tadiskite guregodau, 

adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tuas sicut in caelo 
et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita 
nostra sicut et nos 
dimittimus debitoribus 
nostris; et ne nos inducas 
in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen”. 
GALDERA. Nork egin behar 
kurtzeak? 
MOISES Biok egin behar 
daudie errezatu Aita Gurea, 
latinez, badakizu. Eta gero 
hainbeste kurtze egin 
honeekaz (ihiakaz). Eta hori 
egiten dauenak, ba kurandera 
edo enplastea edo lamineak, 
hori eroan egingo dau zuk 
(garidunak)  
ez dozun ibili behar, ba 
leku baten, ortu edo, 
enterratuko dau. Eta hai 
ustelduten doana, a nivel 
que va pudriendo la cruz de 
junco, el ésto se va 
desapareciendo, la verruga. 
GALDERA. Tantas cruces como 
verrugas? 
MOISES. No sé a cada verruga 
le hacen dos o tres cruces. 
Si, pero así solo hacen e? 
(gari bakoitzean gurutzea 
egiteko jestua), así, tocar 
y dejar, e? 

Y con granos de trigo 
también hay quien hace. Y 
hay en San Martin uno ... y 
ése hace con enebro ... 
Inebro esaten deutsogu 
hemen, baia erdieraz enebro 
pentsetan dot dala ... Eta 
horrek hetxizeroak gero 
egiten dau zure izenak eta 
apellidua, egiten dau “ra-
ra-ra” (idazteko jestua), 
eta gero harenbeste ez dakit 
segur... -ikasi gure eustan, 
egun bat behar egiten 
baneuan hori irakatsi gure 
eustan, horrek eta, ez dot 
ikasi oraindo, oraindo a 
tiempo nago, bizi da 
hetxizero hori; eta gura 
dodanean hagaz hasarretuten 
naz eta adiskidetu gurago 
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desangotzot: 
- Adiskituten basara ...  

Ba, igual 
egunbadebalden daori lamiñue 
irikatzieistene ori, ori 
brujeria.  

Bueno, ori eitendotzie, 
ba selan da? Ai 
etxatakordaoiten, orretauken 
usena. Danadala...  
Majia, orimajia mas o  
menos. Majia brujeriantzeko 
da. 
GALDERA. Eta ez dakizu zelan 
egiten duen... 
MOISES Esba! Bai beraka 
itendotzo segun ser 
apellidusena, da beletrak 
orrenbeste buelta  
enebroko arboleari, enebro  
arboleai. Daai urtes... 
umeduedabada esta, 
estasikitzen satitan digual 
barris berbistu. Daorduen 
las pasa las moradas,  
no puede quitar la sarna al 
enfermo y no cobra satarra. 
GALDERA. Usteldu behar dira?
MOISES Bai, sikitu, sikitu 
ai, dareasnaste  
inebroasnaste sikitues 
orisikitudatisen. 
Baikutubarikak, e? 
Orreteukoba misterioa, e? 
Todo por magia, bakisu: 
magia por palabras. 

Ta olan majiakas, 
jakineskeoselan, gausasko 
kenduleis, e? Majia. 
Jesukristok itenuenabere,  
ile bistu tolango  
itzelesko milagroak... 
seroan or? Majia. 
Jesukristonabere  
majiasan. Ile bistuten  
baye barrisildatisen 
ensegida. Setrukoegoen? 
“Nivisi videro non credam”. 
Eseisu ori fraseori aistu  
e? Andratxu, akordauko 
yatzu? Ba hori fazile da: 
“Nivisi videro non credam”. 
  Da mutile okerrabada 
esatendotzu: “Puer, mesam  
non percutas”. Ni,  
Andoniegoan abadegoan, 
gureneskatxikerra onan, yo 

dau, eta esango deutsot: 
- Adiskidetuten bazara ... 

Ba, igual egun bat 
debalden eta hori lamina 
irakatsi dagisten hori, hori 
brujeria.  

Bueno, hori egiten 
deutsie, ba zelan da? Hai ez 
jat akordatu egiten, horrek 
daukan uzena. Dana dala... 
Majia, hori majia mas o 
menos. Majia brujeria 
antzekoa da. 
GALDERA. Eta ez dakizu zelan 
egiten duen... 
MOISES Ez ba! Baia berak 
egiten deutso segun zer 
apellidu uzena, eta bere 
letrak horrenbeste buelta 
enebroko arboleari, enebro 
arboleari. Eta hai urtea 
ez... umedua eta bada ez da, 
ez da sikitzen zatitan eta 
igual barriz berbiztu. Eta 
orduan las pasa las moradas, 
no puede quitar la sarna al 
enfermo y no cobra zatarra. 
GALDERA. Usteldu behar dira?
MOISES Bai, sikitu, sikitu 
hai, eta haregaz nahaste, 
enebroagaz nahaste sikitugaz 
horreek sikitu datizan. Baia 
ikutu barik hak, e? Horrek 
dauka ba misterioa, e? Todo 
por magia, badakizu: magia 
por palabras. 

Eta holan majiakaz, 
jakinaz gero zelan, gauza 
asko kendu leiz, e? Majia. 
Jesukristok egiten euana 
bere, hilak biztu eta 
holango itzelezko 
milagroak... zer egoan hor? 
Majia. Jesukristorena bere 
majia zan. Hilak biztuten 
baia berriz hil datizen 
ensegida. Zer truko egoan? 
“Nisi videro non credam”. Ez 
egizu hori frase hori ahaztu 
e? Andratxu, akordatuko 
jatsu? Ba hori fazile da: 
“Nisi videro non credam”.  

Eta mutila okerra bada 
esaten deutsogu: “Puer, 
mesam non percutas”. Ni, 
Andoni egoan abadea egoan, 
gure neska txikerra honan, 
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tayo mayeri anebilen 
kolpekata:  
- Isin dotzo  
bedorrekesanorri frasebat 
latin, estayela mayeijo? 
Ostikandaota.  
- Puer -niño, esta? 
puerikultura ortidatorta- 
puer, mesam non  
percutas -esaotzenaixe ta  
aisartuyakon buruen. 
GALDERA. Efikazago da 
latinez esanda? 
MOISES. Leenagoko abadeak, 
sera, segunbersiño edo  
euren orasiñoa bai. Orreosan 
Marcel Lefèvre -su 
frantzesasara edo?- a  
ilde lelengobaten, Marcel  
Lefèvre, ai latinen, 
anegoanai, latinedo  
dala balioduna, 
segunlenaokoak, esta? Ta 
nikestopentzeta  
isinlitekenik, baye... 
estait, estait.  
GALDERA. Baina abadearen 
berbak indar handiago zeukan 
latinez zelako? 
MOISES. Lengoan bai, lengoan 
bai. Bai, bai. 
MARI. Leengo, leengo 
jenteentzako. 
MOISES. Bai, se motoristabat 
beinegoan bidebasterbaten, 
kamiñoan arrankaosinde.  
Da badoapeisa edo bestebat 
eta, ba, diñotzo:  
- Quée!  
- Pues no puedo arrancar  
- Bueno, vamos a rezar un 
Padre Nuestro. Ya sabes 
latín? -mutil horreri. Y 
pues:  
- No, castellano un poco. 

Bueno berak 
erresaunineuen “Pater noster 
qui es in caelis, ta ta ta 
ta” esanuen, bueno, 
besteorreperresaun  
da:  
- Dale ahora!  

“Raa, ra, ra-ra-ra”  
(motor zarata) Otias!  
Otias! 
  Ba: 
- “Carissime frater, ite cum 

jo eta jo mahaiari han 
ebilen kolpeka eta:  
- Ezin deutso bedorrek esan 
horri frase bat latin, ez 
dagiela mahaiari jo? Ostikan 
dago eta. 
- Puer -niño, ezta? 
puerikultura hortik dator 
eta- puer, mesam non 
percutas -esan eutsen haixe 
eta hai sartu jakon buruan. 
GALDERA. Efikazago da 
latinez esanda? 
MOISES Lehenagoko abadeak, 
zera, segun bersinoa edo 
euren orazinoa bai. Hor egon 
zan Marcel Lefèvre -zu 
frantsesa zara edo?- ha hil 
da lelengo batean, Marcel 
Lefèvre, hai latinaren, han 
egoan hai, latina edo dala 
balio dauena, segun 
lehenagokoak, ezta? Eta nik 
ez dot pentsetan izan 
litekenik, baia... ez dakit, 
ez dakit.  
GALDERA. Baina abadearen 
berbak indar handiago zeukan 
latinez zelako? 
MOISES Lehengoan bai, 
lehengoan bai. Bai, bai. 
MARI. Lehengo, lehengo 
jentearentzako. 
MOISES Bai, zer motorista  
bat behin egoan bide bazter 
baten, kaminoan arrankatu 
ezinda. Eta badoa apeiza edo 
beste bat eta, ba, dinotso: 
- Quée!  
- Pues no puedo arrancar  
- Bueno, vamos a rezar un 
Padre Nuestro. Ya sabes 
latín? -mutil horreri. Y 
pues:  
- No, castellano un poco. 

Bueno berak errezatu 
egin euan “Pater noster qui 
es in caelis, ta, ta, ta, 
ta” esan euan, bueno, beste 
horrek bere errezatu euan 
eta:  
- Dale ahora! 

“Raa, ra, ra-ra-ra” 
(motor zarata) Ostias! 
Ostias!   

Ba: 
- “Carissime frater, ite cum 
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Dei, in pace ite.” Vete en 
paz con Dios. 
GALDERA. Noiz gertatu da 
hori?  
MARI. Ori  
beronekinbentaute  
MOISES. Oindo urtegitxi 
(barre), ogeyurtigual: “ra, 
ra ra”.  
GALDERA. Eta hemen Orozkon? 
MOISES. Es, or  
Seberioaldean. 
GALDERA. A, Zeberion listoak 
dira, ez? 
MARI. Seberion ta 
Seanurin... orreik 
espabilatuetira. 
MOISES. Su, ta motori,  
motori echando betún. Da 
besteorreke botaiuen 
birauandiremat abadeorrek, 
“Mekaguen la...”,  
andiremat, desanion ori 
Tomasena “Nivisi  
videro non credam” esanion 
apaisorrek osteti. 
Selakofedea euken, e, su, 
andregaste? A bai, e?  
Berak, abadeak ba 
besteari... ba bestea 
fedeasinuen bestekurreneta 
berak bainuen  
plaplinena. Baigero, 
arrankau teskapauenean, 
ikeatusen abadeori. 
 
GALDERA. Abadea ikaratu? 
Orduan zertareko egin euan? 
MOISES. Klaro, abadea 
ikeatusen. Joder, 
berakinoen, baemen abadeak 
emendabisandanak, ba  
seitendotzuba?  
Jornalati eitendotzubear,  
ta agaitibes 
deskuitanbasara.  
Orrefedeas doasela 
pentzaosu?  
...   
GALDERA. Eta abadea 
asustatuta? 
MOISES. Klaro! Eseuenusten 
arrankaukouenik ak. Baye or 
pasausen amarminutu 
Paternosterra, ta 
itotamotorra eotenda. Kotxea 
bakisu, se osteantzeana 

Deo, in pace ite.” Vete en 
paz con Dios. 
GALDERA. Noiz gertatu da 
hori? 
MARI. Hori beronek 
inbentatuta.  
MOISES. Oraindo urte gitxi 
(barre), hogei urte igual: 
“ra, ra ra”.  
GALDERA. Eta hemen Orozkon? 
MOISES. Ez, hor, Zeberio 
aldean. 
GALDERA. A, Zeberion listoak 
dira, ez? 
MARI. Zeberio eta 
Zeanurin... horreek 
espabilatuak dira. 
MOISES. Zu, eta moto hori, 
moto hori echando betún. Eta 
beste horrek bota ei euan 
birau handiren bat abade 
horrek, “Mekaguen la...”, 
handiren bat, eta esan ei 
euan hori Tomasena “Nisi 
videro non credam” esan ei 
euan apaiz horrek ostetik. 
Zelako fedea eukan, e, zu, 
andre gazte? A, bai, e? 
Berak, abadeak ba 
besteari... ba besteak 
fedeaz egin euan besteak 
urrean eta berak ba egin 
euan plaplinarena. Baia 
gero, arrankatu eta eskapatu 
euanean, ikaratu zan abade 
hori. 
GALDERA. Abadea ikaratu? 
Orduan zertarako egin euan? 
MOISES. Klaro, abadea 
ikaratu zan. Joder, berak 
egin euan, ba hemen abadeak 
hemen dabiltzan danak, ba 
zer egiten deutsu ba? 
Jornalagaitik egiten deutsue 
behar, eta hagaitik bere ez 
deskuidetan bazara. Horreek 
fedeaz doazela pentsetan 
dozu?  
...    
GALDERA. Eta abadea 
asustatuta? 
MOISES. Klaro! Ez euan usten 
arrankatuko euanik hak. Baia 
hor pasatu zan hamar minutu 
Pater Nosterra, eta itota 
motorra egoten da. Kotxea 
badakizu, zer osterantzean 
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isindiesplikau  
olangogausek. Dagero, ba 
aneinuen amarminutu, ba 
motorra, ebaporausen sera ta 
arrankauen orduen  
ederto.  

ezin dira esplikatu holango 
gauzak. Eta gero, ba han 
egin euan hamar minutu, ba 
motorra, ebaporatu zan zera 
eta arrankatu euan orduan 
ederto. 

 
 
 
 
 
INFERNUAREN ETA PARTE-TXARREKOEN BELDURRA 
Angelaren bertsioa 
 
 

Angela aitzineko sinesteei eta kristau sinesteei buruz 
mintzo zen. Mitoak lehenago ez ziren bakarrik kontatzen, 
ezpabere sinestu ere bai. Aitzineko apezek etengabe 
oroitarazten zuten infernuaren irudi beldurgarria eta jendeak 
ikaran ziren. Sorginen beldurra ere bazen eta arratseko 
Abemariak (kanpaiak) joz geroz beldur ziren kanpotik 
ibiltzen. 

Sorginek Bahean ura ekarri zutela kontatu ondoren (VIII. 
kap), horrelakoak ahantzi direla orain egin zuen oharra. 
 

GALDERA. Orain ez dira 
kontatzen istoria horiek 
(sorginenak)? 
ANGELA. Orain entzunbes, 
orain, orain gukolango 
gausenmatzuk 
esatenesposueingo aka ba... 
olango siñiskera.  
Leenago siñistueitensirean 
da, es bakarrikontau  
espabere siñistu, siñistu, 
bai. Oii! Infernuari 
bildurre...! 
GALDERA. Baina infernua ez 
da sorginena... 
ANGELA. Uh! Esansorginena 
bai... Se sorginesiak 
apartekoa pere, e? Baye, 
leenago inpernue, jo!  
GALDERA. Apezak beti hori 
esaten? 
ANGELA. Ba beti, abadeapeti 
infernu etainfernue. 
Inpernue, sue taene! 
Bildurre selangoa...! 
Bildurritzela infernueri. 
Sue ta... erramalatxaka 
galdaran egostensian modueno 
builtaka eukitodisen, 
diabruik ibilteuesala  
serak, personaketa: 

 GALDERA. Orain ez dira 
kontatzen istoria horiek 
(sorginenak)? 
ANGELA. Orain entzun bere 
ez, orain, orain guk  
holango gauzaren batzuk 
esaten ez badozu egingo hak, 
ba... holango siniskera. 
Lehenago sinistu egiten 
ziren eta, ez bakarrik 
kontatu, ezpabere sinistu, 
sinistu, bai. Oii! 
Infernuari bildurra...!  
GALDERA. Baina infernua ez 
da sorginena... 
ANGELA. Uh! Ez zan sorginena 
baia... Zer sorginak zirean 
apartekoak bere, e? Baia, 
lehenago infernua, jo! 
GALDERA. Apezak beti hori 
esaten? 
ANGELA. Ba beti, abadeak 
beti infernua eta infernua. 
Infernua, sua eta ene! 
Bildurra zelangoa...! Bildur 
itzela infernuari. Sua 
eta... erremolatxak galdaran 
egosten zirean moduan 
bueltaka eukiten eudiezan, 
deabruak ibiltzen eudiezala 
zerak, pertsonak eta: 
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erremolatxak. Enee! Da 
siñistu danak! (denok 
barre). 
GALDERA. Eta sorginen beldur 
ez? 
ANGELA. Sorginenes ainbeste, 
nikes. Gaubian bai, e? 
Gaubian Anamaria joaskero ya 
sorginek ibiltensian 
kanpoan. Dagoxan 
Albakoajoordun ya 
sartutesirian eurono 
lekuetara. Da gaubian joaten 
bildurre baitzela! Uh! 
Dekanposantuen aurreti 
pasetako tolanbere...  
uuh! selangobildurre 
urtengodaudiena. 
GALDERA. Eta orain ez? 
ANGELA. Oines, nikestekot 
bildurrik. Geo 
sorginenbildurrik estekot 
oinya. 
... 

Txikieisenordun, 
etzetikanpora norkurt(en), 
norjoan etzetikanpora?  
Nik urtenbes  
etzetikanpora. Domeketan 
bere Anamarietarako etzera  
karraka bidean, ariñiketan 
etorribear Anamarietan 
etzeraelduteko: bildurre 
sorginenata. 
“Partetxarrekoak” esatotziin 
geyengeyenik. Nire 
txikerdenpora 
“partetxarrekoak”. Etaipa 
“partetxarrekoak”isin 
sertzukisitensiran... (Ikus 
Abemariak, IV. kap. 
“Agerpenak”.) 

erremolatxak. Enee! Eta 
sinistu danak! (denok 
barre). 
GALDERA. Eta sorginen beldur 
ez? 
ANGELA. Sorginen ez 
hainbeste, nik ez. Gaubean 
bai, e? Gaubean Abemariak jo 
ezkero ja sorginak ibilten 
zirean kanpoan. Eta goizean 
Albakoa jo orduan ja  
sartzen ziren euron 
lekuetara. Eta gaubean 
joaten bildurra, ba itzela! 
Uh! Eta kanposantuaren 
aurretik pasetako eta holan 
bere... uuh! zelango 
beldurra urtengo daudiena. 
GALDERA. Eta orain ez? 
ANGELA. Orain ez nik ez 
daukat beldurrik. Gero 
sorginen beldurrik ez daukat 
orain ja.  
...  

Txikia izan orduan, 
etzetik kanpora nork 
urt(en), nor joan etzetik 
kanpora? Nik urten bere ez 
etzetik kanpora. Domeketan 
bere Abemarietarako etzera 
karraka bidean ariniketan 
etorri behar Abemarietan 
etzera helduteko: beldurra 
sorginena eta. “Parte-
txarrekoak” esaten eutsien 
gehien gehienik. Nire txiker 
denporan “parte-txarrekoak”. 
Ez dakit ba “parte-
txarrekoak” izan zertzuk 
izaten zirean... (Ikus 
Abemariak IV. kap. 
“Agerpenak”). 

   
SINESTEAREN GEHIEGIKERIAK 
Angelaren bertsioa 
 
  

Kalabaza eta izara pasadizoa legez, sorginen kontuak 
engainuak ziren, baina sekulako beldurra sortarazten zuten.  

Apezak oso gogorrak ziren aitzinean, baina haien esanak 
itsuki betetzen zituzten, ez-jakinez eta pekatuaren 
bildurrez. Haurrak ekarri behar ziren, gosez haziko baziren 
ere; igandeko meza huts ez egitearren, elurtza handiaz 
Ibarraraino joan behar; gehiegizko promesak egin eta betetzen 
ziren, hala nola Urkiolara ortozik joatea.  

Jose Mari ere elkarrizketan dago.   
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ANGELA. Igual isereagas, 
suribetegasa bata plantaute. 
Da gero ya... baai: 
sorginek, orrekisitensirean 
sorginek! 
GALDERA. Zuk ez duzu batere 
 sinesten? 
ANGELA. Es, es, nik 
estosiñisten. Leen 
siñistuteneunde neupere 
gausasko, e? Bayoin es. 
GALDERA. Sinestu izan duzu? 
Sorginetan ere? 
ANGELA. Bai, bai, siñistu 
bai, gausasko siñistu.  
Orriki bestemunduko 
dorrikontukas bai. Da 
sorginetan bebai. Eta  
urten arimak... Uf! qué 
horror leenago! (Josemarik  
barre). 
GALDERA. Orain bizitzen da 
sinestu gabe. 
ANGELA. Oin es, oin esta 
siñistuten. Ta 
seinbegausegindous, 
senbegauseginduus 
inorantzian eginduus 
gausetan? Barbaridadeak. 
Egiedata! Nikartesdiñot  
e? artes. 

Edurre botata 
nirealabea nagosiena, 
edurtzia bai, eta 
umetxikerra kuidetako 
mesabarik entzunesdatin 
emetik (Urigoititik) 
Iberrera mezaentzuten. Oin 
olango barbaridaderik 
eneukeingo, keba! Bai 
abadeak ordun, ba mesara 
joatesbasentzin, ba  
pekatu astune  
egitensendun.  

Bestegausabat, 
semeakekarten esbasendusen 
pekatuastune egitensendun, 
semeak ekartenesbasendusen, 
ogei, nahita ogeireke 
goseagasil. 
GALDERA. Abadeek ez zuten 
sorginetan sinesten... 
ANGELA. Abadeakestaki 
siñistutenbauen. 
JOSE MARI Abadeasiñistu? Bai 
sera! 
ANGELA. Baya eurokesan bai. 

 ANGELA. Izareagaz, zuri 
bategaz, bat plantatuta eta. 
Gero ja... baai: sorginak, 
horreek izaten zirean 
sorginak. 
GALDERA. Zuk ez duzu batere 
sinesten. 
ANGELA. Ez, ez, nik ez dot 
sinisten. Lehen sinistuten 
neuan neuk bere gauza asko, 
e? Baia orain ez. 
GALDERA. Sinestu izan duzu? 
Sorginetan ere? 
ANGELA. Bai, bai, sinistu 
bai, gauza asko sinistu. 
Horreek beste munduko eta 
horreek kontukaz bai. Eta 
sorginetan bere bai. Eta 
urten arimak...  Uf! qué 
horror lehenago! (Josemarik 
barre)  
GALDERA. Orain bizitzen da 
sinestu gabe. 
ANGELA. Orain ez, orain ez 
da sinistuten. Eta zeinbat  
gauza egin doguz, zeinbat 
gauza egin doguz 
ignorantzian egin doguz 
gauzatan? Barbaridadeak. 
Egia da eta! Nik artez 
diñot, e? artez.  

Edurra bota eta nire 
alaba nagusiena, edurtzea 
bai, eta ume txikerra 
kuidetako meza barik entzun 
ez datin, hemetik 
(Urigoititik) Ibarrera meza 
entzuten. Orain holango 
barbaridaderik ez neuke 
egingo, qué va! Baia  
abadeak orduan, ba mezara 
joaten ez bazentzin, ba 
pekatu astuna egiten 
zenduan. 

Beste gauza bat, semeak 
ekarten ez bazenduzan pekatu 
astuna egiten zenduan, 
semeak ekarten ez 
bazenduzan, hogei, nahi-eta 
hogeirak goseagaz hil. 
GALDERA. Abadeek ez zuten 
sorginetan sinesten... 
ANGELA. Abadeak ez dakit 
sinisten baeuan. 
JOSE MARI. Abadeak sinistu? 
Bai zera! 
ANGELA. Baia eurok esan bai. 
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Seeurok segaitisatodien  
ba kondenauteta,  
kondenuate daoselata?  
Ba, oriegitedeuna 
kondenetansireala  
tabestea estakiser  
tabestea badakiser. Se 
kondenau? Orain 
eurokesteusiñisten ori. 
GALDERA. Baina sorginetan 
esan gura dot. 
ANGELA. Sorginetan igual es, 
igual es. Se niri baten 
abadebatek esaneustene  
berak estauelaekosi  
oindo gisonik katu baltza 
egiten. Donpedro, estakisu  
Artabe? 

Bai domeka batene garie 
garanduten egon, garanduten, 
egoyaxea indartzu tegarie 
solite garanduten egon,  
eta permisu eskatubear 
abadeari biarreiteko!? 
Nikoin es, ordunbai, ordun 
eskatutegeuntzan.  
Dolantxe, olantxe 
isinbiadegulata, olantxe. 
Baoin es. Bearrisin 
egonaskero, da etzean 
bearrisin aundigo... 

Ni mesara betijoatenas, 
e? taba, siñistuteot  
eta ba joanesgurestauena 
allá cuidaos. Baye  
orduno mesabarik etaolan 
esda esda, esda  
tarras joanbearbasendunbere 
mesara derrigor,  
arrastras. 
... 

Selango gogortasune 
eukinodin (apezek). 
Akordetanas, irugarrensemea 
jayosan mayetzean, bai? 
Irugarremsemea. Eta  
emen eukingenduno  
Amurrioko mutikobat  
euskeras ikesten, emen 
eukingendun. Daegineuen 
lelengo Jaunartzea.  
Eta inbitauskun joateko 
lelengo Jaunartzera, ba 
joateko. Da arajoateko 
eginbegendun ordun  
-emen oin, oin  
autobusekas ta,  

Zer eurok zergaitik esaten 
eudien ba kondenatuta, 
kondenatuta dagozala eta? 
Ba, hori egiten dauenak 
kondenetan zireala eta 
bestea ez dakit zer eta 
bestea ez dakit zer? Zer 
kondenatu? Orain eurok ez 
daudie sinisten hori. 
GALDERA. Baina sorginetan 
esan gura dot. 
ANGELA. Sorginetan igual ez, 
igual ez. Zer niri baten 
abade batek esan eustan 
berak ez daukala ikusi 
oraindo gizonik katu baltza 
egiten. Don Pedro, ez dakizu 
Artabe? 

Baia domeka baten garia 
garanduten egon, garanduten, 
hegoi-haizea indartsu eta 
garia zolita garanduten egon 
eta permiso eskatu behar 
abadeari behar egiteko!? Nik 
orain ez. Orduan bai, orduan
eskatuten geuntsen. Eta 
holantxe, holantxe izan 
behar dugula-eta, holantxe. 
Baia orain ez. Behar izan 
egon ezkero, eta etzean 
behar izan haundia egon... 

Ni mezara beti joaten 
naz, e? eta ba sinistuten 
dot eta ba joan ez gura ez 
dauena, allá cuidaos. Baia 
orduan meza barik eta holan 
ez-eta, ez-eta, ez eta 
tarraz joan behar bazenduan 
bere mezara derrigor, 
arrastras. 
... 

Zelango gogortasuna 
eukin eudien (apezek). 
Akordetan naz, hirugarren 
semea jaio zan maiatzean, 
bai? Hirugarren semea. Eta 
hemen eukin genduan 
Amurrioko mutiko bat 
euskaraz ikasten, hemen 
eukin genduan. Eta egin euan 
lelengo Jaun hartzea. Eta 
inbitatu euskun joateko 
lelengo Jaun hartzera, ba 
joateko. Eta hara joateko 
egin behar genduan orduan   
-hemen orain, orain 
autobusakaz eta, orain 
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oinautoak eta gauketzean 
daukau...   
 

autoak eta geuk etzean 
daukagu...  

Grabazioa hondatu da hemendik aurrera, baina hauxe da 
segida: Amurrioko mezara heltzeko goizeko seiretan urten 
behar zuten etxetik, eta barur ez ibiltzeko kafesne pixka bat 
hartzeko baimena eskatu zioten apezari. Eta apezak ezetz.  
 

ANGELA. Niramak egindadauko 
promesa Urkiolara joatea 
ortosik, eta joansan 
Saloati, Saloati Urkiolara 
edurregas ortosi 
promesaeginde. Se promesa 
egitesbasendun bakondenetan, 
promesa betetesbasendun 
bakondenau (Josemarik 
barre). Da nireamak 
orideukoeginde e? Saloati 
Urkiolara ortosik. Ortosik, 
e? promesaeinde deukenean 
amak. Da joansan. Joanisen, 
dedurre eyegoan.  
Olango, olango astakeria 
esileiin. 

Da leenago 
egitenbasendun olango 
promesbata, ba 
joangosentzila... buenoba 
edo Sanantonio: joango 
sentzila Sanantonigunean 
Sanantoniora, edo 
bestegunbeten edo Begoñako 
Amagana, edolan 
joangosentzila, eta 
espasentzin joaten, 
baukitensendunu konsentzie, 
uf...! (denen barreak). 
Baai. Sekondenaute sengosen 
espabere; egitenesbasendun 
kondanau. 

 ANGELA. Nire amak eginda 
dauka promesa Urkiolara 
joatea ortozik, eta joan zan 
Zaloatik, Zaloatik Urkiolara 
edurragaz ortozik promesa 
eginda. Zer promesa egiten 
ez bazenduan ba kondenetan, 
promesa beteten ez bazenduan 
kondenatu (Josemarik barre). 
Eta nire amak hori dauka 
eginda, e? Zaloatik 
Urkiolara ortozik. Ortozik, 
e? promesa eginda eukanean 
amak. Eta joan zan. Joan ei 
zan, eta edurra ei egoan. 
Holango, holango astakeria 
ezin lei egin. 

Eta lehenego,  
egiten bazenduan holango 
promesa bat, ba joango 
zentzila... bueno ba  
edo San Antonio: joango 
zentzila San Antonio egunean 
San Antoniora, edo beste 
egun baten edo Begoñako Ama 
gana edo holan joango 
zentzila, eta ez bazentzin 
joaten, ba eukiten zenduan 
kontzientzia, uf...! (denen 
barreak). Baai. Zer 
kondenatu zengozan ezpabere; 
egiten ez bazenduan, 
kondenatu.  
 
 

 
 
SINESTEA, EZ-JAKINA 
Florenzioren bertsioa 
 
 

Florenziok luzez hitz egin du aitzineko sinesteez eta 
haien zergatiaz. Entzundakoak sinesten zituzten, laminen 
kontuak eta horrelakoak. Nahitara egindako engainuak 
ziratekeen batzuk, edota fenomeno naturalen interpretazio 
okerrak: katu bat entzun eta lamina zela pentsatu. Halaber, 
Anbotoko Señorea izar bat izan zitekeen.  
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Orduko jendeek ez zekiten mundua zelangoa den eta 
horregatik sinesten zuten; garrantzia handia zuten edukazioak 
eta ingurugiroak.  
 

FLORENZIO. ...lamiñak etaba, 
seba guasustaute ba, ta  
tximiniti sartutesirela  
turdeyaegoana  
kuxusuganean da 
erototzelandi. 

Taguku orrek kontuk 
entzungendusen, 
orreikontukas gure 
gastedenporea isisen. Gero 
bigual eotengantzin apurbet 
moroso, ba iturriti 
urekarteko, seinedosein 
gauseitekota: 
- I, akordai, e?  
-guramamak edo  
esatenuen- lamiñeri 
esangoyetzit, e? lamiñeri. 
De gurebildurresan lamiñeno 
kontue. 
Klaro eskendusenguk esautu, 
eskendusengokikosi, doneiki 
kontu gero, polborea 
fundiusenean  
akabausiren danak; baye 
ordukodenporan,  
besistiayen: aiki  
gureantezedenteak olan, olan 
edukausian. 
GALDERA.  Orain ez da 
gehiago. 
FLORENZIO. Kia! Bai aik 
aisiana biboatzu se  
supone aikisingosiala 
biboatzuk, 
elementobibobatzuk 
itenodiesanak orreiki 
gausok, esta? Se, bueno, da 
suponitako, seoini, 
artueneana bestea (polbora?) 
desapareside. Da guk  
orixe. Ordukodenporan 
orixegausegonsiren. 

Taklaro, suoko 
esatendosue, preguntaudosue, 
ba Anbotokoseñorea 
porejenplo. Anbotokoseñorea 
gukostengendunean iserbat, 
iserrak porejenplo  
desplazau, ba se iserrak 
korritendaebeti 
axerenaldera: ba badabil 

 FLORENZIO. ...laminak eta 
ba, zer ba gu asustatuta ba, 
eta tximiniatik sartuten 
zireala eta urdaia egoana 
kuxu su ganean eta eroaten 
eutsela handik. 

Eta guk horreek kontuok 
entzuten genduzan,  
horreek kontukaz gure gazte 
denporea izan zan. Gero ba 
igual egoten gentzin apur 
bat moroso, ba iturritik  
ura ekarteko, zeinedozein 
gauza egiteko eta: 
- Hi, akordatu hadi, e?  
-gura amamak edo esaten 
euan- laminairi esango 
jautsiet e? laminairi. Eta 
gure bildurra zan laminen 
kontua.  

Klaro, ez genduzan guk 
ezagutu, ez genduzan guk 
ikusi, eta honeek kontuok 
gero polborea funditu zanean 
akabatu zirean danak; baia 
orduko denporan, ba existitu 
eudien: haik gure 
antezedenteak holan, holan 
edukatu zirean. 
GALDERA. Orain ez dago 
gehiago? 
FLORENZIO. Kia! Baia haik, 
haik zirean bibo batzuk, se 
supone haik izango zireala 
bibo batzuk, elemento bibo 
batzuk egiten eudiezanak 
horreek gauzok, ezta? Zer, 
bueno, da suponitako, zer 
orain, hartu euanean bestea 
(polbora?), desaparezidu da. 
Eta guk horixe. Orduko 
denporan horreexek gauzak 
egon zirean. 

Eta klaro, zuok esaten 
dozue, preguntatu dozue, ba 
Anbotoko Señorea, por 
ejemplo. Anbotoko Señorea 
guk ikusten genduanean izar 
bat, izarrak por ejemplo 
desplazatu, ba zer izarrak 
korriten daudie beti 
haizearen aldera: ba badabil 
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egoyaxea egoara,  
badabil... bestera, 
errasoegoneskero; da jolin, 
ikostengendun iserbat 
desplazetan lekubeteti 
bestera ta: “Joer, oryoat 
Anbotokoseñorea”,  
esta? Se Anbotokoseñoreak 
itauen, urrean, ba 
denporadabaten e Anboton, ta 
andi desplazetansan onemeko 
Urugotikoatxera. Da  
orreik entzunde daukeuguk 
orduko denporakoak. Da,  
ba olanxe isinsen ai,  
ai, ayepokeai. 
  Taero, bufff, guku 
justifikasiñorik esteukeu 
arean, espaere orreiki 
entzutok. Da klaro oin  
suesatosei orrikoso  
preguntetan. Gutaukus...  
Ni apurtxobate ya, ba  
seranas, baye isiran gausa 
batzuku jentea 
siñistuteukesanak. 
Siñistute, alantxe 
baidirean. 
GALDERA. Zergatik sinestuten 
eudien? 
FLORENIO. Ni serdakit 
nisegati. Aumunduau de 
selango edukasiñoa gastetan 
alango bisimodue, e?  
Umebat eduketasu...  
Oinbe espaleos 
oneitelebisiñok etoneik 
radiok etoneik gausok... 
Guku, urrunengo parajea 
sinisitensen: Ogetabeitikoa 
(baserria). Da maistria 
preguntauskunu: 
- Ser dao geago ure  
alalurre? 

Dajolin, gukostengendun 
Aspuruko puntegiño 
edoketabetiti Aspuruko 
puntia, eta esaten gendunu: 
- Joe! Lurre askosas  
geao- e? axesatitxu  
ekosite. 

Eseoan yakituririk, 
lelengo eseonda, ori 
siñisturi egoan 
yakiturifaltas. Oingo 
umebateri ya poejenplo, 
batxillerrestudietan 

hegoi-haizea, hegoara, 
badabil... bestera, errasoa 
egon ezkero; eta jolin, 
ikusten genduan izar bat 
desplazetan leku batetik 
bestera eta: “Joder, hor 
joak Anbotoko Señorea”, 
ezta? Zer Anbotoko Señoreak 
egiten euan, urrean, ba 
denporada baten Anboton, eta
handik desplazetan zan hona 
hemeko Urigoitiko Atxera. 
Eta horreek entzunda daukagu 
guk orduko denporak. Eta, ba 
holantxe izan zan hai, hai, 
hai epoka hai.  

Eta gero, bufff, guk 
justifikaziorik ez daukagu 
arean, ezpabere horreek 
entzuteok. Eta klaro orain 
zuek zatozei horreek gauzok 
preguntetan. Guk daukaguz...
Ni apurtxo bat ja, ba  
zera naz, baia ei zirean 
gauza batzuk jenteak 
sinistuta eukazanak. 
Sinistuta, halantxe 
baidirean. 
GALDERA. Zergatik sinestuten 
eudien? 
FLORENZIO. Nik zer dakit nik 
zergaitik. Hau mundu hau da 
zelango edukazinoa gaztetan 

halango bizimodua, e? Ume 
bat eduketan dozu... Orain 
bere ez balegoz honeek 
telebisinok eta honeek 
radiok eta honeek gauzok... 
Guk, urrunengo parajea zein 
izaten zan: Oketabeitikoa 
(baserria). Eta maestreak 
preguntatu euskun: 
- Zer dago gehiago, ura ala 
lurra? 

Eta jolin, guk ikusten 
genduan Axpuruko puntagino, 
edo Oketabeititik Axpuruko 
puntea, eta esaten genduan: 
- Joder! Lurra askozaz 
gehiago -e? haxe zatitxua 
ikusita.  

Ez egoan jakituriarik, 
lelengo ez egoan eta, hori 
sineste hori egoan  
jakituria faltaz. Oraingo 
ume bateri ja por ejemplo, 
batxiller estudietan 
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daosanari, esayesus 
orreikuntuk: estotzu 
siñistuten, se yadao 
pasautedo orti. Gure 
asialdiesan, ba  
inoransian, inoransian. 
Jayoaldean aldean bisi de  
es erderarenkin: 
gukerderarenbere yakinbari 
joanginen eskolara. 
Esgenkinerderarik eseberes. 
Deskolan gero geldingeldin 
ikesigendun erderapurbet  
da olantxe 
bisikodenporeasan. Da 
siñistutesan geago 
orrexegati. 
GALDERA. Beldur handia 
pasatzen... 
FLORENZIO. Baaai. Bildurrek 
eene! bildurrek.  
Sakamantekas akeukiteuene 
bildurritzela... 
GALDERA. Hori ez da lamina. 
FLORENZIO. Ees. Lamiña 
lamiñakisitensian porejenplo 
sagateak, porejenploigual, 
ba gaubeten, e?  
etzean edo kamaraniual  
katuete, gaur katuedala 
yakiteduu, miaukaigual 
“uuuh”. Edoementxebere 
itendide gatuik 
sagatarraroak, esta? 
sagatarraroak “uuuh” 
negarres balegumerenbat;  
da orti esatensan ori 
bestamundukoak edolamiñak 
edo, orikredituri  
emoiteyakoin.  

An, (Gariri) 
sukesendusuesautu, baye 
Kristi bisisen menditan, 
Kristi ai... Kristi. Deai... 
aisen olangokontilleria, 
aibaisen, ya enbra  
edadekoa, Kristi; tenee! 
akeukana... Ari tolan 
entzunduguguk, ari te 
berenedadekoei danairituten 
yakusan gausakolangoak 
bañan. Dayegon  
siñistute, a 
benebenetanegosan. Baai. 
 

dagozanairi, esaiezuz 
horreek kontuok: ez deutsu 
sinestuten, zer ja dago 
pasatuta edo hortik. Gure 
hazialdia zan, ba 
ignorantzian, ignorantzian. 
Jaio aldean, aldean bizi eta 
ez erdera aren jakin: guk 
erdera aren bere jakin barik 
joan ginen eskolara. Ez 
genkien erderarik ezeberez. 
Eta eskolan gero geldian 
geldian ikasi genduan erdera 
apur bat, eta holantxe 
biziko denpora zan. Eta 
sinestuten zan gehiago 
horrexegaitik.  
GALDERA. Beldur handia 
pasatzen... 
FLORENZIO. Baaai. Bildurrak 
eene! bildurrak. 
Sakamantekas hak eukiten 
euan bildur itzela... 
GALDERA. Hori ez da lamina. 
FLORENZIO. Eez. Lamina, 
laminak izaten ziran, por 
ejemplo zagateak, por 
ejemplo igual, ba gau baten, 
e? etzean edo kamaran igual 
katu bat, gaur katua dala 
jakiten dugu, miauka igual 
“uuuh”. Edo hementxe bere 
egiten daudie gatuek  
zagata arraroak, ezta? 
zagata arraroak “uuuh” 
negarrez balego umeren bat; 
eta  hortik esaten zan hori 
beste mundukoak edo laminak 
edo, hori kreditu hori 
emoiten jakoen.  

Han, (Gariri) zuk ez 
zenduzu ezagutu, baia Kristi 
bizi zan menditan, Kristi, 
hai... Kristi. Eta hai zan 
holango kontilerea, hai bai 
zan, ja enbra edadekoa, 
Kristi; eta ene! hak 
eukana... Hari eta holan 
entzun dogu guk, hari eta 
bere edadekoairi danairi 
adituten jakozan gauzak 
holangoak baina. Eta hai 
egoan sinistuta, ha bene-
benetan egon zan. Baai. 
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INFERNUAREN BELDURRA 
Florenzioren bertsioa 
 
 

Oketabeiti aldean laminak bazirenez galdegin zuen Garik, 
eta berriz itzuli zen Florenzio sinestearen arazora. Orain ez 
du sinesten baina lehen bai, eta askotan negar egin du 
horregatik: umeek edozein bihurrikeria egin eta infernura 
joango zirela mehatxatzen zituzten. Behin, doktrinan 
entzundakoak izituta, artazara joan zen negar egitera, 
infernutik nola libratuko ote zen. Gero “igerika” eta aurrea 
garbitzen hasi zen eta guzti horietaz libratu da. Dena 
heziketaren ondorioa dela errepikatu du, horren aldatzearekin 
batera sinestea ere aldatu dela gaur. 

FLORENZIO. Orrekaukiteuen 
(Anbotoko Señoreak) ori 
trayetori -segun  
esatendayen-. Da ba, 
soasyakiten seisingosan.  
Ori suesan suedo... 
argitauenorre joanordin 
lekubateti bestera, segun 
komentetayen, esta?  

Da orrikausok. I...  
dires comentarios  
ordukoak. Gu... 
entzungendusenguk... Gu... 
nau, nikoaindakat irurogeita 
seyurtein desaspirenoa,  
eta nikentzun 
desiñistunundusana perebai. 
Ni kastedenporan 
orisiñistuteneun. 
GALDERA. Eta noiz arte 
sinestu dozu? 
FLORENZIO. Ori ya 
apurtxubete aurreratxu ya, 
ya gero ya asinentzini 
desengañetan, desengañetan 
gausakas, esta? Niki 
siñistudodas ene! Niki 
onenantesedentebat 
isinsanabadea, donlaureano, 
da guri edukauskun ak, ak 
eta besteagas naste  
domartin dafulanok 
dazutanok... Eene! 
Nikindonegarretana  
seruaati tinfernuagati 
torrekaoseti bere,  
eene! Dagero ya  
asinintzen konturatuten, 
konturatuten. Dagero ya 
joanas liberetan  
liberetan.  

 FLORENZIO.  Horrek (Anbotoko 
Señoreak) eukiten euan hori 
traiektoria hori -segun 
esaten eudien-. Eta ba, zoaz 
jakiten zer izango zan. Hori 
sua zan, sua edo... argiten 
euan horrek joan orduan leku 
batetik bestera, segun 
komentaten eudien, ezta?  

Eta horreek gauzok. 
Ei... diraz comentarios 
ordukoak. Gu... entzun 
genduzan guk... Gu... neu, 
nik orain daukat hirurogeita 
sei urte egin eta zazpira 
noa, eta nik entzun eta 
sinistu nenduzanak bere bai. 
Nik gazte denporan hori 
sinistuten neuan. 
GALDERA. Eta noiz arte 
sinestu dozu? 
FLORENZIO. Orain ja  
apurtxu bat aurreratxu ja, 
ja gero, ja hasi nentzin 
desengainetan, desengainetan 
gauzakaz, ezta? Nik sinistu 
dodaz ene! Nik, honen 
antezedente bat izan zan 
abadea, Don Laureano, eta 
guri edukatu euskun hak, hak 
eta besteagaz nahaste, Don 
Martin eta fulanok eta 
zutanok... Eene! Nik egin 
dot negarretan zeruagaitik 
eta infernuagaitik eta 
horreek gauzak gaitik bere, 
eene! Eta gero ja hasi 
nintzen konturatuten, 
konturatuten. Eta gero ja 
joan naz liberetan, 
liberetan.  
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Orain ba suoiri 
kontetako badaukat 
istorialori, masomenos, baye 
ya nik orti pasaurinago,  
ya pasau esatendamodin. 
GALDERA. Baina zuk 
pentsatzen duzu zeruko 
sineskera eta laminena 
elkarrekin doazela? 
FLORENZIO. Bueno, oritire, 
ori, aitu: oride,  
oride edukasiñoat, 
edukasiñoata. Aiseruko 
siñismenabere emonoskuen 
umetan, esta? Bapintauskuen, 
alan etortesan  
dolanda guri, ba a... 

Ordin eskekootesanasko, 
eskea, aterikate,  
e? ba eskean: emoitenyakule 
sentimuet edo bosentimuko,  
-txakurtxikerresatenyakon-. 
Dolan dalan, ba da 
gukumetaneta  
burlaein. Orrotesan  
una tal Pilarika, 
bestebata... pues noseke... 
gukolaingendun,  
umiajuntaute burlaein. 
Jolin! Pilarikai 
burlaitenbotzos infernure! 
Amari txokolate ostepotzosu 
infernure!  

Da etortengentzin 
eskolati da, 
deutanedotabat... 
txataistuko ileitarte. 
Intxaurbatotesan 
guretzondon, guretzedao 
kamiñondogoanta, 
intxaurrandiet egoan  
kamiñoan, kastroa. Da 
axenaspin osanama  
-udegoyenbasan- da ba, 
amaegoanan da 
goeskolatietorrite 
joangintzen amaana artes. 
- Se esantzu  
domayanok? -esaneuskun  
amaketa. 
- Ama, esandosku, ba 
auegitenbuugu infernure, 
besteeitenbuugu 
bereinfernure. Isingodegia, 
ama, ori? 
- Baitxikitxuik. 

Daaitisu, aibera 

Orain ba zuoiri 
kontetako badaukat istorial 
hori, mas o menos, baia ja 
nik hortik pasaturik nago, 
ja pasatu esaten dan moduan.
GALDERA. Baina zuk 
pentsatzen duzu zeruko 
sineskera eta laminena 
elkarrekin doazela? 
FLORENZIO. Bueno, horiek 
dira, hori, aditu: hori da, 
hori da edukazino bat, 
edukazino bat da. Hai zeruko 
sinismena bere emon euskuen 
umetan, ezta? Ba pintatu 
euskuen, halan etorten zan 
eta holan eta guri ba... 
 Orduan eskeko egoten 
zan asko, eskea, aterik ate, 
e? ba eskean: emoten jakola 
zentimu bat edo bost 
zentimuko -txakur txikerra 
esaten jakon-. Eta holan eta 
holan, ba eta guk umetan eta 
burla egin. Hor egoten zan 
una tal Pilarika, beste 
bat... pues no se que... guk 
holan egin genduan, umeak 
juntatu eta burla egin. 
Jolin! Pilarikari burla 
egiten badautsozu infernura! 
Amari txokolatea ohostuten 
badautsozu infernura!  

Eta etorten gentzin 
eskolatik eta, daukat 
anedota bat... ez jat 
ahaztuko hil egite arte. 
Intxaur bat egoten zan gure 
etze ondoan, gure etzea dago 
kamino ondoan egoan eta, 
intxaur handi bat egoan 
kaminoan, kastroa. Eta haxen 
azpian egon zan ama -
udegoien bat zan- eta ba, 
ama egoan han eta gu 
eskolatik etorri eta joan 
gintzen amagana artez. 
- Zer esan deutsu don 
Marianok? -esan euskun  
amak eta. 
- Ama! Esan deusku, ba hau 
egiten badugu, infernura, 
bestea egiten badugu bere 
infernura. Izango da egia, 
ama, hori? 
- Bai txikitxuak. 

Eta aditu egizu, hai 



482 - Corpusa 
 
 
negarpolluik begitan, 
asiñistutauen, e?: 
- Baitxikitxuik,  
oriegieda. 

Dorretan  
aumartinlodi, Martini 
Olabuenagan ama. Da  
aistia, Benarda, etorsan 
andigoitibiera irakebagien 
ibilite, udegoinean.  
Ni negarres artatzara,  
selan defendikonasen 
infernuti. Siñistute,  
e? Ori, de corazon 
esatendamoduin, e? De veras 
de veras siñistute. 

Dagero orain brujakas 
orika serakas, lamiñakas da 
orregas bestekonturregas, 
asinintzen olan  
apurbat ugerrasinentzinean, 
ya ugerrasinentzineana,  
ya garbitunentzin  
ni ya (barre). 
GALDERA. Zer da uger? 
FLORENZIO. Uer, uer...  
nadar (jestua eginez). Ba 
ugerra ya asinentzin de, 
besoakas aurregarbitute 
asinetzinde ya pasaunes,  
ya pasaunes, ya orti 
pasautenao. Oixe da. 
... 
 
GARI. Han, Oketabeiti 
aldetik egon dira istoriak 
laminei eta sorginei buruz? 
FLORENZIO. Prezisamentean 
estaon olango ainbeste 
lamiñie konturik. Auisitesan 
au Jentilsulo  
sanonbradue, Jentilsulo. 
Bakisu? San suloat, da 
aneukiene... erretiradori, 
orilamiñeasuntuk  
etorrek. Bai. Egoan... 
baai... fantasmak... 
fantasmak, bedoseinlekuten  
esta? Seporejenplo  
gau isingara -gugendun 
edukasiñoagas... 
edoseineistesu.  
Porejenplo, nii 
tokeatibilten gauesasko, 
goxeangoxeti tagaubean  
belu, esta? Igual ganaduikas 
da olan. Da igual orritzan  

bera negar-polluak begietan, 
hak sinistuten euan, e?: 
- Bai txikitxuak, hori egia 
da. 

 Eta horretan hau 
Martin Lodi, Martin 
Olabuenagaren ama. Eta 
ahiztea, Bernarda, etorri 
zan handik behera, irak 
ebagian ibilita, 
udagoienean. Ni negarrez 
artatzara, zelan defendiko 
nazen infernutik. Sinistuta, 
e? Hori, de corazon, esaten 
den moduan, e? De veras, de 
veras sinistuta.  

Eta gero orain brujakaz 
horreekaz zerakaz, laminakaz 
eta horregaz beste kontu 
horregaz, hasi nentzin olan 
apur bat uger hasi 
nentzinean, ja uger hasi 
nentzinean, ja garbitu 
nentzin ni ja (barre).  
GALDERA. Zer da uger? 
FLORENZIO. Uger, uger... 
nadar (jestua eginez). Ba 
ugerra ja hasi nintzen eta, 
besoakaz aurre garbituten 
hasi nintzen eta ja pasatu 
naz, ja pasatu naz, ja 
hortik pasatuta nago. Horixe 
da. 
... 
GARI. Han, Oketabeiti 
aldetik egon dira istoriak 
laminei eta sorginei buruz? 
FLORENZIO. Prezisamentean ez 
da egon holango hainbeste 
laminea konturik. Hau iziten 
zan hau Jentil Zulo zan 
nonbradua, Jentil Zulo. 
Badakizu? Zan zulo bat, eta 
han eukin euan... erretirada 
hori, hori lamina asuntuak 
eta horrek. Bai. Egoan... 
baai... fantasmak... 
fantasmak, ba edozein 
lekutan, ezta? Zer por 
ejemplo geu izan gara -guk 
genduan edukazinoagaz... 
edozein erixten dozu. Por 
ejemplo, niri tokatu jat 
ibilten gauez asko, goizean 
goizetik eta gaubean belu, 
ezta? Igual ganaduakaz eta 
holan. Eta igual orritzan 
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asmetasan sagatabat... 
sapoat bearbada isingosen 
... aitutensendun 
dekosesendun fantasmabat,  
se sengosen  
inkulkaute aikas  
gausakas, e? Jolin! ba, 
aitutensendun tigual 
arbolbaten tronkoat 
isitensan, bisitensan 
fantasmabat olango... 
sorginbat, olango lamiñabat 
isitensan. Saure, saure 
inkolkuiki pintetotzun. 
Urrungunea joatesentzin 
andite: “Jolin!  
emeneta esoanisingo 
axetronko arboleena?”  
Baye noberegoan 
mentalizaurik aikas  
gausakas eta 
axesiñistutesan. 

Olantxesan mundua, 
olantxesan mundua.  
Gukoini, ba olangokomentario 
lelobatzukein dituus, baye 
estauko, estauko... 
GALDERA. Orain hobe da? 
FLORENZIO. Ees, es, es, es, 
es, es, es, es. Ee, 
personeakeonbiadau  
inosente, inorante, 
ondobisiteko. Seinbat eta 
geagodakisun 
txarragobisibius. 
GARI. (Barrez) Ori  
isileike. 
FLORENZIO. Bai, bai, bai, 
bayetz. Egon... fijauorregas 
detalleorregas, e? 
Estakisu... poblemageago 
daukasula, poblemageago 
topatukosu.  

asmetan zan zagata bat... 
sapo bat beharbada izango 
zan ... adituten zenduan eta 
ikusten zenduan fantasma 
bat, zer zengozen 
inkulkatuta haiekaz 
gauzakaz, e? Jolin! ba, 
adituten zenduan eta igual 
arbol baten tronko bat 
izaten zan, ba izaten zan 
fantasma bat, holango... 
sorgin bat, holango lamina 
bat izaten zan. Zeure, zeure 
inkulkuak pintetan eutsun. 
Hurrungo egunean joaten 
zentzin handik eta “Jolin! 
hemen eta ez zuan izango 
haxe tronko arbolearena?”. 
Baia norbera egoan 
mentalizaturik haiekaz 
gauzakaz, eta haxe 
sinestuten zan.  

Holantxe zan mundua, 
holantxe zan mundua. Guk 
orain, ba holango komentario 
lelo batzuk egin dituguz, 
baia ez dauka, ez dauka...  
GALDERA. Orain hobe da? 
FLORENZIO. Eez, ez, ez ez. 
Ez, ez, ez, ez. Ee, 
pertsoneak egon behar dau 
inozente, ignorante, ondo 
biziteko. Zeinbat eta 
gehiago dakizun, txarrago 
bizi behar duzu. 
GARI. (Barrez) Hori  ezin 
leike. 
FLORENZIO. Bai, bai, bai, 
bai, baietz. Egon... fijatu 
horregaz detalle horregaz, 
e? Ez dakizu... problema 
gehiago daukazula, problema 
gehiago topatuko dozu.  

 
Segida Lana, aberastasuna... XII. kap. “Bizimoduak”. 

Florenziok uste du edukazioak, eskolak eta komunikabideek 
aldarazi dutela mentalitatea.  
 

FLORENZIO. Dire gausebatzuk 
oin lamien kontieletxe 
kontetan, sea, ba estakiu 
gukonkreto estakiu 
oriselandan esta? Baye,  
su, ya, guresperentziapurbat 
da, esatendamoduin, 
urtienburus, ainbesteurtean 

 FLORENZIO. Dira gauza batzuk 
orain lamien kontuak letxe 
kontetan, zera, ba ez dakigu 
guk konkreto ez dakigu hori 
zelan dan ezta? Baia, zu, 
ja, gure esperentzia apur 
bat da, esaten dan moduan, 
urteen buruz, hainbeste 
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ekosi duus,  
gurantesedentea kontauskues 
gausakonieiki, ba 
talketemporak  
talkelamiñak kontauskues, 
dakagu axe entzunde, axe 
dakigu. Bai. De siñistu 
porsiñistu, gukeago 
souropaño, de gupaño 
gureaurrekoak  
askosegeago, e? 
GALDERA. Eta oraingo 
gazteak? 
FLORENZIO. Es, yaes, ya 
orikestaye... etxakue, 
etxakuemoiten  
edukasiñorieta.  
Aprofesoreaka edukaubaleus 
gureabueloeletxe, bai.  
Baye edukasiñoada bestebat, 
edukasiñoada bestebat. 

urtean ikosi duguz, gure 
antezedenteak kontatu 
deuskuez gauzak honeek, ba 
tal que tenporak, tal que 
laminak, kontatu deukuez, 
daukagu haxe entzunda, haxe 
dakigu. Bai. Eta sinestu por 
sinestu, guk gehiago zeuek 
baino, eta guk baino  
gure aurrekoak askozaz 
gehiago, e? 
GALDERA. Eta oraingo 
gazteak? 
FLORENZIO.  Ez, ja ez, ja 
horreek ez daudie... ez 
jakie... ez jakie emoiten 
edukazino hori eta. Hak 
profesoreak edukatu baleuz 
gure abueloa letxe, bai. 
Baia edukazinoa da beste 
bat, edukazinoa da beste 
bat. 
 

 
 
 
 
LEHENAGOKO SORGINKERIAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Marik ez ditu aitzineko istoriak sinesten. Zaloako katu 
baltza gizon bat izan zen, jersey beltza eta kaltzontzilo 
zuriak jantzita urten zuen (ikus V. kap. “Sorginak”). 
Zabaleko gizonak ere Mariren etxeko txahala saltuka ikusi eta 
urten ziotela uste.  
Horrelakoak ziren aitzineko sorginak Mariren ustez, eta gauza 
bera Anbotoko Anderea.  
 

MARI. Baye su, dolan 
olangogausasirean leenagoko 
sorginkariatanak, e? 
Olangoxegausasirean.  
... 

Talenaoko kontuk 
olantxesirean danak, e? 
Sejenteak olantxe, 
batabestea bildurtuten 
ibiltensirean. Tasorginek 
etaorrek, diñoi esistiteuela 
orreke serak, selandaori 
sorginori... ibiltensana? 
Ba... enas akordetan  
baye serekoa... 
GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  

 MARI. Baia zu, holango 
gauzak zirean lehenagoko 
sorginkeriak danak, e? 
Holangoxe gauzak zirean. 
... 

Eta lehenagoko kontuak 
 holantxe zirean danak, e? 
Zer jenteak holantxe, bata 
bestea bildurtuten ibilten 
zirean. Eta sorginak eta 
horrek, diñoe esistiten 
euala horrek zerak, zelan da 
hori sorgin hori... ibilten 
zana? Ba... ez naz akordetan 
baia zerekoa... 
GALDERA. Anbotokoa? 
MARI. Anbotokoa.  
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GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba, sorgine, 
sorginemodun ibiltensan 
batera tabestera. Toribere 
pentzetando, senik,  
nikestot e, nikesdeukot 
siñisterik e?  
Orreenkontuen  
serikesdaukat.  

GALDERA. Hori ere sorgina 
zen? 
MARI. Ba! Sorgina, sorginen 
moduan ibilten zan batera 
eta bestera. Eta hori bere 
pentsetan dot, zer nik, nik 
ez dot, nik ez dot, nik ez 
daukat sinisterik, e? 
Horreen kontuen zerik ez 
daukat. 

 
Geroxeago Arkotxako sorgina kontatu du Marik eta ondoan 

ohar hau egin: 
 
MARI. Nineuk esteuke  
federik e? orrerigauseri,  
e? Baperes.  
GALDERA. Nork esaten zuen 
lehen baldin bazen orain ere 
izango zela? 
MARIK. Ba, klaro, 
neuperediñot, e? 
Leenegotenbasirean 
orainberegonbealeuke,  
esta? Doraine nondaosba 
sorginek? Ba, andra gara 
sorginek esta? Andrabatzu 
sorginekisaitengara. Ostean 
niestaki, niketotopetan  
gause diferente,  
nineuk estotikusi 
gausediferenterik. 

Atxine, gureamapere 
kontateuen, ba ilyakosane 
aite, es amailyakienian... 
(Segida: Txoria, IV. kap 
“Agerpenak”). 

 MARI. Nik neuk ez daukat 
federik, e? horreiri 
gauzairi, e? Bat bere ez.  
GALDERA. Nork esaten zuen 
lehen baldin bazen orain ere 
izango zela? 
MARIK. Ba, klaro,  
neuk bere dinot, e?  
Lehen egoten bazirean orain 
bere egon behar leuke, ezta? 
Eta orain non dagoz ba 
sorginak? Ba, andrak gara 
sorginak, ezta? Andra batzuk 
sorginak izaten gara. Ostean 
nik ez dakit, nik ez dut 
topetan gauza diferente, nik 
neuk ez dot ikusi gauza 
diferenterik. 

Atxina, gure amak bere 
kontetan euan, ba hil jakozan 
aita, ez ama hil jakienean... 
(Segida: Txoria, IV. kap. 
“Agerpenak”). 

 
 
 
 
HUNKIDURA 
Santosen bertsioa 
 
 

Kontakizunak eta erritoak edatsi ondoren luze mintzatu 
zen Santos sinesteari eta erritoei buruz. Aste Santua eta 
Donibane-ri (XI. kap. “Ospakizunak”) hunkidura aipatu zuen: 
alde batetik Kalbarioetako kantuak eta jendeen fedea; 
bestetik gaueko zuzi-ibilaldien edertasuna eta erritoak 
sortzen zuen itxaropena.  
 
SANTOS. Egonsan ni 
mutikotxikiisitedun  
-bi (pertsona) otensirean 
kalbarioakantetan, 
biakildedaos- bayesan 

 SANTOS. Egon zan, ni mutiko 
txikia izate orduan  
-bi (pertsona) egoten zirean 
kalbarioak kantetan, biak 
hilda dagoz- baia zan 
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emozionante terrible.  
Nikaur gustaukolaskit 
ekosten, ekosten olangobat, 
segaur estaikosten, es? 
Sergati? Espaberesanai... 
jenteakukiteuen,  
jentenagosik eukiteuen  
fedea orren, orreri, 
kalbarioari...! Ayentzutia 
san... 

emozionante terrible. Nik 
gaur gustatuko leuskit 
ikusten, ikusten holango 
bat, zer gaur ez da ikusten, 
ez? Zergaitik? Ezpabere zan 
hai... jenteak eukiten euan, 
jente nagusiak eukiten euan 
fedea horren, horreri, 
kalbarioari...! Hai entzutea 
zan... 

 
  Donibane bezperako iluntzean etxe guztietako soroetara 
gurutzeak eramaten zituzten, zuzi piztuak eskuetan eta 
kantuz. 
 

SANTOS. Ademasan terrible, 
itzel, itzel, itzel, 
emozionantea, se ni,  
gure etzaldea, guetzaldeneti 
entzutesiran bi, lau, sei, 
sortzi, amar: hamarauso, 
amarauso, baye bate 
aldebaten, bestea bestean, 
gauean: joe! egotegintzesan 
mutikotxuk balkoyan 
begituten, laostra, bate 
kanteka, besteaperebai, 
besteaperebai,  
yios!  

Ya, ayeitensanean 
etzera posik, bof! ya  
aber, aber kosetxaona 
eitenbada! 
 

 SANTOS. Ademas zan terrible, 
itzel, itzel, itzel, 
emozionantea, zer ni, gure 
etzaldea, gure etzaldenetik 
entzuten zirean bi, lau, 
sei, zortzi, hamar: hamar 
auzo, hamar auzo, baia bat 
alde baten, bestea bestean, 
gauean; joe! egoten 
gintzezan mutikotxuak 
balkoian begituten, la 
ostra, bat kanteka, besteak 
bere bai, besteak bere bai, 
dios!  

Ja, hai egiten zanean 
etzera pozik, bof! ja a ver, 
a ver kosetxa ona egiten 
bada! 

 
 
 
GAUZAK ZERBAITEGAITIK EGIN 
Santosen bertsioa 
 
 

Errogatibak noiz egiten ziren esan ondoan sinesteari 
buruz galdetu nion Santosi. Haren lekukotasun luzea hurrengo 
sei tituluetan sailkatu dut irakurketa eta erreferentziak 
errazteko, baina ez da haien arteko mozturarik eta esandakoen 
ordena atxiki dut. Hauexek dira tituluak: Gauzak 
zerbaitegaitik egin, Abadeak eta sinesmena, Mitoen 
garrantzia, Bizimodua eta sinestea, Abadeak eta sinesmen 
zaharrak eta Laminak edo Jainkoa.  

Santosen ustez lehenagoko jendeak hobeto bizi ziren 
gauzak zerbaitengatik egiten zituztelako: otoitzen eta 
erritoen bidez gauzak hobekitzeko itxaropena zuten beti. 
 

GALDERA. Esan duzu hobe 
bizitzen zela sinesten 
zenean. 

 GALDERA. Esan duzu hobe 
bizitzen zela sinesten 
zenean. 
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SANTOS. Ni pai, nikustendo 
bayetz, e? 
GALDERA. Zergatik? 
SANTOS. Bueno, seorduene 
gausegustiek itensienak 
itensirean  
sepaistegaiti. Bueno, 
oinberebai, baya orduen 
siñismenitzela  
eukiteden... Gurebarriadan, 
esatekasubaten,  
Sanisidrogas. Bueno, 
labrantzagustie:  
- Bueno ba, Sanisidrok 
seguruaurten sera, artoa 
onakuyaukodula  
etagari edo, edo ganaue.  
- Ta segaiti? Joder ba, 
orixegaiti? 
- Es es, badakit, se  
egunero egunero nik 
erresetandotzet Sanisidrori 
te oribadakit 
laguitendeuskule.  

Kaguelaletxe,  
teigual iñoskoritxarren 
kuyetasan. Ba eure 
konforme:  
- Bueno, bolantxe etorride  
tau pasaoda, bai 
datorrenurtean askosobea 
eukingodou, ekosikoso: 
aurten kenduskune 
datorrenurtean 
emoitendausku. 
  Denik ustendot  
orrei kausegustiek 
eukitodiesana leenago, 
bisiteko emoiteudela 
sergeyago, indargeyago, e? 
Askosas geyago. 
GALDERA. Eta berdin San Juan 
egunean egiten zen hori: 
gurutzeak egin... 
SANTOS. Berebai, berebai, 
oribe antzera da, seonik 
joatesian:  
- Bueno, aber Sanjuan 
etorten ba... 

Esate kasubeten: 
Sanjuanaurrean egoan 
sikitebat terriblea, baya 
Sanjuaneta itesian orrei 
gausagustiok eta 
eitauden:  
- Bueno aber e oin auin, 
ondoin...  

SANTOS. Nik bai, nik usten 
dot baietz, e? 
GALDERA. Zergatik? 
SANTOS. Bueno, zer orduan 
gauza guztiak egiten zirenak 
egiten zirean 
zerbaistegaitik. Bueno, 
orain bere bai, baia orduan 
sinismen itzela eukiten 
eudien... Gure barriadan, 
esate kasu baten,  
San Isidrogaz. Bueno,  
labrantza guztia:  
- Bueno ba, San Isidrok 
seguru aurten zera, artoa 
ona kuiatuko dugula eta 
garia edo, edo ganadua  
- Eta zergatik? Joder ba, 
horixegaitik? 
- Ez, ez, badakit, zer 
egunero-egunero nik 
errezetan deutsot San 
Isidrori eta hori badakit 
lagun egiten deuskula. 
  Kaguen la leche, eta 
igual inoizkorik txarren 
kuietan zan. Ba eurek 
konforme: 
- Bueno, ba holantxe etorri 
da eta hau pasatu da, baia 
datorren urtean askoz hobea 
eukingo dogu, ikusiko dozu: 
aurten kendu euskuna 
datorren urtean emoiten 
deusku. 

Eta nik usten dot 
horreek gauza guztiak 
eukiten eudiezanak lehenago, 
biziteko emoiten eudiela zer 
gehiago, indar gehiago, e? 
Askozaz gehiago. 
GALDERA. Eta berdin San Juan 
egunean egiten zen hori: 
gurutzeak egin... 
SANTOS. Bere bai, bere bai, 
hori bere antzera da, zer 
honeek joaten zirean:  
- Bueno, a ver San Juan 
etorten ba... 

Esate kasu baten: San 
Juan aurrean egoan sikite 
bat terriblea, baia San 
Juanetan egiten zirean 
horreek gauza guztiok eta 
egiten eudien:  
- Bueno, a ver orain hau 
egin, ondo egin... 
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Seondo inbearsan,  
se gukitendunmodun  
gausak, ordun  
mutikotan igual:  
- Jo! neukipinikot kurtzia  
-esateko, esate kasubeten, 
solobastarrean.  
- Es es es es (-aitak-), 
neukipinikoot.  

Bera yoan, kurtzeipini, 
erre... sera, erresau 
kurtzien ondoan...  
Aibadios! Da ya  
konforme. Urrunguunean 
eiteuen aurie, 
esatekasubeten, 
sikiteinostein... jode!  
aisen itzela, fenomenal!  
- Jode, kostosu  
segaiti auriindoen?  
Klaro, errosarioa  
nikerresanendun,  
erresaudotesene seragustik 
indodasondo, eta  
fenomenal: ekostosu  
selanurtendauen?  

Doridaolan. 
Doin guk estauku 

orrenganean esda 
nondietorrikoberes,  
bef...! Bakisu  
serpastan dan: oin 
santubetegaiti pentzetan  
a egingodostela, 
orieingodostela? Ninagose 
bisigaesela igual... ni 
niretzean bisisian 
askosasobeto gubaño, 
askosasobeto. 

Zer ondo egin behar 
zan, zer guk egiten dogun 
moduan gauzak, orduan 
mutikoetan igual:  
- Jo! neuk ipiniko dot 
kurtzea -esateko, esate kasu 
baten, solo baztarrean.  
- Ez, ez, ez, ez (-aitak-), 
neuk ipiniko dot.  

Bera joan, kurtzea 
ipini, erre... zera, 
errezatu kurtzearen 
ondoan... Aiba dios! Eta ja 
konforme. Hurrungo egunean 
egiten euan euria, esate 
kasu baten, sikitea egin 
ostean... joder! hai zan 
itzela, fenomenal!  
- Joder, ikusten dozu 
zergaitik euria egin dauen? 
Klaro, errosarioa nik 
errezatu nenduan, errezatu 
dodazen zera guztiak  
egin dodaz ondo, eta 
fenomenal: ikusten dozu 
zelan urten dauen? 

Eta hori da holan. 
Eta orain guk ez 

daukagu horren ganean ez eta 
nondik etorriko bere ez, 
bef...! Badakizu zer pasetan 
dan: orain santu baten 
gaitik pentsetan ha egingo 
deustala, hori egingo 
deustala? Ni nago zer bizi 
garazela igual... ni nire 
etzean bizi zirean askozaz 
hobeto gu baino, askozaz 
hobeto. 

 
 
 
 
ABADEAK ETA SINESMENA 
Santosen bertsioa 
 
 

Sinesmena hain ona bada zergatik galdu da? Abadeengatik. 
Haiek predikatu eta gero alderantzizkoa egin. Osterantzean 
txikitan ikasitakoa egiteko joera izaten dugu: lo aitzin 
otoitz egitea, adibidez.    
 

GALDERA. Eta zergatik galdu 
da sinesmena? 
SANTOS. Totalmentean. 
Ninagose abadeagaiti.  

 GALDERA. Eta zergatik galdu 
da sinesmena? 
SANTOS. Totalmentean. Ni 
nago zer abadeak gaitik.  
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GALDERA. Abadeak gatik? 
SANTOS. Ba ba ba,  
nikustendo bayetz. 
Ustendobayetz seabadeak  
e isingodaugausona pebai... 
de defenomenoak isingododis. 
Baigausetxarrak,  
osotxarra pebai, oso  
txarra bebai. De orrek 
askoasko galtzendau berak.  
Se nibanago esaten suri 
esteisuleostu, jode, ta  
gero suk ekostendotzosu 
ostuten, nauri... ba orida, 
jode! Gauseba ta...  
Taorrek orren gausaskoasko 
galduskuleguri.  
Asko, seguk, guketzean 
nimutikotxuetan, ser... 
hamalau urteraarte,  
egunero egunero errosarioa 
erresetasinda etzean,  
egun gusti gusti gustietan 
errosarioa. Gaubian 
eskatuagaiti, 
eskatubesteagaiti. 

De bueno, da orida 
bestegausebat: beitu nienas 
mesarayoaten, edoyoatenas 
gitxi mesara; 
yoatenasenamesara yoatenas 
entierrutara: oribai,  
ori danetara, sedaukonik 
errespeto ikeragarria 
orrena; lagun gustietara 
yoaten... lagun edoesagun 
gustiekana yoatenas.  
Baye jode, ostra, mesara 
yoatesara ta sagoso utz, 
osoan.  
...  

Baya oin, oindo, 
oindokarren, gaubetan, 
gaubetan doindokarren,  
e? nik erresetado  
gaugustitan oirayoateorduen.
... 
 

Bayeda gausebat, 
atzeko, leenagoti  
yatortzun lees eitendosu; 
bai sistematikamente, 
oridaegie da, e? Se gu beti 
beti etzean, joer:  
- Erresauk gaubean?  
- Baya, ba, ba, bai. 

Beti orregas. De ya, 

GALDERA. Abadeak gatik? 
SANTOS. Ba, ba, ba, nik 
usten dot baietz. Usten dot 
baietz zer abadeak izango 
dau gauza onak bere bai... 
eta fenomenoak izango 
daudiez. Baia gauza txarrak, 
oso txarrak, bere bai, oso 
txarrak bere bai. Eta horrek 
asko-asko galtzen dau berak. 
Zer ni banago esaten zuri ez 
dagizula ohostu, joder, eta 
gero zuk ikusten deutsozu 
ohostuten, neuri... ba hori 
da, joder! Gauza bat da... 
Eta horrek horren gauza 
asko-asko galdu euskula 
guri. Asko, zer guk, guk 
etzean ni mutikotxuetan, 
zer... hamalau urtera arte, 
egunero-egunero errosarioa  
errezetan izan da etzean, 
egun guzti-guzti-guztietan, 
errosarioa. Gaubean eskatu 
hagaitik, eskatu 
besteagaitik. 

Eta bueno, eta hori da 
beste gauza bat: begitu ni 
ez naz mezara joaten, edo 
joaten naz gitxi mezara; 
joaten nazena mezara joaten 
naz entierruetara: hori bai, 
hori danetara, zer daukat 
nik errespeto ikaragarria 
horrena; lagun guztietara 
joaten... lagun edo ezagun 
guztiak gana joaten naz. 
Baia joder, ostra, mezara 
joaten zara eta zagoz huts, 
osoan.  
... 

Baia orain, oraindo, 
oraindo karren, gaubetan, 
gaubetan eta oraindo karren, 
e? nik errezetan dot gau 
guztietan ogera joate 
orduan. 
... 

Baia da gauza bat, 
atzeko, lehenagotik 
jatortzun legez egiten dozu; 
baia sistematikamente, hori 
da egia, e? Zer gu beti  
beti etzean, joder:  
- Errezatu dok gaubean?  
- Baia, ba, ba, bai.  

Beti horregaz. Eta ja, 
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klaro, elduyatzu amalau 
amabosturte, amasei  
amasaspi, de parayatzu 
buruensartute ta... De  
dauke berrogetabos 
dasegitendot bardin. 

klaro, heldu jatzu hamalau 
hamabost urte, hamasei, 
hamazazpi, eta paratu jatzu 
buruan sartuta eta... Eta 
daukat berrogeita bost  
eta segiten dot bardin. 
 
 

 
 
MITOAK BILTZEKO GARRANTZIA 
Santosen bertsioa 
 
 

Beste arrazoina ere bada aitzineko tradizioak gal 
daitezen: ez direla idatziak izan. Horregatik da 
garrantzitsua biltzea eta idaztea. Istoria horiek guztiak 
gure zaharrek sinestu dituzte eta garrantzi itzela eman 
diete. Guk orain baztertu ditugu, baina sinesten zutenak gu 
baino zoriontsuagoak ziren. 

Zaharrek hain estimu handian izateko lehenagoko 
sinesmenak  
-ez Jaungoikoarena- arrazoi bat izan zatekeela uste du 
Santosek eta, bereziki laminei dagokienez, zerbait 
garrantzitsua izan dela. Bestela ez da ulertzen zergatik 
denek -ez bakarrik haren aititak- behin eta berriz kontatzen 
zizkieten gazteei laminen eta jentilen istoriak, zergatik 
gaztigatzen zieten ez ahanzteko. Ez ziren irakurritako 
gauzak, baina aurrekoengandik etorri tradizioa. 

Eta denak, euskara legez, euskaldunei atera dizkiete 
eskolan eta kalean. Hots, norberaren eginbidea da aitzinekoen 
kondairak gazteei transmititzea. 
 

GALDERA. Lehen esan duzu 
gauza hauek galtzen ari 
direla... 
SANTOS. Totalmentean, 
totalmentean. 
GALDERA. Interesantea da 
biltzea?  
SANTOS. Nitzako da 
interesantea bayamortala 
ademas.  
GALDERA. Zergatik? 
SANTOS. Se oneigausok, 
leenagokogausak, es 
siñismena Jaungoikoagati 
tagaiti, espaere leenagoko 
anbistegausedagos...  
-de ninagose askoonak-  
daos galduten,  
galduten totalmentean.  
Sergati? Esalakoeskribidu. 
Oin edosein gause, 
edoseingause estaukenak 
inportantzirikeseberes, 

 GALDERA. Lehen esan duzu 
gauza hauek galtzen ari 
direla... 
SANTOS. Totalmentean, 
totalmentean. 
GALDERA. Interesantea da 
biltzea?  
SANTOS. Niretzako da 
interesantea, baia mortala 
ademas.  
GALDERA. Zergatik? 
SANTOS. Zer honeek gauzok, 
lehenagoko gauzak, ez 
sinismena Jaungoikoagaitik 
eta hagaitik, ezpabere 
lehenagoko hainbeste gauza 
dagoz... -eta ni nago zer 
asko onak-, dagoz galduten, 
galduten totalmentean.  
Zergaitik? Ez zalako 
eskribidu. Orain edozein 
gauza, edozein gauza ez 
daukana inportantziari 
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andao “pon pon pon” 
eskribidute tipinite. 

 
Talenagoko, 

gurebaserriko inportantenik 
andienak, eta 
gausakitensienak -bueno, 
aurekemototzien 
inportantzie, es guk, segaur 
geuku igual estotzuemoiten  
inportatzie... Baayek 
emoitotzien inportantzie 
jode... gukestakiu  
sebalor aukitauen. Oride 
balorbat inkalkulable 
aurentzako.  
GALDERA. Baina ez badugu 
sinesten guretzat ez dute 
baliorik, ez du balio 
biltzea. 
SANTOS. Bueno, bai 
nikustendot, nikustendot, 
nik... ori pastanyata,  
estodasiñistan gausasko.  
Bai nikiteot “joder, 
aipersonak, neurea, leenaoko 
abuelodifuntue eta 
antepasaugustiek, 
pasaudisenak orieroan, 
deroatodin bisimodue,  
nik, nik ekostedoana de 
pentzaueskerondo, da 
gausebat, deori ateradot  
ta sarriten, sera 
konklusiñoan, da da:  
nibaño berrogetamar 
millebider felizego  
-selaesanda feliz?- 
bisisealaurek  
gaubaño. Seguro ademas, 
seguro. 
GALDERA. Eta guretzat zer 
balio dute horiek orain? 
SANTOS. Orain? Orain  
estakit. 
GALDERA. Niretzat bai, e? 
SANTOS. Oini... suretzako 
asko, niretzako bebai...  
Nik, nitagos gausabatzuek 
estodanasiñisten,  
se estodasekusten ainklaru. 
Bueno, de estodasikusten 
igual gausabatzukaitik:  
se aintxikie nintzen 
orreigausoko 
kontetaeustienea niri, 
esatorduen ori, de 

ezeberez, han dago “pon pon 
pon” eskribiduta eta 
ipinita. 

Eta lehenagoko, gure 
baserriko inportantenik 
handienak, eta gauzak egiten 
zirenak -bueno, eurek emoten 
eutsien inportantzia, ez 
guk, zer gaur geuk igual ez 
deutsegu emoiten 
inportantzia... Ba haiek 
emoiten eutsien inportantzia 
joder... guk ez  
dakigu zer balor eukiten 
euan. Hori da balor bat 
inkalkulable eurentzako.  
GALDERA. Baina ez badugu 
sinesten guretzat ez dute 
baliorik, ez du balio 
biltzea. 
SANTOS. Beno, baia nik usten 
dot, nik usten dot, nik... 
hori pasetan jat, ez dodaz 
sinistuten gauza asko. Baia 
nik egiten dot “joder, haik 
personak, neurea, lehenagoko 
abuelo difuntua eta 
antepasado guztiak, pasatu 
direzenak hori eroan, eta 
eroaten eudien bizi-modua, 
nik, nik ikusten dodana eta 
pentsatu ezkero ondo, da 
gauza bat, eta hori atera 
dot eta sarritan, zera, 
konklusinoan, eta da:  
ni baino berrogeita hamar 
mila bider felizago  
-zelan esaten da feliz?-  
bizi zireala eurek geu 
baino. Seguro ademas, 
seguro. 
GALDERA. Eta guretzat zer 
balio dute horiek orain? 
SANTOS. Orain? Orain ez 
dakit. 
GALDERA. Niretzat bai, e? 
SANTOS. Orain... zuretzako 
asko, niretzako bere bai... 
Nik, nik, dagoz gauza 
batzuek ez dodanak sinesten, 
zer ez dodaz ikusten hain 
klaro. Bueno, eta ez dodaz 
ikusten igual gauza batzuk 
gaitik: zer hain txikia 
nintzen horreek gauzok 
kontetan eustienean niri, 
esaten orduan hori, eta 
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ordurikarreskero 
iñokestauteseberesan, 
iñoperes -dauda olan-  
orduniteosu: “Joder, 
isingodaegie edoesta?”  
Baye txikietan gausasko  
-lamiñena, esatekasubeten- 
lamiñena anbistebider 
esatoskuen de: 
- Bai, ori dolan, dori  
isinbe daolan...  

Eta egiten: “Jode  
ba, edosebere egondaemen, 
dago edoserbere”.  
Ser egonda? Esdakit, be  
edosebere bai, e?  
Edosebere, seguru seguru 
dagola. 

Oin, gausagustikan 
nikestosiñistan.  
Ori, joder, errogatibak 
esandautzudan modun, 
leenaokoak: ba, nikestait 
errogatibak seringosiran,  
bai egieda  
errogatibak egitorduen,  
igual sortziegun... es,  
egunbetedo igual, 
aurieiteuen. Doain  
egotensara pentzetan: “Aiba 
dios! Baia selanisinsoan a? 
Isinlitikik olan ala san 
kasualidadebatagaiti?” Orixe 
esdakit, baia dago 
gausebat... sagos dudoso, 
gausaskotan dudoso. 
GALDERA. Zertan zaude 
dudoso, errogatibetan?  
SANTOS. Sanjuanekogausak 
eitensienak eta, 
seresangootzut...? Gabonetan 
egitensiengausakas.  
Iteosu: “Jode ba, segaiti 
ayogi satiori serenaspien 
(mahai-zapi azpian: ikus 
Gabon gaua) paretasan de 
txakurrei emoitengeuntzen?” 
Bueno, da nik  
segidutedot  
egiten, da  
yakinbari sergaiti. 
GALDERA. Eta laminakaz 
dudoso zaude? 
SANTOS. Es, lamiñakas enago 
aindudoso. 
GALDERA. Sinesten duzu? 
SANTOS. Bai. Se anbisteri 

ordurik harrezkero inork ez 
deust ezer bere esan, inork 
bere ez -eta hau da holan- 
orduan egiten duzu: “Joder, 
izango da egia, edo ez da?” 
Baia txikietan gauza asko  
-laminena, esate kasu baten-
laminena hainbeste bider 
esaten euskuen eta: 
- Bai, hori da holan, eta 
hori izan bere da holan... 
 Eta egiten neuan: 
“Joder ba, edozer bere egon 
da hemen, dago edozerbere”. 
Zer egon da? Ez dakit, baia 
edozerbere bai, e? 
Edozerbere, seguru-seguru 
dagoela. 

Orain, gauza guztiak 
gan nik ez dot sinistan. 
Hori, joder, errogatibak 
esan deutsudan moduan, 
lehenagokoak: ba, nik ez 
dakit errogatibak zer izango 
zirean, baia egia da 
errogatibak egite orduan, 
igual zortzi egun... ez, 
egun bat edo igual, euria 
egiten euan. Eta orain 
egoten zara pentsetan: “Aiba 
dios! Baia zelan izan zuan 
ha? Izan litekek holan ala 
zan kasualidade bat gaitik?” 
Horixe ez dakit, baia dago 
gauza bat... zagoz dudoso, 
gauza askotan dudoso. 
GALDERA. Zertan zaude 
dudoso, errogatibetan?  
SANTOS. San Juaneko gauzak 
egiten zireanak eta, zer 
esango deutsut...? Gabonetan 
egiten ziren gauzakaz. 
Egiten dozu: “Joder ba, 
zergaitik ha ogi zati hori 
zeren azpian (mahai-zapi 
azpian: ikus Gabon gaua) 
paretan zan eta txakurrei 
emoiten geuntsen?” Bueno, 
eta nik segituten dot 
egiten, eta jakin barik 
zergaitik. 
GALDERA. Eta laminakaz 
dudoso zaude? 
SANTOS. Ez, laminakaz ez 
nago hain dudoso. 
GALDERA. Sinesten duzu? 
SANTOS. Bai. Zer hainbesteri
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entzundotzienikori,  
edosebere egonda. 
Egondedosebere ta bastante 
inportante ademas. 
GALDERA. Orduan zergatik 
orain... Orain badago 
laminarik? 
SANTOS. Ba nike estaki 
selan. Edo daos  
disfrazaute gustis,  
edodaos sulo... arematen  
sartute... Nik estakit 
nondagosen edo 
egonletikesan. Baileenao 
egondisela bai.   
GALDERA. Eta lehenago egon 
badira, zergatik orain ez?  
SANTOS. Ba, igualda 
arrasabata desaparesiduduna 
gutis. Orixesdakit 
serpasaudenor. Se leenao 
egonbada Jangoikoa oinbere 
egonbeakodau, es?  
Baye. Orixeda gausebat.  
Bai nik... siñistuiteosu,  
ite dosu: “Kaguen  
laletxe! Segaiti  
aipertsonaik anbistebider 
taain enpeñue...”  
Segure abuelo defuntuk 
orrenbestenpeño.  
GALDERA. Haiek ez ziren 
tontoak... 
SANTOS. Klaroke esirela! 
Daanbistebider  
guriesaten: 
- Bai, au teau, de 
esatisieaistu Jentisulon  
ai pasausen ta bestea.  

Nikitendot... bueno  
ainbistebider 
entzutensendusen berari ta 
egitensendun: “Bah! aude, 
augisonau lelollao!” Bai  
oin etortenyatzu burure: 
“Auisilitikisin  
(gezurra)”, se esan  
abuelo bakarrik, san 
besteabuelo, besteausoa, 
beste serekoa... Dios! Ya 
esanbat, espare leenaoko 
jentegustiek, danak bardin. 
De nondi etorsen ori? 
Oriestao libururik... 
Eongoda liburuk  
iskribiute, bae 
liburupañogeagoda bateti 

entzun deutsiet nik hori, 
edozerbere egon da. Egon da 
edozerbere eta bastante 
inportante, ademas. 
GALDERA. Orduan zergatik 
orain... Orain badago 
laminarik? 
SANTOS. Ba nik ez dakit 
zelan. Edo dagoz 
disfrazatuta guztiz, edo 
dagoz, zulo... aren baten 
sartuta... Nik ez dakit non 
dagozen edo egon  
litekezan. Baia lehenago 
egon dirazela bai.  
GALDERA. Eta lehenago egon 
badira, zergatik orain ez?  
SANTOS. Ba, igual da arraza 
bat desaparezidu duena 
guztiz. Horixe ez dakit zer 
pasatu dan hor. Zer lehenago 
egon bada Jaungoikoa, orain 
bere egon beharko dau, ez? 
Baia. Horixe da gauza bat. 
Baia nik... sinestu egiten 
dozu, egiten dozu: “Kaguen 
la leche! Zergaitik haik 
pertsona haik hainbeste 
bider eta hain enpeinua...” 
Zer gure abuelo defuntuak 
horrenbeste enpeino.  
GALDERA. Haiek ez ziren 
tontoak... 
SANTOS. Claro que ez zirela! 
Eta hainbeste bider  
guri esaten: 
- Bai, hau eta hau, eta ez 
zatizie ahaztu Jentil Zulon 
hai pasatu zan eta bestea.  

Nik egiten dot... bueno 
hainbeste bider entzuten 
zenduzan berari eta egiten 
zenduan: “Bah! hau da, hau 
gizon hau lelo jagok!” Baia 
orain etorten jatzu burura: 
“Hau ezin liteke izan 
(gezurra)”, zer ez zan 
abuelo bakarrik, zan beste 
abuelo, beste auzoa, beste 
zerekoa... Dios! Ja ez zan 
bat, ezpabere lehenagoko 
jente guztiak, danak bardin. 
Eta nondik etorri zan hori? 
Hori ez dago libururik... 
Egongo da liburuak 
eskribiduta, baia liburuak 
baino gehiago da batetik 
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bestera pasatendana; toride, 
joer, inportantea. 

Igual seinde auskera 
lees. Auskera gutaugu  
aterata, bueno bueno  
bueno. Se niauskera, nik, 
saspi sortziurteas  
eskolara yoanintzenegunian, 
enekinerdera  
berbas, berbaripes.  
Ta botaustien etzera. 
Ikisteko: erderikistarte 
esbueltetako eskolara. 
Joder, eta selan 
ikisidouskera, ta selan 
erondouskeras guk? 
Arrastaka. Da auskeras 
etorri emeko errire, 
erritxikiete etorri, ta 
erderayakines daonan  
apuntau jentegustie. Ta 
gaurdagoso, laostra! 
mundu... Orregaiti 
nikestodzakingure 
gausaskogas eseberes. 

Beori isindolan,  
ori isinde olan.  
De de, nik estai nikoin. 
Serik andiena  
topetandodana da ai 
(zaharrek) guri anbistegausa 
kontauskusenak,  
aixe galduindous.  
GALDERA. Zuk kontatzen 
dituzu? 
SANTOS. Ni pai, baibai. De 
gelditubarik. Astia  
daukadan gustietan, jode, 
guri aikontauskun ta 
besteineuskuen, orrenganean 
bai. Oin esdakit  
umeeiri pasaukoleike  
bardin seinde nauri. Oin 
dauket berrogetalau urte,  
daguredot urtebatzutan 
segidu, desumieri 
bakarrik... 

Gero siñistu deyela, 
estiela... Nikaur balego 
abuelodifuntue bisirik, edo 
oin larogetamarrurte... 
seresanguredot,  
oin ogetamarrurte  
atzerako agura balegos 
bisiri, siurnao 
aurepañotxarrago 
isingonitikila siñistuten: 

bestera pasaten dana; eta 
hori da, joder, inportantea.

Igual zein eta euskera 
legez. Euskera guk daukagu 
aterata, bueno, bueno, 
bueno. Zer ni euskera, nik, 
zazpi zortzi urtegaz 
eskolara joan nintzen 
egunean, ez nekian erdera 
berbaz, berbarik bere ez. 
Eta bota eustien etzera. 
Ikasteko: erdera ikaste arte 
ez bueltetako eskolara. 
Joder, eta zelan ikasi  
dogu euskera, eta zelan 
eroan dogu euskeraz guk? 
Arrastaka. Eta euskeraz 
etorri hemeko herrira, herri 
txikiak eta etorri, eta 
erdera jakin ez eta honan 
apuntatu jente guztiak. Eta 
gaur dagoz, la ostra! 
mundu... Horregatik  
nik ez dot jakin gura  
gauza askogaz ezeberez. 

Baia hori izan da 
holan, hori izan da holan. 
Eta, eta, nik ez dakit nik 
orain. Zerik handiena 
topetan dodala da haik 
(zaharrek) guri hainbeste 
gauza kontatu euskuzenak, 
haiexek galdu egin doguz.  
GALDERA. Zuk kontatzen 
dituzu? 
SANTOS. Nik bai, bai bai. 
Eta gelditu barik. Astia 
daukadan guztietan, joder, 
guri hai kontatu euskuen eta 
bestea egin euskuen, horren 
ganean bai. Orain ez dakit 
umeairi pasatuko leike 
bardin zein eta neuri. Orain 
daukat berrogeita lau urte, 
eta gura dot urte batzuetan 
segidu, eta ez umiairi 
bakarrik... 

Gero sinistu dagiela, 
ez dagiela... Nik gaur 
balego abuelo difuntua 
bizirik, edo orain larogeita 
hamar urte... zera esan gura 
dot, orain hogeita hamar 
urte atzerako agureak 
balegoz bizirik, ziur nago 
eurek baino txarragoa izango 
nintekela sinistuten: osea, 
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osea siñistukoneuk ososoan, 
betebetean eongoniteke 
siñistute gausasko. Bai 
dires ogetamabosturte  
sulegestana emen 
iñorpreokupaues 
etortenetzera tesaten: 
- Su, badakisu...?  

Aiba laletxe! Setas,  
au setatik etasetara?  

Jode, ta nik ori  
topetot fenomenal.  
Orregati esandautzut  
emeti Gabonetara, espentzau, 
niki emeko gausaaskoasko 
komersasiño etorri 
detorrikoyatas burura. 

sinistuko neuke oso-osoan, 
bete-betean egongo niteke 
sinistuta gauza asko. Baia 
diraz hogeita hamabost urte 
zu legez ez dana hemen inor 
preokupatu ez etorten etzera 
eta esaten:  
- Zu, badakizu...?  

Aiba la leche! Zertaz, 
hau zertatik eta zertara? 
 Joder, eta nik hori 
topetan dot fenomenal. 
Horregatik esan deutsut 
hemetik Gabonetara, ez 
pentsatu, nik hemeko gauza 
asko-asko komersazioa etorri 
eta etorriko jataz burura. 

 
 
 
 
BIZIMODUA ETA SINESTEA 
Santosen bertsioa 
 
 

Garrantzitsuak izanik ere, nabaria da mitoak gaur ez 
direla kontatzen eta ez sinesten. Hainbat arrazoiren artean 
bizitzeko modua ikusten du Santosek; haren umearoko 
baserrietan irratirik ez, telebistarik ez, kontu kontatzea 
zen agusamendu bakarra. Eta hori da: orain telebistak 
elkarrizketa eta transmisioa galarazten ditu.  

Bestalde, aitzineko gauzak esan gura direnean ere, 
jendeek ez dituzte entzun nahi, eta horrela baztertuta eta 
ahantzita geratzen dira. 
 
 

GALDERA. Orain gehienek ez 
dute sinesten, gazteek 
bederen, eta sinestu edo ez, 
ez dira kontatzen. 
SANTOS. Bai, bai, esdaude 
siñistuko baye ... Gasteake 
ninaose pasetandira 
gausaskogas de ... Bueno, 
baigero pasetaa gausebat: 
gasteaskoko pentzeteot 
bisidisela, bisisindisela, 
gu bisi isin...  
-bueno, su estakit- baini 
bisisinesen moduen, 
baserribeten, debeste  
sera, dibersiñori  
beseberes: aixe abuelo, 
aite, da zauri leenegokoen 
kontutxu kontau; se esegoan 
esargirik, estelebisiñorik, 

 GALDERA. Orain gehienek ez 
dute sinesten, gazteek 
bederen, eta sinestu edo ez, 
ez dira kontatzen. 
SANTOS. Bai, bai, ez daudie 
sinistuko baia... Gazteak ni 
nago zer pasetan dira gauza 
askogaz eta ... Bueno, baia 
gero pasetan da gauza bat: 
gazte asko pentsetan dot 
bizi dirazela, bizi izan 
dirazela, gu bizi izan...  
-bueno, zu ez dakit- baia ni 
bizi izan nazen moduan, 
baserri baten, eta beste 
zera, dibertsinorik ba 
ezeberez: haixe abuelo, 
aita, eta zeuri lehenegokoen 
kontutxuak kontatu; zer ez 
egoen ez argirik, ez 
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erradiorik: orisen 
inportantisimo, ojalamen 
espalego au (telebista 
seinalatuz), lapura  
berda ... Se au esta, aude 
famelia apurteko  
osoa. Au? Fameligustia 
apurteko. Ni egotenas... Au 
aberiatuegoteorduen  
egotenas, uf! seruan! 
Konbersasiñoin, seni 
gustetanyatitziten,  
ademas olango gausasko 
umieri.  

Tagaur esangodostie: 
“Este está pirao,  
cómo leche va a ser verdad 
éso? -umeek- selan 
isingodaori olan?” Bueno, 
ikusikou, estakiseisingo,  
baye ninauri  
kontatustiemoduen neutekot 
obliga... nitopetot 
obligasiñobat, total  
ademas, kontetea beste 
batzuri. Totala.  
Lokepasake onikausok niri 
aistuinyata, de nilees 
jenteasko dago, e?  
siñistu dentzundausenak. 
Baye itxi titxi titxi,  
da asiordun berbas,  
jode, itxiteisindotzue 
atea... Orduen, bueno, ba 
saurepentzamentubet... 
Baipentzamendubetegas 
ogeitamarrurtean, edo 
berrogeyurtean,  
eldutenda momentubat ya  
ai borretandana. Asko 
borrau. Ori pasetanyako,  
ori pasetanyako.  

telebisinorik, ez radiorik: 
hori zan inportantisimo, 
ojalamen ez balego hau 
(telebista seinalatuz), la 
pura verdad ... Zer hau ez 
da, au da famelia apurteko 
osoa. Hau? Famelia guztia 
apurteko. Ni egoten naz... 
Hau aberiatua egote orduan 
egoten naz, uf! zeruan! 
Konbersasinoa egin, zer niri 
gustetan jat hitz egiten, 
ademas holango gauza asko 
umiairi.  

Eta gaur esango 
deustie: “Este está pirao, 
cómo leche va a ser verdad 
éso? -umeek- zelan izango da 
hori holan?” Bueno, ikusiko 
dogu, ez dakit zer izango, 
baia niri neuri kontatu 
eustien moduan neuk daukot 
obliga... nik topetan 
obligazino bat, total 
ademas, kontetea beste 
batzueri. Totala. Lo que 
pasa que honeek gauzok niri 
ahaztu egiten jat, eta ni 
legez jente asko dago, e? 
sinistu eta entzun dauzenak. 
Baia itxi eta itxi eta itxi, 
eta hasi orduan berbaz, 
joder, itxiten izan dautsue 
atea... Orduan, bueno, ba  
zeure pentsamentu bat... 
Baia pentsamendu bategaz 
hogeitamar urtean, edo 
berrogei urtean,  
helduten da momentu bat ja 
hai borretan dana. Asko 
borratu. Hori pasetan jako, 
hori pasetan jako.  

 
 
 
 
ABADEAK ETA SINESMEN ZAHARRAK 
Santosen bertsioa 
 
 

Abadeek gutxiesten zituzten aitzineko sinesmenak, 
gezurrak zirela esaten zuten. Horregatik Santosen aititak 
esaten zien umeei laminak gatik ezer ez esateko apezei.  

Elizako sinesmena ere gutxitu da apezen abusuengatik 
(bularen salmenta, adibidez); sineste kristauak paganoak 
baino luzago atxiki badu, azkenean hori ere galduko da.  
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GALDERA. Sinismen zaharrak 
galdu dira abadeengatik? 
SANTOS. Nineuretzako bai, 
asko, se lamiñekaiti 
berbaitea abadeeri guk, 
umetxukisinenean...  
GALDERA.  Egiten zenuten? 
SANTOS. Jode,  
preguntauiños:  
- (Doinu apalaz) Beitu, 
bedorre badaki...?  
- (Doinu harroaz) 
Ixilikegon, gisona, 
ixilikegon, oidok 
kontubetata!  

Jode, ordun 
paetasintzen... 
tegitesendun: “Jode, ba 
isingoda kontubet”. Ori 
aldebateti, da bestealdeti, 
orduensan pekatumortala 
konfesauaistea seretan... 

Bestegausebat, 
terribleasan ori. Nik 
ekositedaukot, emeko 
neurebarriadan, bostoorleko, 
estaibasan ogeipeseta, 
emoinbeasan ee... bulia  
“la bula”: “Si pagas la bula 
puedes comer carne, si no 
pagas no puedes comer”.  
Jode! oriesisupensau,  
laostra. Ta  
koitedugustiek, jode, 
bulia...  
GALDERA. Bai, baina laminen 
sinesmena galdu da eta 
abadeena ez... 
SANTOS. Danaes, bayasko bai, 
askobai. Baye lamiñabeste 
es... Bai olansegitenbadau, 
emetikogetamar, 
berrogeyurtebarru,  
eonsatis ardurebari, 
aingeruen siñismenabere...  
 
GALDERA. Galduko da? 
SANTOS. Bai, ustendopayetz. 
Lokepasake gugaos sujetetan 
apurapurtxubet, apurbet, 
paretangaresen  
ogei edo berrogei,  
igualda, edomilloabe. Baya 
emeti berrogei...  
Segati guku apurbet 
sujetetaduu, bai 

 GALDERA. Sinesmen zaharrak 
galdu dira abadeengatik? 
SANTOS. Ni neuretzako bai, 
asko, zer laminak gaitik 
berba egitea abadeari guk, 
umetxuak izan ginenean... 
GALDERA.  Egiten zenuten? 
SANTOS. Joder, preguntatu 
inoiz:  
- (Doinu apalaz) Beitu, 
bedorrek badaki...?  
- (Doinu harroaz)  
Ixilik egon, gizona,  
ixilik egon, hori dok  
kontu bat da eta!  

Joder, orduan paretan 
zintzen... eta egiten 
zenduan: “Joder, ba izango 
da kontu bat”. Hori alde 
batetik, eta beste aldetik, 
orduan zan pekatu mortala 
konfesatu ahaztea zeretan...

Beste gauza bat, 
terriblea zan hori. Nik 
ikusita daukat, hemeko neure 
barriadan, bost hogerleko, 
ez dakit bazan hogei pezeta, 
emoin behar zan ee... bulea 
“la bula”: “Si pagas la bula 
puedes comer carne, si no 
pagas no puedes comer”. 
Joder! hori ez egizu 
pentsatu, la ostra. Eta 
koitadu guztiak, joder, 
bulea...  
GALDERA. Bai, baina laminen 
sinesmena galdu da eta 
abadeena ez... 
SANTOS. Dana ez, baia asko 
bai, asko bai. Baia laminak 
beste ez... Baia holan 
segiten badau, hemetik 
hogeitamar, berrogei urte 
barru, egon zatiz ardura 
barik, aingeruen sinesmena 
bere...  
GALDERA. Galduko da? 
SANTOS. Bai, usten dot 
baietz. Lo que pasa que gu 
gagoz sujetetan apur-apurtxu 
bat, apur bat, paretan 
garazen hogei edo berrogei, 
igual da, edo milloia bere. 
Baia hemetik berrogei... 
Zergaitik guk apur bat 
sujetetan dogu, baia kontatu 
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kontauskulako, es abadeak 
doingoak kontauskulako,  
e? Doindo abadeak 
segitutendode  
apurtxubat segitutendaude  
rollorregas. Baiikosikodou, 
olan segitenbadaude  
emeti berrogeyurtebarru 
serisingodan. Nik ustendut 
esetz. Olan segitenbadau 
emeti berrogeyurtebarru  
estao sereinik  
orrenganean. 

Baye asko asko,  
au lamiñakontuau, eta sian 
nireretxean aurek  
(abadeak), se... bueno, 
almenos emen egondisenak  
eta gugasondisenak, e?  
Se beti berbaeiteordune... 
jode! Ta lamiñakaiti 
igualetzean, ba  
etorrabadea edo lokesea, 
jode ba:  
- Bai, gure... atzo 
kontaudeustaitite aute... 

Mekaguendiez! Eta 
gureaitite:  
- Mutil, orisanotze  
pa! Ixilikonai gisona, 
ixilikon! Oixestaki 
lamiñakaitite (ezin daiteke 
abadeagaz hitz egin)? 

Aiba Dios!  Buenoba, 
gu...  

Olantxesan.  
Segaiti? Aurek  
aurrebideri bapereeman... 
alrebes. Orregaiti 
berbaegiteorduen ebagi; 
gureartean bai  
beintzet, e? Estakit emen 
danean, jenteak igual 
estauoriesango.  

Bayabadeak, abadeak 
desdeluego lamiñak 
esaudiesana... Lamiñak eta 
jentilek eta orrikausok: 
orisen total (kontra). 
Aingeruk etasanisidro eta 
San... orrepai,  
orrenganean bai.  
GALDERA. San Isidroren 
beharra egitera aingeru bat 
etorri zen... 
SANTOS. Baai, bai, bera 
mesea entzutendaoen 

euskuelako, ez abadeak eta 
oraingoak kontatu 
euskuelako, e? Eta oraindo 
abadeak segituten daudie 
apurtxu bat segituten daudie 
rollo horregaz. Baia ikusiko 
dugu, holan segiten badaudie 
hemetik berrogei urte barru 
zer izango dan. Nik usten 
dot ezetz. Holan segiten 
badau hemetik berrogei urte 
barru ez dago zer eginik 
horren ganean. 

Baia asko-asko hau 
lamina kontu hau, eta zirean 
nire eretxean eurek 
(abadeak), zer... bueno, al 
menos hemen egon dirazenak 
eta gugaz egon dirazenak, e? 
Zer beti berba eite 
orduan... joder! Eta laminak 
gaitik igual etzean, ba 
etorri abadea edo lo que 
sea, joder ba:  
- Bai, gure... atzo kontatu 
deust aititak hau eta... 

Mekaguendiez! Eta gure 
aititak:  
- Mutil, hori esan deutsok 
ba! Ixilik egon hadi gizona, 
ixilik egon! Horixe ez dakik 
laminak gaitik eta (ezin 
daiteke abadeagaz hitzegin)?

Aiba Dios!  Bueno ba, 
gu...  

Holantxe zan. 
Zergaitik? Eurek 
aurrebiderik bat bere 
eman... al revés. 
Horregaitik berba egite 
orduan ebagi; gure artean 
bai behintzat, e? Ez dakit 
hemen danean, jenteak igual 
ez dau hori esango.  

Baia abadeak, abadeak 
desde luego laminak ez 
eudiezan... Laminak eta 
jentilak eta horreek gauzok: 
hori zan total (kontra). 
Aingeruak eta San Isidro eta 
San... horreek bai, horren 
ganean bai.  
GALDERA. San Isidroren 
beharra egitera aingeru bat 
etorri zen... 
SANTOS. Baai, bai, bera 
mezea entzuten dagoen 
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bitartean, aingerubet  
etorri te... Ni or 
egonintzene, urteakeroandoas 
begire, neu mesarayoan, 
daberba etzeratortorduno 
esaniñoribiltene... 
 
GALDERA. Laminek egiten 
eudiela lana, esnea utziz 
geroz... 

bitartean, aingeru bat 
etorri eta... Ni hor egon 
nintzen, urteak eroan dodaz 
begira, neu mezara joan, eta 
aber ba, etzera etorte 
orduan ez zan inor 
ibilten... 
GALDERA. Laminek egiten 
eudiela lana, esnea utziz 
geroz... 

 
 
 
 
LAMINAK EDO JAINKOA 
Santosen bertsioa 
 
 

Santosen aititarentzat askozaz gehiago ziren laminak 
Jainkoa baino. Laminen kontuak irakasten orduak eta orduak 
pasatzen zituen, nahiz eta kristau praktikantean izan. 

Aitita Axpurun jaio zen, Nafarrondon egon zen morroi eta 
Olabarri Handikora ezkondu zen. Txikietatik entzun zituen 
laminen eta jentilen istoriei errespetu handia zien eta 
ilobei kontatzen zizkien: orduan “zerua argitzen zitzaion”. 
Apezekin arazorik ez izateko haien aurrean horrelakorik ez 
aipatzeko esaten zien umeei; debekuak erakargarriago egiten 
zituen kontuak, eta Santosek bere aititarekin identifikatzen 
du bere burua. 

 
 

GALDERA. Zure aititak 
gehiago sinesten zuen 
laminetan Jainkoan baino? 
SANTOS. Gureaititek beti  
beti siñisteuen geyo,  
askosas ademas, sera, 
lamiñetan seinde  
Jaingokoan. Se...  
errosario erresetan 
ikisteuskun, ori bai, danak 
etzean, derresetauen 
berapere. Bayerrosario 
erresetanbaño ordugeyao  
guri irekasten 
lamiñenkontuik pasetaeuen 
errosarioerresetan baño: 
askosas geyao lamiñenkontuk 
esaten degaukirekasten, 
geurireskasten, seinde 
rrosarioerresetan.  
Ori sarriademas, 
egunaskotan. Se  
errosariosan ordulauren, 
edorduerdi, 
errosarioerresetan. De 

 GALDERA. Zure aititak 
gehiago sinesten zuen 
laminetan Jainkoan baino? 
SANTOS. Gure aititak beti-
beti sinisten euan gehiago, 
askozaz ademas, zera, 
laminetan zein eta 
Jaungoikoan. Zer... 
errosarioa errezetan ikasten 
euskun, hori bai, danak 
etzean, eta errezetan euan 
berak bere. Baia errosario 
errezetan baino ordu gehiago 
guri irakasten laminen 
kontuak pasetan euan, 
errosarioa errezetan baino: 
askozaz gehiago laminen 
kontuak esaten eta geuri 
irakasten, geuri irakasten, 
zein eta errosarioa 
errezetan. Hori sarri 
ademas, egun askotan. Zer 
errosarioa zan ordu laurden, 
edo ordu erdi, errosarioa 
errezetan. Eta laminen 
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lamiñen kontuosian orduik 
etaorduik etaorduik 
emoiteuskusenak.  
GALDERA. Zein etxetakoa zen 
zure aitita? 
SANTOS. Yayoa? Aspurun, 
Aspurun yayoa ... Eskondusen 
Olabarri, Olabarriandikoa 
geitzenyakona. Dagero 
andiyoasan Urrejola, 
Urrexolara, de  
andik Arbaitzera, 
andikarbaitzera: iruetze 
errekorridousan. 
GALDERA. Axpurun ur gutxi, 
ez? Beti problemak... 
SANTOS. Bai, lenao,  
lenago uregas beti,  
Aspuruk orriproblema 
eukitusan. Baye sekule 
estotzot orixentzun 
aititeri, es es es, 
sekulebes. Oin, an 
eisanyayo, de saspiurtegas, 
saspiurtetxuges etorsen 
kridu Nafarrondora, 
auspastore. Dorregaiti 
otzonberaka 
itzeleskoerrespetoe serari, 
Jentisuloari. Se 
umetxikietarik, betientzunde 
bere... gausa 
Jentilsulokoak, lamiña eta 
jentilene serak, de 
orreiotzon errespetuitzela. 
Da ninagose  
orrekitotzolasko 
aiprediketea, osea esatea 
guri orrenbestegause. Se 
txikietari bisisemodun: 
- Ta beitu, orkosuloan  
ai pasaoda,  
dorkoerrekan orrastuten 
topaueudesan, de 
bestelekubeten... 

Da orisen berari 
buruansartu yakona. 
GALDERA. Harek egiten zuen 
doktrina bezala... 
SANTOS. Bai, bai, bai. 
Bardin bardin. Bardin 
bardin. 
GALDERA. Eta nola konpontzen 
zen elizako sinesmenak eta 
laminenak... abadeak esaten 
bazuen gezurra zela? 
SANTOS. Bueno... ni neure 

kontuok zirean orduak eta 
orduak eta orduak  
emoiten euskuzanak.  
GALDERA. Zein etxetakoa zen 
zure aitita? 
SANTOS. Jaioa? Axpurun, 
Axpurun jaioa ... Ezkondu 
zan Olabarri, Olabarri 
Handikoa geitzen jakona. Eta 
gero handik joan zan 
Urrejola, Urrexolara, eta 
handik Arbaitzera, handik 
Arbaitzera: hiru etze 
errekorridu euazan.  
GALDERA. Axpurun ur gutxi, 
ez? Beti problemak... 
SANTOS. Bai, lehenago, 
lehenago uragaz beti, 
Axpuruk horreek problemak 
eukiten euazan. Baia sekula 
ez deutsot horixe entzun 
aititari, ez, ez, ez, sekula 
bere ez. Orain, han egin zan 
jaio eta zazpi urtegaz, 
zazpi urtetxugaz etorri zan 
kridu Nafarrondora, ahuntz-
pastore. Eta horregaitik 
eutsen berak itzelezko 
errespetua zerari, Jentil 
Zuloari. Zer ume 
txikietarik, beti entzunda 
bere... gauzak Jentil 
Zulokoak, lamina eta 
jentilen zerak, eta horri 
eutsen errespetu itzela. Eta 
ni nago zer horrek egiten 
eutsela asko haik 
prediketea, osea esatea guri 
horrenbeste gauza. Zer 
txikietarik bizi zan moduan: 
- Eta begitu, horko zuloan 
ha pasatu da, eta horko 
errekan orraztuten topatu 
eudiezan, eta beste leku 
baten...  

Eta hori zan berari 
buruan sartu jakona. 
GALDERA. Harek egiten zuen 
doktrina bezala... 
SANTOS. Bai, bai, bai. 
Bardin-bardin. Bardin-
bardin. 
GALDERA. Eta nola konpontzen 
zen elizako sinesmenak eta 
laminenak... abadeak esaten 
bazuen gezurra zela? 
SANTOS. Bueno... ni neure 
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aldien... seni isines  
amalau amobost urterarte  
andi urteinbere estuuein 
patxadas, es? Orduan 
abadebategas eongara, 
abadebat edobi, esate 
kasubeten. Aik estaude 
siñistuisin desde luego 
bruje... lamiñenganean 
esebes. Ori nondietorriko 
bes. De jode.  

Oin, gausebat bai, 
debeinbaño geotan 
berbaegindot, itzindot 
jenteagas. Gure aitite 
siñismen gitxigoeukiuen 
askoas elexeagas seinde 
lamiñakas. Denkanbio  
aite alrebes. Aite, 
beresemea:  
- Ba! Ka! Ori lamiñakontue, 
kontue.  

Dabadeena betisan... 
betisan geyao.  
Nikestaki segaitisen, 
bayori, ori topaudonik  
etzean.  
GALDERA. Eta zure ustez 
harentzat gauza bera zen 
eliza edo laminak? 
SANTOS. Ninagose bayetz.  
Lo que pasa es que, 
seresangodautzut? Estaki 
sekonparasiño eginleikin or, 
bayegoan edosebere. Se 
elexeagas, yoatesan mesara 
gitxi, bayeyoan itesan,  
eta errosariobere 
erresetauen. Baenkanbio, 
berbaiteorduen, 
itzegiteorduen lamiñakaiti, 
ari serue argitutenyakon. 
Desuengure lamiñien  
ganean abadeairi  
isbeitea. 
GALDERA. Baina harek 
bazekien problema bat zela. 
SANTOS. Problemaat sela 
abaderi itzeitea 
lamiñaganean. Torduen, 
bitzeiteuskun gauri, 
aistueseiteko ori 
lamiñakontue ta leenagoko, 
ba berrogetamarmille kontu, 
ya daukesunak aistute.  
...   

Jode lamiñak, lamiña 

aldian... zer ni izan naz 
hamalau hamabost urtera arte 
handik urtein bere ez dugu 
egin patxadaz, ez? Orduan 
abade bategaz egon gara, 
abade bat edo bi, esate kasu 
baten. Haik ez daudie 
sinistu izan desde luego 
bruje... laminen ganean 
ezeberez. Hori nondik 
etorriko bere ez. Eta joder. 
 Orain, gauza bat bai, 
eta behin baino gehiagotan 
berba egin dot, hitz egin 
dot jenteagaz. Gure aititak 
sinismen gitxiago eukin euan 
askozaz eleizeagaz zein eta 
laminekaz. Eta en cambio 
aita al rebes. Aita, bere 
semea:  
- Ba! Ka! Hori lamina 
kontuak, kontua.  

Eta abadeena beti 
zan... beti zan gehiago. Nik 
ez dakit zergaitik zan, baia 
hori, hori topatu dot nik 
etzean. 
GALDERA. Eta zure ustez 
harentzat gauza bera zen 
eliza edo laminak? 
SANTOS. Ni nago zer baietz. 
Lo que pasa que, zer esango 
deutsut? Ez dakit zer 
konparazino egin leiken hor, 
baia egoan edozerbere. Zer 
eleizeagaz, joaten zan 
mezara gitxi, baia joan 
egiten zan, eta errosario 
bere errezetan euan. Baia en 
cambio, berba egite orduan, 
hitz egite orduan laminak 
gaitik, hari zerua argituten 
jakon. Eta ez euan gure 
laminen ganean abadeairi 
hitz bere egitea. 
GALDERA. Baina harek 
bazekien problema bat zela. 
SANTOS. Problema bat zela 
abadeari hitz egitea laminak 
ganean. Eta orduan, ba hitz 
egiten euskun geuri, ahaztu 
ez egiteko hori lamina 
kontuak eta lehenagoko, ba 
berrogeitamar mila kontu, ja 
daukazunak ahaztuta. 
...  

Joder laminak, laminak 
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gukeukesana...! Bueno! 
GALDERA. Eta mezara igandero 
joaten zen? 
SANTOS. Mesara bai, mesara 
yaotesan, igandero  
bearbada es, baisarri bai, 
sarri sarri bai, ai  
yoatesan. 

Baye gero aitena san 
totalmente alrebes, 
lamiñakati entzunes, 
dabesteagati, bueno, isingo, 
gau... Danik, geyago 
paretayat... Ademas  
bakisu sepasetanyatzun 
txikietan? Ori danori 
pasayaku:  
gausebategaiti 
esatenbautzue: 
- Es! Orregaiti eseikitzein, 
e? 

Ostras! iñondi 
aalbosukuyau, ai  
paretanyatzu askosas geago, 
estosuna itzinbear  
seinde bestie. Tanii 
pasetayatori ninagose, asko 
pasayata aititena  
pareyata geyao aitena  
baño. 

Aikausaik...  
Oin, esatenbadeustezu: 
- Su siñistendosu gustis 
lamiñakas? 

Nikustis estakit,  
baye edoseberedagola bai,  
egondala bai. Seguruademas. 
Seguru se esan  
aibera (aitita) bakarrik, 
sian anbistelagun  
leenaoko: senik jente 
askoas... txikietarik 
arreskero pasadodas...  

Ni bederatzi... 
saspiurtegas yoanintzen 
kridu, degonas  
aititen antzantzera, e? 
kridu etzeriketze tajente 
nagusiagas. (Segida: Kriduak 
eta ugazabak, XII. kap. 
“Bizimoduak”).  

guk geunkezan...! Bueno! 
GALDERA. Eta mezara igandero 
joaten zen? 
SANTOS. Mezara bai, mezara 
joaten zan, igandero 
beharbada ez, baia sarri 
bai, sarri, sarri bai, hai 
joaten zan. 

Baia gero aitarena zan 
totalmente alrebes, laminak 
gaitik entzun ez, eta 
besteagatik, bueno, izango, 
geu... Eta nik, gehiago 
paretan jat... Ademas 
badakizu zer pasetan jatzun 
txikietan? Hori danoiri 
pasatu jaku: gauza 
batengaitik esaten 
badautsue: 
- Ez! Horregaitik ez egik 
hitz egin, e?  

Ostras! inondik ahal 
badozu kuiatu, hai paretan 
jatzu askozaz gehiago, ez 
dozuna hitz egin behar zein 
eta bestea. Eta niri pasetan 
jat hori ni nago zer, asko 
pasatu jat aititarena 
paretan jat gehiago aitarena 
baino. 

Haik gauza haik... 
Orain, esaten badeustazu:  
- Zuk sinisten dozu guztiz 
laminakaz?  

Nik guztiz ez dakit, 
baia edozerbere dagoela bai, 
egon dala bai. Seguro 
ademas. Seguro zer ez zan 
hai bera (aitita) bakarrik, 
zirean hainbeste lagun 
lehenagoko: zer nik jente 
askogaz... txikietarik 
harrezkero pasatu dodaz... 

Ni bederatzi...  
zazpi urtegaz joan nintzen 
kridu, eta egon naz 
aititaren antza-antzera, e? 
kridu etzerik etze eta jente 
nagusiagaz. (Segida: Kriduak 
eta ugazabak, XII. kap. 
“Bizimodu”). 
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BIZIMODUA ETA SINESTEEN TRANSMISIOA 
Gari eta Jose Angelen bertsioa 
 
 

Gariri eta Jose Angeli mitoez zer eritzi zuten galdetu 
nien. Baserriaren beherakadarekin joaten direla mitoak eta, 
baliosak direlako, bildu behar direla uste du Garik.  

Jose Angelek dio mitoak herriaren historia eta haren 
bihotza direla. Historia, hau da, iragana, kontatzen badira 
ere ez baitira gehiago sinesten. Bihotza, horiek izan 
direlako herriaren erligioa, ona eta txarra, jainkoak... 

Orain erdararen erasoak, eskolak eta bizimodu aldaketak 
deuseztatu dituzte. Transmisioa baserriko bizimoduari lotua 
zen. Irrati eta telebistarik gabe, jendeak orain baino 
gehiago elkartzen ziren, beilak egiten zituzten eta nagusi 
batek -emakume batek askotan- umeei bereziki erakasten 
zizkien laminen edo jentilen istoriak. Horretarako mundiala 
zen Benita Handi, Eulaliren ama, kontatzeko manera bizia eta 
dramatikoa zuen.  

Aitzinekoek, kristau praktikanteak izan arren, beste 
erligioa ere bazeukaten, beste sineste eta erritoak.  
 
GALDERA. Zer dira zuentzat aitzineko istoriak? Baliorik 
badute? 
GARI. Bueno, batez bere dauken sentidua honeek aintzineko 
istoriak eta gauza hauek, nere ustez, gaur egun ibilten 
bagara baserriz baserri gauzak biltzen eta hau eta bestea, da 
pixka bat gordetzeko eta mantentzeko aspaldiko gauza horiek, 
ezta? Eta nik sentidu horretan ikusten dot batez bere, 
ikusten dot lana, ez? 

Esango nuke beste sentidu baten ere, bueno, mozketa bat 
izan dala laminen eta sorginen kontuei buruz, mozketa bat 
izan dala orain dala urte batzuk, hamar edo hogei urte, edo 
igual gehiago. Orduan gaur egun ez dala gertatzen, horrelako 
istoriak ez dira kontatzen etxeetan. Eta zergaitik ez dira 
kontatzen? Ba, pixka bat baserriko giroa gutxitu egin delako, 
e? beheratu egin delako. Eta orduan, lehen, baserrian egiten 
ziren gauza hauek. Eta horregaitik galdu egiten ari dira, ba 
kontakizun hauek. 

Orduan nik ikusten dut batez bere balorea, gordetzeko  
baloreak, ba mantenitu egin behar ditugula. 
... 
GALDERA. (Jose Angeli) Zuk esan duzu gure herriaren 
historiaren parte bat direla, ez? Eta horregaitik bildu behar 
direla. 
JOSE ANGEL. Bai, zer bestela desagertu egingo direla gauza 
hauek, kontu hauek gero eta gutxiago-eta. Bueno, lehengo 
modura ez dira gertatuko gaur egun, hori argi da: hori ja 
gaur egun ez da gertatzen inongo baserritan. 
GALDERA. Kondenatuak dira orduan? Ez dira gehiago modu 
naturalez? 
GARI. Bai... Lehengo forman ez. Lehengo forman ez. Zer 
baserria pixka bat, baserri barruan zegoen kokatuta asuntu 
hori. 
JOSE ANGEL. Ba, ni bere horretan nago. Zera... lehen, azken 
baten sinistu egiten eben ipuin horreetan, sinistu. Eta gaur 
kontatuko bagenukez kontatuko genukez, ba gure seme-alabei 
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edo gure ilobei inoiz eukiten baditugu. Zer joder, gure 
aitonek eta kontatzen zuten edo sinesten zuten edo... Orduan 
gauzak era berdinean ez dira kontatuko. Eta hor mozketa bat 
egon dela, Garik esan duen antzera.  

Nik interesantea ikusten dut hori mantenitu egin behar 
dala, gurea dala, eta gure herriaren zera, bizitzaren... 
GALDERA. Bihotza esan duzu lehen... 
JOSE ANGEL. Bihotza, bai. Azken baten bere mundu magikoak 
hor, eta bere sinesteak-eta hor dagoz bilduta: euron erligio 
mundua, onak, txarrak, lamiak, sorginak, ez-dakit-zer, hor 
egon da. Anbotoko Dama bere jainko bat da. Hor egon dira. Eta 
orduan euron ipuiak, bueno, mitifikatuta hor egon dira. 

Eta horreek transmititu izan dira ahoz aho, etxerik 
etxe, eta mozketa bat egon da, ba kulturagaitik, erderaren 
erasoagaitik, ba industrializazioaren eraginagaitik. Zer 
azken baten baserri mundua joan da, baztertuta. Eta bueno, 
nik ezagutzen nuen baserritar bat, bueno, pentsatzen ebana 
mundua zelaia zala; harek ez eban pentsetan mundua borobila 
zala. Eta bueno, holango ipuiak pilo bat, eta zera kontatzen 
eban-eta. Zuk, klaro, mutiko koxkorra eta ja eskolan ikasten 
zenduan, mundua borobila zala eta bueno: “Tipo horrek zer 
dino?” O sea, jota zagoz.  
GALDERA. Pentsatzen zenuen burutik jota zela? 
JOSE ANGEL. Koño, klaro. Bueno, burutik jota... Zer hor ba, o 
sea, tornilloren bat suelto eukala. Hori bai, zer azken baten 
joder, zelan pentsatuko du, ba mundua... Klaro, zuk eskolan 
ikasten zenduan. 

Beste ipui batzuk, hombre! Kontatu eta entzun, bai. Eta 
gustagarriak bere izaten ziren, baina hartzen zenuten ipui 
modura, ipui modura. Ziur nago, ba baserritar horrek ipui 
modura ez euala hartuko. Klaro, orduan diferentea da. 
GALDERA. Zuk beti ipui modura hartu dituzu? Txikitan ere? 
JOSE ANGEL. Nik txikitan, gogoratzen naiz, eta joaten 
ginen... Bueno, etzean bere kontatu eta gainera auzoko etze 
baten bere; eta joder, gainera nire arrebak, gogoratzen naiz, 
ba izugarrizko bildurra zeukala lamiaz eta sorginaz. Eta gero 
gau-interan izaten zan gaukeran, negu-interan, ba 
artazuriketa egiterakoan edo elkartzen ginen, ba pilo bat. 
Bueno, bat hasten zan igual, bueno, ba pertsona heldu bat, 
heldua, bueno. Zuk ezagutuko duzu bere alaba, errubia, 
Eulali: Eulaliren ama, adibidez, Benita, hori hasten zan 
kontatzen eta oso espresiboa zan, eta bera bere sorgin itxura 
bat, argal-argala, lirain-liraina, ile luzea, jo, igual 
orraztuten... eta ipuiak kontatzen. Eta joder, bueno, nire 
arreba gogoratzen naiz ikaratuten zan. Ni ez. 
GALDERA. Non egiten zenuten, bere etxean ala zuenean? 
JOSE ANGEL. Bere etzean. Gu joaten ginen bai, arto zuriketan 
eta gau-inten, bai. Eta klaro, es que auzoetan negu-inten, 
bueno gero ez zegoan gaur haina zera, entretenigarri, ez 
irratirik, ez telebistarik, ez ezer. Orduan zera, orduko 
entretenigarria zan, ba karta partida batzuk edo berbaldiak, 
berbaldiak, o sea, supazterrean hori, tertuliak. Eta orduan 
klaro, artozuriketan aprobetxatu egiten zan horretarako.  

Eta gauez edo gau-interan izaten zan arratsaldean. Ba 
bueno, neguan badakizu eguna laburra da eta gautu nahiko arin 
egiten da. Orduan, joder, umeengan hori, bildur bat, hor 
mundu magiko bat hor sortu egiten eben. 
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GALDERA. Bakarrik beldurra? Anbotoko Anderearen beldur 
zineten? 
JOSE ANGEL. Ez, inoiz ez, baina sorginarena bai. Eta joder, 
sorgina eta urlia ez dakit zer, katu bihurtu zala eta agertu 
zala ez dakit non, ba joder, Turruntzuetan, eta aiba! 
GALDERA. Eta laminen beldurra? 
JOSE ANGEL. Laminen ez, ez. Laminak ez hainbeste. Sorginak, 
Lamiak ez hainbeste. Laminena egoan, ba orrazia eta holango 
ipuietan bai, baina beno, orrazia azken baten emon ezkero, ba 
agur, pakean uzten zintuzten eta abar. Eta bueno, hor mundu 
magiko bat.  
GALDERA. Eta jentilena? Jentilak aipatzen ziren zuen 
etxeetan? 
JOSE ANGEL. Ez, ez naiz gogoratzen. Jentil Zulo inoiz bere 
ez, Jentilak ez. 
GARI. Kontu zaharrak eta laminei buruz berba egiten zan, ez? 
Batez bere biltzen ginen ume guztiak artoa zurituten 
subetean, osteiko subetean, etxean, eta haren inguruan izaten 
zan berbaldi guztia. 

Eta zer pasatzen da? Gaur egunean horrelako bilketak ez 
daudiela familietan: umeak egoten dira kanpoan, jolasten egun 
guztian. Heltzen dira gauean, afaldu eta agur, e? 
... 
JOSE ANGEL. Lehenagoko baserriko mundua oso berezia zan. 
Adibidez, gaur Gabon jaia. Gabon gaua etzean ospatzen da eta 
bueno, ia-ia etzeko jai bat izan da. Gure garaian ez. Hombre, 
etzean afaldu egiten zenduan, baia gero betik elkartzen zinen 
auzokoakaz: Kristoren berbaldiak...  
 
 

Ondoan Gabon gaua nola egiten zuten kontatu du Jose 
Angelek (XI. kap. “Ospakizunak”) eta berriz ere 
artazuriketara itzuli. 
 
 
JOSE ANGEL. Gabon Gauak bere giro sozial bat eukan. Bai ez 
etzekoa bakarrik, ez, kanpokoa ere. Eta orduan, 
artozuriketak, Gabon gaua, ez-dakit-zer, Gabon Zaharra eta 
hor... 
GALDERA. Laminen istoriak umeei bakarrik kontatzen 
zitzaizkien ala helduei ere? 
JOSE ANGEL. Helduen artean nik ez dut holango istoriarik 
entzun, ez. Euren artean, e? Zera... hombre, ba detaile 
modura edo, nahi baduzu. Joder, ez dakit ba, karreteroen 
artean bai, idi batzuk, ez dakit zelangoak eta besteak:  
- Zelangoak? -eta- Zer egiten dute?  
- Ba honek praka-gorriak jaukezak uztarrian.  

Badakizu, fraka-gorriak, haik... ba familiarrak, indar 
gehiago eukiteko edo, ez? Bai holango lau esaldi sinple; 
ostera gehiagorik ez. 
GALDERA. Fraka-gorri deitzen dituzu? 
JOSE ANGEL. Bai, fraka-gorriak, nik aitari fraka-gorriak 
entzunda bai ... Hori entzunik edo igual ez dakit, besterik, 
hizkera aldatu. “Parte-txarrekoak”, Kintana osabeak (Pablo 
Aramendi) betik honek “parte-txarrakoak”. Aitak sarritan 
“demonioak”: “Honek debruak jaukezak!” Baia hori esaera oso 
ja, bueno, ba erdalduntuta dago edo, bai. 
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... 
GALDERA. Eta bakarrik umeendako? 
JOSE ANGEL. Es que nik pertsona nagusien artean ez nuen zera, 
inoiz, inoiz ikusi jentea kontatzen arkaleri edo. 
GALDERA. Laminak aipatu ez? Anbotoko Anderea? 
JOSE ANGEL. Laminak aipatu bai, Anbotoko Señorea bere bai, 
baina oso era sinple batean; agian umeairi beste era batera 
transmititu... 
GALDERA. Detaile gehiagorekin? Umeei erakutsi egiten 
zitzaizkien? 
JOSE ANGEL. Bai, nik uste dut baietz. Klaro. O sea guri 
kontakizun osos ematen ziguten: ba lamia ... orrazia ohostu, 
ez dakit zer lekutan egonda, lamiak etorri zirela etxera, ez-
dakit-zer, bueno. Eta bestea, lehen esan deutsudana, idien 
antzera: 
- Bueno, hire idiak zer jaukiek?  
- Nire idiak zera, familiarrak jaukizak, ba parte-txarrekoak 
jaukezak. 

Ba, indar asko eukielako. Eta holango esaera sinpleak. 
Eta bueno, lamiak bai, bueno, bai, oso eraz... beste era 
baten kontatzen ziren edo euren artean kontatu egiten eben. 
Ez zan kontatzen: Petroleoren istoria, Petroleok egindako lau 
gauza... eta orduan klaro, joder: 
- Petroleo, hik zer daukak?  
- Nik zera, parte-txarrekoak.  

Klaro, hori ere. Orduan, klaro, lotu egiten eben, 
Petroleoren zera, ba fisiko kapazitate hori. 
GALDERA. Baina gero aipatzen zuten, ez? 
JOSE ANGEL. Ez dut uste, holango momentu puntualetan izan 
ezik ez. Nik behintzat ez dut entzunik, e? 
GARI. Batez bere umeentzat izaten ziren kontu hauek, ez? 
Laminen kontuak eta gauza hauek. Helduak kartetan edo zerbait 
edaten eta holan ibiltzen zirela, baina ez ziren arduratzen. 
Eta gero nork kontatzen zuen? Ba, etxeko zaharrenak igual, 
beharbada izaten zan umeei kontatzen zuena.  
JOSE ANGEL. Eta sarri askotan andreak, gehienetan; nik 
entzuna bai. 
GARI. Eta gehienetan andrea, bai, bai, bai. 
GALDERA. Gizonek ere bazekizkiten. 
JOSE ANGEL. Jakin danak, jakin danak, asko, bai. 
GARI. Ez zuten kasorik egiten. Pertsona heldua zanean ez 
egoan kasorik egiten laminen kontuei eta holan. Eta 
zaharrena, hori zan kontatzen zuena ume guztiei. 
JOSE ANGEL. Eta gero umeen, ba umeen ardura nork dauka edo 
nork eukan baserrian normalean? Andreak. Orduan normalena 
lokarririk gehien andreak eukan umeakaz, andraren batek. 
GARI. Bizitasun handiaz kontatzen zuten, ez? Honek bere 
inportantzia badaukala, zalako bizitasunagaz kontatzen zuen  
pertsona horrek, e? Kristoren... Pertsona horiek ikusten 
zuten sorginak eta laminak, e? Espresibitate guztia. 
GALDERA. Sinesten zituzten gauzak baziren bakarrik umeei 
kontatzea... 
GARI. Bai, besteek bazekiten ja, bazekiten. Eta jakin ezkero 
ja agur, ja dakizu eta kito. 
GALDERA. Orduan umeei doktrina ematea bezala, ez? 
JOSE ANGEL. Es que, neretzat, hor eurek ere kontraesan bat 
eukien, zer azken baten euron bizitza erligiosa, bueno, ba 
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katolikoa zan: mezatara eta holako joaten ziren. Baia gero, 
San Juanetan adibidez, beti jarri da baserrian lexarra rama 
batzuk eta elorria. Eta gero, ba San Juanetako sua San Juan 
bezperan, azabo batzuk hartu, galtzu azabo batzukaz kurtzea 
ipintzen zan, kurtzea landarrik landar. Ni ere ibilirik nago 
azabo horrekaz, e? Zera, su eman eta rapa-rapa landarrik 
landar. 
GALDERA. Besoekin zirkuluak eginez? 
JOSE ANGEL. Bai, bai bai. Baia landarrik landar. Eta orduan 
klaro hor eurok ere bai, o sea, hombre katoliko izatea, 
bueno, derrigorrezko bat zala, baina gero euren aparte, ba 
baeukien beste... 
... 
JOSE ANGEL. Benita Handi defuntuak, jo, guri kontaten euskuen 
Arandin, joder, bueno, teatro bat zan, teatro bat zan, joder; 
emakumeak, bueno, bizi egiten eben, bizi, bizi. Orduan, azken 
baten, zuk esan duzuna edo orain egon garana berba: zera, 
doktrina erakastea letxe izaten zan. Zentzu edo era bardintsu 
bat. Gainera umeei, umeei. Zer, hombre, holango gauza bat 
pertsona helduei kontatzea, bueno, haiek ja baekien. Orduan 
zuk lehen esan duzu bere, hombre, zuri gizonak kontatu 
deutsuez holango ipuiak, gizonak ere jakin badakiez. Baia 
normalean umeengan, ba eragin handia du eta lokarri handia 
emakume batek ematen, e? Andra bat, etxeko andreak edo, ba 
etxeko amandreak mantendu izan du baserrian. Orduan berak 
kontaten eban. 
... 
GALDERA. Orain ezagutzen duzue sinesten duen norbait? 
GARI. Gazteen artean ez ba, ez bada mogitzen... asunto hori; 
kontakizun horiek ez badaudie, ba ezin daiteke sinistu ere 
ez: ez bazara enteratzen... 
JOSE ANGEL. Dena den hor ebagi bat egon da, ebagi da 
transmisio hori eta zera... bueno, Elizak bere eragin haundia 
izan du. Pasetan da gaur erligio katolikoan ere ez daudiela 
asko sinisten: justu mezatara eta ezkontza, bataiatu eta. 
GALDERA. Bai, baina sinesten da oraindino, e? 
JOSE ANGEL. Ba, hombre, es que, neuk pentsaten dut pertsona 
guztiek zerbaitengan sinistu behar du. Bai, klaro, gaurko 
gazteei hori ja ez jakie kontatu, oso latza... Eta gaur, 
joder, gaur es que... Orduko, orain hogeita hamabost urte 
egiten zan bizitza orain ez da egiten. Orduan lehenegoko 
pertsonak hor ereiten eben, ba ardura hori edo mundu hori 
umeengan gaur ez dago. Zer, azken baten umea beste era batez 
bizi da. Gaur lau urtegaz, jep! eskolara joatzu. Orduan ez. 
Orduan ez. Gero baserri munduan betik hor, ba hondatuta egon 
zara, e? murgilduta. Eta orduan, klaro, baserri munduko 
kontuak, ba joder, zuhaitza noiz ebagi? Ganadua zelan 
gobernatu? Ez-dakik-zeren kontrako bedarrak zeinek dira?  
GALDERA. Nori entzun diozu abade ihiztariaren istoria? 
JOSE ANGEL. Mateo Txistu... hori aitari bai. Baia honango 
banaka bat. 
GALDERA. Petroleoren zerak? 
JOSE ANGEL. Petroleo aitari. Petroleoren ipui guztiak aitari. 
Gainera, Petroleo bera ezagutu nuen nik, oso txikia nintzen, 
baia ezagutu nuen. 
GALDERA. Anbotoko Señorearena? 
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JOSE ANGEL. Hori bere aitari. Bai Benitari, hori Eulaliren 
amari bere. 
GALDERA. Eta laminen kontuak? 
JOSE ANGEL. Hori Eulaliren amari, hori bai, Benita Handiri. 
Hori uf! 
GALDERA. Amari ez? 
JOSE ANGEL. Ez hainbeste. 
GALDERA. Amamari? 
JOSE ANGEL. Es que ez naiz gogoratzen amamari... Gainera hor, 
klaro, justu tarte horretan, klaro ibilten ginen asko 
ibiltzen ginen etzerik etze eta, ba ez dakit, ba zalantzan 
jartzen nauzu. Ba nik nere irudia hor daukat-eta, Eulariren 
amarengan jarrita gehiena. Benita Handia zan... puf! 
mundiala. Eta orduan, bueno, zerbait agian beste amamak, 
Katalinak kontaturik, baia ez, ez dot pentsetan. 
 
 
 
 
TRANSMISIOA: HILBEGIRAK 
Mariren bertsioa 
 
 

Olarte Goikoan bizi zen Pedro Mari Sautua, Barandiaranen 
informatzailea. Mari hara joaten zen arratsaldeetan, 
alabarekin galtzerdi-eta egitera, eta Pedro Marik istoriak 
kontatzen zituen.  Hilbegiretan ere (IV. kap. “Agerpenak”) 
hura zen animatzaile: errosarioen artean kontatzen zituen, 
gelditu barik. 

Lamina zauritua-ren ondoan esan zuen Marik. 
 

MARI. Da orrik, orrikontu, 
onangokontuuk, bueno 
nikentzundodas olangokuntuk 
asko, bai. 
GALDERA. Nori entzun, goiko 
etxe horretan, ez? 
MARI. Orr orr orr  
goiko... ori Olartegoiko, 
Pedromari Sautua,  
Pedromari Sautua. Ene, 
Pedromari...! 
GALDERA. Haren etxera joaten 
zinen edurra zenean, ez? 
MARI. Edurre eta egiteuenean 
dadenporatxarra  
onordun, ba nire 
lagunisitensan alabea, esta? 
Darrasterin, ba kuxu 
mediieiteko edo puntue  
esta? mediyak egitengendusan 
ordun. Da jotengintzenara, 
taan. Daak  
kontukontau! Ayakekin 
konturikes, apayekin! 
Arenabai grabautegongobasan 

 MARI. Eta horreek, horreek 
kontuak, honango kontuak 
bueno, nik entzun dodaz 
honango kontuak asko, bai. 
GALDERA. Nori entzun, goiko 
etxe horretan, ez? 
MARI. Hor, hor, hor, 
goiko... hori Olarte Goiko, 
Pedro Mari Sautua,  
Pedro Mari Sautua. Ene  
Pedro Mari...!  
GALDERA. Haren etxera joaten 
zinen edurra zenean, ez? 
MARI. Edurra eta egiten 
euanean eta denpora txarra 
egon orduan, ba nire laguna 
izaten zan alabea, ezta?  
Eta arrastirian, ba kuxu 
media egiteko edo puntua,  
ezta? mediak egiten genduzan 
orduan. Eta joaten gintzen 
hara, eta han. Eta hak  
kontu kontatu! Ai hak ekien 
konturikaz, hak bai ekien! 
Harena bai grabatuta egongo 
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politaisingosan. 

Da begireak: batenbat 
ilegitensanean, ba 
ausoggguzti jotegintzen 
errosarioaerresetan, ara 
etzera, ilde, ildenetzera. 
Dagero ateretodien,  
ba ardaoa, da batzuk 
intxaurreperebai, 
bestabatzuk ogie, 
edoikopasak, esta? Da ai 
onan e, ba nikestakit 
dandandana amarminutu 
edoseinbetisingosan, 
errosariobat 
erresetangendun, tagero 
jarrisilletan, dagero 
Pedromari kontaukontubet, 
kontetan. 
GALDERA. Gau guztian? 
MARI. Egotengintzene  
yausune geyena gaberdirarte, 
amabik edolan.  
Dayamabitan martxetaun 
nagosiek tegeyena.  
Daparetan sirean goxerarte 
seyedosaspi edolan 
paretansirean, baye 
besteatanake yamartxetaudien 
gauekoamabitan. 
Bayerrosarioasko 
erresetangendun, bakisute ba
intxaurrekedo jan ta 
ardaoedan gisonak. Ta gero 
Pedromarik, Pedromari 
esbasanjoaten begirara, ya 
esegonbegirea, ya 
jentegustia triste. 
GALDERA. Aburritu... 
MARI. Aburridu, bai se 
Pedromari kontatauesan 
kontuk! Baye kontuta, 
daparaubarik olan seinde 
sintabaletxe berak e?  
segidu segidu. 
GALDERA. Denei, umeei eta 
besteei ere? 
MARI. Dena, persona 
nagosiebere, bai bai bai. 
Bayesirean kontuik oinletxe 
satendana “kontuberdeak” 
etaolan, esta?  
Aisirean sorginena etatxine 
pasausirean gausak  
eta... 
GALDERA. Haren etxera joaten 
zinenean gaztea zinen, edo 

bazan polita izango zan.  
Eta begireak: bat hil 

egiten zanean, ba auzo 
ggguztiak joaten gintzen 
arrosarioa errezetan, hara 
etzera, hilda, hil den 
etzera. Eta gero ateretan 
eudien, ba ardaoa, eta 
batzuek intxaurrak bere bai, 
beste batzuek ogia, edo iko-
pasak, ezta? Eta hai honan, 
ba nik ez dakit dan-dan-dana 
hamar minutu edo zeinbat 
izingo zan, errosario bat 
errezetan genduan, eta gero 
jarri silletan, eta gero 
Pedro Marik kontatu kontu 
bat, kontetan  
 
GALDERA. Gau guztian? 
MARI. Egoten gintzan ja 
auzune-gehiena gaberdira 
arte, hamabiak edo holan. 
Eta ja hamabietan martxetan 
euan nagusiak eta gehienak. 
Eta paretan zirean goizera 
arte sei edo zazpi edo holan 
paretan zirean, baia besteak 
danak ja martxetan eudien 
gaueko hamabietan. Baia 
errosario asko errezetan 
genduan, badakizu eta 
ba intxaurrak edo jan eta 
ardaoa edan gizonak. Eta 
gero Pedro Marik, Pedro Mari 
ez bazan joaten begirara, ja 
ez egoan begirea, ja jente 
guztia triste.  
GALDERA. Aburritu... 
MARI. Aburridu bai, zer 
Pedro Marik kontetan euazan 
kontuak! Baia kontuak eta, 
eta paratu barik holan zein 
eta zinta bat letxe berak, 
e? Segidu-segidu. 
GALDERA. Denei, umeei eta 
besteei ere? 
MARI. Denak, persona 
nagusiak bere, bai, bai bai. 
Baia ez zirean kontuak orain 
letxe esaten dana “kontu 
berdeak” eta holan, ezta? 
Haik zirean sorginenak eta 
atxina pasatu zirean gauzak 
eta... 
GALDERA. Haren etxera joaten 
zinenean gaztea zinen edo 
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umea? 
MARI. Es, ordinumia esni,  
ya amasortziurtedo,  
amasei edoamasortzi edolan. 
Bai, olan joatenintzen.  
Da bai ai egungustin 
kontetan kontuek, 
arrastigustin, e? Da 
eseuesan akabetan kontuik. 
MARI. Beste neskatorik ere 
bazen? 
MARI. Es es es, ni, 
nijaotenintzen. Lagunak 
isitengintzenbai, te ba bera 
berebai ona etortesan, 
bayegeyo ara, se san  
ai, ba san... 
biesueukintengendun, esta? 
Da, egotesan supasterrean 
igual -enjeneral aitek 
lekubet eta amapestebat 
eukitodiene supasterretan 
esta?- tegotensan 
berebasterreanda 
edurreginordun otzemen sano 
tonek etxesarrak... 
Desateuen: 
- Emen subetean aurreberotu 
tosteyotzitute. 

Silleari bueltemototzen 
deperdie berotuten  
paretasan (barre). 
... 
GALDERA. Pedro Marik kontau 
bai, baina harek ikusiak? 
MARI. Akikusi, nikestakit 
ikusibaeusan, baeak,  
akekin kontuten 
olangosorginena; eske 
batzutakis kontuek ta 
etxakiesaistuten e? Ni 
nikaistu, nijakinbearnedun  
asko baye... 

umea? 
MARI. Ez, orduan umea ez ni, 
ja hamazortzi urte edo, 
hamasei edo hamazortzi edo. 
Bai, holan joaten nintzan. 
Eta hai egun guztian 
kontetan kontuak, arrastiri 
guztian, e? Eta ez euazan 
akabetan kontuak. 
GALDERA. Beste neskatorik 
ere bazen? 
MARI. Ez, ez, ez; ni joaten 
nitzen. Lagunak izaten 
gintzen bai, eta ba bera 
bere bai hona etorten zan, 
baia gehiago hara, zer zan 
hai, ba zan... behe-sua 
eukiten genduan, ezta? Eta 
egoten zan supazterrean 
igual -en general aitak  
leku bat eta amak beste bat 
eukiten eudeen supazterretan 
ezta?- eta egoten zan  
bere bazterrean-eta edurra 
egin orduan hotz hemen sano, 
eta honeek etze zaharrak... 
Eta esaten euan: 
- Hemen subetean aurrea 
berotu eta osteia hotzituta.

Silleari buelta emoten 
eutsen eta eperdia berotuten 
paretan zan (barre). 
... 
GALDERA. Pedro Marik kontatu 
bai, baina harek ikusiak? 
MARI. Hak ikusi, nik ez 
dakit ikusi baeuazan, baai 
hak, hak ekien kontuetan 
holango sorginenak; es que 
batzuek dakiz kontuak eta ez 
jakiez ahaztuten, e? Niri, 
nik ahaztu, nik jakin behar 
neunden asko baia... 

 
 
 
 
TRANSMISIOA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sofiren auzoak, Behekoetzeko Gabrielak, istoria asko 
zekien: Adaron bizi izan zen lehenago, eta hango itsu bati 
entzun zizkion. Bere etxean berean ere ikasi ditu anitz 
Sofik, aititarengandik eta amarengandik. 

Ahiztak urten esan eta galdetu nion Sofiri:  
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GALDERA. Eta hori noiz gertatu da, badakizu? 
SOFI. Ez dakit ba neuk. Honek, honexek kontaten euskun eta...  
GARI. Nork? 
SOFI. Gabrielak esaten euan. 
JUAN. Pedro Handiaren ama ... bai, hemen, Behekoan bizi 
zirean. (Gariri) Ama ez zenduan ezagututen, Gabriela? 
... 
GALDERA. Etxe honetan ere entzun duzu? 
SOFI. Bai, hemen, bai. Ama eta aitita eta. Horrek behekoak 
bere horrek jakin euan asko (Gabrielak). 
JUAN. Auzoan egoan hori, enbra bat. 
 

Orain istoriak kontatzen direnez galdeturik, Sofik 
erantzun zuen “aparato hori” (telebista) sukaldean dagoela 
eta hura ari denean ixilik egon behar dela. 
 
 
 
 
TRANSMISIOA 
Eulali eta Pabloren bertsioa 
 
 

Pablok lehengoko zaharrei entzun dizkie istoriak.
 Eulalik bere amari (Benita) eta izeko bati (Juana): 
umeak supazterrean egoten ziren gauza beldurgarriak entzuten, 
eta nagusiek baliatzen zituzten formal egonarazteko.  

Sorgin Zuloko beleak esan ondoan: 
 
GALDERA. Nori entzun dizkiozue horrelako istoriak? 
PABLO. Lehenagoko zaharrairi. 
EULALI. Nire amak bere kontetan euazan istoriak, horreek, ba 
horreek kontatukoak. Hori Santi, ba astoarena hori kontatu 
euskuna, asto bat zala (Gaua gauezkoentzat), hori kontatu 
euskun auzoko gizon batek. Santi, hil zan atxina ... 
Urigoitikoa, hil zan atxina, ja hogei urte baino gehiago 
izango da.  
... 
EULALI. Gu egoten gintzezan subetean eta izeko horrek 
kontatzen  euala hori istorio hori (Araneko hilbegira), ba 
danok (umeak) egoten gintzezan geldi, eta zuzen. Eroateko 
ohera, ba argigaz bera (izeko) -badakizu lehenago kandelea 
edo petroleo, honan, ontzia eroateko ohera- eta ohera sartze 
orduan, ba lehengusin batzuk ohe baten eta gu bestean igual. 
Eta burua bere tapatu egin genduan beldurragaz. Itzelezko 
beldurra, ikaragarria. Zer izekok kontatu hori eta... ene!  
...  
EULALI. Hori sarri, hori, umeak geldi eukin gure euazan 
orduan, ez dagigun subetean enderdatu eta ibili harantza eta 
horrantza  
-gu umeak gintzezan- eta kontetan euskun horreek istoriak. 
Eta gu ixilik entzuten, bildurragaz... oso bildur handiagaz. 
Ohera joan orduan burua bere tapatu: ni itoteko moduan, baia 
hantxe burua tapatuta! “Ahhh” (arnasa hartzeko hasperena), 
holango baten egin ohetik eta tapatu, bota. Baina bildur oso 
handia.  
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Lehenagoko jendeak basoan ibiltzen ziren eta beste 
jakintza zuten: horregatik sinesten zuten. Gero polbora heldu 
da eta ez da gehiago Katu baltzik eta holakorik. 
 
EULALI. Lehenago, ba ez egoan beharrean modurik bere eta 
jentea,  asko pastore edo basoan... asko ibilten zan, eta 
jenteak ulertuten euan gauza gehiago orain baino. 
... 
EULALI. Orain ez dabil, orain pentsetan dot horreek guztiok 
akabatu euazala zerak, pistoleak eta barruko zerak... 
polboreak. Orain ez dira agertuten holangorik. Lehenago 
Zaloan Katu baltza. Abadea sermoia egiten Urigoitin:  
- Katu baltzak urten dau Zaloan -eta ez dakit nori urteiten 
eutsen katu baltzak- eta erretiratu jentea goizetik, e? Zer 
Katu baltza dabil Zaloan. 

Ah! Bildur itzela jenteak euken Katu baltzarena. Ohostu 
bere bai, bateri kinpulak ohostu eutsezala ortutik, besteari 
ez dakit zer ortutik, danairi falta ei jakizan gauzak. Ez 
dakit nor izango zan. Gu umeak izaten gintzezan- eta... Katu 
baltza, katu baltzaren bildur itzela. 

 
 
 
 
TRANSMISIOA 
Juliaren bertsioa 
 
 

Istoriak edatsi ondoan Juliak esan zuen horiek su ondoan 
ateratzen direla, ez batere telebistari begira. Eta, 
debekatuak izan arren, harek beti maite izan ditu. 
 
GALDERA. Noiz ateratzen dira horrelako istoriak? 
JULIA. Pues, ateratzen dira, ez, badakizu nola? Pues igual su 
ondoan, hola solasean eta... Klaro, zer neri gustatzen zait, 
konprenitzen duzu? Eta horiek, beti gehienean su ondoan 
ateratzen diren istorioak dira; ez dira, telebista begira ez 
dira ateratzen holako istoriak (barre). Badakizu zer 
gertatzen den? Horretan afizione izi... Ez dakit, niri beti 
debekatu naute... ez dakit zertaz, nola erran baino beti 
maite izan dut holako istorioak, ez dakit zertaz, e?  
 
 
 
 
ANBOTOKO ANDEREA 
Juliaren bertsioa 
 
 

Anbotoko Anderea lagun baten amak ikusi zuen (ikus Sutan 
pasatu) eta Juliaren ustez horrelako gauzak ezin dituela 
norberak asmatuak izan, egiazkoak diratekeela.  
 
JULIA. Nik ez... Niri erran naute ez sinestea holako gauzak, 
konprenitzen duzu? Baino neri holako jendea, badakizu? ez 
duena behin ere pitxik estudi(orik?)... ez dute burutik 
ateratzen ahal hola gauzak. 
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ANBOTOKO ANDEREA IZARRA OTE 
Hainbat bertsio 
 

Mitoak fenomeno naturalen interpretazio erratuak 
diratekeela uste du Florenziok: Anbotoko Anderea seguraski 
izar bat zen, laminak katu bat (ikus gorago: Sinestea ez-
jakina). 
 

Justoren interpretazioa oso antzekoa izan da, Anbotoko 
Anderea izar tarraz bat zatekeen (ikus Sutan pasatzen, VII. 
kap. “Anbotoko Anderea”). 
 

Santosek, umetan, ustezko Anbotoko Señorea ikusi du 
(ikus Sutan pasatzen, VII. kap.): argitasun bat ikusten zuten 
zeruan, baina ez daki “izan bazan izarrena edo izan bazan 
Anbotoko Señorearena”. Argitasuna Anbotoko Señorea zela 
esaten zieten, baina harek ez du inoiz emakume itxurarik 
ikusi: “Nik Señorea ez dot ikusi, ezta? ezpabere argitasun 
bat, igual...” eta orain ikusten diren sateliteen antzekoa 
zen.  
 
 
 
 
 
ANBOTOKO ANDEREA AIREPLANOA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Ustezko Anderea aireplano bat zitekeela uste du Sofik: 
“ba atxina aireplano bat ibili igual atxina, guk ikusi baino 
lehenago, ba aireplano bat pasatu eta hori igual ba pentsatu 
edo... ez dakit, ez dakit. 
 
 
 
 
ANBOTOKO ANDEREA SAI BAT 
Pikazaren bertsioa 
 
 

Juan Pikazaren ustez Anbotoko Anderea sai bat zen, zuzi 
piztuak gorputzari loturik zeramatzala, eta sutan pasatzen 
ikusten zen. Baten batzuek horrela egingo zuketen legenda bat 
izateko; baina baliteke egiazki Anderea existitu izana ere, 
eta bere asuntuak egingo zituzkeen. Juanek, ordea, ez du 
zehaztu zer izan zitezkeen asuntu edo interes horiek, ez eta 
zergatik legenda bat behar zuten saiari zuziak lotzen 
zizkiotenak. 
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ABADEAREN ERITZIA 
Sofiren bertsioa 
 
 

Sinesmenari buruz galdegin diedanean, berriemaileek fede 
kristauari buruz erantzun didate gehienetan, edo arlo batetik 
bestera pasatu dira, besterik gabe, biak nahasiz usu. Eta 
halere bi sinesmen bilakaera ez da berdina izan, 
kristautasunak bizirik irauten baitu gaur egunean askorengan.  

Apezen eritziak munta handia du mitoak sinesgarriak 
diren ala ez erabakitzeko orduan. Eskopetek laminak eta 
horrelakoak desagertarazi dituztela-eta, Sofik hauxe esan 
zuen: 
 
SOFI. Nik osterantxean, Don Feliri ez da urte asko gero oindo 
jentilak bizi direla esan euala, e?  
GARI. Don Felipe da abadea San Martinekoa. 
JUAN. Ez, Olartekoa. 
SOFI. Baia jentilak dira erligiobakoak, ez? Orain 
erligiobakoak danok gara, ez? (barre) Parte, parte. 
GALDERA. Eta zuk uste duzu eskopetekin hiltzen zirela 
laminak, edo horregatik? 
SOFI. Keba! 
 
 
 
 
GAUZA SAKRATUAK 
Moisesen bertsioa 
 
 

Moisesek lagun baten lekukotasuna esan zuen, IV. 
kapituluan (“Agerpenak”) azaldua Sologoitin deitu 
kontakizunean, auzo horretan gertatzen diren gauzei buruz: 
 
 

MOISES. Es! 
Kontubañogeyodosak, e? Ojo! 
-esausten  
saarrorrek- nikori baño an 
gausageitxao ikusioat 
parajeortan, jasoyatan  
neuri -esaneun gison... 
gisonsarrasan. 
... 

Dak esaneuen... 
Neukugurredo, ba txismeak, 
atxinekotxisteak edo 
oripuyaketa. Berak: 
- Tx! Es! -serio serio 
esaneusten- Oribaño gausa 
sagraduau, e? Oribaño... 
Neuk, neukikusi 
gausabatzuketa gausagradue  
-esaneusten  
gisonorrek. 

 MOISES. - Ez! Kontuak baino 
gehiago dozak, e? Ojo!  
-esan eustan zahar horrek- 
nik hori baino han gauza 
gehitxoago ikusi joat paraje 
horretan, jazo jatan neuri  
-esan euan gizon... gizon 
zaharra zan. 
... 

Eta hak esan euan... 
Neuk guzurra edo, ba 
txismeak, atxineko txisteak 
edo hori ipuiak eta. Berak: 
 - Tx! Ez! -serio serio esan 
eustan- Hori baino gauza 
sagraduago, e? Hori baino... 
Neuk, neuk ikusi gauza 
batzuk eta gauza sagradua  
-esan eustan gizon horrek. 
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LAMINAK, SORGINAK ETA JAINKOA 
Hainbat bertsio  
 

Gaur egunean mitoetan bete-betean sinesten duen jende 
guti da, baina horrelakoak ezagutu dituzte oraingo 
berriemaileek. Ferminek Nati Elexpuru aipatu zuen (Laminak 
erreka bazterrean, VI. kap.), Florenziok Kristi, Jose Angelek 
Benita. Santosen aititarentzat laminak erligio kristaua baino 
garrantzitsuagoa zen. Laudioko Ugarte auzoko gizon batek, 
xiripaz harekin egindako elkarrizketa labur batean, esan 
zidan bertako emakume zahar bati askotan entzundakoa: 

“Nik sorginetan Jainkoan baino sinesteago dut, sorginak 
askotan ikusi ditudalako eta Jainkoa behin ere ez”.  
 
 
 
 
EGIAZKOAK ETA GEZURREZKOAK 
Hainbat bertsio  
 
 

Mitoen sineste erabatekoa iragana da orain. Adostasun 
sozialaren ezean, sinesteko joera dutenengan ere zalantzak 
izaten dira, beti egia eta gezurra nola berez ibiltzen dira, 
bermea bilatuz. Eta batzuetan segurtasuna aurkitu ere. Sofik, 
adibidez, Ahizpak urten gertakizunari buruz dio: “gure 
abuelok eta bere abuelak eta danak ikusita”. Berdin Eulalik 
Araneko hilbegira-z: “Eurek ikusi, beridikua”; edo Jakoaz: 
“Nik daukat ezagututa bat, andre bat sorgina”; edota 
Petroleo-z: “Harek zeredozer baeukan”. Halaber Juliak uste du 
Anbotoko Anderea ikusi zuen lagunak ez zuela gezurrik esaten. 
 

Kalabaza eta izara (IV. kap. “Agerpenak”) kontatu 
ondoren Eulalik esan zuen: 
 
EULALI. O sea que zelango fantasiak lehenago jendeak. Ez 
egoen (polborarik). 
GALDERA. Zuk uste duzu sorgin guztiak hola zirela, kalabaza 
bezalakoak? 
EULALI. Ez, ez, ez. Badagoz gauzak... Zer guri kontatu 
euskuna horrek Santik... Etorri ei zan bera Ibarratik... Ikus 
 Gaua gauezkoentzako, IV. kap. “Agerpenak”).     
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XIV. A. Irakurketa anizkorra 
 
 

Tels sont les trois domaines ou les trois points de vue, 
qui divisent la science des religions (ikuspegi 
historizista, konparatismo eboluzionista eta 
estrukturalista). On peut garder l'espérance qu'ils 
s'uniront, un jour lointain dans une synthèse 
harmonieuse, formant le cadre commode d'un savoir 
incontesté. Nos arrière-neveux ne verront pas encore cet 
heureux temps. Longtemps encore chacun travaillera sur 
l'un des trois chantiers, dans son coin, les historiens 
spécialistes comme les comparatistes des deux sortes 
(généalogistes, typologistes), s'ignorant souvent, se 
querellant parfois, dépassant leurs droits les uns les 
autres. Mais n'est-ce pas ainsi que se développe 
toujours la science, et non pas en se conformant à un 
“plan” qu'il faudrait séculaire? 
(Georges Dumézil, M. Eliade-ren Traité d'histoire des 
religions lanaren hitzaurrea, (1949) 1975). 

 
Laminen madarikazioa bezala, belaunaldirik belaunaldi 

beteko da Dumézil-en profezia? Itxuraz ez. Gero eta gehiago 
aldarrikatzen da irakurketa anizkorraren beharra. Ravier-ek 
argi eta garbi ikusi du: 

 
 Le fait mythologique, de par son essence même, réclame 
une approche plurielle (Ravier, 1986: 276). 

 
Soilik ikuspegi anizkorretik ateratzen ahal dira mitoek 

jendetalde batean izan ditzaketen esanahia eta munta. Lan 
honetako ikerketaren eremua oso murritza izanik geografiaz 
eta gaiaz (bi mila biztanleko herriko kontakizun 
mitologikoak), balio du ikuspide ahalbait gehien hartzea. 
Historian zehar etnologoek oso begirada desberdinez so egin 
diote ikergaiari, eta oso partzialki askotan. Jarrera hori 
ulergarria da bide berriak urratzen direnean, mitoen 
ezaugarri eta garrantzi ezezagunak agertarazteko edo 
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aintzineko ikerleen okerrak zuzentzeko. Gaur egun, ordea, ez 
da arrazoirik bakoitzak bere arloan ekarri dituen 
aurkikundeak ez baliatzeko.  

Azterketa anizkorra egin gogo dut, beraz, Orozkoko 
mitoak analizatze orduan, ikuspundu desberdinak osagarriak 
izango direlakoan. Ikuspundu horien zerikusia erakusteko, 
etnologiaren historian zehar izan diren eskola ezagunenen 
norabideak hartuko ditut ardatzat, honako eskemaren arabera: 
                
              ┌─  diakronia 
analisia ─────┤                  ┌─  funtzioa    
              └─  sinkronia ─────┤                ┌─  forma 
                                 └─  zentzua ─────┤ 
                                                  └─  
edukia 
 
 
 
XIV. B. Diakronia eta sinkronia 
 
 

Mitoak eta erligioa, edozein fenomeno sozial bezala, bi 
aldetara iker daitezke: sinkronikoki, sistemak diren ber, 
beren elementuen arteko harremanetan; eta historikoki, 
aldatzen diren sistemak gisa. Eboluzionisten kontrako 
erreakzioa baretuz gero, ez da gehiago historiaren garrantzia 
zalantzan jartzen, alderantziz. Hauxe da Evans-Pritchard-en 
eritzia:  

 
 C'est à mon avis une absurdité de prétendre que l'on 
peut comprendre le fonctionnement des institutions à une 
certaine époque donnée sans savoir comment elles sont 
devenues ce qu'elles sont ou ce qu'elles devaient être 
plus tard (Evans-Pritchard, 1974 (1962): 19). 
 
Historiaren ezinbestea onartu du Lévi-Strauss-ek ere: 
  
Quand (...) on se limite à l'instant présent de la vie 
d'une société, on est d'abord la victime d'une illusion: 
car tout est histoire: ce qui a été dit hier est 
histoire, ce qui a été dit il y a une minute est 
histoire. Mais surtout, on se condamne à ne pas 
connaître ce présent, car seul le développement 
historique permet de soupeser et d'évaluer, dans leurs 
rapports respectifs, les éléments du présent (Lévi-
Strauss, 1958: 17). 

 
Sistema mitikoak, oso egonkorrak badira ere, aldatu 

egiten baitira (Goody, 1979 (1977): 76); aldaketak barne 
bilakaeraren ondorio izan daitezke, baina jendetalde 
isolatuenetan ere gertatzen dira. Dudarik gabe, kanpoko 
eraginpean diren jendarteen aldaketak askoz ugariagoak eta 
nabariagoak dira, eta hori da Euskal Herriaren kasua eta 
Orozkorena, azken hau mendi zolan kokatua den arren. Ekarpen 
arrotzak aspaldikoak direnean, ez da erraza elementu 
autoktonoak zein diren zehaztea, baina historikoki badakigu 
kristautasunak munta handia izan duela gure kulturan, Europa 



 Ardatzak - 521 
 
 
guztian bezala. Elizaren eragina etengabeki aipatzen da 
Euskal Herriko mitologiazko lanetan, eta topiko bat da esatea 
harek dituela “deabrutu” aintzinean “zintzoak” ziren izaki 
mitikoak. Konparaketei esker ikusi behar da ea eritzi hori 
arras zuzena denez. Difusioa eta akulturazioa dudagabezkoak 
izanagatik, ez da segur haien mekanismoak hain erabatekoak 
direla. Beste norabidea ere aztertu behar da: adibidez, nola 
moldatu dituen tradizioak elementu arrotzak (kristauak) bere 
sistemari egokitzeko, estruktura propioan ongi sartzen diren 
elementuak baizik ez baitirateke mailegatzen. Horrela, 
pertsonaia kristauak hartzea eta estruktura zaharretan 
integratzea berraragitzearen antzeko iharduera dateke.  

Sakonagoa da jendarte industrialak, eskolak eta Elizaren 
azken kontzilioak izan duten eragina, mentalitatea ere 
aldarazi dute-eta. Oraindo haietatik hurbilegi gaude eta 
goizegi litzateke hartaz azterketa garbiak egiteko. Baina, 
sinestearen arloan, etengabeki azalduko da faktore horien 
garrantzia. 
 

Diakroniari lotuak diren alderdi horiek aipatuak izango 
dira, beraz. Baina lan hau historikoa baino areago 
sinkronikoa da, gaur egunean Orozkon ezagutzen dituzten 
kondaira mitikoak dituela ikergai. 
 
 
 
 
XIV. C. Sinkronia: funtzioa eta zentzua 
 
 

Malinowski-ren ustez (1980: 99-103) mitoak eta erritoak 
beharrezkoak dira kultura batean. Sinestea sustengatzen, 
morala zaintzen eta jendeen jokabidea arautzen dute: 
bizitzaren eginbeharrak markatzen eta baliostatzen dituzte, 
denboraren garaiei zentzu sakratua ematen die, aroak eta 
erritmoak sakralizatuz. Ez dira alferrikako kontuak edo 
fantasiak, baina bai zibilizazioaren indar eragileak. Mitoen 
funtzioak behar dituzte bilatu ikerlariek, haien alderdi 
garrantzitsuenak direlakoan.  

Funtzioa oso nozio zabala da, eta Malinowski-k 
azpimarratu arlo pragmatikoa baino hedapen sozial handiagoa 
du. Taldeko kideek sinesmen bera izateak batasun soziala 
indartzen du, eta haren transmisioa segurtatzen duten 
instituzioek ere taldearen elkartasuna azkartzen dute. Aldi 
berean, mitoetan eta erritoetan maizetan isladatzen eta 
bermatzen dira hainbat mailaketa eta banaketa sozial. 

Halaber, kezka eta arazo material edo izpiritualei 
buruzko gogoetak egiten dituzte mitoek. Gogoeta horiek 
kolektiboak eta amankomunak dira, baita bakoitzaren behar 
psikologikoentzako erantzunak ere. Irudimenaren hegalak 
eskaintzen dizkie jende-kondizioari: miresgarriaren bidez 
elkarrekiko bizitzak inposatzen dituen hesiak eta tabuak 
hausten ditu alegizkoaren mailan; beldurrak, frustrazioak eta 
mugak sinbolizatzen eta gainditzen laguntzen du.  

Mitoek bideratzen dituzten gogo-ariketek edo jokuek  
-parekatze, inbertsio- funtzio estetiko eta ludikoa badutela 
erakutsi du Lévi-Straussek  (1985: 262). Jende-izpirituaren 
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ibilmoldeko eragiketak dira eta, pentsatu ere egitura horien 
bidez egiten baita, ez dira batere alferrikako gauzak. 
Ravier-ek horrela kokatzen ditu eginkizun horiek kulturan: 
 

 Le capital culturel d'une société résulte de l'addition 
des apports du passé et des acquis d'un présent en train 
de se construire, en même temps que d'un dosage entre 
les préoccupations tenant à la sphère immédiatement 
pragmatique, existentielle, et les contenus mentaux ou 
spirituels considérés, à tort ou à raison, comme 
relevant d'un activité gratuite peut-être, mais (...) 
contribuant à garantir la liberté des hommes en leur 
permettant de vivre dans les meilleures conditions la 
périlleuse traversée de leur imaginaire ou de leurs 
fantasmes (Ravier, 1986: 225). 
 

 
Preseski, biziari zentzu ematea funtzio bat baita, eta 

ez denmendrena, funtzio / zentzu antinomia metodologikoa 
baizik ez da.  

Dena den, mitoak berez eta beretik aztertzekoak dira, 
kanpoko motibazioetatik harat, sinbolo sistema gisa harturik 
eta beren artean dituzten lotura eta egiturak, barneko logika 
eta zentzua agertarazteko.  
 
 
XIV. D. Zentzua: forma eta edukia 
 

Bi ardatz nagusi bereizten ahal dira zentzua bilatzeko. 
Mitoek diotena beren estrukturan berean dela dio Lévi-
Strauss-ek: 

 
Si les mythes ont un sens, celui-ci ne peut tenir aux 
éléments isolés qui entrent dans leur composition, mais 
à la manière dont ces éléments se trouvent combinés 
(Lévi-Strauss, 1958: 232). 

 
Mitoek zerbait esateko ahala dutela ukatzea, haien eduki 

semantikoa baztertzea, ez dute askok onartzen, adibidez 
Ricoeur filosofoak eta Durand antropologoak: haien ustez 
forma eta edukia elkarrekin ibiltzen dira eta elkarren 
eraginpean. Baina polemika hori baino lehenago, kondairen 
analisi morfologikoan garrantzi handia izan duen ikerle baten 
ikusmoldea azaldu behar da. 
 
 
XIV. D. 1. Morfologia eta egitura 
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Vladimir Propp-ek, bere Ipuinaren Morfologian (1928), 
ipuin miresgarri guztiak analizatzeko balio dezakeen metodoa 
sortu du. Haien osagai tikien gisa funtzioak proposatu ditu. 
Funtzioak pertsonaien egintzak dira, izenak adierazten duen 
bezala sistema batean betetzen duten eginkizun gisa hartuta 
eta intrigaren bilakaeran duten esanahiari begiratuta, nork 
eta nola eginak diren kontutan hartu gabe. Pertsonaiak anitz 
izaten badira, funtzioen kopurua, aldiz, mugatua da (31 
aurkitu ditu Propp-ek) eta ipuin guztietan orden kronologiko 
berean azaltzen dira, nahiz eta ez denak denetan ageri. Ipuin 
miresgarri guztiak, beraz, tipo berekoak dira estrukturari 
dagokionez.  

Propp-en analisia usu erabiliko dut hemengo azterketan, 
oso lagungarria delako gure mitologiako kondairen estruktura 
agertarazteko, maila horretan diren erredundantziak eta 
oposaketak ateratzeko, eta edukian duten esanahia zulatzeko, 
besteak beste, jendeen eta izaki mitikoen arteko harremanak 
formulatzeko orduan. 
 

Lévi-Strauss-en estrukturalismoak ez du kontutan hartzen 
kondairaren kronologia, baina bai haren elementuen arteko 
harremanak edo mito desberdinen loturak. Mitoen zentzua, 
etnologoaren ustez, ez dator edukin semantikotik, ez eta 
errealitatezko erreferenteetatik. Mitoak ez dira ulertzekoak, 
deskodifikatzekoak baizik: beren barneko loturak eta harreman 
jokoak agertaraztea da ikerlearen lana. Joko horiek modelo 
logiko bat eskaintzen dute kontraesan bati -existentziala, 
batzuetan- erantzuna emateko: 

  
 Sorte d'instrument logique qui permet de jeter un pont 
entre un problème initial (...) et le problème dérivé 
(que pose le mythe) (Lévi-Strauss, 1958: 239). 

 
Une solution qui n'en est pas une d'un problème 
particulier apaise l'inquiétude intellectuelle et le cas 
échéant l'angoisse existentielle (Lévi-Strauss, 1985: 
227). 

 
Konbinaketak eta aurkaritzak oso garrantzitsuak dira 

kontraesanak formulatzeko, eta ihardespenak “eregile 
bitar”ren (opératur binaire) bidez ematen dira: hauek, beren 
bikoiztasunari esker, aurkaritzari irtenbidea emateko egokiak 
dira. Pentsakeraren ibilbide arrunta eragiketa bitarretan 
datzalarik, horrelakoak egiteko gai litzateke edozein mitema 
(izen hori eman zien Lévi-Strauss-ek (1971: 500) mitoen 
batasun tikienei).  

Mito desberdinen arteko harreman hainbat elkarren 
eraldaketen bidez ulertzen dira. Denborak eta ingurugiroak 
aldarazten dituzte mitoak, elementu batek bestearen lekua har 
dezake, baina eginkizun bera betetzen badute, “bariante 
konbinatorioak” izango dira, hau da, baliokideak. Horrela, 
analisi estrukturalari esker zentzua kausi dakieke 
osterantzean ulertzen ez diren mito batzuei; bai eta, 
multzoka harturik, beren artean daramaten “elkarrizketa” 
atxeman, osatzen duten sistema agertaraziz. Mitoen arteko 
komunikazioa honako agerkari hauen bidez bilatuko da: 
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1.- Paralelismoak eta oposizioak, kode desberdinetan. 
Geografikoak, adibidez: mendiaren eta errekaren oposizioa eta 
bi mendien parekotasuna; anatomikoa, gorputzaren zenbait 
atalen artean; elementuen artean, hala nola sua eta ura; 
etabar...  

2.- Mito beraren bertsioetako eraldaketak, bai eta mito 
desberdinen elementuen loturak. 

3.- Mito, errito eta sinesmen arteko lokarriak, zuzenak 
zein zeharkakoak, hala nola inbertsioak. 

4.- Basa-pentsaeraren ibil moldearen ezaugarria den 
“bricolage”aren gauzatzea (Lévi-Strauss, 1962: 29), 
elementuen konbinaketa berriak eginez mitoen berraragitzen 
istoria berriak sortzeko erabiliak.  
 

Estrukturalismoak, ardatz paradigmatikoari eta sare 
sinkronikoari lehentasuna ematerakoan, pentsakera mitikoaren 
logika agertarazten du, mito bakoitzarena baino areago. Arazo 
horri ohartu zaizkio Bazin eta Bensa (1979). Pertsona 
bakoitzak mito baten bertsio bakar bat ezagutzen badu, haren 
gogoan ez da inoiz izan ikerleak igarri duen sistema; 
pertsona horrek ez du zentzurik aurkituko, zentzua sistematik 
etorriz geroz. Beraz, bietarik bat: ala mitoak ez du 
zentzurik kontatzen dutenentzat, ala beste zentzu bat du. Eta 
halere, mitoen arteko komunikazioa eta osagarritasuna ezin da 
ukatu, ez bakarrik bertsio desberdinen artean, baina mito 
desberdinen artean; loturak hor dira, ez dira asmatuak, 
diakronikoki gertatuko dira, baita sinkronikoki ere, 
kontatzen dituzten jendeek elkarrengandik urrun izanagatik. 
 
 
XIV. D. 2. Edukin semantikoa  
 

Mitoen esanahia beren estrukturara mugatzea haien 
aniztasuna murriztea litzateke; gainera, edukin semantikorik 
gabe egituren oposiziorik ez litekeela izan ere salatzen du 
Ricoeur-ek: 

 
 Il n'y aurait plus de structure contradictoire si les 
phrases (...) n'étaient pas en elles-mêmes signifiantes, 
c'est-à-dire, si elles ne disaient pas quelque chose sur 
quelque chose (Ricoeur, 1970: 532). 

 
Hizkuntzalaritza estrukturalak eskaintzen dituen 

modeloak sapuztu gabe, Jakobson eta Benveniste-ren 
azterketetan finkaturik, beste norabide bat hartzen du 
Ricoeur-ek; hizkuntzan oinarritu gabe, diskurtsoaren eta 
hizketaren ezaugarriak erabiltzea nahiago du: horiek 
errealitatean txertatzen dira, erreferentea badute eta 
zerbait esaten dute zerbaitetaz. Modu berean, mitoak edukin 
semantikoa badu estrukturaz gain, zeredozer kontatzen du. 
Bestalde, lengoaia polisemikoa da eta metaforak egiteko gai: 
haien bidez eratzen dira sinboloak, zuzenki esan ez 
daitekeena zeharka adierazteko bikainak direnak. Agerbide 
horiek (polisemia eta metafora) mitoen esanahiaren giltza 
eman lezakete. 

Ikuspegi honetatik zilegia da galdegitea mitoak zer 
kontatzen duen, eta ez bakarrik nola kontatzen duen, dio 
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Ricoeur-ek; eta galderak definizioaren arlora bihaltzen du, 
gorago ikusi dugunez (“Xedeak eta bideak”), zerbait kontatzen 
duten istoria guztiak ez baitira mitoak.  
 
XIV. D. 3. Sinboloak 
 

Edukinak kontzienteak eta enpirikoki adigarriak dira. 
Baina mitoen zentzua beren konstituzio sinbolikoen bidez ere 
gauzatzen da, eta maila horretan azpikontzientea topatuko 
dugu usu. 

Gilbert Durand-ek (1969: 414-415) sinbologia eta 
arketipologia bat proposatzen ditu, edukinez beteak diren 
mitoen zentzua interpretatzeko. Haren ustez, estrukturek 
edukin semantikoa eta kualitatiboa daukate, eta horregatik 
haien mamia ez da forman bilatu behar. 

Edukin sinbolikoak bi multzotan sailkatzen ditu Durand-
ek irudimenaren bi ibilmoldeen arabera: “eguneko erregimena” 
eta “gaueko erregimena”. Lehenak argiaren, goitasunaren, 
zorroztasunaren sinboloak baliostatzen ditu. Bigarrenak 
iluna, sakona, borobila, lokarriak. Erregimen bakoitzeko 
sinboloak asmo desberdinekoak dira: “antitetikoak” deitzen 
zaizkie eguneko erregimeneko estrukturei, polemikoak eta 
autoritarioak direlako, gure kultur giroan kategoria 
“maskulino”ei lotuak; gaueko erregimenekoak bi azpimultzo 
aurkitzen dira: estruktura “mistikoak” (antitetikoen 
alderantzizkoak) eta “sintetikoak” (kontrajarriak lotzen 
dituztenak); gaueko erregimeneko sinboloak “feminino”tzat 
hartu ohi dira.  

Sinbolo batek balio anizkorra izaten ahal du, beren 
testuinguruak zehaztuko du zein erregimenetan dagoen 
kokaturik eta, horren arabera, zer balio duen kasu zehatz 
batean. Sinboloen balio anizkorrak argitzen ahal ditu mitoek 
historian zehar izan dituzten bilakaera eta aldaketa zenbait, 
bai eta sinkronikoki haiei buruz hartzen ahal diren jarrera 
desberdinak. Izaki mitiko batek, adibidez, gaueko 
erregimenean kokaturik aski baikorra edo bederen bikoitza 
izango da, eta hura bera, eguneko erregimenaren arabera, 
zeharo ezkor ageriko da. Hots, erregimen batetik bestera 
aldatzea gauza arrunta da historikoki. Sinkronikoki ere bi 
ikuspideak elkarren ondoan bizi ohi dira, are eta gehiago 
teologiaren profesionalek teorizatu ez dituzten eremuetan. 
Orozkon, hasteko, pertsonaia mitiko batzuk onak ala 
kaltegarriak diren galdeginik, erantzunak oso desberdinak eta 
kontrajarriak ere ematen dira. 
 

 Edukinaren ikerketa semantikoa, fenomenologisten 
ikuspuntutik, ez dateke estrukturalismoak proposatzen 
dutenarekin elkartezina, eta biok erabiliko ditut, beraz, 
balio euristiko dutela erizten dudanean. Elementu sinboliko 
batzuk bereziki onak dira pentsatzeko tresna gisa, maila eta 
erregistro anitzetan hartzen baitute esanahia eta sistemaren 
sarea eratzen ahal dutelako, bai mito berean, eta bai mito 
desberdinen artean. Sinboloek nola elkar osatzen eta mugatzen 
duten, hau da, haien arteko komunikazioa bilatuko da.  
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XIV. D. Alderaketa 
 
 

Mitoa bera aztertzeak ez ditu beste mailako erkaketak 
baztertuko (Apalategi, 1987: 25), irakurketa anizkorrak 
proposatzen dituen norabideei ezin zaie-eta jarraitu 
alderaketen bidez baizik. Kapitulo bereko mitoak alderatuko 
ditut hasteko, gero kapitulo desberdinetakoak, azkenean 
ikergai den eremutik ere aterako naiz; jakina da Euskal 
Herriko mitologia benetako batasuna dela, eta Orozkoko 
elementuak haren barnean ulertuko dira, jakinik arlo horretan 
komunikazioa sakona, zabala eta etengabea dela. Hori dela 
eta, euskal mitologia osoarendako ulerbideak proposatuko 
dira.  

Ezinbestekoa bada konparaketa euskal mitologiarekin, oso 
beharrezkoa Europako beste erresumetakoekin. Ez bakarrik 
kristautasunak ekarri dizkien elementu berdinengatik, baina 
funts amankomun zaharragoa badelako, aintzin-indoeuroparra, 
seguraski. Erkaketak ezin du exhaustiboa izan, noski, baina 
inguruko herrialdeetako mitologiarekin loturak direnez 
erakutsiko du eta, izatekotan, nolakoak diren, kontuan 
harturik motibo originalik ontsalaz ez bada, direnak 
ibiltariak direla, eta konbinatzeko orduan direla istoria 
bereziak sortzen. Konparaketaren alderdi garrantzitsua da 
mitologia tradizionala kristianismoaren eretzean aztertzea, 
haren eregina zein den.  

Ez dira diferentziak ahantzi behar, horiek ere 
esangarriak dira-eta, Mauss-ek gogorarazi duen legez: 

 
 Une des graves lacunes de nos études d'histoire 
collective, ethnologique et autre, c'est qu'elles sont 
beaucoup trop portées à n'observer que les coïncidences. 
On dirait qu'il ne s'est passé que des phénomènes 
positifs dans l'histoire. Or, il faut observer le non 
emprunt, le refus de l'emprunt même utile. Cette 
recherche est aussi passionnante que celle de l'emprunt. 
Car c'est elle qui explique les limites des 
civilisations dans nombre de cas, tout comme les limites 
des sociétés. Israël abomine Moab qui cuit l'agneau dans 
le lait de sa mère, et c'est pourquoi l'on fait, ici 
encore, maigre le vendredi. Le Touareg ne se nourrit que 
du lait de sa chamelle et répugne à celui des vaches, 
comme nous répugnons à celui des juments (Mauss, 1969 
II: 471). 

 
 

Alderaketa eta irakurketa anizkorraren bidez sarreran 
aipatu hainbat alderdi ikutuko dira, mitoen transmisioarena 
eta aldaerena, besteak beste: kontalari zenbaitek sormen lana 
egiten dute, kondairak garaiaren edo abagune zehatz baten 
arabera moldatuz eta berraragituz. Halaber, sinestearen 
arazoa pausatuko da; sarreran adierazi dut nire eritziz duen 
garrantzia, eta kapitulu bat izango du. Horrela mitoek 
jendeen bizian dituzten zerikusi gehienak ikertuak izango 
direla uste dut, eta hasieran hartutako hipotesiak 
egiaztatuko. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu XV 
 
 

URTEN  
HILDAKOEN ETA GAUEZKOEN 

AGERPENAK  
 
 
 
 
 

Euskal mitologiako kontakizun gehienak jendeen eta izaki 
mitikoen arteko harremanen inguruan eginak dira. Ustegabeko 
topaketak izan daitezke zenbaitetan harreman horiek, eta 
horrelakoak dira kapitulu honetan aztertuko direnak: izaki 
mitikoak jendeei etortzen zaizkie, “urten” dietela esaten 
dute Orozkon.  

Urten duten izakietan bi multzo bereizten ahal ditugu. 
Lehenak hildakoak dira, gehienetan atsedena lortzeko edo 
zerura joateko laguntza eske datozenak. Bigarren multzokoak 
ez dira zehazteko errazak; gauez agertzen dira, eta inork ez 
daki ongi zer diren. Izaki mota bakoitzaren eite nagusiak 
aski argiak badira, bien arteko mugak ez dira beti nabariak, 
gaueko batzuek hildakoen ezaugarriak dituzte, eta 
alderantziz; zenbaitetan kontalariak esaten du ez dakiela nor 
edo zer den urten duena. Bi multzoak kapitulu berean 
elkartzeko arrazoina, agertuen natura baino areago, agerpenek 
antzekotasuna da, denetan den giro beldurgarria eta ateratzen 
den ikaspidea, hau da, nola aurre egin horrelako kinkatik 
onik urteteko.  

Ustegabeko agerpenak dira, beraz, kapitulu honen gaia; 
eta hurrengoak izaki mitikoen arabera sailkatuak baitira 
(sorginak, laminak etabar), honako hau doi bat atipikoa da; 
gerta liteke, gainera, hemen aurkitzea besteetan aztertzen 
diren izakiak, haien azalpenetan misterioa eta beldurra 
azpimarratuak direlarik.  
 

Lehen zatian hildakoen agerpenak ikertuko ditut, eta 
bigarrenean zehazgabeko gauezkoenak. Horiek baino lehenago, 
eta zenduen agerpenen sarrera gisa, industriaurreko 
zibilizazioan heriotzaren inguruan izan diren ideia nagusiak 
azalduko ditut.  
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XV. A. Hilak eta heriotza 
 
 

Hilen agerpenak gertakizun larriak izaten dira beti eta 
usu ikaragarriak; alderdi hori ezin da aztertu hainbat 
sinesteren testuinguruan baizik, haiek ematen baitiete 
zentzua osterantzean ulertezinak liratekeen zehaztasun 
batzuei. Ez dut Orozkon heriotzaren ingurumenaz zehazki 
inkestatu, eta bildu ditudan informazioak beste gaien kari 
atera dira; baina ikerketa sakonak egin dituzte horretaz 
Europako folkloristek, eta haien lanetan aurkituko dugu 
informazio ugari, guretzat baliagarria, denetan erakusten den 
mentalitatea oso antzekoa baita.  
 
 
XV. A. 1. Zenduen beldurra 
 

Urkoaren heriotzaren aurrean dolua da sentimendu 
nabariena; harekin batera, eta gaur egun ahantzixea izan 
arren, hilen beldurra dute biziek. Dolua gauza arrunta eta 
onartua bada, ikara ez da hain ongi ikusia eta superstizioen 
arlo erdeinuzkoan txokoratuta geratu da zibilizazio 
industrialean. Ez da hargatik desagertu, eta arte-lanetan 
somatzen da komunzki jendaurrean izkutatzen dena; adibide 
bakar bat ekarriko dut beldur hori nolakoa den eta zertan 
oinarritzen den adierazteko. Kurosawa zinegile japoniarrak 
1990ean egindako Ametsak filmean bada “Tunela” izeneko 
istorio laburra. Gerlan hil soldaduek ez dute etsitzen lur 
honetako bizia betirako uzten eta behin eta berriro lur 
azpiko tuneletik, beste mundutik, itzultzen saiatzen dira; 
haien kapitainak, gerlatik bizirik atera baita, ahalegin 
guztiak egiten ditu bere gudariei errealitate tristea 
onartarazteko: egiazki hilak direla eta tunelera berriz sartu 
behar dutela.  

Istorio honek ezin hobeto erakusten du gure kultura 
modernoan gorderik irauten duen hilen itzultzearen beldurra. 
Bizien ustez, hilek ez dute mundu honetan izan duten guztia 
utzi nahi eta ondasunak oraindo goza ditzaketenen jelos 
dirateke.  

Jendarte tradizionaletan ez ziren sendimendu horiek 
isiltzen, alderantziz, irtenbidea bilatzen zitzaien eta, 
Sébillot-en ustez hortik datorke, parte handi batez, hilei 
erakusten zaien begirunea: 

  
 Ces prévenances envers les morts ne tiennent pas 
seulement au pieux souvenir des êtres que l'on a aimés; 
elles se rattachent beaucoup plus à des idées anciennes, 
entretenues par la crainte du ressentiment des défunts, 
(d'après les légendes) personnages assez mal disposés à 
l'égard des vivants, dont ils semblent parfois jaloux, 
et prêts à faire éprouver leur rancune (...) à ceux qui 
leur ont manqué d'égards (Sébillot, 1968a (1904): 138). 

 
Horrela izan da Europan eta horrela munduko zabalean. 

Lévi-Strauss-ek Amerikako autoktonengan aurkitu du kezka 
bera: 
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   Les rites funéraires des Fox semblent en effet inspirés 

par le souci majeur de se débarrasser des morts, et 
d'empêcher que ceux-ci ne se vengent sur les vivants de 
l'amertume et des regrets qu'ils ressentent de ne plus 
se trouver parmi eux. (...) La philosophie indigène 
adopte donc résolument le parti des vivants: “La mort 
est dure; plus dur encore est le chagrin” (Lévi-Strauss, 
1962: 47). 

 
Gure herrian hilak beste norbait hil zezakeen ustea izan 

da. Meñakan ziotenez, zenduak ahoa eta begiak zabalik baditu 
“lleva a alguno en pos de sí” (Marcaida, 1923: 32); Salzedon, 
aldiz “no tardará en morir una persona de la familia, (...) 
generalmente (...) la más querida del difunto” (Bengoa, 1923: 
54). Uste horren ondorio, hildakoei ahoa eta begiak hetsi 
behar zaizkio.  
 
 
XV. A. 1. a. Neurri prebentiboak 
 

Hileta erritoen lehen helburua hilaren bidea erraztea 
da, bizien mundutik joan dadin. Baina zenduekiko sendimenduak 
bikoitzak baitira, haien adiskidantza bilatzen da aldi 
berean.  
Lévi-Strauss-ek txinetarren eta Amerikako Tereno indioen 
erritoak alderatzen ahal izan ditu:  
 
   Les rites funéraires avaient surtout pour objet de 

couper les ponts entre les vivants et les morts, de peur 
que ceux-ci ne reviennent tourmenter ceux-là, sinon les 
amener avec eux. Pourtant, la fête du début de la saison 
sèche était aussi une invitation aux morts, qu'on 
stimulait en les appelant pour qu'ils reviennent visiter 
leurs parents (Lévi-Strauss, 1967: 397). 

 
 

Grina unibertsal horiek etengabeki aurkituko ditugu gure 
herriko sineste eta errito tradizionaletan: teila bat kentzen 
zen hilaren etxeko teilatutik, arima handik joan zedin, eta 
Angelak Zeanurin ezagutu du ohidura hori (Teila kendu). Gaur 
egunean leihoa zabaltzen da usu, “usain txarra ez dezan 
egin”, “aire garbia sartzeko”, baina “arimaren bidea 
errazteko” ere bai (Goñi: 1991: 67). 

Zentzu bera duke gorpuaren garbitzeak: 
  

   La femme-qui-aide avec le mort (...) jette avec soin 
l'eau qui a servi à le laver, jetant ainsi littéralement 
le mort avec l'eau du bain... à la rue, lui signifiant 
sa sortie et la dirigeant (Verdier, 1979: 139). 

 
Auzoen eginkizunak leku handia du herioaren erritoetan. 

Murelagan (Douglass, 1973: 35-40) lehen auzoek 
(auzorikurrena) hartzen dituzte bere gain hilaren etxeko 
hainbat eginkizun; hots, Verdier-ek dionez (1979: 104), 
ahaideak hilarengandik babesteko aritzen da auzoa lan 
horietan. Dena den, herioarekiko edozein kontaktu lanjerosoa 
da, baita pentsakera modernoan ere, Van Gennep-en ustez: 
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   La conception contagionniste (de la mort) (...) 

transmissible par contact et qui doit être éliminée par 
des moyens appropriés, afin que les vivants ne soient 
pas atteints, (...) se raccorde de nos jours aux 
théories et à la thérapeutique élaborées par Pasteur et 
ses successeurs. Aussi voit-on certaines pratiques 
populaires autrefois discréditées comme superstitieuses 
et magiques coïncider avec la technique moderne de la 
désinfection microbienne (Van Gennep, 1946: 655). 

 
Fumigazio eta antzekoei buruz ari da Van Gennep. 

Bizkaiko Berrizen hilaren gorpua batan (menta) belarraz 
igurtzen eta haren gela ereinotz erreaz usain ontzentzen 
zuten lehen, orain kolonia urez (Bengoa, 1923: 43); intzentsu 
eta azukre errearen kea egiten zuten Deban (Etxebarria, 1923: 
74) eta Zerainen (Goñi, 1991).  

Antzeko helburua duke hilaren lastagia erretzeak (Van 
Gennep, 1946: 787): kutsaduratik begiratzea alde batetik, eta 
bestetik otoitzen bidez hilaren arima eztitzea eta, lastagia 
bide gurutze batean ezarriz, beste munduko bidea erakustea. 
Errito horren maiztasuna erakusten dute 1923ko Anuario de 
Eusko Folkloreko “Creencias y ritos funerarios” artikuluek.  

Bogadaren erritoan hilaren arropa guztiak ikuzten ziren 
artoski, eta kontu handia egin behar zen bizien arroparekin 
ez nahasteko, osterantzean haiek hil bailitezke (Van  Gennep, 
1946: 785). Berrizen horrela egiten zen: “después de los 
funerales, la familia del finado hace una colada con toda la 
ropa de la casa; además, quema el jergón de la cama del 
difunto” (Bengoa, 1923: 46). Ohidura horren aipamena da, 
seguraski, “Bereterretxen Kantore”aren azken bertsua: 
“Ezpeldoiko bokata, hara bokata ederra, Bereterretxen 
atorretarik hiru dotzena omen da”. 

Ehorzketako erritoek, beraz, biziengandik bereiztu eta 
beste mundura bihaltzen dute hila; horrez gain, itzul-bidea 
galarazten diote. Alemanian “gorpua oinak aurrean dabezela 
eroan behar da, bestela hilak arpegia etxera begira eukiko 
leuke eta barriro etorriko litzate” (Azkue, 1959: 226-28). 
Borneon, ehorzketatik etxerakoan, hilen lagunak urkulu baten 
erditik pasatzen dira eta gero, bi adarrak berriro lotuz, 
“atea hesten” diote zenduaren izpirituari, bizien atzetik 
abia ez dadin (Frazer, 1984: 296). Lurperatzea bera hilen 
kontrako erritoa ote den dio Ginzburg-ek (1992: 276): Europa 
guztian ahaideek eta lagunek lur puxketa hartu eta kutxaren 
gainean botatzen dute; eta hori egitean hauxe esaten dute 
Orozkon: “Zeruan ikusi gaitezela” (Azkue, 1959 (1935): 226-
28). Ithorrotzen garbiki aitortzen dute etxe ondoko 
bidegurutzean egin suak duen xedea: “Suak bide hatza 
edekitzen dik, eta hire goxaitaren arima herra baledi, elikek 
gibelerateko bidearen atzamaiteko perilik” (Lafitte, 1965: 
101). 
 
 
XV. A. 1. b. Begirunez errezibitu 
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Egiteko guztiak arretaz bete arren, berriz etortzen 
tematzen dira hil batzuek. Horren aipamena aurkitzen dugu 
Orozkon, txantxetan bada ere. Mariren senarrak (Kanposantutik 
etzera) barrez esaten zuen hil eta etxera etor litekeela 
platerkada bat indaba jateko, beste munduan ere gose izango 
zelakoan. Eta Marik penaturik bezala dio: “Ez da etorri!” Ez 
da dudarik, ordea, itzultzeko ideia hori ez dela oraindo 
arras desagertu gogotik.  

Horiek hola, hobe dute biziek baitezpadakoari atea 
zabalik uztea, datozenak nola errezibitu eta geratu nahi 
dutenak nola kanporatu ikastea. Egun zehatz batzuetan 
datozeneai abegi ona egiten zaie: horrela kontrolatuak dira 
eta bide batez gogatuak haiengandik mesedeak ardiesteko. Van 
Gennep-ek dionez (1946: 801): “Toutes ces âmes se réunissent 
(...) trois fois par an: la veille de Noël, le soir de la 
Saint-Jean et le soir de la Toussaint”.  
 

Euskal Herrian ere (Douglass, 1973: 85) Gabonetan, 
Donibanen eta Domusantuetan etortzen dira. Azken honetan 
bereziki: 

 
 Es creencia en Sáseta (Trebiño) que el día de Difuntos, 
las almas de éstos salen del Purgatorio, y a las doce de 
la noche dan vueltas alrededor del cementerio y luego 
van al cielo. 

    También en Bujanda dicen que la noche de Todos los 
Santos las almas del Purgatorio van en procesión por las 
iglesias y toman una vela de las que arden en cada 
sepultura (Barandiaran, 1961: 96). 
 

   Los ancianos dicen que desde que empieza a tocar la 
campana de ánimas por la tarde de Todos los Santos, 
hasta las 9 de la mañana del día de Difuntos, las almas 
del Purgatorio se hallan fuera de este lugar de penas y 
andan por el mundo pidiendo sufragios (Barandiaran, 
1923: 124). 

 
Ehorzketetan bezala, ogi, diru eta argi eskaintzak 

egiten zaizkie Domusantu edo Hilen egunean. Frazer-ek (1983a 
(1911): 436) bost kontinentetako adibideak aipatzen ditu: 
Amerikako eta Mexikoko indioak, eskimalak, Ekialdeko India, 
Borneo, Bengala, Birmania, Kanboia, Kotxintxina, Kaukasoa, 
Ekialdeko Afrika, Europa... Bretainian gau bateko ostatu 
ematen zieten etxean:  
 

 Le jour de la Toussaint, en Basse Bretagne les âmes des 
défunts viennent rendre visite aux morts la veille de ce 
jour. (...) La maîtresse de maison place (dans la table) 
du cidre, du lait caillé et des crêpes chaudes, et se 
retire pour dormir. Une bûche énorme, appelée la “bûche 
des morts”, conserve le feu allumé. Bientôt, au dehors, 
dans l'obscurité, des voix lugubres déchirent le silence 
de la nuit. Ce sont les “chanteurs de la mort” qui vont 
par les rues et éveillent les dormeurs par un chant 
étrange et mélancolique dans lequel ils rappellent aux 
vivants couchés dans un lit moelleux qu'ils doivent 
prier pour les pauvres âmes en peine. Pendant toute 
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cette nuit-là, les morts se réchauffent au foyer et se 
régalent des mets qu'on a préparés à leur intention 
(Frazer 1983a (1911): 446). 

 
Europarrek Amerikara eraman eta hantxe errotu da ohidura 

bera (Frazer, 1983a: 453): Ekuadorreko Carchi indioek 
hilentzako janariak uzten dituzte mahain gainean Domusantu 
gauean, eta beila egiten dute etxeko ateak zabalik direla; 
haur tropak ibiltzen dira kantatzen: “Aingeruak gara, zerutik 
heldu gara, ogia eskatzen dugu”; etxe bakoitzean otoitz bat 
esan eta zerbait jaten dute. Haurrak hilen ordezkariak dira 
eta haiei emandakoa zenduei emana da. 

Bohemian eta Tirolen gurin-kriseiluak pizten dituzte 
supazterrean, arima gaixoek Purgatorioan hartu dituzten 
erredurak koipez igurtzi eta beren minak jabal ditzaten. Eta 
betiko kezka agertzen da, hildakoak beste mundura bihaldu 
behar berriz:  

 
 Vers la fin du repas, le maître de la maison ouvre la 
fenêtre par laquelle il fait doucement sortir les 
esprits avec le linceul qui a servi à les faire 
descendre dans la tombe. Tandis qu'ils glissent ainsi de 
la pièce chaude dans l'air extérieur, on leur dit: “Il 
est temps maintenant que vous alliez chez vous et vos 
pieds doivent être fatigués; vous avez beaucoup de 
chemin à faire. Ici, tout est plus agréable pour vous. 
Eh bien, au nom de Dieu, au revoir!” (Frazer, 1983a 
(1911): 448-450). 

 
 
XV. A. 2. Hildakoen munduaren hurbila  
 

Erritoek beste munduko bizimoduari buruzko hainbat 
sinesteri lotuak dira. Hilen mundua oso hurbil da, bi 
zentzutan: haien mundua bizienaren ondo-ondoan dago eta 
hangoek hemengoen beharretan daude, Varagnac-en ustez: 

 
 Les trépassés forment-ils une dernière catégorie d'âge, 
succédant normalement à celle des anciens, mais où l'on 
accède souvent prématurément. (...)  Le Braz (Légende de 
la Mort) a très justement souligné que le mort ne 
revient pas à proprement parler, puisque, dès le décès, 
il hante les lieux mêmes où il a vécu. (...) Le Braz le 
confirme pleinement en insistant sur la place centrale 
que le cimetière occupe dans l'agglomération, “centre de 
la bourgade, (...) élément essentiel et comme noyau 
vital” (Varagnac, 1948: 212 eta 216). 
  

   Les vivants, possesseurs des biens matériels, tiennent 
sans doute les morts sous leur dépendance. Mais ceux-ci 
réclament leur part de ces biens, leur dû, en faisant 
peser sur les vivants la menace de sanctions 
redoutables, parmi lesquelles, la maladie et la mort 
(Varagnac, 1948: 219). 
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XV. A. 2. a. Purgatorioa 
 

Hilen dependentziaren sinestea hain zen sakona, Elizak 
ere erantzuna eman behar izan baitzion, purgatorioaren bidez. 

  
 C'est le Concile de Trente, en insistant avec force sur 
la possibilité (...) d'une intervention des vivants en 
faveur des trépassés, qui devait donner à l'âge 
classique à cette dévotion une exceptionnelle vitalité. 
(...) Au vrai dire, ce qui renforce la dureté de la 
peine c'est que ces âmes (du Purgatoire) sont désarmées, 
ne pouvant plus rien faire pour leur propre salut 
(Vovelle, 1974: 126-27). 

 
Beste munduaren ideia paganoak eta kristauak 

sinkretizatu ziren purgatorioaren inguruan, nahiz eta, 
ortodoxiaren arabera, hango arimen beharrak izpiritualak 
soilki izan. Douglass-ek (1973: 95) dio purgatorioari esker 
ahal dietela biziek hilei laguntza eman, inpernukoak 
erremediorik gabe galduak direlako eta zerukoek ez dutelako 
ezeren beharrik. Baina herri sinestean eremuak ez dira modu 
berean banatzen: 

 
   Muchas costumbres del País Vasco obedecen a la 

arraigada convicción de que los recién fallecidos 
atraviesan una situación transitoria antes de entrar en 
el otro mundo. (...) Son muchos los que aún creen que el 
alma puede andar por casa o por el barrio antes de su 
marcha definitiva (Douglass, 1973: 98). 

 
Bi munduen arteko aldi hori purgatorioarekin asimilatzen 

dute Dimako eta Garaziko sinesteek: 
   
 Purgatorioko arima batzuk, zerura joan artean itaxurean 
egoten dira; beste batzuk bideetan; beste batzuk hil 
ziren gelan (Azkue, 1959 (1935): 18). 
 
Etxe inguruetako hilek zein purgatorioko arimek bardin 

urten baitute, bi sinesteen asimilaziotik datoz, Van Gennep-
en ustez, herri tradizioko formulazio nahasiak eta 
kontrajarriak: 

  
 Malgré gestes et prières (“Partez, âme chrétienne” prie 
le curé) l'âme refuse souvent de quitter la maison, 
(...) elle rôde autour. (...) Cette âme n'est pas 
considérée comme un être uniquement immatériel. (...) La 
confusion logique est aussi visible dans toutes les 
histoires de revenants relevées depuis le Haut Moyen Age 
(...) où se combinent deux conceptions contradictoires: 
la continuation de la vie dans un squelette terrestre, 
mais dont la force motrice, dite âme, est supposée fixée 
en Enfer ou en Paradis à titre définitif, en Purgatoire 
à titre temporaire, et dont cette âme aurait le pouvoir 
de sortir on ne sait comment. Pour éliminer cette 
contradiction, le peuple a supposé que les individus qui 
ne sont pas en état de grâce et pour lesquels les 
offrandes et les prières nécessaires n'ont pas été 
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faites n'étaient pas encore parvenus dans l'un de ces 
trois séjours. Dans ces conditions il semble normal que 
le mort reste enfermé au cimetière et se manifeste 
corporellement aux vivants (Van Gennep, 1946: 792-793). 

 
 
XV. A. 2. b. Hil ondoko beharrak 
 

Orozkon, arimak penaz dabiltzala somatzen zutenean (Gau 
argiak) otoitz egiten zuten, laguntza izpirituala emateko. 
Baina emaitza materialak ere egiten zaizkio, paganismoko 
hilen beharrak bizien antzekoak baitira: jana, argia eta 
dirua. Beren ondareak eramateko eskubidea dutelako, txanpon 
bat eskuetan ehortzen ziren (Van Gennep, 1946: 724). Ohidura 
hori atxeman du Varagnac-ek (1947: 213) Frantziako hainbat 
herrialdetan, besteak beste Euskal Herriaren auzo diren 
Landesetan. Diru emaitzak meza eta errespontsuen saritzat 
hartzen dira orain, aintzinean, aldiz, hilobietan bertan 
ematen ziren: Debako hilerri zaharrean urrezko txanponak 
aurkitu zituzten (Etxebarria, 1923: 76). Antzeko ohiturak 
aipatzen ditu Barandiaranek, Orozkon besteak beste: 

  
 No conozco en el pueblo vasco la costumbre de colocar 
monedas junto al cadáver o en su mortaja. Pero debió de 
existir en otro tiempo. Al renovar el pavimento de la 
iglesia parroquial de San Martín de Ataun el año 1923, 
fueron halladas en las antiguas sepulturas numerosas 
monedas, principalmente de los siglos XVII y XVIII. 
También en Nabarniz, junto a la iglesia parroquial, al 
realizar excavaciones en las antiguas tumbas en este año 
de 1924, fueron descubiertas varias monedas de los 
siglos XVI y XVII y una de tipo ibero-romano. 
 En Orozko existe la costumbre de colocar unas monedas 
sobre el ataúd o el túmulo durante la función de honras 
y de aniversarios (Barandiaran, 1960: 197).  

 
Janari eskaintzak oraintsu arte iraun du Orozkon: hilen 

etxekoek ogia ematen zioten serorari, Marik kontatu duenez 
(Ehorzketak). Baztanen aragia, arraultzak eta gaztaia ere 
eskaintzen zituzten (Barandiaran, 1973b: 108-109). Garrantzia 
handiko erritoa horiek biziki ikusgarriak ziren batzuetan, 
abereak ere eramaten baitziren hiletetara ez hain aspaldian: 

  
 Irañetan (Arakilen) ardidunak, etxekoren bat hiltzen 
denean, hilarietan ahari bat elizara eramaten dute, 
ofertorioan, altareragino. Oihartzunen ospe handiko 
hilarietan ahari bat elizpean loturik edukitzen dute. 
Arraitzen (Ultzaman) ahari bat altarera eramaten zuten. 
Beorburun (Txulapainen) aragia eta hamabost olata 
(Azkue, 1959 (1935): 222-224). 

 
“Milia Lasturkoaren eresia”an adierazten denez XV. 

mendean aberealde (elia) osoa eramaten zen ehorzketara: 
“Lastur-era behar duzu, Milia. / Aita jaunak eresten dau 
elia, / Ama andreak apainketan hobia. / Hara behar dozu, 
Milia” (“elia”ri buruz interpretazio desberdina: Orpustan, 
1996: 19). 
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Azken denbora hauetan apezak eta sakristauak hartzen 
bazituzten eskaintzak, aintzinean oso-osorik hildakoentzat 
zirela ulertarazten dute sineste zenbaitek: 

  
 Según informes de Oyarzun, Andoain y Axpe, existe en 
estos pueblos la creencia de que las almas de los 
difuntos comen realmente parte de los panes que, como 
ofrenda, se colocan sobre las sepulturas en las iglesias 
durante la celebración de las exequias y misas. 
 En conformidad con esta creencia dicen en Aretxabaleta 
(Gipuzkoa) que el pan de la ofrenda, después que ha 
estado expuesto en la sepultura, pesa menos que antes 
(Barandiaran, 1961: 98). 

 
Oihartzunen (Lekuona: 89), ehorzketetan erabili den 

zikiroa “erotu egiten omen da eta ez omen da ona mendira 
bihaltzeko”: hilak nolabait bereganatu du. 
 

Hilarri batzuetan oraindo ikusten dira kriseiluak: 
Olarten Domusantuetan pizten zituzten (Kanposantutik etxera). 
Argia zein premiazkoa zen hildakoentzat erakusten du Ataunen 
ziotenak: “lastoarekin beraik ere, argi egiteko esaten omen 
dute arimek” (Barandiaran, 1923: 123). Larrabetzuako 
hilarrietan beti pizturik egoten zen argia ken ez zezaten 
norbaitek esan zuen “que las almas de los difuntos tenían 
tanta necesidad de luz como los vivos” (Barandiaran, 1960: 
197). 

Gipuzkoan ere bildu ditu Barandiaranek sineste berdinak: 
 
   Berastegin batzuk sinesten dute, norbait hiltzen 
danean, bere anima zeru bidean ondo ibiliko bada, argia 
behar duela. 
 Hortako inor hiltzen danean, familia behartsuenetakoa 
bada ere, argi asko piztutzen dizkiote elizan, hartako 
familia bakoitzari seinalatutako tokian. Toki horri 
sepultura deitzen diote. 
 Orain dela bi urte elizako Erretorak agindu zuen bi edo 
hiru argi bakarrik piztutzeko elizako paretak kearekin 
beztutzen zirelako; baino jendeek Erretoraren agindua ez 
zuen ondo hartu, eta lau edo bost aldiz elizako 
gurpitutik esan behar izan zuen. 
 Emakumeak batez ere hasarretu ziren bere hildakoen 
animak argirik gabe utzi behar zituztelako. 
 Egun haietan emakume batekin hizketatu nintzen, eta 
hasarre samar nola zegoen, galdetu nion hildakoen animak 
zerura joateko argia behar duela sinesten al zuen. 

   “Bai, behar ez balu ez genioke jarriko. Begira, nik 
dakidana da, oraindo denbora asko ez dela, mina zulo 
baten, (Bizkaian uste dut) lurrak minero mordoska bat 
hartu azpian hartu zuela. Minero haietako baten amak 
elizan egunero argia pizten zuela; egun bat bakarrik 
utzi omen zuen piztu gabe. Egun batzu pasata minero hura 
bizirik atera omen zuten lurpetik, eta esan omen zuen 
egun baten bakarrik jana, edana eta argi gabe egon zala. 
Kontuak aterata, egun hura bere amak argirik piztu ez 
ziona omen zen” (Barandiaran, 1961: 96). 
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Azken kondaira honek bururaino eramaten du bi munduen 
loturaren logika: hilen mundutik bizirik itzultzen ahal 
baita, hilak hona etortzen diren bezala biziak ere hara joan 
daitezke, bidaiak bi aldeetara egiten dira. Horrelako 
mentalitate eta ingurugiroaren barnean baizik ezin dira 
ulertu hilen agerkundeak eta haientzako emaitza materialak. 
 

Industriaurreko europar tradizioan erantzuna paganoak 
zein kristauak eman zaizkie beste munduaren kezkei. Vovelle-k 
dioenez XVIII. mendean ikuspide pagano zen oraindo nagusia 
Provenzan:  

 
 A cette inquiétude investie sous les formes parfois les 
plus étranges, la religion chrétienne, et en 
l'occurrence le catholicisme, ont apporté de longue date 
une réponse et cette réponse ritualisée n'a point rompu 
sans doute toutes attaches avec le fond de la pensée 
magique. (...) “Tout le mal se fait au cimetière”, dira 
des villageois de Haute-Provence l'exigeant janséniste 
de Senez, Mgr. Soanen, évoquant par là les absoutes 
répétées de pain et de vin qui se font sur les tombes 
l'année qui suit le décès. Mais ce rituel préchrétien 
(...) christianisé cohabite encore sans trop de heurt 
avec une lecture plus exigeante au rapport de la foi. 
(...) On découvre, au moment même parfois où on les 
proscrit, de très anciens rites funéraires, que le Moyen 
Age a conservés et pratiqués (Vovelle, 1974: 43-44). 

 
 
XV. A. 3. Hilen kultoa   

 
Zenduengandik begiratzeko neurriak edo haien laguntzeko 

emaitzak, otoitzak eta erritoak hilen kultoa ote dira? Hor da 
eztabaida. Heriotzaren kezka fenomeno unibertsala bada ere, 
hari emandako ihardespen guztiak ez direla egiazko kultoa 
esaten du Van Gennep-ek, ez behintzat Frantzian ezagutu 
dituenak: 

  
 C'est une erreur que de nommer “culte” des pratiques de 
propitiation ou de coercition destinées à empêcher l'âme 
des morts de revenir tourmenter les vivants, ou le dépôt 
sur le bûcher, dans la tombe ou le cercueil d'aliments 
ou de talismans pour assurer son voyage et son séjour 
dans l'au-delà. La crainte de morts ne s'identifie pas à 
un culte, bien que parfois la crainte ait déterminé la 
formation d'un culte (Van Gennep, 1946: 650). 

 
Bestelako eritzia du Vovelle-k (1969: 1602) ohidura 

horietaz: “on doit presque appeler le culte des morts dans la 
Provence traditionnelle”. Haren ustez, XVIII. mendeko 
hilarrietan finkatu zen “(le) nouveau culte des morts” 
(Vovelle, 1976: 128).  
 

Euskal Herriari buruz ohar hau egin du Douglass-ek: 
 
 En un sentido el complejo de sepulturia aparece como 
una forma de adoración a los antepasados o como un 
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recuerdo del culto a los mismos. (...) Pero algunas de 
sus manifestaciones sugieren que no nos encontramos ante 
un verdadero culto a los antepasados. (...) Son escasos 
los indicios que permiten suponer que los muertos 
desempeñan una función significativa en los asuntos de 
los vivos. Raras veces se reza por los muertos y no se 
les recuerda después de un corto espacio de tiempo. Se 
dice que hay casos de muertos que se han aparecido pero 
esto es raro y no supone que los vivos estén cohibidos 
en el cumplimiento de sus obligaciones para con los 
muertos sino más bien son los muertos los que tienen 
asuntos sin terminar en la tierra que les impiden 
descansar en paz (Douglass, 1973: 159-160). 

 
Harrigarria da Murelagan egiten ziren hileta-elizkizun, 

bederatziurren, urteurren eta abar guztiak deskribatu 
ondoren, Douglass-ek esatea hilak gutitan agertzen direla eta 
otoitz guti egiten dela haien. Otoitzak bai baitira, ugariak 
eta denetan gainera; nik ez dut besterik ikusi nire herrian. 
Beldurrak ez du baitezpada kultoa eragiten, noski, baina 
orain arte aipatu ditugun erritoetan hildakoen ikara baino 
gehiago ere bada, nire ustez.  
 
 
XV. A. 3. a. Hilen mesedeak 
 

Hilengatik egiten diren otoitzen helburua ez dabakarrik 
haien salbazioa lortzea, baizik eta mesedeak lortzea ere. 
Hilen egonezinaren beldurraz gain beste arrazoinak badira 
haien gogatzeko: emankortasunaren eta uztaren berme dira eta 
fabore preziatuak ardiesten ahal dituzte biziek beren 
laguntzaren truke: 

 
La nuit de mai a répandu sur la terre la foule des âmes. 
(...) Nous pouvons en conclure que cette venue massive 
des morts, à des dates périodiques, avait un rapport 
direct avec la croissance des céréales. La société 
demandait aux trépassés mieux que l'absence de maladie 
et de mort: la nourriture communale, ce qui, au fond, 
n'était que l'aspect positif du même voeu (Varagnac, 
1948: 228). 

 
Jendeen bizia eta ugaltasuna ere zenduen eskuetan ziren: 
 

   Nous pourrions retrouver autant de types de rites 
fécondants que nous avons reconnu de séjours funèbres 
possibles (Varagnac, 1948: 231). 

 
Sineste bera zen aintineko Grazian: 
  
 Derrière l'idée grecque que les femmes peuvent être 
fécondées par un dieu-serpent, nous discernons la 
croyance qu'elles peuvent être fécondées par les morts 
en forme de serpents. (...) 
 
 Légende largement répandue que des vierges ont conçu en 
mangeant une plante ou un animal, ou même simplement en 
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le mettant dans leur sein. (...) La plante ou l'animal 
était censée contenir l'âme d'un mort (Frazer, 1983a 
(1911): 257-260). 

 
Douglass-ek berak (1973: 99) erakusten du gaur egunean 

ere hildakoek emankortasunarekin zerikusia dutela: Murelagan, 
urtean hil bat izan den etxekoek gatza biltzen dute auzorik 
auzo, errogatibetan erabiltzeko; antropologoaren ustez, 
heriotzaren kutsaduren garbitzeko egiten dute. Nire ustez, 
eta errogatiben helburua emankortasuna lortzea dela jakinik, 
erritoaren esangura hau da: ugaltasuna hilen eskuetan 
delakoan, haien laguntza lortu nahi da hurbil duten norbaiten 
bitartez, senide baten bitartez.   
 
XV. A. 3. b. Otoitzak eta ospakizunak  
 

Murelagan ere otoitz egiten da hilen alde (Douglass, 
1973: 99), eta ez soilki arimen salbazio lortzeko, ezpabere 
arimei esker mesedeak ardiesteko; horregatik, arazo bereziak 
direnean, hiru-urrunak (hiru meza) atera eta kandelak pizten 
dizkiete elizako sepulturean.  

Santuen ezagugarri tipikoa da mesedeak egiteko ahala: 
zeruko dohatsuak arartekoak dira, mundu honetakoentzat Jainko 
guztiz ahaldunaren faboreak lortzen dituzte. Arimek santuek 
bezain ongi betetzen baitute lan hori, beste edozein santuri 
bezalaxe otoi egiten zaie: argindarra mozten denean, 
adibidez, laster etor dadin berriro; edota, iratzargailu 
faltan, goizean ordu jakin batean atzartzeko; azken metodo 
honek ez omen du hutsik egiten, Lapurdin ere ezagutzen dute, 
“goizeko bi oren ala hiruretan, nahi den tenorean” esnatzeko 
(Azkuek 1959 (1935), 183). Otoitz horiek kristautuak izatea 
ez da harritzekoa; funtsean, zenduen kultoan txertatu da 
santuena, hilobien eta errelikien inguruko gurtzean. 
Hainbesteraino parekatuak izan dira hilak santuekin, elizetan 
“arimen altareak” ere izan baitira, azken Kontzilioa arte 
gure herrietan, eta orain guti arte Provence-n Vovelle-k 
dioenez (1969); hartan esaten zituen apezak Hilen eguneko 
hiru mezak, Domusantu biharamunean.  
 

Preseski, Domusantutan eta Hilen egunean betetzen du 
publikoki zenduen kultoa Elizak berak. Ortodoxiaren arabera, 
zeruko dohatsuak edo zeruko bidean diren purgatorioko arimak 
bakarrik ohoratzen ditu; lehenei bitartekaritza eskatzen 
zaie, bigarrenei laguntza eskaintzen. Baina praktikan 
ezinezkoa izanik jakitea zein diren zeruan, zein purgatorioan 
eta zein infernuan, Elizak bidea ematen du hil guztien kultoa 
betetzeko. Eta denak kontent, heregian erori gabe tradizioari 
lasai jarraitzen ahal baitzaio. 

 Publikoki zein pribatuki, oso gogotik praktikatu eta 
praktikatzen da kulto hori, santuena baino artoskiago 
komunzki. Barandiaranek ohartarazten du haren munta, Zigako 
adibide batez:  

 
 Tal es la veneración que el pueblo siente por las almas 
de los difuntos, que no se contenta con rendirles 
homenaje el día 2 de Noviembre, señalado por la Iglesia 
para este fin, sino que, además, la Cofradía de ánimas 
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celebra una solemne función el mes de Mayo (Barandiaran, 
1923: 133). 

 
Douglass-ek dioenez (1973: 85), Domusantutan: “El 

derroche de luz que despiden centenares de chisporroteantes 
velas, es algo verdaderamente impresionante”.  

Orozkoko ehorzketa batzuk ere itzelak zirela esan du 
Marik. Orain askoz laburragoak dira, ez da gehiago ogia 
eramaten elizkizunetara eta elizako sepulturak desagertu 
dira. Gure zibilizazio industrialean gero eta gutxiago 
onartzen dira aintzineko molde handiosak; Van Gennep-ek 
berak, bere neutraltasuna utzita, kritika mikatza egiten die: 

  
 Le côté théâtral des enterrements se double, dans la 
paysannerie de chez nous, d'un souci fort ancré du 
protocole. (...) Une énorme vanité (sic) fait cortège 
aux défunts, vanité qui subsiste autour de leur tombe et 
que ceux qui les pleurent confondent ingénument avec le 
regret. Le prix du cercueil, la classe du service, (...) 
la pierre (tombale), (...) les fleurs, sont autant 
d'obligations posthumes qui engagent l'honneur de la 
parenté, jalousement épié par le voisinage. (Van Gennep, 
1946: 649). 

 
Galdegin genezaioke Van Gennep-i zergatik bataio, eztei 

edo beste hainbat “pasaiako errito”tako handikeriak ikustean 
ez den berdin harritzen, are gehiago berak azaldu baitu hilen 
honren zentzua, haien kalteetatik eta koleratik begiratzea. 
Horrez gain, bizien mina gainditzen ere laguntzen dute 
erritoek, Goody, Firth eta Gorer antropologoek ohartarazten 
duten legez (Douglass, 1973; 240): dolua eta haren inguruko 
zeremoniak atsekabearen eta auto-kulpabilizazioaren 
adierazpen kontrolatuak eta formalizatuak dira; auzo eta 
herritarren partehartzeak, erritualki finkaturik, laguntza 
handia ekartzen du heriotzak eragiten duen nahasmenduaren 
ondoan oreka psikiko berria ardiesteko.    

Amodioa, mina edo beldurra -eta ez dute elkar 
baztertzen-, edozein izanik ere hil hurkoak ohoratzeko zioa, 
erritoek eta sinesteek funtzio oso garrantzitsua betetzen 
dute, Bastideren ustez: 

 
 Il est bien évident que lorsque on compare une 
communauté primitive avec une communauté moderne, ce qui 
frappe l'observateur, c'est que dans la première les 
liens ne sont pas coupés entre les vivants, les morts et 
les dieux. (...) Tout au moins certains jours de 
l'année, comme la Toussaint, ou le Carnaval, ou encore 
aux Rameaux, l'armée des morts ou des esprits devait, un 
moment, se mêler à nouveau à la masse des hommes de la 
quotidienneté. La sécularisation consiste à fermer ces 
toutes dernières portes. Mais les morts et les dieux 
(...) reviennent comme “fantasmes”. Seulement alors que 
les Morts et les Dieux n'étaient pas dangereux, puisque 
leur venue était soumise à un contrôle de la 
collectivité, se faisait selon des règles strictes et 
traditionnelles, leur retour par la voie  clandestine 
des fantasmes, à travers la nuit de l'inconscient, 
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maintenant, et non plus au grand jour de la fête 
publique, est autrement dangereux pour la santé mentale 
(Bastide, 1965: 270). 

 
Eta halere, Domusantutan eta ehorzketetan da gutien 

nabaritzen gaurko sekularizazioa. Domusantuz hilerriak lorez 
estaltzen dira eta elizak inoiz baino beteagotzen. Ehorzketek 
betetzen duten funtzio sozial garrantzitsua erakusten du 
egunkarietako eskelek hartzen duten lekuak. Sinesteen arloan 
ere badirudi heriotzarenak besteak baino biziago direla: 
lehen bezala gaur egunean hilerriak beldurra sortarazten du, 
esan nahi baita hildakoak ager daitezkeen ustea badela 
nonbait.  
 
 
 
 
XV. B. Hilen agerpenak 
 
 

Sarrera luze honen ondoan Orozkon kontatutakoak hobeto 
kokatuko dira beren giroan. Hilen mundua hain hurbil eta 
haren muga hain iragankor izanik, erraz etortzen dira 
zenduak. Elizak ez du kondenatu edo gezurtatu hilen agerpenen 
sinestea, alderantziz, purgatorioaren doktrinan integratu du, 
eta ez da dudarik faktore horrek biziki lagundu duela haren 
atxikitzen. Baina batez ere, inork ez dezake herioa bazter 
utz, etengabeki berritzen den gertakari latza baita eta 
egoera psikologikoa ahulduan uzten baititu biziak. Berezkoa 
da zenduen agerpenak ugariak eta maizekoak izatea.  
 
 
XV. B. 1. Nork, non, nola 
 

Orozkoko Corpuseko hilen agerpenak bi tipotan bana 
daitezke. Lehenean hil berri batek bere ahaide edo ezagun 
bati urten dio, komunzki laguntza eskatzeko; bigarrenean, 
hildako anonimoak azaltzen dira. Banaketa hau beste batekin 
gurutzatzen da. Gehienetan purgatoriotik jalgitzeko laguntza 
eske etortzen dira hilak, eta hori ardietsita dena bere onera 
sartzen da berriz; hil horiek ez ohi dute kalterik egiten, 
parte-onetik datozela esaten da. Eta gero badira kondenatu 
edo parte-txarrekoen agerpen ikaragarriak, kalte egiten 
dutenak.  
 

Ontsalaz, edozein hilek urten dezake, ez du baldintza 
berezirik behar. Baina agertuei arretaz begiratzen badiegu 
maizetan aurkituko dugu zerbait larria haien heriotzan, 
berriemaileek ere azpimarratzen dutena. Istripuz edo 
ustegabez hil direnek azaltzeko joera dute; Ferminek dioenez 
(Jentil Zulon), jende “txarto hilda”, zuhaitz batek lehertuta 
edo horrelakoek urten zieten txondorretako ikazkinei. 
Erritoen faltak ekartzen duke arima erratuen azaltzea, 
Gennep-en ustez:  

 
 Généralement en France on croit que l'entrée du Paradis 
est interdite à celui qui, à sa sortie de ce monde, a 
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été privé de funérailles; et que les âmes des malheureux 
qui perdent la vie dans un accident imprévu, ou dont la 
mort subite ou violente n'a pas été accompagnée des 
voeux et des prières de leurs proches, sont condamnés à 
errer, sinon éternellement, du moins pendant une longue 
suite de siècles autour des lieux témoins de leurs 
derniers moments (Van Gennep, 1946: 798). 

 
Uste bera atxeman du Douglass-ek Murelagan (1973: 93): 

elurtza handia zelarik emakume zahar bat hil zen baserri 
batean, elizatik oso urrun; apezak ez zuen haraino joan nahi 
izan gorpuaren bila, eta herritarrek ez zuten begi onez 
ikusi; auzo hartako gizon batek esan zuen hilaren arima 
handik zebilela.  

Sofiren kontakizunetako bi agertu aski gazteak izan 
zitezkeen: bata (Ahiztak urten) niñi baten amaren ahizpa zen; 
bestea (Lagunak urten) gaztea zen dudarik gabe. Oihartzunen 
ere “andre gazte bat” bere koinatari azaltzen omen zitzaion, 
bultu baten itxuran (Lekuona, 1923: 83). Gazteen heriotzak, 
istripuzkoa bezala ordutik kanpokoa izanik, zaharrenenak 
baino nahasmendu handiago sortzen dute. Pentsatzekoa da meza 
eskatu baino areago goizegi hil direlako azaltzen direla hil 
gazteak, eta erritoen faltaren garrantzia ukatu gabe, 
arrengura existentzialagoa adierazten dutela: beren ondoeza 
edo ezadostasuna. Horregatik ikazkinek ezin dute gauza onik 
egin laguna hil duen zuhaitza txondorran erabilita (Jentil 
Zulon). Istripuz eta gazte hil zen Auto-stop Okondon 
istoriako neska: bi arrazoin bizien mundura bere kexua 
ekartzeko. Goizegi hil eta horretaz sumindurik direnek 
osatzen zuten “armada furiosa”, jendea ikaratzen zuen zenduen 
ostea (Ginzburg, 1992: 113).  
 

Noiznahi eta nonahi azaltzen ahal dira hilak; Bedian 
(Ispitzua, 1923: 17), edozein lekutan eta tenoretan jazoten 
dira. Baina badira leku eta ordu hautak. Zegaman, 
(Gorrochategui eta Aracama, 1923: 111) ilunabarrean edo gauez 
agertzen dira. Salzedon (Arredondo, 1923: 60) bideetan eta 
hilerriaren inguruan bereziki. Orozkon, ordua zehazten 
denean, gaua izaten da, hala nola Lagunak urten eta Jentil 
Zulon kontakizunetan.   

Eliza inguruetan jazoten dira usu agerketak, Moisesek 
esan zuen bezala (Miserere): gogoratu behar da elizetan 
zirela kanposantuak, eta hilak ez direla hain erraz lekutzen 
beren hilobitik. Basoa (Ikazkinak) eta bideetan ere gertatzen 
dira usu; preseski, errepidean kokatzen da agerpen bertsio 
modernoena: Auto-stop Okondon. Etxaldearen oposatua da basoa, 
Orozkon hala deitzen diote jenderik bizi ez den leku guztiei, 
oihana zein larra izan. Bideak basokoak dira, etxe gabeko 
uneak zeharkatzen duten neurrian; eta bestalde, bideko 
iragankortasuna etxeko egonkortasunari kontrajartzen zaio.  

Bidegurutzeak dira bidearen mamia, leku sakratuak 
Europako tradizioan, onerako zein txarrerako. Eite hori 
gurutzetik heldu zaie seguraski; ez kristauen gurutzetik, 
baina irudi horrek duen sinbologia orokorragotik:  

 
 Le symbole de la croix est une union des contraires, 
signe de totalisation. (...) Lieu de synthèse, ce centre 
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présente un visage ambigu: un aspect néfaste et un 
aspect favorable (Durand, 1969: 378 ). 

 
Urteteko peligro handiena kruzeroetan da, Sofik esan 

duenez (Bidegurutzetan). Ehorzketako erritoekin zerikusi 
handia dute bidegurutzeek: etxetik hurbilenean erretzen zen 
hilaren lastagia; gorpua elizara daroatenean, progua kruzero 
guztietan gelditu eta bakoitzean “Pater Noster” bana esaten 
zuen abadeak. Barandiaranek (1973b: 61) dio: “En Orozko el 
acompañamiento fúnebre se detiene en Ugarte (Zubiaga), en el 
crucero”. Ohidura bera jaso du Azkuek beste herrietan: 

 
 Andabidean zehar gorpua daroenean bidekurtze guztietan 
errespontsu bat esaten dau abadeak, bakoitzean bat 
(Aramaiona, Dima, Zumaia) (Azkue, 1959 (1935): 214). 
 
 
Urteteko hilek hartzen dituzten itxurak oso desberdinak 

dira. Bizian izan dutena zeukaketen Sofiren kondairetako 
emakumeak (Ahiztak urten eta Lagunak urten). Argia aipatu du 
Angelak (Gau-argiak). Sutan agertzen zen kondenatu bat 
(Kakoerrekan su eta gar). Itxura horiek maiz aurkitzen dira 
Euskal Herrian: Salzedon (Arredondo, 1923: 60) beren mortajaz 
jauntzita edo argi itxuraz; Oihartzunen aipatuak izan dira 
bultuak jadanik; eta berdin Ataunen, Barandiaranek dioenez: 

 
 Las apariciones (de difuntos) se hacían en varias 
formas: unos se representaban en forma de un gigantesco 
bulto negro, los más en forma humana vestidos con la 
ropa con que sus cadáveres habían sido amortajados. 
(...) A veces se oye decir que la persona a quien se 
aparece un difunto muere al poco tiempo (Barandiaran, 
1973b: 103). 

 
Bultuak eta abereak azaltzen ziren Ferminen Jentil Zulon 

kontakizunean, baina ez da segur zenduak zirela; irudi horiek 
hartzen dituzte gauekoek eta ireluek ere, eta ez da hori 
hilekin amankomun duten bakarra. Ginzburg-ek jatorri 
erritual-historikoak ematen dizkie hilen abere itxurei: 
aintzineko ihiztariek abereen hezurrak erritualki biltzen 
zituzten berpitz ahal zitezen eta ehiza agor ez zedin; 
sineste horren testuinguruan, 

 
 chaque animal qui se présentait à l'horizon était un 
animal ressuscité. D'où l'identification profonde entre 
animaux et morts: deux expressions de l'altérité. 
L'au-delà a été avant tout, littéralement, l'ailleurs. 
La mort peut être considérée comme un cas particulier de 
l'absence (Ginzburg, 1992: 260). 

 
Marik esan duenez (Txoria), haren amari txori itxuraz 

agertzen zitzaion etxeko hil bat. Thompson-en E 732 motiboa, 
“Soul in form of bird”, Germanian, Grezian, Irlandan, 
Islandian, Siberian, Egipton, Japonian eta eslaboen artean 
aurkitzen da. Frantzian irudi hori hartzen dute maizen arimek 
(Van Gennep, 1946: 794) eta hartaz ohar egiten du Sébillot-ek 
(1968c: 209): “La conception selon laquelle l'âme se présente 
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sous l'aspect d'un oiseau a été souvent relevée”. Leku 
askotan uste dute arima txori gisa joaten dela gorputzetik: 

 
 On se représente souvent l'âme comme un oiseau prêt à 
prendre son vol. Une telle conception (...) se rencontre 
encore dans la poésie sous forme de métaphore (Frazer, 
1981 (1911): 504). 

 
Txoriak arimaren airekotasuna edo arintasuna konnotatzen 

du, naski (Durand, 1969: 144-147). Lagunak urten tipoko 
kontakizun zenbaitetan, uso itxuraz ikusten da purgatoriotik 
zerura doan arima. Hegaztiak, bestalde, psikoponpoak izaten 
dira, eta ez beti zerutiarrak; Atarrabio apez sorginak hil 
aurretik iragarri zuen bere bihotza bele batek eramaten 
bazuen inpernura joana zela, uso batek eramaten bazuen, 
zerura; eta usoak hartu zuen (Barandiaran 1973a: 440-444).  
 

Ikusten ez diren hotsaren bidez ere adieraz dezakete 
beren presentzia hilek, hala nola Miserere kontakizunean. Eta 
bakar batzuetan usainaren bidez (Olio usaina). 
 
 
XV. B. 2. Purgatorioko parte-onekoen agerpenak 
 

Hil ezagunen eta ezezagunen agerpenak bereizten ahal 
direla esan dut gorago; horrekin batera beste bereizketa bat 
ere bada: parte-onekoenak eta parte-txarrekoenak. Bi erizpide 
horiek kontutan harturik, hiru multzotan banatu ditut hemen 
agertzen direnak: lehenean parte-oneko ezagunak daude, 
bigarrenean parte-txarreko ezagunak, hirugarrenean ezezagunak 
oro. 
 

Destenoreko herioaren arrengura agertzeko zioa 
litzatekeela ikusi dugu jadanik. Halere, purgatoriotik 
jalgitzeko otoitzen edo mezen premia aipatzen da esplizitoki; 
horrela da Sofik esandako Ahiztak urten eta Lagunak urten 
kontakizunetan, beren generoan tipikoenetakoak. Kontaezinak 
dira antzeko kondairak; hona Sofiren auzoan berean bizi izan 
zen Olarteko Jose Mari Sautuak hirurogei bat urte lehenago 
kontatu zuena: 

 Un hombre del caserío de Santuena, del barrio de 
Aranguren, iba una vez a la iglesia de Olarte, y en 
pleno día con sol veía junto a sí dos sombras humanas, 
las cuales le acompañaron hasta la pila del agua bendita 
que hay en la puerta de la iglesia. A la vuelta le 
ocurrió lo mismo hasta llegar a la cruz que había en 
Aranguren. Extrañado del suceso refirióselo al señor 
cura. Esta le dijo que la segunda sombra era la del alma 
de algún difunto, y que le preguntara qué se le ofrecía 
si volvía a verla. Hízolo así, y la sombra le contestó 
que le hacía falta una misa que en vida había prometido 
mandaría celebrar en el altar del Rosario de la iglesia 
de Olarte, pero que había muerto sin cumplir su promesa. 
El de Santuene hizo celebrar la misa y él mismo asistió 
a ella. Durante el sacrificio vio en la iglesia una 
paloma blanca que volaba alrededor del retablo del 
altar, hasta que al comulgar el sacerdote, subió y 
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desapareció. Al salir de la iglesia volvió a ver la 
sombra. Alargole un pañuelo para despedirse de ella. La 
sombra lo tocó y dejó impresa en él la huella de su mano 
(Barandiaran, 1973b: 59). 

 
 

Hilen azalpenak kontatzen dituzten istoriak mitoaren 
berraragitzeak dira, errespetu eta beldurra iradokitzen dute. 
Lagunak urten oso gertaera hurbila da Sofirentzat, kondaira 
erreferentziala. Haren egiatasuna bermatzeko zehaztasun 
guztiak ematen ditu: lekukoek zer lokarri hestua zuten 
protagonistekin (etxe berean bizi ziren, elkarri laguntza 
ematen zioten) eta berriemailearekin (haren aitita-amamak 
ziren), nola gertatu ziren gauzak zehazki (noiz eta non sartu 
zen monja protagonista) eta nola egiaren froga zen mokanes 
errea, Ibarrako Palazioan denek ikusi ahal zuten errelikia 
ikugarria. Kasik gertakariak berak bezain munta handia 
hartzen dute datu horiek, eta gauzak aspalditxoan agituak 
izan arren, bizituak bailira kontatuak dira.  
 
 
 
XV. B. 2. a. Bada-ezpadako neurriak  
 

Tipo honetako kondairek agertuarekin komunikatzeko modu 
kodifikatua adierazten dute. Beti zer eskatzen duen galdegin 
behar zaio, haren nahia betetzen ahal izateko. Nafarroa 
Behereko “arima erratuak” ez dira ikusten, baina haien 
azantza entzuten denean ozenki galdegin behar zaie: “Zein 
arrengura duk?” eta gero eskatutakoa bete (Barandiaran, 
1962b: 86). Hitanoa erabili behar dela beti esaten dute 
Zegaman (Gorrochategi & Aracama: 111) eta, Orozkon bezala, 
hila infernutik baldin badatorren ere, esan behar zaio: “Zer 
ofrezitzentzak? Parte-onekoa bahaiz hitz egizak, eta bestela 
berriz zazpi estatuz alde egizak”. Galdera bera egiten zuten 
Murelagan: “Parte-onekoa bazara zer gura dozun esaizu, parte 
txarrekoa bazara zoaz nigandik zazpi estatuan” (Azkue, 1959: 
183). Eta Galarretan:  

 
 Para evitar tales apariciones dicen que cuando un 
difunto se aparece en forma de luz se le ha de 
preguntar: “De parte de Dios o de parte del diablo?” Si 
no es de parte del diablo contestará: “de parte de 
Dios”. Entonces se le preguntará a ver que quiere 
(Sánchez de Adana, 1923: 60). 

 
Parte-txarrekoei hurbiltzeak herioa ekar dezake, ekarri 

ere, eta horren ekiditeko formula hil ala bizikoa da: fraile 
batek aholkatu zion Orozkoko kridari. Baina parte-onekoak ere 
ez dira onak hurbilegi direnean. Oihartzunen (Lekuona, 1923: 
89) esan behar zaie: “zazpi estadioz aurretik zaude eta esazu 
zer nahi duzun”, bestela arima gainera etortzen da, nahiz eta 
parte-txarrekoa ez izan. Ataunen berdintsu gertatzen ahal da: 

  
 La primeras palabras que se dirijan a un aparecido 
deben de ser estas: zazpi estatuz ez ari alde, eta 
aurretik. Si en vez de 'aurretik' se dice 'atzetik' el 
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aparecido monta sobre los hombros del vivo (Barandiaran, 
1973a: 103). 

 
Argi da edozein hilen ikutua ekidin behar dela, parte-

txarrekoena zein parte-onekoena, eta biok direla 
arriskutsuak, neurri berdinean ez bada ere. Sébillot-ek 
edozein agerpenen lanjerra aipatzen du: 

 
 (Il existe) plusieurs conjurations pour neutraliser les 
dangereuses rencontres. (...) En Basse Bretagne on se 
garantit des fantômes en leur criant: “Si tu viens de la 
part de Dieu exprime ton désir; si tu viens de celle du 
diable, va-t-en dans ta route comme moi dans la mienne” 
(Sébillot, 1968a (1904): 182-83).  

 
Purgatoriotik zeruko bidean den arimari ere ihes egin 

behar zaio. Haren eskaera bete eta, eskerrak bihurtzeko eskua 
luzatzen badu, mokanesa ematen zaio eskuaren orde. Horrela 
egin zuen Orozkoko kridak (Lagunak urten); eta arrazoina 
bada, haren eskua suzkoa delako. Azkuek ere dio (1959: 183) 
“arima bati ez zaiola eskua eman behar, painuelua eman eta 
eskuarekin erreta lagatzen du”. Zeberion (Etxebarria Ayesta, 
1991: 351) arimak berak eskatu zuen painuelua, eta berdin 
Bermeon: 

 
 Askotan agertuten dira holan hil eikoen arimak. Eta 
agertuten jakonari esaten ei dautsoe: “Pañuelurik 
badaukazu? - Bai - Ekazu ba, mesedez”. Eta pañuelua 
arimeak ukuten dautsonean, erre egiten ei da. Orduan 
arimeak esaten ei dautso: “Lagun egidazu mesedez San 
Juanera (Gaztelugatxera) neure bizian egin eiko promes 
bat kunpliduten”. (...) Eta San Juanen, gaua izan arren, 
ateak bere zabalik egoten ei dira. Eta promesa kunplidu 
eta gero arima eta laguna etorten ei dira lehengo 
lekura, eta orduan arimeak esaten ei dautso: “Eskua 
ekazu”. Eta eskua ez ei da bero egoten. Ha arimeak 
esaten ei dautso: “Orain banoa zerura eta eskarrik asko 
zeuri” (Barandiaran, 1960: 71). 

 
Purgatoriokoek utzitako errelikiak oso ugariak dira 

kristau herrietan (Le Goff 1981: 411): zaharrenak XIII. 
mendekoak dira eta berrienak XX. mendearen erdikoak; Erromako 
purgatorioaren museoan dira bilduak haietarik asko. 
Historiegileak (1981: 428) aipatu XVI. mendeko kondaira batek 
dioenez, arima batek bere hatzamarrak markatu zizkion lepoan 
lagun bati, eta hartaz hil zen. Hil guztiek badutela zerbait 
beldurgarria; purgatoriokoek ere, Elizarentzat dohatsugaiak 
izan arren, beren suzko markak direla-eta inpernutar zerbait 
itxura dute beti. Nik hasteko, Sofiren Lagunak urten entzun 
nuenean, parte-txarraren usaina hartu nizkion marka erreei, 
inpernuko zerbaiten adierazle zirelakoan. Bestalde, hamar 
hatz erreen motiboa oso zabala eta ospetsua da eta, geroago 
ikusiko dugunez, ez da soilki agertzen purgatorioko parte-
onekoei lotuta. 
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XV. B. 2. b. Egitura 
 

Sofik kontatu agerpenak salbazio baten kondairak diren 
neurrian, haien ikertzeko Propp-ek (1928) ipuinentzat 
proposatu funtzioak erabiltzen ahal ditugu. Ez dira ipuin 
miresgarriak, baina badira biktima bat eta hura salbatzen 
duen heroi bat. Eta bereziki, Propp-en analisia baliagarria 
izango da geroago parte-txarrekoen agerpenekin (Kakoerrekan 
su eta gar) konparatzeko. Lagunak urten hartuko dut 
analisagai. 
 

Pertsonaiak: 
- Heroia: krida. 
- Eskaera egilea: lagun hila.  
- Laguntzailea: frailea.  
- Gaizkina: ez da, baina eskaera egileak berak badu alderdi  
     kaltegarri zerbait.  
 

Funtzioak:  
- Gaiztakeria (A): ez da, haren lekuan ments bat da. 
- Mentsa (a): hilak zerua ardietsi gura du. 
- Heroiari hel egitea (B): hilak bere beharra azaltzen du. 
- Heroiak onartzen du (C): kridak zerbait egingo duela       
     erabakitzen du. 
- Heroiaren abiatzea (8): krida frailearengana joaten da. 
- Laguntzailearen emaitza (F): fraileak eskaera 
interpretatzen    du eta aholkuak eman: zer formula erabili 
behar duen, meza      ateratzeko, eta ez ikutzeko. 
- Mentsaren erreparazioa (K): kridak meza ateratzen du, eta  
     laguna zerura doa. 
- Eskaera egilea kaltegarria ere den ber, heroia haren 
alderdi    horri garaitzen zaio (J): kridak, formula eta 
mokanesaren       bidez, hildakoaren arriskuak ekiditen ditu. 
 
 
XV. B. 3. Infernuko parte-txarrekoen agerpenak  
 

Kakoerrekan su eta gar agertzen zen Lakamux infernutik 
heldu da, parte-txarreko tipikoa da. Kontakizunak aipamen 
berezia merezi du, bere estrukturan eta edukian atxematen 
diren zentzuengatik.  

Oso ugariak dira mitologian bere bizian gaiztoak izan 
eta hil ondoan azaltzen direnak (Sébillot, 1968a: 190; 1968d: 
441 eta 454). Haien agerpenak kaltegarriak izaten dira: 

  
 En Basse-Bretagne, on connaît de méchants morts qui ont 
commis des actes coupables, et dont on ne peut 
débarrasser le pays où ils exercent leur malfaisance 
qu'en les conjurant (Sébillot, 1968a (1904): 168). 
 
Elizaren doktrinaren arabera purgatoriokoei bakarrik 

eman dakieke laguntza. Alta, Lakamux infernutik etorri zen 
laguntza eske sutan eta gedarrez eta, inguruko jendeak 
arrenguratzen baitziren, fraile batek joan behar izan zuen 
habitua kentzera: herritarrak libratu zituen fraileak baina 
hartaz hil zen, eta agertua infernura itzuli zatekeen, bere 
oinazeak doi bat gozaturik.  
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Istoriaren esanahia hobetu ulertzeko beharrezkoak dira 
Sofik esan ez zituen zehaztasunak eta Barandiaranek 1923an 
argitaratu “Creencias y ritos funerarios en Orozko” 
artikuluan aurkitzen ditugu: zergatik eskatzen zuen hildakoak 
habitua ken ziezaiotela. Kondaira Torrelandan kokatzen da, 
Kakoerreka ondoan: 

  
 La mortaja usual es el hábito de la orden de la Merced. 
Hay que advertir que en el barrio (Ibarra: hango 
informazio gehienak Pedro Maria de Sautua Olartekoak 
eman zituen) existe un convento de religiosas de la 
Merced. Antes se usaba también el hábito de San 
Francisco como mortaja para hombres.  
... 
 La creencia en las apariciones de los difuntos está 
bastante extendida. Dicen que tales apariciones tienen 
lugar generalmente en los bidekurtze. La persona a quien 
se aparece un difunto no condenado se halla en estado de 
gracia. 
 El condenado, cuyo cadáver ha sido amortajado con 
hábito de religión, sufre más por esto en el infierno. 
 Un condenado hizo su aparición en el río de Orozko, 
cerca de la ermita de Santa Magdalena de Torrelanda, y 
rogó a una persona que pasaba por allí le quitase el 
hábito con que estaba amortajado. El transeúnte se lo 
quitó con un kako a vara que terminaba en gancho 
(Barandiaran, 1973b: 57-61). 

 
Ataunen adierazten dutenez, kondenatuek mortajako 

habitua ken diezaieten eskatzen dute, “a fin de aminorar las 
penas del infierno” (Barandiaran, 1973b: 103). Zegaman zentzu 
bereko eskaera egiten dute kondenatuek: 

  
 Si se trata de un condenado, suplica que no se ore por 
él y que se le quite el hábito que lleva de mortaja. 
Para esto hay que hacer uso del cardo (astalarra). El 
que ejecuta esta operación no goza más de buena salud 
(Gorrochategui & Aracama, 1923: 111). 

 
Azkuek jaso duen kondaira batean hobeto zehazten da 

nolakoa den habituak kondenatuari eragiten dion oinazea. 
Barakaldo aldean tzakurtzar bat agertzen zen gauez, 
musturrean zuzi bat zuela, sua eta garra zeriola; hiltamuan 
zegoen emakume baten semea etxera joan behar zuen bakarrik, 
gauez; apezak gaztigatu zion tzakurra topatzekotan gurutze 
batez obo bat egin eta haren barnetik esan ziezaiola: “Parte 
onekoa bazara hurreratu zaitez eta zer behar duzun esaidazu. 
Parte txarrekoa bazara zazpi estatuan ez zakidaz hurreratu”. 
Gurutzea eskuetan abiatu zen mutila, tzakurtzarra azaldu eta 
esan zion nor zen eta nola kondenatua zen beste baten sorotik 
lurra hartzeagatik; gero hauxe eskatu zion: 

 - Txakur arpegidun izan arren, hil-jantzitzat soineratu 
eusten habitu honexek berotasun ikaragarria emoten 
jaustak eta eskuetako kurutze horrezaz ken niri soineko 
hau. 
 Mutilak ozta-ozta kendu eutsan txakur irudidun 
zoritxarrekoari bere soinekoa. Ostendu jakon ikaragarri 
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hori betiko, eta mutila ikara gorritan ogean sartu eta 
ez zan gehiago jagi (Azkue, 1966 (1942): 364). 

 
Bretainiako ipuin batean (“Yann heb aon” edo “Yann 

beldur gabea”, Massignon: 1983) otoitzak die oinazea ematen 
kondenatuei. Yann apezaren iloba da eta, beldurra zer den 
ikasteko gaua elizan pasatzen dagoela, aurreko apeza zena 
agertu zaio: kalitz bat lapurtu zuela eta horregatik 
kondenatua dela esan dio, baita eskatu ere bere osaba apezari 
esateko ez zezala gehiago haren alde otoitz egin, otoitz 
gehiago eta infernuan oinaze handiagoak sofritzen ditu-eta. 

Otoitzak bezala, hildakoa salbatzeko helburua du 
habituak: 

  
 Euskal Herriko toki gehienetan askok beren ahaideen 
gorpuari hil-jantzitzat fraile eta monjen soinekoak 
ezartzen dizkiete. Alemanian ere ohitura hau badute. 
Horrela azken egunean Epaile eskertsua izango dutela 
uste du Herriak (Azkue, 1959 (1935): 230).  
 
Ez batak, ez besteak ez diote espero zitekeen laguntza 

eman zenduari eta, alferrikakoak izateaz gain, egin behar 
luketenaren kontrarioa egiten dute: kondenatua salbatu orde 
inpernuko penak areagotzen dizkiote.  
 
 
XV. B. 3. a. Bi ahoko armak 
 

Kakoerrekako istorioak lorpen bat kontatzen du -Lakamux 
ez baitzen gehiago agertu- eta bi hutsegite: lehenik, 
habituak huts egin du eta, bigarrenik, harek sortu kaltea 
erremediatzeko erabili den tresnak (kakoak) ez du balio izan 
beste mundukoekiko kontaktuak dakarren heriotza galarazteko. 
  

Kristianismotik begiratuta, infrentzuzkoak dira 
habituaren eta otoitzaren ondorioak: Elizak salbaziorako 
eskaintzen dituen tresnak efikazak izan orde kaltegarriak 
dira. Eta kasua oso interesgarria da, erakusten duelako 
baliabide magikoek balio bikoitzak izan ditzaketela eta kausa 
berak ondorio oposatuak ekar ditzakeela, onak zein txarrak, 
noiz nola. Aldagarritasun horri “pivotement du sacré” deitzen 
dio Van Gennep-ek, eta psikologoek anbibalentzia. Ikerketa 
honetan zehar maizetan aurkituko ditugu printzipio horren 
gauzatzea eta haren ez-usteko ondorioak, modu eta maila oso 
desberdinetan (ikus XXI. kap. “Armak”).  

Bigarren hutsegitea kakoarena da, eta Azkueren bertsioan 
gurutzearena: kaltegarriak izan gabe, alferrik erabili izan 
dira bi tresna horiek, ez dute behar bezalako babesa eman. 
Kakoaren helburua hildakoekiko kontaktua ekiditea eta haien 
kaltetik begiratzea da, arimei luzatzen zaien mokanesak 
bezalaxe. Horrez gain, makilaren funtzio ere du, arma bat da, 
eta haren erabilerak borroka itxura ematen dio frailearen 
ekintzari. Makila beste mundukoen kontrako arma gisa 
erabiltzen da: Iratiko Salbatoreko “Meza misteriotsua”n 
(Barbier, 1984 (1931): 124; Azkue 1966 (1942): 246) artzainek 
elizan argia ikusirik eta beldurturik, hara joan ziren 
otoizka eta makilez armatuta; apez bat zen, bere mezarako 
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erantzuleen bila zebilela zeruan sartzea izateko. Artzainek 
ahal bezala “et cum spiritu tuo” edo “amen” ihardetsi zuten 
eta apeza zerura joan zen. Urte hartan sekulako bildotsak 
izan zituzten artzainek.  
 

Parte-txarrekoaren ikara izan zen Kakoerrekako kakoak 
menderatu ezin izan zuen gaitza: ikaraz hil zen frailea, 
“odolak pasatu jakozan” dio Sofik eta, konklusio gisa, 
“hestura da gauzea gero, izan bere gero”. Aski ohizkoak dira 
mitologian beldurrezko heriotzak, arestiko Barakaldokoa 
legez; Barandiaranek (1960: 73) antzeko adibide bat dakar: 
Bermeon 1883an, parte-txarreko bat agertu zitzaion gizon 
bati, Gaztelugatxeraino lagun ziezaiola eskatuz; lagundu zuen 
eta halako baten ikusi zuen behi bat zetorkiola, su zeriola; 
adar bietatik oratu zion eta behia menditik joan zen saltuka, 
juzturia legez, gizona adarretan zeroala. Herrira heldu ziren 
eta, danak ikaratuta, abadeak konjurua bota zuen: horragaz 
iges egin zuen behiak, baina gizona gaixoturik joan zen 
etxera eta laster hil zen hango beldurragaz. 

 
Testuinguru desberdinetan ere badira ikarazko heriotzak. 

Apustua eginda Izarraitzeko Aitz-Beltz lezeraino hurbildu zen 
gizon bati hango “sierpia”k urten zion eta etxera joanda 
laster hil zen (Peña Santiago: 1989: 153). Arbotiko Lamin 
zuloko altxorraren bila sartu ziren bi lagunek buru-motz bat 
zaldi zuri baten gainean ikusi zuten eta “lotsadura hartarik” 
hil ziren  (Cerquand, 1986 (1874): 36). Halaber, Altzaiko 
Herensugea kalitu zuen heroia, monstruoaren hüxtüak (tuak) 
odola ur bilakarazirik, ohean sartu eta hil; beste bertsio 
batean lotseriaz hil zen (Cerquand, 1986: 94-97). 
XV. B. 3. b. Purgatoriotarrak eta infernutarrak  
 

Lagunak urten tipoko istorietan purgatoriotik datozenek 
alderdi kaltegarri zerbait badutela ikusi da gorago. Eite 
hori azkarragoa da Kakoerrekan su eta gar kondenatuarengan 
eta infernutarren kontrako borroka argiago da haren 
kondairan. Baina funtsean, parte-onekoen zein parte-
txarrekoen kontakizunetan egiturak eta edukiak aski antzekoak 
dira, diferentzia gradukoa da bakarrik.  
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 Kakoerrekako kondairaren egitura aski konplexua da, 
funtzio eta pertsonaia zenbait bikunduak direlarik. 
Pertsonaietan, bi dira eskaera edo hel egileak, Lakamux 
lehenik eta, harek dakarren asaldaduraren ondorioz, herria. 
Ondorioz, frailearen egintzak bi eskaerari erantzuten die: 
Lakamux libratzen du habitutik eta herria libratzen du 
Lakamuxetik. Lakamux eskaera egilea da alde batetik, eta 
gaizkina bestetik. Horien harian, Kakoerrekan su eta gar 
konpara daiteke Lagunak urten istoriarekin.  
 

 
 

Amaiera da bi istorien arteko desberdintasun nabariena. 
Lagunarena ongi bukatzen da: hildakoa parte-onekoa izanik, 
haren kalte ekidin daiteke; frailearena, aldiz, heriotzak 
markatzen du: parte-txarrekoaren gaitza ezin izan da 

Lagunak urten 
 
Pertsonaiak: 
- Heroia (krida)  
- Eskaera egilea (lagun     
    hila)  
- Laguntzailea (frailea)  
 
 
Funtzioak:  
- Mentsa (a): hildakoak     
    laguntza behar du.  
- (Gaiztakeria: hildakoaren 
    alderdi kaltegarria). 
- Heroiari hel egitea (B):  
    lagun hilak bere beharra 
azaltzen du. 
 
 
 
- Heroiak deia entzuten du 
    (C): kridak zerbait     
    egingo duela erabakitzen 
    du. 
 
- Heroiaren abiatzea (8):   
    krida frailearen gana   
      joaten da. 
- Laguntzailearen emaitza   
    (F): frailearen aholkuak 
     (formula eta mokanesa) 
- Mentsaren erreparazioa    
    (K): kridak meza 
ateratzen du. 
- (Garaipena (J):           
    hildakoaren alderdi     
      gaiztotik begiratu,   
        mokanesari esker). 
 

 Kakoerrekan 
 
Pertsonaiak: 
- Heroia (frailea) 
- Eskaera egilea1 (Lakamux) 
- Eskaera egilea2 (herria) 
- Laguntzailea (frailea) 
- Gaizkina (Lakamux) 
 
Funtzioak: 
- Mentsa (a): Lakamuxek     
    laguntza behar du. 
- Gaiztakeria (A): Lakamuxek 
   urten du. 
- Heroiari hel egitea1 (B):  
   Lakamuxek bere oinazea 
adierazten du. 
- Heroiari hel egitea2 (B):  
     herriak bere ezinegona 

       azaltzen du. 
- Heroiak bi deiak entzuten 
    ditu: fraileak, herria  
      libratzeko (C1),Lakamux 
      libratzera (C2) joatea 
      onartzen du. 
- Heroiaren abiatzea (8):  
  fraileak bere tresnen     
   (armen) laguntza hartzen 

     du. 
 
 
- Mentsaren erreparazioa    
    (K): Fraileak habitua   
      kentzen lortzen du. 
- Garaipena (J): Fraileak   
    gaizkina ohiltzen du. 
- Derrota (-J): heroia      
    hiltzen da, kakoa gora- 
      behera. 
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galerazi. Baina batez ere egituraren azterketak gorago 
postulatu dena egiaztatzen du: hildako guztiak lanjerosak 
dira eta haietatik nola babestu esaten dute kondairek.  
 
 
XV. B. 3. c. Borroka eta sakrifizioa 
 

Altzaiko herensugeak triskantza izugarriak egiten zituen 
inguruko kabaletan, harik eta polbora erabiliz akabatu zuen 
arte Atagiko zaldunak; eta hartaz hil zen gaztea. Zaldunak 
eta Orozkoko fraileak berdin egiten dute: herriari kalte 
egiten zion munstroa borrokatu eta kalitu edo ohildu. Garaile 
izan ziren biok, heroi salbatzaileak; baina garaipena lortu 
eta laster hilko dira, Atagikoa “odola ur bilakarazirik”, 
Orozkokoa “odolak pasaturik”. Heriotzaz ordaindu dute, eta 
garaipena sakrifizio bilakatu da.  

Heroi mitiko askoren saria da hori. Mauss-en arabera 
(1968, I: 291-93), jainkoaren sakrifizioaren aldaera da 
munstroaren kontrako borroka, bi protagonistak izaki dibinoak 
direlarik; teomakia horietan heroiak bizirik eta osorik 
irauten badu batzutan (hala nola Babiloniako Mardukek Kaosen 
aurka, Perseok Gorgonaren aurka etabar), askotan garaitu eta 
hil egiten da, Herkules bezala Tiphonen hatsak itorik.  

Orozkoko agerpenak eragiten zituen kalteak oso handiak 
ez izan arren (oihu egiten zuen), inpernutar hori izaki 
ktoniko ikaragarritzat senditua da, betirako inpernura egotzi 
beharrekoa, eta Frailearen ekintzak bere xedea bete du, 
heroiaren borrokaren funtzioa du, kolektibitatearen interesen 
aldekoa, ez indibiduala. Ekintzaren inplikazio sozialean 
datza Sofiren kondairaren interes berezia, tipo bereko beste 
bertsioetan ez baitugu zehaztasun hori aurkitzen: 
Barandiaranek argitaratu duenak, Sofirenaren kokaleku bera 
izan arren, ez du erakusten herritarren aldeko misiorik edo 
sakrifiziorik; motibo, pertsonaia eta egitura berdinak 
erabiliz, dimentsio mitikoa askoz handiagoa lortu du 
Sofirenak.  

Eta gertakariaren garrantzia azpimarratzeko geratu da 
betirako Kakoerrekaren toponimoa, mito salbatzailea 
etiologikoa ere badelarik. XVII. kapituluan (“Truketak”) 
ikusiko dugu nola jentilen kontrako beste borroka 
salbatzailean ere arma-tresnak (palankak, kakoen oso 
antzekoak) eponimo bilakatuko diren eta deitura sortuko 
duten.  

 
 
XV. B. 4. Ezezagunen agerpenak  
 

Douglass-ek dio purgatorioan dauden ezagunen arimak 
bakarrik agertzen direla: 

  
 Los aparecidos son personas con las que mediaba una 
relación personal, es decir, no se trata de aparecidos 
anónimos y (...) se trata siempre de personas que 
todavía se encuentran en una fase transitoria o 
purgativa. La almas que están en el cielo o en el 
infierno no se aparecen a los vivos (Douglass, 1973: 
98). 
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Badakigu ez dela horrela, inpernutarrak berdin etortzen 
direla, Orozkon bezala leku askotan gehiago. Eta hildako 
“anonimoak” ere azaltzen direla ikusiko dugu: batzuetan 
purgatoriokoak direla zehazten dute berriemaileek; besteetan 
ez dakite nondik datozen eta zertarako.  
 

Itxurak desberdinak eta biziki lanbrotsuak dira maizetan 
ezezagunen agerpenenak: bultuak, argiak edo abereak, esate 
baterako. Ikusi gabe, entzun ere egiten dira, hala nola 
oihuak eta lanturuak. Usaintzen direnak ere badira, olio 
usaina bezala.  

Horrelako topaketak kontatzen dituzten istoriak oso 
laburrak izaten dira, egitura oso sinplea dute eta haien 
amaiera ihesa izaten da; sekulako asaldadura sortzen dute eta 
komunzki inork ez die aurre egiten. Zergaitia Thompson-en E 
265.3 motiboaren izenburuak iragartzen du: “Meeting gost 
causes death”.  
 
 
XV. B. 4. a. Gau-argiak eta olio usaina 
 

Purgatorioko arimak, ez indibidualki baina kolektiboki, 
gau-argi eta olio usain gisa agertzen ziren Orozkon; beldur 
itzela eragiten zuten Angelak esan duenez, jendeek uste zuten 
penaz ibiltzen zirela eta denak otoizka hasten ziren. 

Hildako ezagunak usu etxe inguruan azaltzen dirala ikusi 
dugu; gau-argiek, berriz, basoko joera dute Orozkon eta 
badakigu basoa etxaldearen oposatua dela. Banaketa bera 
egiten du Varagnac-ek (1948: 261-63): oihanak Europako une 
gehienak estaltzen zituen garaian, bizien eremua zen haiek 
lantzen eta okupatzen zituzten soroak (la campagne); basoak 
(le désert) hilenak ziren.  
 

Argien agerpenak oso ospetsuak dira. Thompson-en E 742 
motiboa, “Soul as light”, Islandian, Kanadan, Frantzian, 
Espainian, judu eta eskimalen artean atxematen da; haren 
aldakin bat da gau-argia, E 742.2: “Soul as wio-o-the-wisp. 
Appears as a ball or fire or a figure in a fiery garment”. 
Frantzian parte-txarrekoak zirela uste du Sébillot-ek: 

 
 Le feu follet du pays de Baugé (Maine-et-Loire), (...) 
c'est tantôt l'âme d'un trépassé qui revient pour nuire 
aux passants, tantôt celle d'un damné qui tourmenté en 
enfer réclame des prières et des messes, tantôt c'est 
l'oeuvre d'un sorcier qui essaie d'effrayer ou d'égarer 
les voyageurs (Sébillot, 1968b (1904): 348). 

 
Usainaren agerpenik ez dut aurkitu Euskal Herritik 

kanpoan, baina bai olioaren eta hildakoen arteko lotura. 
“Olioak” ematen dizkio apezak hiltzear dagoenari, eta 
oliokoak izaten ziren Domusantu egunean hilobietan pizten 
ziren argiak; eta gorago ikusi dugu Bohemian eta Tirolen 
kriseiluetako koipez igurtzen dituztela purgatoriokoek beren 
erredurak gozatzeko (Frazer, 1983a: 448). Preseski, olioaren 
erabilera inbertsoa aurkitu du Azkuek Euskal Herrian: 
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   Bide kurtzetan sarri egun sentian eta ilunkeran olio 

usaina lakoa, hatsa egoten da; eta Purgatorioko arimak 
han prekituten egoten direlako errezatu egin behar jake. 
Mendian ere jazoten da hau (Bizkaian eta Zuberoan 
Barkoxen). Amezketan “argi ilunen” usaia deitzen diote: 
“Mundua erruera gainean dabil eta erruera hark ematen du 
usai hau” (Azkue, 1959 (1935): 258). 

 
 

Hilen eta olioaren lotura egiten dute Bedian ere 
(Ispitzua, 1923: 19): emakume hil batek Begoñan meza bat 
eskatu zion ezagun bati; apezak hari esan zion “eskua 
eskatuten baeutsen ez emoteko, (...) inoiz kenduko ez jakon 
hatzamarren olio markea bere eskuan ezarriko eutsela eta”; 
orduan “pañuelu bat luzatu eutsen eta gero bost hatzamarren 
olio marka pañueluan ezarri eutsen; eta ondiño gaur bere, 
pañuelu hau botilatxu batean gordeta dauka, Franziska 
Mugerzak berak”. 
 

Olio usaina ez da bakarrik hildakoena, esanahi askoz 
zabalagoa izan dezake. Altsasuan diote (Satrustegi, 1980: 
118) bidegurutzetan “Luzifer” usaina badela: Luzifer hori 
Urbasatik Aralarrera sutan pasatzen den izaki mitikoa da, 
ekaitza eta uzta gobernatzen dituena. Beste lekuetan sorgin 
usaina dela esaten da: 
 
   Sorgin usaina es el nombre con que se designa en 

Beasain y en Asteasu el olor que se siente a veces 
hacia la madrugada. (...) Este olor recibe el nombre de 
sorgin-putza en Etxalar. (...) En Bermeo dicen que es 
olor del aceite con que las brujas untan su cabello al 
peinarse. (...) Este olor es atribuido a las almas del 
Purgatorio en Placencia. (...) En Zerain y en Anoeta 
decían que es animen usaina; en Ataun es olor producido 
por el paso del diablo y, según otra versión, es debido 
al argitalume, “lámpara” de Dios. En Soravilla dicen 
que es Satanasen putza; en Segura lumera-usaia u olor 
de aceite de lámpara que los búhos roban en las 
ermitas; en Belkoain (Andoain) izar-usaia (Barandiaran, 
1984b: 120). 

 
 

Hontzak kriseiluetako olioa edaten duela sinesten da 
eskuarki. Eta herioaren hegaztia da hontza, baita sorginena 
ere. Laudioko gizon batek adierazi zidan zergatik esaten 
duten olio usainak sorginen presentzia salatzen duela; haren 
ustez sorginik ez da, eta olio usaina ez dute sorginek ematen 
baizik eta hontzek, horiek kriseiluetako olioa edaten dute-
eta. Mitoaren interpretazio arrazionala eman nahiz, mitoan 
kokatu da berriemailea bete-betean, sorginen eta hontzen 
arteko lotura bezain mitikoa baita haien olio-zaletasuna. 
Castillan sineste bera bada (Roque, 1989), eta Okzitanian 
hontzaren izenean isladatzen da:  
 

 En Languedoc les enfants donnent au chat-huant le nom 
de Jan l'Oli, Jean de l'Huile, et Béu l'Oli, boit 
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l'Huile, parce qu'ils l'accusent de boire celle des 
lampes (Sébillot, 1968c: 179).  

 
 
XV. B. 4. b. Erremistadeak, zaratak...  
 

Agerpen zenbaitek ez dute helburu esplizitorik 
iragartzen, ez diete biziei deus eskatzen, bakarrik beldur 
eragiten diete; haien zergatia gorago aipatu dudan hildakoen 
oinarrizko arrengura litzateke. Dudarik gabe horrelakoak dira 
txarto hil direnen urtenaldiak (Jentil Zulo), bai eta 
ikazkinek txondorra inguruan entzundako kate hotsak eta 
erremistadeak (Ikazkinak). Azken honetan ez da esana 
hildakoak zirela, baina ikazkinen erreakzioak, otoitz egitea, 
hala iradokitzen du. Ikazkinak izaten dira askotan agertuen 
ikusleak, eta ondo ulertzen da, basoan eta gauez ibili behar 
baitute lanean, txondorra etengabeki begiratzen.  
  Bideko edo basoko topaketa beldurgarrien zerrenda bat 
kontatu du Moisesek. Ez du zehaztu zer ziren, eta “zer lamina 
ete zan” galdegiten dio bere buruari. Askotan hildakoen eta 
beste izaki mitikoen arteko mugak ez dira argiak, gauekoak 
aztertzean ikusiko denez; baina, Gorbeian kontakizunean 
bezala, negarrez eta marrumaz agertzen direnak hildakoak dira 
askotan: 

 Les Krienen noz, les crieurs de nuit, âmes errantes des 
naufragés qui demandent le repos en terre bénite, errent 
et se lamentent parmi les grands rochers de la côte 
trécorroise, surtout la nuit de la Toussaint (Sébillot, 
1968b (1904): 138).  

 
Hilak ziren, dudarik gabe, Santa Katalina eremita ondoan 

Miserere kantatzen ari zirenak (Misererea). Moisesek ez du 
zehaztu zer ziren, baina, tipo bereko istorioekin 
konparatuta, bistan da zenduek dituztela ospatzen horrelako 
elizkizunak. Meñakan adibidez: 

 Un hombre del caserío de Landa, que está no lejos de la 
iglesia y del cementerio de Larrauri, oyó una noche 
repique de campanas. Salió a la ventana y vio una 
procesión que desfilaba delante. Un individuo que 
repartía velas a los de la procesión, dio una al casero. 
Cuando hubo amanecido, vio éste que la supuesta vela era 
un hueso humano. La noche siguiente le llamaron a la 
ventana y le obligaron a devolver la vela (Marcaida, 
1923: 35). 

 
Oraindo argigarriagoa da Bretainiako “Libera me” bat: 

hilak agindua betetzen edo hilobiaren falta salatzen etortzen 
dira:  

 En Bretagne les morts viennent en procession ou 
isolément, accomplir un voeu fait en mer, une pénitence 
posthume, ou implorer une sépulture chrétienne. (...) Un 
capitaine de Binic, surpris par un orage subit, avait 
aussi formulé un voeu pour lui et son équipage; mais il 
était trop tard et son navire périt. (...) Cependant, le 
voeu étant fait, il fallait l'accomplir. La nuit 
suivante on vit défiler le long des rochers de la côte 
une procession composée d'autant de personnes qu'il y 
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avait d'hommes dans l'équipage. (...) Ils chantaient les 
litanies de la Vierge (en se dirigeant vers sa chapelle, 
qui fut subitement illuminée). On entendit encore le 
long de la falaise un “Libera” sourdement murmuré à 
travers le bruit des flots (Sébillot 1968b (1904): 137). 

 
Misererea kontakizunaren alderdi bat ohargarria da. 

Egiazkoa izan zatekeela adierazteko, protagonista pertsona 
“formala zela” azpimarratzen du Moisesek; aldi berean, gauza 
miresgarria zela baieztatzeko, garai hartan esku-irratirik ez 
zela gogorarazten du. Lan honetan ikusiko denez, izaki 
mitikoen izatea ukatzeko argudio ohi dira teknologia 
modernoaren tresnak: Anbotoko Anderea aireplano bat 
zatekeela, esate baterako. Moisesek, argudio hori ezagutzen 
baituke eta aurrea hartzeko edota kasu horretan ezin dela 
erabili iradokitzeko, “a contrario” erabili du irratiarena: 
irratirik ez denean ezin daiteke esan kantua hartatik etorri 
zela, fenomeno misteriotsua izan zela aitortu behar da 
bederen. 

Tresna modernoen (iratzargailuaren) falta da, hain 
zuzen, beste agerpen baten kausa (Gauez bideetan). Hartan ere 
hilak izan zitezkeen merkatura goizegi abiatu zen emakumeak 
entzun zituenak, aintzineko eliza baten inguruan azaldu 
baitziren, zenduek ohi bezala. Baina oihukari horien natura 
ez da zehaztua, eta tipo bereko kontakizunetan sorginak ere 
azaltzen dira. Horra Barandiaranek bildu adibide du bat 
(1973a: 503; 1984b: 81): Sarako neskame batek, goizargi 
zelakoan, gauerdian abiatu zen Lesakako merkatura eta 
Fikozelai deitu lekuan sorginek beren dantzaldira sartzen 
gomitatu zuten; iziturik fite partitu zen, eta Lesaka artean 
ez omen zuen saskiaren pisua nabari ere egin. Amaiera 
desberdina du, baina aurrekoak bezala barregarria, 
Sébillot-ek kontatzen duenak (1968a: 201): nekazari batek 
hadak atxeman zituen dantzan ari zirelarik, eta zer ordu zen 
galdegin zioten: “Goizeko hirurak” -erantzun zuen gizonak; 
eta hadek: “Imbécile! S'il était trois heures du matin tu ne 
nous aurais pas trouvé; passe ton chemin”.  

Nafarroa Behereko Urepelen, Barandiarani kontatu zion 
Fernando Airek (Xalbador?) erlojuaren istoria: 

 Behin bazen neskatxo bat josten etxez etxe erabiltzen 
zena. Neguko goiz batez goiz joan beharra zen etxe 
batetara. Iratzartu zenean, erloirik ez izaki etxean 
eta, ustez argia hurbil zen, abiatu zen joan beharra zen 
etxera buruz. Noiz eta ere arbola baten ondoan 
pasatzean, orenak joiten hasi zitzaizkion. Harek ustez 
sei orduak edo zerbait hola izanen zen jo zakon gauerdi. 
Hartan berean boz batek erran zion: “Gaua ez dun hirea, 
hau gurea dun”. 
 Han berean harriturik gelditu eta delako arbolaren pean 
argitu omen zitzakon (Barandiaran, 1962b: 134 eta 1972: 
418). 

 
Erloju falta da bertsio hauetako motibo amankomuna, 

baina bakarrik Orozkoak du oilarraren kukurruarena, eta 
horrek kondairaren alderdi humoretsua areagotzen duela. 
Oilarraren eginkizuna ontsalaz parte-txarrekoak uxatzea 
izanik ere, XX. eta XXI. kapituluetan (“Eraikitzaileak” eta 
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“Armak”) ikusiko dugunez, aldi honetan emakume gaixoa 
engainatu du, gauezkoak ohildu beharrean haiekiko topaketa 
eragin du eta.  

Kontakizun honetan ere agertzen zaigu egiatasunaren 
bermea: gertakariaren protagonista emakume arteza zela 
segurtatzen du Sofik, eta ez fantasiak asmatzen dituenetakoa. 
 

Hots eta zarataren bidezko agerpenak oso ugariak dira, 
eta haien maiztasunak badu, seguraski, arrazoin psikologikoa: 
fenomeno akustikoak bisualak baino sinesgarriagoak dira eta 
hotsen hautamatea, hurbiletik egiten denean ere, aski 
subjetiboa da, ez ikusiarena bezain zehatza. Gauza bitxiak 
ikusten direnean dilema pausatzen da: naturaz-gaineko 
fenomenoa edo aluzinazioa? Ikusia ukagaitza baita. Arazoa ez 
da hain mingarria zarata arraroak entzuten direnean, haien 
jatorria zalantzazkoa izan daitekeelako eta, fenomenoa bera 
ukatu gabe, entzuleak beti baduelako interpretazio 
arrazionalaren ihesbidea du: haizea izan zitekeen. Sinets 
gutiko garai honetan errazkiago onartzen eta aitortzen da 
entzun-agerpenaren esperientzia zein eta ikusiarena. 
 
 
XV. B. 4. c. Auto-stop 
 

Aintzinean basoko bideetan bezala, orain errepideetan 
agertzen dira hilak, Auto-stop Okondon kontakizunean bezala. 
Istoria aski ospetsua izan zen Eulalik eta Pablok kontatu 
zuten garaian, orduko prentsak zabaldu baitzuen, eta ez 
bakarrik Euskal Herrian, Espainian eta Biarnon ere gertatu 
zela entzun nuen orduan. Bertsio batzuen arabera -Pablorena 
ere horrelakoa da- neska hori auto-istripuz hil zen lekuan 
berean agertzen zen. Itxuraz, kontakizuna urrundik heldu 
zaigu, Thompson-ek Kalifornian eta Hawain jaso baitu; “The 
Vanishing Hitchhiker” izena eman dio E 332.3.3.1. motiboari 
eta horrela azaldu: 

 Ghost of young woman ask for ride in automobile, 
disappears from closed car without the driver's 
knowledge, after giving him address to which she wishes 
to be taken. Driver asks person at adress about the 
rider, finds she has been dead for some time. (Often 
driver finds that ghost had made similar attempts to 
return, usually on anniversary of death in automobile 
accident. Often ghost leaves some item such as a scarf 
or traveling bag in car). 

 
Istoriak zibilizazio garaikidearen markak ditu, autoa 

eta auto-stopa, eta pentsatzeko da berrikitan heldu dela gure 
artera. Aurreko kontakizunetan ere ikusi ditugu tresna 
modernoak (irratia, erlojua), baina gehien bat haien gabezia 
aipatzeko, non ez den mitoa bera gezurtatzeko. Osterantzean, 
aurre-industriako nekazal ekonomiaren eta kulturaren giroan 
kokatzen dira naturaz-gaineko kondairak. Eta seguraski Auto-
stop Okondon istoriari harrera ona egin zaio agerpen 
tradizionaletan orain arte azaldu diren ezaugarriak 
dituelako: txarto edo istripuz hil direnak beren heriotzaren 
lekuan ibiltzen dira. Eta ez da xiripa modernitatea eta 
tradizioa hildakoen eremuan elkartuak izatea: jadanik 
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ohartarazi dut heriotzari buruzko sinesteek besteek baino 
luzago iraun diotela gaurko hiritar kulturari, eta orain ere 
aski biziak direla. 
 
 
XV. B. 5. Hilen agerpenak galarazi beharra 
 

“Ez ei eutsen gehiago urten” esakerak ematen dio amaiera 
 Ahiztak urten kondairari; Txoria-ri: “Gehiago gero txoria ez 
zala agertu”; Kakoerrekan su eta gar: “Gehiago ez ei euen 
urten gero”. Horrela bukatzen dira usu hilen azalpenak, 
parte-onekoenak zein parte-txarrekoenak. Helburua agerpenik 
ez jasatea da, eta hauxe hastapena: hildakoek eskatzen dutena 
bete behar da ahalbait ongi. Zer nahi duten galdegitea da 
lehenengo eginkizuna, eta agertua ez bada mintzo, otoitz edo 
mezen beharretan dela pentsatzen da: Orozkon Gau-argiak edo 
Olio usaina somatzen zutenean otoitzeari ekiten zioten 
badaezpada ere; Mariren familiakoek berdin egin zuten Txoria 
somatu zutenean. Eta nonahi iharduera bera: 

 A raíz de la muerte de un hombre de Jauberria, se oían 
ruidos extraños en el desván de esta casa. Los 
familiares del difunto hicieron decir dos o tres misas, 
y no volvieron a oír más ruidos (Barandiaran, 1962b: 
70). 
 
Agertuek ez dute beti otoitza eskatzen. Nahiz eta 

Orozkon ez didaten horrelakorik esan, aipatzeko da gure 
tradizioan oso tipikoa den galdera bat (Barandiaran, 1984a: 
146): bizi zenean mogitu zuen zedarri bat lepoan duela 
ibiltzen da hila, “non sar, non sar” esanka. “Atera duan 
tokian sar ezak!” edo antzeko zerbait erantzun behar zaio. 
Eta horrela bukatzen da istoria: “el muerto no volvió a 
hablar más”, edo “no hubo en adelante voces del 
transplantador”, edo “gehiago ez omen zuten hotsik”. 
Erantzunaren helburu aitortua agerpena bukaraztea da:  

 A veces una contestación categórica, en tono imperativo 
basta para poner fin a las apariciones de almas 
errantes, como ocurrió en el caso del transplantador de 
mojones. (Barandiaran, 1962b: 87). 

 
Sébillot-engan bakarrik aurkitu dut hilaren atsedenaren 

kezka:  
 Tradition constatée dans beaucoup de pays: celui qui a 
déplacé une borne est condamné à la porter (...) jusqu'à 
ce qu'il l'ait remise en place. Le cri qu'il pousse: “Où 
la mettrait-je?”  indique qu'il ne peut plus retrouver 
l'endroit d'où il l'a (...) enlevée. (...) Sa pénitence 
est terminée lorsqu'un chrétien lui a répondu: “Mets-la 
où tu l'as prise” (Sébillot, 1968a (1904): 169). 

 
Argi da agerpenei buruzko kontakizunek helburu 

didaktikoa dute: hilen kalteetatik nola libratu esaten dute, 
formula eta jarrera egokiak erakasten, entzuleak ikasi eta 
behar den unean erabil ditzan. Hilen itzultzea edo agertzea 
ekiditea da xedea, eta horri begiratzen zaio: bakea ardiesten 
lagundu behar zaie hilei, haiek biziei bake eman diezaieten. 
Horretarako zeruko bidea errazten zaie mezen eta otoitzen 
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bidez, edo erantzun egokiaren bidez bere zorra garbi ahal 
dezaten; edota habitua kentzen zaie infernuko oinazea areago 
ez dezan. Eta beti behar diren neurriak harturik. Gehienetan 
arazo handirik gabe betetzen dira baldintza guztiak eta 
makurrik gabe amaitzen da istoria. Baina hutsegitea ere gerta 
daiteke eta, gauza ez baita txantxetakoa, kario pagatzen da: 
eskua erreta ateratzen da, edo bizia galtzen da, Kakoerrekan 
bezala. 
 
 
 
 
XV. C. Gaueko topaketa beldurgarriak  
 
 

Kapituluaren hasieran esan bezala, zenduenaz beste 
agerkundeak ere badira. Gauez agertzen diren izaki 
zehazgabeek ez dute izen berezirik, eta haien ezagugarriak 
anizkorrak eta desberdinak dira. Horietan sartu aintzin, ikus 
dezagun orokorki zer sistematan kokatzen diren azalpen 
horiek. 90 urteko saratar batek horrela adierazi zion 
Barandiarani 1943an:  

 Gizonak badu lur bat, beraren bizitzeko eta beraren 
ehortzeko. Baina handik harat ez du ahalik. Odeiak 
gizonen baimenik gabe dabiltza gainetik.  
 Lurrazpiko eremuetan, aldiz, deabruak dira nagusi. 
Deabruak lurgainerat ateratzen dira batzutan, alimalez 
jantziak, eta alimale gisan. Behi gorri, zaldi zuri, 
aker beltz, zerri zuri, ahari eta suge izigarrien 
iduriko munstroak dira deabruak. Lehengo mendeetan 
arrunt nagusituak zabiltzan munduan; orain guttiago, 
elizak eta kaperak eginak direnez geroz.  
 Sarako kaperak ere munstro horiek kasatzeko eginak omen 
dira. 
 Geroztik deabruek lurpeko eremuetan omen dute bakarrik 
beren indarrik handiena: gainean gutti. Baina oraino, 
gabaz bederen, etortzen dira gure arterat, leize, oxin 
eta beste zuloetarik aterata. 
 Behin Argaitzean izan nintzelarik ogi sartzen, gabaz 
nindoan Argainerat, nere etxea hura baitzen. 
Heldunbeheretik Altzuartera buruz jaustean, artolandan 
agertu zitzaidan bi xerri xuri. Nere aintzinean eman 
ziren. Eskuan eramaki nuen aga erakutsi nioten, jestu 
eginez. Berehala zaldi izigarri bat bilakatu ziren. 
Nabal bat atera nuen eta keinu egin. Orduan monstruo 
hura suntsitu zen (Barandiaran, 1962b: 107). 

 
Horren arabera mundua horizontalki banatua da: lurgaina 

/ lurpea. Zentzu bertikalean etxaldea / basoa dikotomia dugu 
Orozkon. Eta bien korrelatiboki denbora ere bitan banatzen 
da: eguna / gaua, hauen muga goizeko eta arratseko kanpaiak 
direlarik (Abemariak). Hiru bikote hauetako lehenengo 
terminoak (lur gaina, etxaldea, eguna) baliokideak dira, hau 
da, sinbolo isomorfoak; eta berdin bigarrenak (lurpea, basoa, 
gaua).  

Moisesen Gorbeian kontakizunean azken sinbolo hauen 
multzoa agertzen da, haien baliokide diren beste zenbaitekin: 
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goizaldea egunaren hasiera ez baina gauren bukaera dateke, 
Gorbeia basoa da, eta haitzuloa lurpea. Hiru elementuei 
gizonek entzun “zaratak eta negarrak eta marruak” gainera 
zaizkie, beren konnotazioekin: negarrak oinazea esan nahi du 
eta marruek aberetasuna. Denen esangurak nola uztartzen diren 
ikusiko dugu: 

 Bachelard (La terre et les rêveries du repos) montre 
comment le cri inhumain est lié à la “bouche” des 
cavernes, à la “bouche d'ombre” de la terre, aux voix 
“caverneuses” incapables de prononcer des douces 
voyelles. (...) C'est donc, dans la gueule animale qui 
viennent se concentrer tous les fantasmes terrifiants de 
l'animalité: agitation, manducation agressive, 
grognements et rugissements sinistres (Durand, 1969: 
90). 
 
 A la noirceur (sont) liés l'agitation, l'impureté et le 
bruit. Le thème du mugissement, du cri, de la “bouche 
d'ombre” est isomorphe des ténèbres, et Bachelard cite 
Lawrence pour qui  “l'oreille peut entendre plus 
profondément que les yeux ne peuvent voir”. L'oreille 
est alors le sens de la nuit. (...) Bachelard nous 
montre que l'obscurité est amplificatrice du bruit, 
qu'elle est résonance. Les ténèbres de la caverne 
retiennent en elles le grondement de l'ours et le 
souffle des monstres. Bien plus, les ténèbres sont 
l'espace même de toute dynamisation paroxystique, de 
toute agitation (Durand, 1969: 99). 

 
Abereak eta harpea elkarrekin dira Jentil Zulon 

kondairan eta gauari lotuak Gaua gauezkoentzako-an. Herioari 
nola lotuak diren esaten digu Durand-ek:  

 Une des primitives manifestations de l'animalisation 
est le fourmillement. (...) C'est ce mouvement 
anarchique qui, d'emblée, révèle l'animalité à 
l'imagination et cerne d'une aure péjorative la 
multiplicité qui s'agite. (...) L'enfer est toujours 
imaginé par l'iconographie comme un lieu chaotique et 
agité. (...) Le schème de l'animation accélérée qu'est 
l'agitation fourmillante, grouillante ou chaotique, 
semble être une projection assimilatrice de l'angoisse 
devant le changement. (...) Or, le changement et 
l'adaptation ou l'assimilation qu'il motive est la 
première expérience du temps. Les premières expériences 
douloureuses de l'enfance sont des expériences du 
changement (Durand, 1969: 76-77). 

 
Gauaren isomorfoak diren horrelako sinboloak bideratzen 

dituzte gauezkoen istoriek. Haietan agertzen direnek beren 
buruari ematen dioten 'gauezko' kalifikatiboa adjetiboa da 
izena baino areago, eta ez du izaki zehatz bat adierazten, ez 
eta seguraski espezie bat ere (lamina bezala), ezpabere 
zerbait zabalagoa, genero antzekoa, gauarekin zerikusia duten 
oro, berdin jentilak edo laminak, berriemaileek diotenez.  
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XV. C. 1. Oihukariak eta gauezkoak 
 

Beren presentzia gauez oihuka adierazten dutenak dira 
oihukariak; batzutan ikusi ere egiten dira, argi gisa. Hilen 
artean aipatu izan dira horrelakoak jadanik, baina badirudi 
danak ez direla haietarikoak. Zeberioko jaietatik itzultzean 
Zaratak entzun zituenak, “baetozala beste mundukoak! 
laminok!” pentsatu zuen; hots, hilak ere izaten dira beste 
mundukoak, Gau argiak kontakizunean adibidez. Eta berriz esan 
behar da bi multzoak ez direla ondo bereizten. “Kattalin!” 
egiten zuenari buruz aldiz (Oihukaria), “lamina edo fenomeno 
estrainu bat” izan zela dio Moisesek, eta badirudi ez duela 
hildakoekin lotura zuzenik; beste bertsioetan sorginak ere 
aipatzen dira.  
 
 
XV. C. 1. a. Oihukariei erantzutea  
 

Oihukari istorian deia entzun zuenak “eup!” erantzun 
zuen. Gogoratu behar da “eup!” desafio hitza izan dela, 
Azkueren hiztegian: “Interjec. de burla, que equivale al vah 
latino”; eta “eupada”ren itzulpena “insulto” da. “Eup!” 
erantzutea, beraz, probokazio da, eta horrela ulertzen da 
oihukariaren hasarrea. Baina ihardesteko debekua orokorragoa 
da; Barandiaranek dioenez (1960: 80): “Tiénese por peligrosa 
el contestar tres veces al relincho de las brujas”. 

Bretainian Sébillot-ek bildu bertsio batean zehazkiago 
ikusten da zergatik ezin den hiru aldiz erantzun, eta 
zergatik orozkoarrak gero eta hurbilago entzun zuen 
deiadarra: 

 Dans les environs de Quimper, un des plus connus et des 
plus redoutés des lutins appelés Hoppers (appeleurs), 
est “Ian an Od”, Jean du Rivage. Il se tient toujours 
sur le bord des rivières, faisant entendre 
continuellement le cri: “Iou hou!”... Si quelque passant 
lui répond, Ian an Od franchit en un clin d'oeil la 
moitié de la distance qui le sépare de l'imprudent, et 
répète le même cri. Si le passant y répond encore, le 
lutin franchit la moitié de l'espace qui lui reste à 
parcourir. Enfin, si on répond une troisième fois, Ian 
se retrouve subitement près de sa victime qu'il étrangle 
ou qu'il noie s'il est auprès d'une rivière (Sébillot, 
1968b (1904): 347). 
 
Pas-de-Calais eskualdean ibiltzen ziren oihulariek 

(“criards” esaten zitzaien) gau ilunetako ibiltariei deitzen 
zieten, eta baten batek erantzuten ausartzen bazen iletik 
hartu eta tarraz eramaten zuten (Sébillot: 1968a: 158). 
Houpoux izeneko batek “hou! hou!” egiten zuen eta norbaitek 
ihardespen bat baino gehiago ematen bazion, harrapatu eta 
txikitu egiten omen zuen (Sébillot 1968a: 318). 
 

Euskal Herriko oihulari batzuek erantzulea lasterkatu 
eta hura babestu den etxeko atean beren esku markak uzten 
dituzte. Kontakizun tipo hori ondo finkatua eta zabaldua da; 
Barandiaranek aipatzen du bere Diccionarioan:  
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 Hay genios que acusan su presencia mediante gritos o 
relinchos. (...) En Aramayona recogí varios relatos en 
los que los oihulari nocturnos -lamias y otros genios- 
hacen pasar apuros a quienes les contestan. Uno de ellos 
dejó marcada la puerta de la choza de Laumugarrixeta al 
pegarle un manotazo justamente cuando acababa de 
refugiarse en ella el aldeano que se atrevió a 
contestarle (Barandiaran, 1984a: 168). 

 
Axpen eta Lekeition suzko oihukariak atzetik jarraitu 

zaizkie etxeraino haien irrintziei erantzun dienei: 
 Beste behin (Axpen), beste neska batzuei hara zer 
gertatu jaken. Honeik bere jostetik ei etozen eta bardin 
entzun ei ebezen hiru zantzo eta hiruai erantzun. 
Atzeruntz begiratu ei eben eta eurakanuntz etorrela 
ikusi ei eben suzko zerbat, axea baino aguroago. Ha 
ikusi ebenean, aurrean eukien baserri baten sartu ei 
ziren ariniketan. Sartu eta berehalaxe “zart” atean 
plastazo bat entzun ei zan. Handik gerora begiratu ei 
eben zer izan zan eta bost hatzamarren markak ei egozan 
atean (Barandiaran, 1960: 81).  

 
 Batixen (Lekeition) goruetan izanda gabaz etozenak 
ijuja entzun eben Larrazabalen eta erantzun eutzen eurak 
bere. Gero, honantxago, Larretaganean eta bardin entzun 
eben. Baina hurretxu entzun ebenean ijuja, hestuturik 
arinari emon eutsen eta arin-aringa etxean sartu. Eta 
atea itxiagaz batera jo eutsen su-ta-gar etorrenak, 
bertan itxirik hamar hatzamarren marka (Barandiaran, 
1984b: 62). 

 
 
XV. C. 1. b. Gauezkoen erantzuna 
 

Ataungo kontakizun batek dioenez (Barandiaran, 1961: 92) 
iruten ari zen neskatila bat baietz-ezetz batengatik iturrira 
joan zen gauez; lagunek atetik egiten zioten “non haiz?” 
deiadarrei bi aldiz erantzun zien neskak, gero eta 
urrunagotik; hirugarrenari ez zion ihardespenik eman; etxeko 
atarian, ordea, haize bolada batek jo eta baten batek 
hotsegin zuen: “Gaua gauezkoontzat, eta eguna 
egunezkoontzat”; gehiago ez omen zan neskaren aztarrenik 
izan.  

Gauezkoak eraman duenaren erantzun gero eta urrunagoak 
oihukariek erantzuleari egiten dizkion deiadar gero eta 
hurrengoen inbertsioa dira. Oihukariak eta gauezkoak oso 
antzekoak dira eta haien istorietako motiboak trukagarriak; 
horrek ez du inongo arazorik pausatzen, gorago esan bezala 
'oihukari' edo 'gauezko' hitzak kalifikatibo gisa 
hartzekotan, izaki bakar bati biak ezar baitakizkioke.  

Gaua gauezkoentzako Eulaliren kontakizunean elkartuak 
dira pertsekuzioa, esku-markak eta gauezkoen erantzun 
ospetsua: “Bakean dagoenari bakean utzi, gaua gauezkoentzako 
eta eguna egunezkoentzako”; gauezko hori asto antzeko bultua 
zen. Sofiren bertsiokoa ere aberea zitekeen eta arranotsa 
egiten zuen, pazkatzen ari bailitzan; horretaz egin zion 
oharra bidaiariak: “Ez dok nahiko egunez egin, orain ere 
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egoteko?”. Funtsean, bidaiaria eta gauezkoa ados dirateke 
gauez ez dela deusetan ari behar, ez ibili, ez pazkatu, ez 
hitz egin...  
  “Gaua gauezkoentzako...” erantzuten duten agerpenak oso 
ugariak dira Euskal Herriko tradizioan. Sofirenaren oso 
antzekoa da Eskoriatzako bertsio bat (Barandiaran 1962b: 133 
eta 1973a: 378): ikazkin batek, gauez txondorrari begiratzera 
zihoanean, behi antzeko zerbait topatu ei zuen bidean 
etzanda. “Altza!”  hirugarrenekoz esan zionean jaiki ei zen 
aberea eta, arran txiki bat txilin-txilin joaz, ikazkinari 
begiratu eta esan ei zion:  “Gaba gabezkoentzat eta eguna 
egunezkoentzat”. Ikazkina beldurtuta etxera joan eta gehiago 
ez ei zuen mendira joaterik nahi izan.  

Berasategin jentilen ahoan ematen da erantzuna 
(Barandiaran, 1961: 94): neska bat eraman zuten gauez leiho 
ondoan iruten ari zenean, esanez: “Gaba gabekoantzat eta 
eguna egunekoantzat, Elaundeko Katalin guretzat”; gehiago 
haren aztarnik ez omen zen izan. Caro Barojak dioenez (1966: 
287) gauezkoak sorginak izan daitezke: berandu iturrira joan 
zen neska bat eraman zuten esanez: “Gabazkuak gabazkuentzat, 
eta Argatako alaba neretzat eta sugila (lusuia) zuretzat”. 

Interesgarria da Azkuek (1966 (1942): 189) bildu duen 
kondaira bateko gauezkoa, infernuko parte-txarrekoen oso 
antzekoa delako. Aramaioko gorulariek argi bat ikusi zuten 
gaubeilatik urtetean eta mutil batek baietza ogerleko 
batengatik haraino joan; joan zen eta hurreratu zitzaonean 
zakurtzar bat zen, aho sabaian argi bat dilingazka zuela; 
libre uzteko hiru egia galdetu zizkion zakurrak, eta mutilak 
hauexek esan: lehena, egun ilunena gau argiena baino argiagoa 
dela; bigarrena, ama txarra ugazama onena baino hobea dela; 
hirugarrena, “hogeitalau urte eta hiru hilabete daukat eta 
inoiz ez diat hi baino zakur handiagoa ikusi”. Gero esan zion 
zakurrak: “Beste behin ez egik holako temarik. Eguna dok hi 
lakoentzat egina, gaua neu lakoentzat”. Mutil hori etxera 
joan, ohean sartu eta ez zen inoiz jagi. 

Tiroleko adibidea ematen du Azkuek artikulu berean 
(1966: 189); gauez lanean ari ziren batzuek hauxe entzun 
zuten: “Der Tag ist dein, die Nacht ist mein”.  

Gauez lan egiteko edo kanpoan ibiltzeko debekuak jaso 
ditu Sébillot-ek ere: 

 En Provence on recommande (...) de ne jamais rien 
saluer après le crépuscule; certains esprits nocturnes 
ne veulent pas être reconnus... Un paysan 
d'Ille-et-Vilaine, qui sciait du blé noir après le 
soleil couché, entendit par deux fois une voix lui 
crier: “Faut laisser la nuit à qui elle appartient”; 
dans les Ardennes, un géant disait à ceux qu'il 
rencontrait dans la forêt: “Le jour est pour vous, la 
nuit est pour moi” (Sébillot, 1968a (1904): 160). 

 
“Oihulariak” eta “gauezkoak” erkatzean simetria zerbait 

atxematen dugu bien artean: lehenen hasarrea eta erasoa 
ibiltarien erantzunetik heldu da; bigarrenekoena ibiltariaren 
agurretik. Eta hauxe dute amankomun: ez batzuek eta ez 
besteek ez dute onartzen jendeen mintzoa. Hildakoekin 
alderatzen baditugu, ohartzen gara alderantziz dela: zenduak 
jendeen bila joaten dira, eta topatzen direnean hitz egin 
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behar zaie, haien eskaera betetzeko eta pakea izateko; 
oihukariak eta gauezkoak ez dira jendeengana etortzen, 
jendeak dira sartzen haien eremuetan, gauean eta basoan, eta 
aurkitzekotan ez zaie mintzo behar, irtenbide bakarra ihesa 
da. Mintzoaren kodifikazioa dugu bi kontakizun motetan, baina 
irakaspideak elkarren oposatuak dira: lehenei hitz egin 
beharra da, bigarrenei ez.  

Oposizioa simetrikoa da esku markei dagokienez: hilekiko 
behar den iharduera hartu eta, haiek esku markak uzten 
dizkiete biziei eskerronak bihurtzerakoan; gauezko edo 
oihukariekin behar ez den iharduera hartzekotan, beren 
mehatxua adierazten dute esku marka erreak marraztuz.  

Parekotasunetan edo aurkaritzetan, hilek (parte-oneko 
zein parte-txarreko) eta gauezkoek lotura asko dituzte, eta 
kondairek erakusten dute beti ere kontuz ibili behar dela 
denekin. 
 
 
XV. C. 2. Zaldi bihurriak 
 

Jokaera aski berezia duten zaldi edo behorrak beste 
azpi-multzo batean aztertuko ditut, gauezkoekiko harremanak 
badituztela ahantzi gabe. Orozkon esandako istoria bakarra 
(Behor bihurriak) Otxandianotik edo Ubidetik heldu da eta, 
maizetan bezala, neskame batek du haren difusio lana egin, 
aldi honetan bere herritik esportatuz. Mutil ostatuzaleak 
gauez aurkitu behorren gainera igo, baina txispa-hotsean hasi 
ziren abereak zaldunak gainetik botatzen, eta gero desagertu 
ziren.  

Euskal Herriko bildumetan ez dut tipo honetako 
kontakizunik aurkitu, nahiz eta badiren zaldi arriskutsuak, 
gazteen bahitzaileak, Berastegin Barandiaranek bildu duenean 
bezala:  

 La hija de un caserío de Berasategi llamado Etsoinberri 
subió a una montaña a buscar su caballo. Vio uno que 
pacía en un prado. Creyendo que era su caballo, se le 
acercó, le acarició y montó sobre él: El caballo se puso 
a correr y en un instante llegó a la entrada de une sima 
y en ella se introdujo con su jinete. Era el genio de 
aquel antro que había tomado figura de caballo. La joven 
no apareció más (Barandiaran, 1962b: 108). 

 
Ahuzki inguruan, Zuberoan, zerbait oso antzekoa gertatu 

zen (Barandiaran, 1962b: 109): zaldi zuri batek gainean igo 
zen mutila eraman zuen airetik Lexarregibeleko leizera; haren 
gorpua handik ateratzeko ezko bedeinkatuarekin sartu behar 
izan zuten. 

Frantzian eta Belgikan eta badira Otxandianoko behorren 
moduko zaldiak; Okzitanian eta Pirinioetan Drac deitzen 
dituzte:  

 En Auvergne, le Drac se présente sous l'aspect d'un 
beau cheval blanc, qui se laisse monter complaisamment, 
et son dos s'allonge démesurément. Un jour que plusieurs 
enfants étaient montés sur un de ces chevaux, on 
l'entendit qui disait: “Je vais tous vous noyer!” et il 
prit sa course vers Allagnon. Heureusement une vieille 
femme qui l'avait reconnu cria aux enfants de se signer. 
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Quand ils l'eurent fait ils se retrouvèrent sur leurs 
pieds à une lieue de l'endroit d'où ils étaient partis 
(Sébillot, 1968b: 356).  

 
Abere itxura duten beste ireluekin (“lutin”ekin) lotzen 

ditu Sébillot-ek zaldi horiek eta leku askotan aurkitu ditu 
(1968c: 119): “en Poitou il s'appelle le cheval Malet, en 
Normandie le cheval Bayard”. Malet, Otxandianoko behorrak 
bezala, bestariei agertzen zaie, Van Gennep-ek dioenez:  

 Un cheval blanc ordinaire, qui se manifestait de nuit, 
tout sellé et bridé, aux jeunes gens venant d'une 
veillée ou d'une fête en les invitant ainsi à 
l'enfourcher. Si un jeune imprudent s'y risquait, le 
Cheval Malet partait à fond de train et projetait le 
jeune chevalier dans un précipice, un étang ou une 
fontaine (Van Gennep, 1958: 3024). 

 
Bayard ospe handiko zaldia da. Erdi Aroko “Les quatre 

fils Aymond” deitu gesta-kantuaren protagonisten laguntzailea 
da: bere bizkar luzakorraren gainean eramaten zituen lauak 
eta balentria itzelak egiten zituen: 

 Dans la Gironde le cheval des quatre fils Aymon a fait 
plusieurs sauts merveilleux. Il part du plateau de 
Touilh, où il laisse une empreinte, tombe à Saint Romain 
la Virvée, d'où il saute sur le château de Montauban, en 
Cubzac, pour franchir l'espace une troisième fois et 
tomber à Rochemombron, près de Tauriac. En Belgique, ses 
traces se retrouvent aux environs de Charleroi, de Liège 
et de Dinant où des trous en forme d'un sabot de cheval, 
sont dus au fameux coursier. Charlemagne poursuivait les 
quatre fils Aymon, montés sur le cheval Bayard; 
celui-ci, arrivé sur un rocher qui surmontait la vallée, 
la franchit d'un bond et marqua ses pieds au lieu où il 
vint retomber (Sébillot 1968a (1904): 287). 

 
Kontakizunaren doinu humoretsua gora behera, Behor 

bihurriak 
parte-onekoak ez zirela esan zuen Sofik. Haien txinpartek 
suzko izakiak oroitarazten dituzte, eta Okzitaniako drac 
izenak herensugea. Zaldia ere mundu ktonikoari eta ortziari 
lotua da: 

 Le grand symbole du cheval infernal (...) apparaît dans 
d'innombrables mythes et légendes, en liaison soit avec 
des constellations aquatiques, soit avec le tonnerre, 
soit avec les enfers avant d'être annexé par les mythes 
solaires. Mais ces quatre constellations, même la 
solaire, sont solidaires d'un thème affectif: l'effroi 
devant la fuite du temps symbolisé par le changement et 
par le bruit (Durand, 1969: 78). 
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XV. D. Iseka eta barre egiteko agerkunde antzeztuak  
 

Orozkoko hainbat berriemailek agerpenak kontatu dituzte. 
Gezurrezko azalpen horiek, bereziak izan arren, egiazkotzat 
hartzen direnak dute modelo, dudarik gabe: hilak aurkitzen 
ditugu, edo kateak daramatzaten beste mundukoak, hauek ere 
zenduak seguraski, Thompson-en E 565 motiboak (“Ghosts clank 
chains”) iradokitzen duenez, baita infernuko deabruak ere. 
Eta denek helburu aitortu bat daukate: urkoari beldurra 
eragitea, horretaz trufatzea eta, batzuetan, probetxu zerbait 
ateratzea.  

Galderarik egin gabe kontatu dizkidate Orozkon pasadizo 
horiek, eskuarki etzeptizismoaren adierazteko. Agerkunde 
antzeztuak naturaz-gaineko azalpen zenbaiten gezurra 
erakusteko erabiltzen dira, edota haiek arrazionalizatzeko, 
esplikazio naturala bilatzeko. Alabaina, arrazionalizatze 
saioetan mitoaren estruktura bera aurkitzen da, eta 
antzerkiaren atzean erritoaren aztarnak. Barrea eragiteaz edo 
engainuak salatzeaz beste funtzio garrantzitsuak betetzen 
dituzte gezurrezko agerpenak sistema mitikoan.  
 

Beldurra eta barrea oposatuak bai, baina elkarrengandik 
hurbil ibil daitezke, eta beste munduko agerkunde 
ikaragarriei irri zerbait tartekatzen zaie behin baino 
gehiagotan; adibidez Gauez bideetan, Zaratak, baita 
Kakoerrekan su eta gar-eko hesturan ere. Caro Barojaren ustez 
izua eta iseka nahasteko joera da mitologian, ihauterian, 
besteak beste: 

)Mas qué misterio psicológico hay en esto de asociar al 
terror con la risa, la burla con el miedo la broma con 
la religiosidad? Desde la niñez en el hombre se observa 
ya esta tendencia, que adquiere formas muy concretas en 
la edad madura, que en las religiones históricas ofrece 
ejemplos tan característicos como el culto dionisíaco, 
en que el dios aparace unas veces como un ser grotesco y 
burlón y otras como una divinidad implacable. Si uno 
piensa que Las Bacantes de Eurípides, tragedia que el 
poeta estaba escribiendo al morir, ofrece un Dionysos 
tal como el que en ella aparece, y Las ranas de 
Aristófanes, comedia escrita precisamente a la muerte de 
Eurípides, ofrece un Dionysos cómico y ridículo, no se 
explicará, pero se apreciará cómo en una misma época, 
para una misma gente, une divinidad terrible puede ser a 
la par objeto de irrisión y de bromas. Y algo semejante 
ocurre en el folklore europeo con el diablo y los 
fantasmas: “larvas”, “lemures”, “zomorruak” (Caro Baroja 
1965: 224). 

 
 
XV. D. 1. Erritoa eta antzerkia 
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Azter dezagun bereziki gazteek fantasmaz jantzita egin 
zuten ateraldia (Kalabaza eta izara). Aste Santuko 
Kalbarioetako giro larria bilatu zuten aktoreek beren 
dibertimenduko. Pablok berak burlaren eta tragediaren 
auzotasuna adierazten digu, narrita txarto bukatzeko hurbil 
izan zelarik: emakume bat aizkoraz eraso zitzaien eta hanka 
arinei esker salbatu ziren trufariak. Hor gertatzeko zorian 
izan zena, bestetan agitu izan ei zela kontatu didate 
Luiaondon. Behin, azalpen faltsu baten biktimak tiro bota 
ziola fantasmari, bai eta hil ere, eta horregatik ez dutela 
gehiago urteten gaineratu zuen kontalariak; baina lehenago 
jendeak beldur ziren eta horretaz baliatzen ziren baten 
batzuek auzoak ikararazteko. Pertsona berak kontatu zidan 
txikitan bere arrebarekin esnea eramatera joaten zela 
urruneko etxe batera, eta lata beltzetan (“en la barrera 
negra”) urten ziela norbaitek izara jantzirik: umeek 
beldurtuta karrari eman zioten.  
 

Berriemaileek joko eta esperientzia pertsonal gisa 
kontatu dituzten abenturak ez dira haien asmakizuna, 
tradizioak finkatutako ohidura baizik. Horrelako txantxak 
denek ikusi ditugu jolas gisa, eta oraindo bizirik daude 
munduan zehar; baina beren gezurrezko itxuren azpian sineste 
eta errito oso zaharren aztarnak dira. Hildakoen irudia eta 
hilen agerkera dira maskarak, eta buru-hezurren irudizko 
kalabaza hustuak ateratzen dira Halloween gauan, Franckort-en 
XVII. mendeko gazteak bezala:  

 On a reconnu, dans les bandes d'enfants et adolescents 
masqués qui parcouraient les villages, une 
représentation de l'armée des morts qui (...) 
apparaissait avec une fréquence particulière durant les 
douze jours. Les courses des enfants des pays de langue 
anglaise de part et d'autre de l'Atlantique, durant la 
nuit de Halloween (le 31 octobre), constituent le genre 
vivant d'une coutume analogue. (...) Dans le cas de 
Francfort, (...) la conscience (des spectateurs) est 
hors de doute: les jeunes gens - nous ne savons pas 
s'ils quêtaient-  qui circulaient de maison en maison en 
chantant des chansons de voeux étaient explicitement 
assimilés par le peuple à l'armée des morts (Ginzburg, 
1992: 179). 

 
Fantasma berdinak agertzen dira Frantziako toberetan, 

beti hilen ordezkari: 
 Les organisateurs du charivari portent à la maison du 
veuf en instance de mariage un fantôme confectionné avec 
un drap et une perche (qui représente) la défunte 
protestant contre la décision de son époux. (...) Les 
jeunes rassemblés figurent le cortège des ombres de 
l'au-delà, la Mesnie Hellequin, dont parlait Adam de la 
Halle. (...) (Quelques uns cachent) leur tête dans le 
creux d'une courge à peau rose sur laquelle un artiste 
naïf a gravé (...) une figure pour faire peur (Varagnac, 
1948: 198-200). 

 
Hallequin-en ostea hildakoen tropa zen, eta Odin-ek 

berak gidatzen zuen herrialde germaniarretan. Frantzian “la 
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chasse infernale”, “la chasse du roi Arthur”, edo “la chasse 
Salomon” deitzen diote. Gipuzkoako Mateo Txistu eta Orozkoko 
Axpuruko abade kondenatuarekin zerikusia badu (ikus XVIII. 
kap. “Ekaitzegileak”).  

Ihauteriko kakarroak ere hildakoei lotuak dira:  
 Es evidente que hay mascaradas invernales que se 
relacionan con claridad con la noción de la aparición de 
los demonios y fantasmas y de las almas de los muertos 
sobre la tierra alrededor del solsticio invernal (Caro 
Baroja, 1965: 256). 

 
 

Ensor margolariaren hainbat taulatan legez, elkarrekin 
nahasten dira maskaratuak eta hilak, berdinak direlakoan:  

 Les masques figurent des fantômes. Quiconque se masque 
entre parmi les fantômes. Entre les simples déguisés et 
les revenants masqués, il y a identité de nature, 
identité qui semble devoir être temporaire mais qui peut 
devenir définitive. Dans les campagnes courent ainsi des 
histoires de “carnavals” parmi lesquels s'étaient 
glissés d'étranges compagnons, qui disparaissaient au 
chant du coq, ou inversement, des aventures de garçons 
qui, s'étant masqués et mêlés à la bande des mystérieux 
visiteurs de fermes, ne sont jamais réapparus; leurs 
camarades nocturnes les avaient entraînés dans l'au-delà 
(Varagnac, 1948: 85). 

 
Dunkerque-n eskoletako haurrak maskaratzen ziren 

Eguberriz (Van Gennep, 1953: 2844): neskatxa eta mutikoek 
ateratzen ziren, makilen muturrean erremolatxa, arbi eta kuia 
hustuak eta dekoratuak eramaten dituztela, barnean kandela 
bat pizturik; hirian zehar ibilaldi bat egin eta eskolara 
itzultzen dira, opilak hartzera. Domusantuko, Eguberri 
inguruko eta toberetako desfile eta eskeek eduki eta forma 
antzekoak dituzte, haien jestu eta asmoak berdinak dira, 
hilen etorrera adierazten dute.  

 
Orozkon kalbariotik zetorren jendea ikaratzen urten 

zutenak edo Aratuztez beltzez pintaturik eta oihuka etxeetara 
hurbiltzen zirenak (ikus Aratuzte, “Ospakizunak” XI. kap.) 
hilen ostea erritualki antzezten zutenen oinordekoak dira. 
Denek dute jendea beldurtzeko asmo zerbait, kakarroek ere, 
Santosek oroitzen dituen gisa, “ikara egiten jenteari” 
ibiltzen zirela. Aintzinean mitoa berraragitzen zuten; orain 
iseka egitea dateke xede nagusia; baina ez da komedia hutsa 
aktoreen arrakasta ikusleen sinestean finkatua deno. Noraino 
den iruzurra? Hauxe da Lévi-Strauss-en erantzuna Brasilgo 
Bororoei buruz: 

 La confrérie des hommes prétend représenter les morts 
pour donner aux vivants l'illusion de la visite des 
âmes; les femmes sont exclues des rites et trompées sur 
leur nature véritable, sans doute pour sanctionner le 
partage qui leur accorde la priorité en matière d'état 
civil et de résidence, réservant aux seuls hommes les 
mystères de la religion. Mais leur crédulité réelle ou 
supposée possède aussi une fonction psychologique: 
donner, au bénéfice des deux sexes, un contenu affectif 
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et intellectuel à ces fantoches dont autrement les 
hommes tireraient peut-être les ficelles avec moins 
d'application. Ce n'est pas seulement pour duper nos 
enfants que nous les entretenons dans la croyance au 
Père Noël: leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous 
tromper nous-mêmes et à croire, puisqu'ils y croient, 
qu'un monde de générosité sans contrepartie n'est pas 
absolument incompatible avec la réalité. Et pourtant, 
les hommes meurent, ils ne reviennent jamais; et tout 
ordre social se rapproche de la mort, en ce sens qu'il 
prélève quelque chose contre quoi il ne donne pas 
d'équivalent (Lévi-Strauss, 1955: 276).  

 
 
 
XV. D. 2. Kontakizunak egin eta eginak kontatu 
 

Beldurra eragitea zatekeen agerpen zenbait kontatzeko 
helburu bat: entzuleek izuaren esperientzia maite dute, 
esatariak loriatuak dira eta arrakasta segurua da, 
beldurrezko zineman bezala. Bi modutan eragin daiteke 
beldurra sinestea erabiliz: istoria ikaragarriak kontatuz eta 
kontakizunak antzeztuz. Horixe egiten zuten Okzitaniako 
aitzineko gau beiletan:  

 A côté des récits complexes merveilleux ou facétieux 
étaient diffusés les Paurs dans leur variante adulte, 
c'est-à-dire essentiellement les récits du surnaturel. 
(...)  Chaque village a produit (...) des récits de 
sorcellerie, (...) histoires sur le retour des morts.  
... 
 Les paurs sont parfois “animés” dans des farces. Le 
groupe des garçons les organise contre l'assemblée de la 
veillée. Les tours les plus pratiqués sont: 
- L'ome de palha que l'on fait descendre par la cheminée 

... 
- Le brama-biou (le boeuf qui hurle) 
- Les paurs (les fantômes): les jeunes gens se 
recouvrent d'un drap et font le tour de la maison et des 
jardins en portant, dans certains cas, une citrouille 
évidée contenant une bougie allumée. Ils psalmodient 
alors cette formule: 
“Quand eram vius passavam pels cotins.   
“Arà qu'ems mòrts passem pels òrts.” 
 (Bizirik ginenean larretan ibiltzen ginen.  
  Orain, hilik garela, baratzetan ibiltzen gara)  
 La farce réussie devient récit de veillée (Fabre & 
Lacroix, 1974: 135-37). 

 
Zirkulua lotu egin da horrela: lehenik istoriek beldur 

giroa sortzen dute, gero istoriak antzezten dira eta beldurra 
areagotzen da eta, azkenik, antzerkiarena kontatzen da 
istoria bat bezala, hartaz parre egiteko eta nolabait istoria 
beldurgarriak gezurtatzeko.  

Antzeztuak zein kontatuak, beti tradizioaren marka 
igartzen zaizkie eta askotan formula finkatuen inguruan 
eraikiak dira, hala nola Gallartuko bi mozkorrena (Satanas 
eta Barrabas), bi informatzailek oso modu antzekoan 
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kontaturik; Mariren bertsioan batez ere, bi deabruen solasek 
Maskaradetako satanenak oroitarazten dituzte. Beste batzuek, 
esperientziatik sortuak badirudite ere, laster erakusten 
dituzte tipoaren markak. 
Kanposantuko belarra-ri buruz pasadizo originala zela 
pentsatu nuen neuk ere, Luiaondoko gizon batek gauza oso 
antzekoa kontatu zidan arte, berak bizitua: haur bat hil 
zitzaion orain hogeita bost bat urte, eta koroa ederra jarri 
zion hilobian; arrats hartan euria hasi zen eta, koroa 
hondatuko zelakoan, haren hartzera joan zen; hilerriko 
murruaren azpiko bidera heltzean belarra erori zitzaion 
gainera; izitu zen gizona, urten ziotela, eta korrika abiatu 
zen handik; gero pentsatu zuen norbait ari zela belar 
lapurtzen, eta salaketa ere ezarri omen zuen ohoin 
ezezagunaren kontra. Ez da dudarik kontakizun hori 
Kanposantuko belarra-ren tipokoa dela, eta tipoari moldatu 
zaiola esperientzia.  
 
 
XV. D. 3. Sinets ala ez sinets 
 

Gaiak eta motiboak berdintsuak dira istoria seriosetan 
zein txantxetakoetan. Oihu eta zaratak egiten dituzte egiazko 
fantasmek nola faltsuek. Ostatuzale berantiarrek entzun 
zituzten kate zaratak (Kate hotsak), penitente bizi-biziek 
eginak, ikazkinek entzundako eta beste mundukoek egindakoak 
bezalakoak ziren. Agerpenak leku eta ordu markatuetan jazoten 
dira usu. Isekariek ere une horiek maite dituzte: gaua, 
bideak eta latak. Bideko “ateak” oso interesgarriak dira: 
Durand-ek dioenez (1969: 333), “la porte est ambiguïté 
fondamentale, synthèse des arrivées et des départs” eta, 
horregatik, leku peligrosoa. Luiaondoko isekariek latak 
aukeratu zituzten fantasmaz jantzita urten eta umeak 
ikaratzeko; Zaloako katu baltza ere (V. kapitulua, 
“Sorginak”) lata batzuetan agertzen zen, Marik dioenez.  

Hainbesteraino dira parekoak gezurrezko azalpenak eta 
serioski hartzen direnak, non gertakari eta esperientzia bera 
bi erregistroetan kontatzen eta interpretatzen ahal baita, 
hartan sinesten den ala ez: Zaloako katu baltza-rena, hain 
zuzen, fartsa gisa kontatu zuen Marik, “katu baltza galtza 
zurikaz” jantzita zela-eta barre eginez. Eulalik, aldiz, 
serioskiago hartu zuen, egiazkotzat jotzen dituen 
gizakatuekin lotuz.  
 

Satanas eta Barrabas pasadizoa mozkor biri gertatu 
zitzaien. Ordiaren tipoa usu agertzen da mitologian, eta 
gertakari faltsuaren marka izan daiteke: Gaua gauezkoentzako 
kondairan, Santi etxera beldurtuta heldu zenean “zuk mozkorra 
ekarri dozu, ezta?” esan zioten; Zaratak entzun zituenak 
“apurtxu bat edan egiten euen” dio Moisesek, egiaren berme ez 
zela edo adierazteko. Baina Behor bihurriak mutil “alegreei” 
agertu izateak ez du esan nahi egiazkoa ez zela. Malet 
zaldiak bestariei urten ziela ikusi dugu; Bretainian bada 
mozkorrei agertzen zaien izaki berezi bat: 

 En Haute Bretagne l'Ecalirous ou Eclaireur (...) est 
caractérisé par une lueur qui se déplace. (...) Il aide 
à traverser ceux qui lui offrent un salaire, (...) mais 



570 - Analisia 
 
 

il jette à l'eau celui qui n'a pas eu soin de le payer. 
Il fait aussi passer la rivière aux ivrognes quand ils 
l'ont appelé en assurant qu'ils ne boiront plus; mais 
si, arrivés sur l'autre bord, ils renient leur promesse, 
il les replace en un instant dans l'endroit où il les a 
pris (Sébillot, 1968b (1904): 348). 

 
Funtzio pragmatiko bera dauka Satanas eta Barrabas-en 

agerpen antzeztuak: mozkorrak zuzentzea.  
 

Kondaira isekarien eta beldurgarrien alderdi amankomun 
edo oposatuak hauek dira, labur bildurik: 
- Biak gauza berdinei buruz mintzo dira. 
- Eragin oposatuak dituzte: lehenek beldurra eta bigarrenek  
     barrea eragiten dute. 
- Bigarrenen irria lehenen beldurrean oinarritua da. Beraz,  
     irringarriek ezin litezke izan beldurrezkoak gabe, baina 
bai    beldurrezkoak irringarriak gabe. 
- Irringarriak beldurgarrien osagarri dira eta garrantzizko  
     zerbait ekartzen diete, haien zentzua zehaztuz dute, bi 
   maneratan bederen. 

Zer ekartzen diete trufatzeko kontakizunek sinestuak 
direnei? Orohar mitoak ezartzen ditu zalantzan, edozein 
agerkunde antzeztua izan litekeela gogorarazten. Askotan 
aurkitzen da ondoriozko etzeptizismoa: laminak “bibo” batzuen 
lana zirela dio Florenziok (Laminen harrigarria). Harek baino 
gehiago sinesten dutenengan ere mitoek gezurraren kutsadura 
zerbait hartu behar dute nahi-ta-ez, beila berean eta 
elkarren ondoan kontatzen baitira batzuk zein besteak. 

Baina aldi berean, egiazkoen berme dira gezurrezko 
istoriak: sinestearen eremua begiratzen dute, lastoa eta 
bihia bereizten, faltsukeriak salatuz. Kasu zenbaitetan zera 
adierazten dute: ez dela zernahi sinetsi behar, zinezkoa 
baizik, horrelakorik ere baita. Eta ulertzen da batzuk 
sinesten ahal direla eta sinestunak ez direla nahai-ta-ez 
sineskor inuxenteak. Eulalik, trufarien istorien aurkezpen 
gisa, hauxe dio: “Lehen sorginak baztar guztietan ibiltzen 
ziren; baina zergaitik? Edozein gauza ipini eudien...” izara 
bat burutik eta horiek zirela sorginak. Alabaina, beridikoak 
ere badira, ikusiak, hala nola Araneko gizakatua-rena: hori 
ez da “atxineko sorginen kontuak eta horreek”. 

Gezurrezko agerpenak, beraz, ez doaz zuzenki sinestearen 
kontra. Halere, mito eta sinesteekiko distantzia ekartzen 
dute, sinestearen atzean beti engainua izan daitekeela 
gogoraraziz, eta horrela sinesteko manera baldintzatzen dute.  
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XV. E. Gauezkoak eta hildakoak 
 
 

Elkarren ondoan baina bereizturik sailkatu ditut 
agertzen diren zenduak eta gauekoak. Zeberion honako 
kontakizun hau bildu du Etxebarria Ayestak (1991: 351): 
Ermita bateko portikuan lo zegoen eskeko batek berbalotsak 
entzun eta atzarri zen. Purgatorioko arimak zirela esan 
zioten: “eta gatoz geure penitentzia kunplitan, elexarik 
elexa, ermitarik ermita. (...) Gauba gaubezkoentzat eta eguna 
egunezkoentzat. Eta hemen gara mila eta ez dakit zeinbat 
arima geure zerak, promesak betatuten”. 

Purgatorioko arimak ere gauezkoak dira. Irudiz, gauak 
batzen ditu ordu hartan ibiltzen diren izaki guztiak eta 
haiek bederen beti pluralean izendatzen dute bere burua; 
zentzu horretan ez da egokia Barandiaranen definizioa: 
“Gaueko (...) es pues el genio de la noche o la noche 
personificada” (1984a: 72). Zuzenagoa da, nire ustez 
Sébillot-en oharra:  

 Il ne semble pas que les ténèbres aient maintenant un 
génie spécial. (...) Suivant une croyance très répandue, 
la terre appartient (au diable, à la mort...) pendant 
les ténèbres (Sébillot, 1968a (1904): 144). 

 
Eta berriro gogorarazi behar kapituluaren hasieran 

esandakoa: itxura eta jokaeraren aldetik hestuki lotuak dira 
hilak eta beste hainbat izaki mitiko. Lotura hori kapitulu 
honetako izaki zehazgabeen agerpenetan da hobekien igartzen, 
baina mitologia osoaren kontua da. Asimilazioa ukaezina dela 
erakusten du a contrario jentilak eta zenduak bereizteko 
erizpide sotil honek, Orozkoko zeanuritar batek emanda: 

 Jentilek kanpai hotsa entzuten ez zan lekuetan urteten 
eudien, eskapulario edo kandela bedeinkatua eroan ezik. 
 Kanpai hotsa entzuten zan lekuren baten urten ezkero, 
edo eskapulario edo kandela bedeinkatua eroan eta urten 
baeudien, orduan horreik, urtetan eudienok, kristiñau 
faltsuak izaten ziren, euren bizitzan zer edo zer zor 
itxi eudienak. 
 Orduen preguntetan jako: “Zer daukazu?” - eta beraz, 
kristiñau faltsuak erantzuten dau: “Urliari itxi 
neuntsen zeredozer zorrean”. Eta zorra pagatu arte 
jarraituten dau agertuten (Etxebarria Ayesta, 1976: 61). 

 
Hilen eta gaueko izakien asimilazioaren alderdi zenbait 

zehaztuko dira hurrengo lerroetan.  
 
 
XV. E. 1. Itxurak 
 

Ireluak gauezkoak dira; abere eta argi itxura hartzen 
dutela esaten du Azkuek:  

 Ireltsoak asto modukoak ei dira (Garai). 
 Txerri antzekoak ei dira (Murelaga). Astoen moduan agoa 
zabaldu eta sua ateratan dabe (Elorrio).  
 “Argidunak oraintxe doaz San Adrianera” esaten zan gure 
artean lehenago. Beobideko auzoan dago ermita hau 
(Zeanuri) (Azkue, 1959 (1935): 361). 
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Idittuak, Barandiaranek dioenez, jende, abere edo su 
itxuraz agertzen dira: 

 Idittu, iditxu, irel, irel-suzko, ireltsu, ieltsu, 
iratxo; es conocido en gran parte de Bizkaia. Aparece en 
figura humana en ciertos casos; de asno y de carnero 
negro alguna vez; de puerco con más frecuencia; y de 
pájaro que lanza fuego de su boca a menudo. Una llama de 
fuego en la oscuridad de la noche lo denuncia 
generalmente. No es maléfico; pero a quien movido por la 
curiosidad le sigue, se complace en conducirle por 
barrancos y precipicios y otros lugares peligrosos. La 
habitación ordinaria de este genio son las cavernas y 
los pozos (Barandiaran, 1984a: 80). 

 
Ireluen eta idittuen itxurak hildakoen ber-berak dira. 

Abere itxura Orozkoko Jentil Zulo eta Txoria kondairetan 
aurkitu ditugu. Suzkoak ziren, baina itxuraz ez hildakoak, 
Otxandianoko Behor bihurriak. Sua botatzen zuten Barakaldoko 
txakur argidunak, Bermeoko behiak eta Orozkoko Lakamuxek 
(Kakoerrekan su eta gar): hirurak kondenatu txarrak; haiekin 
harremanak dituztenak hil egiten dira beldurrez, eta modu 
berean Altzaiko suzko herensugearen garailea. Suzko 
hatzamarren marka erreak uzten dituzte gauezkoek, oihukariek 
eta purgatorioko arimek, parte-onekoak izan arren.  

Ireluak bezalako argiak ziratekeen Orozkoko Gau argiak. 
Oihukariak ere argi itxuraz ikusten dira batzuetan, gorago 
azaldu Axpeko kontakizunean. Orozkoko gauezkoak asto edo 
bultuak dira (Gaua gauezkoentzako), eta bultu gisa agertzen 
dira zenduak Ferminen esanetan (Jentil Zulon). Berdin Ataungo 
hilak, Barandiaranek dioenez (1984a: 20): “A este círculo de 
representaciones de almas-sombras pertenece sin duda la 
creencia de que los difuntos aparecen en forma de bultos 
negros como se dice en los relatos de Oyarzun y de Ataun”.  

Frantziako ireluek (“lutins”) eta hilek irudi antzekoa 
dute: 

 D'après une croyance fort répandue à l'heure actuelle, 
les feux follets ne sont pas seulement des lutins 
anthropomorphes qui, suivant une conception plus 
ancienne, se rattachent au monde des génies secondaires, 
mais plus fréquemment peut-être, des morts sortis de 
leur mystérieux séjour, et qui, au moyen de ces lumières 
cherchent à attirer l'attention des hommes. Quelques 
uns, tout en changeant pour ainsi dire de classe, ont 
gardé les allures et les gestes des lutins véritables. 
Les Flambeaux, ou Flambettes, ou Flamboirues, que l'on 
appelle aussi des feux fous, sont pour les paysans du 
Berry des âmes en peine qui leur demandent des prières, 
ou des méchantes âmes qui les entraînent dans une course 
désespérée, et les mènent (...) au plus profond d'un 
étang ou d'une rivière (Sébillot, 1968b (1904): 419). 

 
Halaber, sorginek zein hilek argi itxura hartzen dute:  
 Le feu follet du pays de Baugé (Maine-et-Loire), (...) 
c'est tantôt l'âme d'un trépassé, (...) tantôt c'est 
l'oeuvre d'un sorcier (Sébillot, 1968b (1904): 348). 
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Varagnac-en ustez, ireluek bahitu dituztenak lirateke 
hilak, eta hortik datorke bien asimilazioa: 

 Ils (les morts) sont liés. Liés à une branche, liés à 
un objet pesant qu'ils doivent transporter sans répit. 
Mais liés sous condition, ce qui est le propre de tous 
les ensorcellements. Peu à peu le christianisme fait de 
cette condition magique un décret moral. Au lieu d'un 
acte déliant, le fantôme aura besoin de prières. Autre 
trait qui confirme cette assimilation: très généralement 
les auteurs de cette délivrance en ressentent eux-mêmes 
les effets, par une sorte de choc de retour. (...) Si 
nous avions affaire à des traditions d'origine 
chrétienne, pourquoi l'auteur du pieux bienfait 
encourrait-il ces douloureuses conséquences? 
L'ensorcellement, au contraire est contagieux, et frappe 
sans distinction d'ordre éthique. (...)  
 Ainsi une ramasseuse de bois mort aperçoit un fantôme 
féminin sans tête dans le creux d'un antique 
châtaignier, domicile provisoire et sous condition, 
puisque l'ombre prie la femme de la décharger d'un 
fardeau. (...) La femme (...) lui recommande de déposer 
sa charge sur le seuil. Si elle “l'avait reçu elle-même, 
elle eût dû prendre la place de la défunte, en attendant 
d'être pareillement délivrée à son tour”. Nous 
saisissons là sur le vif le mécanisme du funèbre 
ensorcellement ... 
 Avant l'introduction de cette notion éthique (du 
Purgatoire, par l'église), l'âme n'était qu'ensorcelée, 
(...)  volée  et maintenue  par quelque puissance 
surnaturelle dans (une) prison végétale (arbre, 
buisson...). (...) Telle est  l'action des fées, lutins 
(Varagnac, 1948: 221 eta 224). 

 
 
XV. E. 2. Iharduerak eta arretak 
 

Zenbait agerpenetan berdin egiten dute gauekoek eta 
hilek. Anbotoko Anderea sutan ikusten den arren, gauezkoen 
multzo lainotsutik ondo bereizten da eskuarki; Zeberion, 
ordea, kandela bat eskuetan agertzen da, arima erratu bat 
bezala:  

 Anbotoko Señorea, hor, Sasolara bere kandela berdeakaz 
eta urtetan eutsiela eta, ba, holangoak entzun nenduzen. 
Ba, noiz urtetan eutsien, ba, holango detailerik ez 
daukat akordurik, baia (...) urtetan eutsiela kandela 
berdeagaz eta kateak bere tarraz (Etxebarria Ayesta, 
1991: 341). 

 
Simetrikoki, arima batek laminen edo Anbotoko Anderearen 

iharduera ber-bera izan dezake:  
 A minuit, sur le sentier qui mène de Salvan à 
Fenestral, un trésor est visible tous les cent ans. Un 
homme qui passait par là aperçut assise sur une grande 
roche, une belle demoiselle qui, en chantant, démêlait 
ses cheveux avec un peigne d'or. Il lui demandait qui 
elle était et elle répondit qu'elle était une âme en 
peine, et que si il voulait lui donner trois baisers, il 
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lui rendrait le repos éternel, et aurait le trésor caché 
sous la pierre. (Au premier baiser elle devint un bouc 
terrible, au deuxième un énorme serpent, et l'homme fut 
incapable de lui donner le troisième) (Sébillot, 1968a 
(1904): 224). 

 
Moisesen ustez (Zaratak), eupadak eta egiten dituztenak 

beste mundukoak dira, laminak berdin. Txondorrean entzun 
ziren kate-hotsak eta erremistadeak (Ikazkinak) hilenak ziren 
seguraski, baina Zeberioko kontakizun oso antzeko bateko 
irrintzilariak laminak dira:    

 Gure aitak, hemekoak, esaten euen, hor Atxondoko 
trokan, (...) txondorra egosten (...) hasi zirenean 
esaten euen agure horrek, zuloan irrintzak urte ei 
eudien seguru, irrintzak zuloan eta eurek esan ei 
eutsien arkaleri: 
 - Laminak dozak, laminak dozak; gure errukia gaur. 
 Eta txondorra betegarri eske, txondorra betegarri eske, 
garrak itzelak, garrak itzelak, eta urten egin behar 
txabolatik eta: 
 -Laminen irrintzak dozak. 
 (...) Txondorra hori tapatu eudienean edo lotu 
eudienean, errezatu eta laminok orduan ixildu ei zirena, 
esan euen gure agureak (Etxebarria Ayesta, 1991: 355). 

 
Oihuak direla-eta “Ian an Od” irelua ikusi dugu gorago, 

Sébillot-en lanean; baina hildako gisa ere aipatzen da:  
 (Le) nom de “Iannic ann Od” est appliqué à tous les 
noyés hurleurs. Iannic (...) rompt le cou de l'homme qui 
lui a répondu une troisième fois. Les Krieren noz, les 
crieurs de nuit, âmes errantes des naufragés qui 
demandent le repos en terre bénite, errent et se 
lamentent parmi les grands rochers de la côte 
trécorroise, surtout la nuit de la Toussaint (Sébillot, 
1968b (1904): 138). 

 
Zenduek eta gauezkoek iharduera antzekoak dituztelako, 

jokabide antzekoak dituzte jendeek biekin: beti kontuz 
ibiltzen dira bada-ezpada ere, apezen edo fraileen aholkuei 
jarraituz, maizetan. Haiekin mintzatzeko manera ongi 
arauditua da: batzuei ez zaie deus esan behar, beste batzuei 
formula zehatzez egin behar zaie, aurretik egon daitezela 
esanez, adibidez, edo hitanoz. Anbotoko Andereari ere hika 
egiten zaio eta haren zulotik atzekoz aurrera atera behar da 
(Barandiaran, 1960: 23). 

Tresna eta arma antzekoak hartzen dira edozein 
gauekorekiko kontaktu zuzena ekiditeko: Kakoerrekan su eta 
gar gaztainondo gainean urten zuenari habitua kentzeko kakoa 
erabili zuen Fraileak. Etxebarria Ayestak (1978: 120; 1991: 
378) bildu duen istoria batean, Gallartuko Txomin ausartak 
gaueko argia makilaz jo zuen zuhaitz batean plantatu 
zitzaionean “eta gero, oño!, agertu jakozan ba!!!” Ariniketan 
sartu zen Adaro etxean eta hangoei esan “Urten daustie 
besteok!!!” Txomin han sartutatxe egon zen eguna zabaldu 
arte, gauezkoek lasterkatu dituztenek letxe. “Besteok” zer 
diren ez da zehaztuta; baina “beste mutilak” deabruen izena 
izaten da eskualde horretan (Azkue, 1959 (1935): 358).  
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Eulalik dio polbora izan zela sorgin kontuak bukarazi 
zituen arma (Gauaz kanposantuan), eta hori ilustratzeko 
kontatu zuen nola batek iragan zuen gaua hilobien gainean 
beldurrik gabe, pistola zuelako. Abemariak joz geroz sorginak 
kanpoan ibiltzen zirela dio Angelak; eta laster gaineratu 
parte-txarrekoak esaten zietela gauez urten zutenei, 
kondenatuak zirenei. Kanpai horiei “arimetakoak” esaten diete 
Zeberion (Etxebarria Ayesta, 1991: 359), eta izenak erakusten 
du arimen agerpenak baldintzatzen dituztela. Barandiaranek 
entzun duenez (1972: 438), “arimetakoak” jo eta ezin zaiola 
etxeari buelta eman. Alabainan, egintza horrek arimengan zein 
sorginengan du eragina Zerainen (Goñi, 1991: 100): beharrean 
dauden purgatorioko arimak askatuta gelditzen dira, baina 
diotenez, sorginak ere askatzen dira elizari edo 
kanposantuari hiru buelta emanez gero.   

Ferminen Jentil Zulon  kondairan oso zaila da harpe 
horretatik urten direnak zer diren jakitea; jentilak dio 
lehenago, gero txarto hil diren jendeak. Dena den, urten ez 
dezaten kandela bedeinkatua eroaten zuten Jentil Zulora. 
Hots, Anbotoko Anderea bere zuloan zerratzeko ere kandela 
erabiltzen dute (ikus “Anbotoko Anderea”, VII. kap). 

Bretainian, ireluak zein hildakoak ohiltzeko baliabide 
berdinak erabiltzen dituzte: 

 Il est rare que l'on essaye par des conjurations... 
d'éloigner les revenants du logis; toutefois, dans le 
pays de Tréguier, lorsqu'on voulait les faire 
disparaître, on employait un procédé qui sert aussi à 
chasser le lutin; il consistait à placer sur la table, 
avant de se coucher, des petits tas de sable; si les 
revenants y trouvaient leur compte, on ne les revoyait 
jamais (Sébillot, 1968a (1904): 138). 
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XV. E. 3. Beste mundu amankomuna 
 

Ez da uste izan behar antzekotasun eta asimilazio 
guztiak nahaskeriaren fruitu direnik. Seguraski, eta 
desberdinak desberdin, ez gara hemen oso urrun tradizio 
gaelikoaren lurpeko beste mundutik. Irlandako “Aes side” 
haden mundua da, bai eta hilena ere (Marx, 1952: 82 eta 1967: 
29-30): han daude zenduak, izpirituak, fantasmak eta arimak, 
lur gainera berraragitzera noiz itzuliko zain. Hango 
jainkoak, heroiak eta hadak beti prest dira lur azalera 
etortzeko, eta mundu honetako jendeak ere hara joaten bertako 
hadaren edo erregeren bat laguntzeko, haiek deiturik. 
Hilarriak tenploak dira, bi munduen etengabeko 
komunikazioaren ardatzak, eta urteko sasoin zehatzetan egiten 
diren bestetan izpirituak eta jendeak gurutzatzen dira. Bere 
inpernutasuna doi bat ezabaturik du beste mundu keltiarrak 
eta, arimak hara eramaten dituen barkerua durduzagarria 
izanagatik, uharte liluragarrietan kokatua da eta bertako 
haden populua (Tuatha De Dannan) jauregi miresgarrietan bizi 
da. “Aes side” horrek bere aztarnak utzi ditu kontinenteko 
Erdi Aroko literaturan, “Bretainiako Gaia” osatzen duten 
eleberrietan zehazkiago: lur gaineko heroiek beste munduan 
gauzatzen dituzte beren balentria ospetsuenak (Frappier 1968: 
135), hala nola Chrétien de Troyes-en Lancelot “Gorre” 
herrialdean, “el rëaume (...) don nus estranges ne retorne”.  

Gaur egungo euskal ikerketetako giroan heregia aire 
daukake gure mitologia kelten tradizio indoeuroparrera 
hurbiltzeak. Baliteke, ordea, Irlandako eta Bretainiako 
mitoen substratoa ere preindoeuroparra izatea; teoria aski 
zahar horri lotu zaio berrikitan Ginzburg (1992: 123- 128) 
eta zentzu horretan azterbide berriak urra daitezkeela 
pentsatzen du, Siziliako eta keltiarren tradizioen 
konkordantzia esangarriak kausitu eta. Dena dela, ez da 
dudarik Euskal Herriko eta Europako beste herrialdeetako 
mitologiaren artean parekotasun nabariak badirela.  
 
 
 
 
XV. F. Konklusioa 
 
 

Kapituluaren hasieratik pausatu da urteten duten izakien 
batasunaren arazoa eta mitologia osoan zehar agertuko zaigu 
hilen eta beste izaki mitikoen asimilazioa. Uste dut argi 
geratu dela nola adierazten den beste munduko guztien 
ahaidegoa, bai kondairen motibazioetan nola egituretan eta 
edukinetan: denen gaia da izaki mitikoen eta jendeen arteko 
topaketa larriak, lehenak etortzen direnean edo bigarrenak 
haien unetara joaten direnean eta, agerpenak oro perilosak 
direlakoan, oso nabaria da hilen itzultzea ekiditeko eta 
haiekiko harremanetan arriskua galerazteko grina.  

Hargatik, horrelako topaketak edasten dituzten istoria 
guztiak ez dira berdinak. Batzuek ipuinaren egitura narratibo 
konplexua dute. Besteak, aberastasun hortatik urrun, oso 
laburrak eta soilak dira, maiz episodio bakarrekoak, 
zentzumen bideko esperientzia beldurgarri bat baizik ez dute 
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esaten. Ikara kontatzea gustuko dute hainbat berriemailek, 
eta alderdi hori azpimarratu ohi dute, istoriaren mamia 
horretara murrizteraino ere batzuetan. Kondaira horien 
sinpletasunak eta lainotasunak sinesgarriagoak egiten ditu 
gertakariak; halaber, herioaren larritasunak eta ezinbesteak 
haren inguruko sinesteen iraupena eragiten dute, Elizak 
lagun; ondorioz, hilei buruzko mitoek besteak baino 
errezkiago berraragitzen dira: hurbiltasunaren indarraz eta 
sinesteren hunkiduraz markatuak dira.  

Euskal Herrian kontatzen diren agerpenak Europako beste 
erresumetako antzekoak dira, bai motiboetan, bai egituretan, 
bai eta kontakizunen oinarrian diren sineste eta 
mentalitatean ere.   
 
 
XV. F. 1. Estruktura eta esperientzia 
 

Lehen mailako lekukoren bat aurkitzen dugu gai hauetan 
eta bigarren mailako anitz, agerpenak ikusi, entzun edo 
sentitu dituzten asko ezagutu baitituzte berriemaileek. Izan 
ere, nork ez du inoiz gauean zarata durduzagarririk aditu? 
Nornahik egiten ahal du horrelako esperientzia, are eta 
gehiago azalpenek naturazko izakien itxura hartzen baitute 
usu, abere, zarata edo haizearena...  

Arraberritze hurbilak Eliade-ren in illo tempore-tik 
baino askoz honantzago kokatzen ditu mitoak. Baina beste 
arazo bat ere pausatzen du: esperientziaren eta estrukturaren 
arteko giltzadurarena. Ikusi dugu nola bi printzipio horiek 
gurutzatzen diren, nola estrukturak baldintzatzen duen 
oharmena, eta alderantziz. Kanposantuko belarra-ri alderatu 
diot Luiandoar batek lehen pertsonan kontatuko esperientzia 
bat, eta ongi azaldu da tradizioak emandako informazioari 
moldatzen zaiola norberaren pertzepzioa, oroimenaren ibilera 
selektiboa eragiten. 
 

Horrekin batera beste alderdi bati ohartu behar 
gatzaizkio. Lan honetako corpuseko istoria zenbait bere 
adierazpen txikienera murriztuak dira, eta haien laburra eta 
eskasa bereziki igartzen dira beste bilduma zaharragoetan 
aurkitzen ditugunekin erkatzean, hemengoekin zein 
kanpokoekin. Bi adibide.  

Kakoerrekan su eta gar kondairan, Azkueren edo 
Barandiaranen bertsioen laguntza gabe ez genezake jakin 
zergatik nahi zuen agertuak abitua ken ziezaioten. Ez-jakite 
horrek agerpenaren ikara areagotzen du: gertakarien nondik 
norakoa ulertu ezean, hilen beldur zehazgabea eta 
misteriotsua adieraztera urritzen da istoria, eta ez-ezagunak 
ezagunak baino izu handiagoa sortzen du beti. 

Misererea kontakizuna zein eliptikoa den jabetzen gara 
Bretainiako “Libera me”arekin alderatzen dugunean. 
Zehazgabeko beste mundukoekiko topaketaren esperientzia soil 
eta mugatua da, ez du inongo argigarririk ematen, ez nork 
egin zuen kantua eta zergatik, ez zer sinestetan oinarritzen 
den mitoa. Bretainiakoak, aldiz, ondo adierazten ditu 
guztiak: promesen bete beharrez zebiltzan zenduak ermitan. 
Orozkokoaren laburtasuna pobretzea dela esan daiteke, 
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sinestearen higaduraren ondorioa. Eta hemen ere azalpenen 
mentsak eta huts semantikoak izugarriarai egiten diote lekua.  

Mentalitate mitikoak, paradoxa badirudi ere, ez du 
misterioaren hermetismoa maite, alderantziz, ikerbide 
logikoak bilatzen ditu; horixe adierazten du Bastidek, 
sinesteek eta erritoek fantasmak hezten dituztela dioenean. 
Hots, fantasmen sinbolizatzea hemen bezala ulergaitza 
bilakatzen denean, mitoak bere funtzio garrantzitsu bat galdu 
du: endekatzearen seinalea. Beharbada, guretzat bakarrik dira 
kriptikoak istoriak, ez ditugulako beharrezko premisak 
ezagutzen, berriemaileak jakintzat ematen dituelarik; 
menturaz ez da horrela beren giroan kontatuak direnean, 
entzuleek baitakite habituak, kasu baterako, infernuko 
oinazeak handitzen dituela. Baina ez da hori gaurko egoera, 
eta ukaezina da mitoak gainberako prozesuan sartuak direla. 
 

Istoria murriztuen ondoan, hurbiltasunak markatu eta 
emendatu dituen beste batzuk ditugu. Horietarikoa da Sofiren 
Lagunak urten, berriemailea gehien hunkitzen duen kondaira 
erreferentziala. Hartan kuantitatiboki ugariak dira 
testuinguruko zehaztasunak, eta kualitatiboki garrantzi 
handia ematen zaie, zineztasuna bermatzen dutelako: 
protagonistaren, hala lekukoen eta berriemailearen harreman 
hestua, edo mokanes-errelikiaren froga. Guztiek bizitasun 
berezia ematen diote gertakariari, aspaldian jazoa izan arren 
oraindo hunkigarri sentiarazten.  
 
 
XV. F. 2. Beste mundua 
 

Oraindo gaur egunean oso errotuak dira hilen inguruko 
sinesteak, eta arrazoinak badira, alde batetik heriotzarekin 
zerikusi duen guztia nahitaez sinbolizatu beharra oso sakona 
delako eta, bestetik, Elizak onesten dituelako orohar: harek 
eskaintzen duen irtenbidea sineste zaharrekin sinkretizatua 
izan da maiz, oztopo handirik gabe. 

Kondairek ulertarazten dutenez, bizien eta hilen munduen 
arteko komunikazioa erraza da, eta etengabeki baliatzen dute 
zenduek hona itzultzeko, batik bat laguntzaren premia 
dutenean. Sineste hori purgatorioaren eta “Santuen 
komunio”aren doktrinan integratu du kristau erligioak; Elizak 
laguntza izpiritualak (otoitzak, mezak...) predikatu ditu, 
baina eskaintza materialak onartu behar izan ditu mende 
luzez, hala nola ehorzketetako janari emaitzak, haien xede 
eta zentzua desbideratzen ahalegindu bazen ere. Hots, loreek 
ogiaren lekua hartu duten honetan ere hilen gosea aipatzen 
jarraitzen da, nahiz eta txantxetan izan (Kanposantutik 
etxera). 

Kristau ortodoxiarekin ados ez izan arren, oso bizirik 
dago kondairetan hil guztien izua. Herri tradizioaren 
arabera, infernutarren eta purgatoriokoen diferentzia 
gradukoa da: lehenak hilgarriak eta bigarrenak oso 
arriskugarriak direlako, bien aurrean hartzekoak dira 
neurriak. Zerutarrak ez dira kasik aipatzen: dohatsuek 
zeresan guti dute mitologian, ez dute-eta arazorik sortzen,  

Beste mundu paganoa batasun bat bezala ulertzen zen, eta 
ideia horren aztarnak oraindik ez dira desagertu. Mundu hori 
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amankomuna da, ez soilki hil guztientzat, baina izaki mitiko 
guztientzat, Irlandakoa legez. Hurrengo kapituluan (XVII.) 
ohartuko gara laminen dantzaldiak -edo  sorginen akelarreak- 
zenduen munduan ospatzen direla. Eremu berean dauden izakien 
asimilazioak ez dira harritzekoak, are eta gehiago betetzen 
dituzten funtzio sinbolikoak antzekoak direlarik. 
 
 
XV. F. 3. Funtzioak 
 

Herioa eta gaua bildur guztien uneak direla, haien 
larriari ihardokitzeko bideak eskaintzen dituzte mitoek, 
agerpen bildurgarrien bitartez sinbolizatuz, haien ekiditeko 
nola ihardun aholkatuz, edota aurkitzekotan zer jokabide eta 
zer formula erabili behar den erakatsiz.  

Auzo herrialdeetako sinesteen laguntzaz hemengoetan 
piska bat sakonduz, mesfidantza gordina aurkitu dugu hurko 
hilaren eretzean, eta arlo horretan gure tradizioa 
besteetatik oso hurbil da. Errito eta mitoek ikara itxuratu 
eta kontrolatzen saiatu dira, horrela funtzio psikologiko 
garrantzitsua betez, orain galtzen ari dena; kondaira batzuen 
eskasiak fantasmak hezteko ez-gaitasuna adierazten du. 

Funtzio psikologikoek jendealde osoan dituzten ondorioez 
gain, erritoek funtzio sozial espezifiko oso nabaria dute. 
Hilak kolektiboki ohoratzen dira, etxean lehen, elizan gero 
eta azkenean hilerrian. Etxeko hilbegiran auzo guztiak 
biltzen ziren otoitz egiteko eta, bide batez, harremanak 
sendotzeko. Modernitateak, apezen laguntzaz, suntsitu ditu 
guzti horiek. Urigoitin elizaren barnean zenduaren alde orain 
egiten den errosarioak, publikoa izanik ere, ez du eskaintzen 
hilbegiretan gertatzen zen kontaktu hurbila; instituzioa 
herriarena izatetik Elizarena izatera pasatzean, errosarioa 
kasik otoitz hutsa bilakatu da: herritarrak Jainkotik 
hurbilago dira, eta elkarrengandik urrunago. Sinesten ziren 
mitoak publikoki kontatzeko parada ziren hilbegirak, bai eta 
mitoak bizirik mantenarazteko.  

Sineste amankomunak lotura soziala izanki, sozialki 
erabiltzen eta manipulatzen ere ahal dira. Heriotzaren 
inguruko erritoetan, elizkizunetan batez ere, berezketa 
sozialak biziki nabariak ziren: maila desberdineko hiletek 
aberats eta txiroen arteko desberdintasuna onartu eta bermatu 
egiten zuten. Orain ez da diskriminazio hori onartzen eta 
elizkizunak berdinak dira denentzat.  

Mitoen manipulazio pribatua ere agertzen da; Barrabas 
eta Satanas agerkunde antzeztua (IV. kap), adibidez, 
mozkorrak tenoreko etxerarazteko erabili zen. Zerbait oso 
antzekoa aurkituko dugu V. kapituluko Zaloako katu baltza-ren 
kasuan, etxe bateko ez, baina herri osorako erabilia. 
 

Esan gabe doa funtzio desberdin hauek elkarren 
eraginpean daudela eta elkarren osagarriak direla; haien 
gurutzatzeak kapituluan zehar kausitu diren aldibereko 
antzekotasun eta desberdintasunei doazkieke. Mitologiaren 
funtsezko ezaugarriak dira dibertsitatea eta erredundantzia, 
eta haien sare labirintikoan galtzeko arriskua ere bada. 
Hargatik beharrezkoa da konparaketak egitea, Belmont-ek dioen 
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bezala (1984: XV), “il est de la nature des mythes de 
s'éclairer les uns les autres”.  
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Sailkapenaren arazoa aurreko kapituluan pausatu da 
jadanik. Hurrengoetan ere hartu beharko dugu kontuan, izaki 
mitiko guztien loturen gainetik multzo bakoitzaren 
ezaugarriak zehaztuko diren  bakoitzean. 

Sorgina dateke corpuseko izaki mitikoak izendatzeko 
gehien agertzen den hitza. Sorgin deituak diren guztiak ez 
baititut kapitulu honetan bilduko, zedarriak finkatu behar 
dira lehenik eta behin, izenean baino areago izakien naturan 
eta mitologian betetzen dituzten funtzioetan bilatuz 
oinarriak. Eta horietan sartzeko, Orozkoko, Euskal Herriko 
eta inguruko eskualdetako tradizioan izan dituzten 
ezaugarriak azaltzen hasiko naiz, erizpide zehatzak 
aurkitzeko.   
 
 
 
 
XVI. A. Nor eta nolakoak diren 
 
 

Sorginak nor diren erabakitzeko, nor ez diren zehazten 
hasi behar da. Ez dira beste munduko izakiak, mundu honetan 
jaio eta bizi diren jendeak baizik. Naturaz-gaineko ahalak 
badituzte, ez beti berezkoak, baina deabruaren edo beste-
mundukoen laguntzari esker. Orokorki esan daiteke ez dela 
sorgin sortzen eta bai bilakatzen, nahiz eta batzuetan esaten 
den jaioko dohainak  badirela sorgin izateko.  

Laminekin usu nahasten diren arren, diferentzia oso 
zehatza da bien artean. Zuberoan diote ontsa bataiatuak izan 
ez direnak belagileak direla, adibidez aita pontekoak 
“Credo”a gaizki esan badu, edota “porque no se dijeron todas 
las palabras del Ritual” (Barandiaran, 1984b: 35, 134; 1973a: 
492). Baztanen eta Barkoxen esaten dutenez, “sorginak 
bateatuak dira, lamiak ez” (Azkue, 1959 (1935): 386). Esaldi 
honek biltzen du hemen egin nahi nukeen bereiztearen funtsa: 
bataiatuak kristauak izaten dira, eta “kristau” hitza 
euskaraz pertsona edo jende esateko erabiltzen zen oraintsu 
arte. Lamiak ez dira gu bezalako jendekiak, beste espezie 
batekoak dira.  
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Barandiaranek ere banaketa bera egiten du “Brujería y 
brujas” artikuluan:  

 Llamo brujería a aquella manifestación del espíritu 
popular que supone a ciertas personas dotadas de 
propiedades extraordinarias en virtud de su ciencia 
mágica o de su comunicación con potencias infernales. 
(...) Aquí no hablo, pues, de brujas-genios, de aquellos 
personajes malignos de que se trató en el párrafo 
(anterior). Las brujas a las que ahora me refiero son de 
carne y hueso, personas conocidas en el pueblo, y que 
muchas veces no han cometido otro delito que el de 
mostrar carácter un tanto extraño o que se sale de la 
común norma, según la apreciación popular. Son el 
subjetum patiens de esa idealidad particular que llamo 
brujería. (...) 
 Mari o la Dama de Amboto es considerada como maestra y 
señora de las brujas (Aya) (Barandiaran, 1960: 87-88). 

 
Definizio hain zehatza egin eta gero, ordea, askoz 

zabalkiago erabiltzen du “bruja” izena Barandiaranek berak. 
Bere “Brujas-Genios” artikuluan, “Irrintzi de las brujas” 
azpitituluan gaueko irrintzilariak sartzen ditu, eta Anbotoko 
Anderearen egoitza den Supelegorreko haitzuloaz hauxe dio: 
“en ella suelen también vivir sus servidores: brujas, 
laminas, diablos, que se muestran a veces en forma de 
buitres” (Barandiaran, 1960: 80). 

Caro Barojak, sorginei buruz lan erreferentziala den Las 
brujas y su mundo liburuan ikertzen dituen sorginak pertsonak 
dira naski, haien gainean jausi baitzen XVII. mendeko 
errepresio odoltsua.  
 
 
XVI. A. 1. Kaltegileak ? 
 

Urkoari kalte egiteko erabili ohi dituzte sorginek beren 
ahal magikoak. Azken denbora hauetan modan da Euskal Herriko 
sorginen ontasuna aipatzea, Inkisizioaren pertsekuzioa 
gaitzesten den ber. Altabada, Rosteguy de Lancre edo 
antzekoen gehiegikeri ankerrek ez lukete izkutatu behar 
jendeek gaizkiletzat zituztela sorginak, oraintsu arte bezala 
funtsean. Elizak eta estatuek ongi baliatu zuten jendeen 
beldurra usain heterodoxoa zuten oro garbitzeko (Caro Baroja, 
1966: 220), bai eta apezen monopolio magiko-erligiosoa 
oztopatzen zuten pertsonak baztertzeko ere, hain zuzen 
betekizun sozial oso garrantzitsuak betetzen zituztelako 
(Muchembled, 1973: 264). Horrelako erabilpenak inork ez 
lituzke zalantzatan jarriko gaur egun; baina gauza bat da 
esatea Inkisizioaren biktimak ez zirela ez sorginak eta ez 
gaiztoak, eta beste bat sorgin gaiztoen sinestea ukatzea. 
Mundu osoan zehar aurkitzen da uste hori, Ozeaniatik 
(Malinowski, 1989 (1922): 131) Afrikaraino (Evans-Pritchard-
ek 1969 (1950): 124); eta Mauss-ek horrela ikusten du:  

 On sait que dans toutes ces sortes de sociétés 
(primitives), la mort n'est jamais considérée comme un 
événement naturel, dû à l'action de causes purement 
physiques; elle est presque toujours attribuée à 
l'influence magique de quelque sorcier, et la 
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détermination du coupable fait partie intégrante des 
rites funéraires (Mauss II, 1968: 24).  

 
Sorgin gaiztoen sinestearen froga dira haien kalteak 

neutralizatzen dituzten antisorgin oso errealak, gaur egungo 
Frantzian direnak adibidez:  

 Il n'est personne qui se dise tel (sorcier); ce n'est 
pas une position possible d'énonciation. Jamais un 
sorcier n'avoue ses crimes, pas même s'il délire à 
l'hôpital psychiatrique. (...) Le sorcier, c'est l'être 
dont parlent ceux qui tiennent le discours sur la 
sorcellerie (ensorcelés et désenvouteurs) et il n'y 
apparaît que comme sujet de l'énoncé. (...) Cela rend 
très improbable qu'il existe quelque sorcier qui 
pratiquerait effectivement des maléfices, mais on se 
doute que cela n'est pas du tout nécessaire au 
fonctionnement du système (Favret-Saada, 1977: 39).  

 
Antisorginek zein sorgin gaiztoek baliabide antzekoak 

erabiltzen dituzte, printzipio magiko berdinetan oinarrituak. 
Jakina da txarra eragiten ahal duenak ona ere eragin 
dezakeela, edo alderantziz, eta biak bereiztea ez dela 
erraza, are eta gehiago egintza berak ondorio kontrajarriak 
ekar baititzake, jadanik ikusi denez. Sorgin antisorginik ez 
didate aipatu Orozkon, ez eta sorgingabetzeko errito 
segereturik, baina lan hori apezek bete izan ohi dute usu, 
eta bada haren aztarnik. Barandiaranen lanetan bertako 
sorgintze kasu bat agertzen da; niri kontatu dizkidatenak, 
ordea, beti kanpokoak izan dira.  

Gure tradizioan sorgin kaltegarriek duten garrantzia 
erakusten dute Donibane bezperan egiten ziren haien kontrako 
erritoek, Orozkon besteak beste. Hain zuzen gaiztotasuna du 
Sofik erabiltzen laminak eta sorginak berezteko erizpide 
gisa: Peñako Sorgina lamina ez zela trenkatu du argudiatuz 
sorginak direla “dañuinoak”, kaltegileak; eta Josepetako 
landako erromeria-ko dantzariak laminak zirela erabaki zuen, 
horiek jendeekin ibiltzen baitira eta, sorginak ez bezala, 
kalterik egin gabe. Azken eritzi hau problematikoa da, 
Josepetako landakoa akelarre bat izanik, komunzki sorgin 
esaten zaie hartara joaten dutenei.  

Inkisizioak etengabeki lotu ditu akelarreak eta kalteak: 
deabruari musuka ibili eta gero haurren hiltzera edo ekaitzen 
sortzera joaten zirela sorginak (Caro Baroja, 1966: 117; 
1975: 88). Herri tradizioko akelarretan, aldiz, gutitan 
agertzen dira  horrelako gaiztakeriak, nahiz deabruaren 
presentzia zentzu horretan doan inplizitoki. Esplizitoki 
kaltegileak diren sorginak ez ditugu akelarretan ikusten. 
Gaiztakeria, beraz, kontuan hartzekoa da sorginen eitea 
zedarritzeko orduan, baina ez baitezpadako baldintza gisa. 
Eta zehazteko da Orozkoko deabru gabeko akelarreko kideak 
besteekin nola uztartzen diren. 
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XVI. A. 2. Sorgin ekaitzegileak  
 

Orozkotik kanpora joan behar da sorgin ekaitzegileen 
aurkitzeko; ezaugarri horrek Anbotoko Anderearekin lotzen 
ditu, harek eragin ohi baitu ortzia. Baina lotura hori 
geroago aztertuko da. 

Barazuza eginaraztea sorginen gaiztakeriaren alderdi 
garrantzitsua da aspaldidanik, jadanik Aintzin Aro klasikoan 
ezagutua; Erdi Aroan Gregorio VII.ak aholkatzen du ez 
ditzatela emakume gaixoak akusa, ekaitzak egiten dituzten 
estakuru (Caro Baroja (1966: 83); Tolosako inkisizioaren 
aurrean akusatu batek hauxe aitortu omen zuen:  

 Hacía caer granizo sobre los campos de aquellos quien 
no quería, hacía que se pudrieran los trigos, merced a 
una nieble pestilencial, y que se helaran las viñas 
(Caro Baroja 1966: 118). 

 
Avellaneda inkisitoreak 1527an Nafarroako sorginei buruz 

dio:  
 Han declarado (...) que cuanto fruto de la tierra se 
pierde con tempestades y piedra en este reino y en otra 
cualquier parte es por los maleficios de los brujos y 
brujas (Caro Baroja 1975: 42). 

 
Zugarramurdiko sorginen kontra 1610ean egin zen auziaren 

txostenak dioenez (Caro Baroja 1975: 102), sorginak 
deabruarekin joan ziren Donibane Lohitzunera itsas ontzien 
galtzera: itsasoan sartu zirela eta deabruak “aire, aire, 
aire” esanez, enbata itzela sortu zutela. Sorgin batek esan 
omen zuen bere lehen akelarretik landa fruituak eta gariak 
suntsitzera eraman zutela airetik, eta berrogei zaldunek 
baino harrabots handiagoa egiten zutela, ortziarena baino 
lazgarriagoa; halako batean sorgin berria ikaratu eta “Jesus” 
esan zuela: berehala beste guztiak aienatu ziren eta hura, 
lurrera erorita, ahal bezala itzuli zen etxera trenpu 
txarturik.  

Itsas ekaitz sonatuagoak ere egin zituzten, 1616ko 
idazki baten arabera:  

 La pérdida de la armada del cargo del general don 
Antonio de Oquendo en la barra de Bidarte en Francia 
según lo certificó la dicha María de Zozaya que ella con 
sus compañeras levantaron aquella tempestad. (...) Y 
últimamente en la llegada del Rey nuestro señor en el 
puerto de Pasaje ahora dos años y medio, sobrevino de 
repente tal tormenta de aguas y viento que se ha dicho 
públicamente se juntaron cuantas brujas había en la 
comarca y levantaron de repente aquella tempestad porque 
el Rey no viese el canal de las dependencias, (...) 
porque luego al otro día hizo buen tiempo de sol (Caro 
Baroja, 1975: 255). 

 
Mende honetako bildumetan zeharka baizik ez dira 

aipatzen sorgin ekaitzegileak Euskal Herrian:  
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 Otsagin orain hirurogeita lau urte hiru sorgin izan 
ziren.  (Bat) hil orduan apezari ez zakon mirarik ere 
egiten. Hil zenean kaskilagar erauntsi handi bat izan 
zen. (Besteak) hil zirenean ere harri erauntsiak izan 
zirela (Azkue 1959 (1935): 385). 
 Lekeitioko arrantzaleak, orain hirurogei bat urte, 
itsaso zabalean ebiltzanean behintzat, ez eben sorginik 
izen  onezaz aitatuten: pendulen kontrakoak izaten zen 
euren izena. Orain ere Ondarribiko arrantzaleak ez dute 
itsasoan sorginik aipatzen; eta itsasoan diren artean, 
beren etxeetako emakumeak sorginen kontuak esaten ari 
badira, arrainik ez dela izango uste dute berak (Azkue, 
1959 (1935): 383). 

 
 

Frazer-ek (1984 (1911): 196-99) sorgin ekaitzegileen 
berri ematen du: “On attribue fréquemment la grêle et les 
orages aux sorcières”. Eta sineste bera bildu du Sébillot-ek 
Frantzian:  
   Sur la côte de Tréguier, le diable est au milieu des 

tourbillons que l'on désigne sous le nom de dragons, et 
qui peuvent être aussi formés et conduits par les 
sorciers (Sébillot, 1968a (1904): 113). 

 
 
 
XVI. A. 3. Apez sorgin eta ekaitzegileak 
 

Deabrurik gabe ere egiten dute ekaitza sorginek, sortu 
nahi duten fenomenoarekin lotura metaforikoa gauzatzen, 
beheko uraren bidez goikoa eragiten. Eta horretan maisu omen 
ziren apezak:   
 

 Les sorciers se réunissent (...) sur le bord des 
étangs, encore plus que sur celui des eaux courantes, 
pour la fabrication des orages fées. (...) Au sein des 
plus profondes ténèbres, armés de longues perches ou 
d'énormes pelles de bois, les grêleux, toujours au 
nombre de trois, battent vigoureusement et en cadence la 
surface liquide. Bientôt sous l'action frénétique de 
leurs bras, qu'accompagnent des imprécations et des cris 
sauvages, l'eau s'élance sifflant dans les airs, (...) 
gagne les plus hautes régions (...) et quand paraît le 
jour, le fléau est enfanté. (...) On disait autrefois en 
Saintonge que les curés pouvaient produire la grêle par 
eux-mêmes, sans le secours de personne et sans aller au 
sabbat: il leur suffisait de battre avec une petite 
verge merveilleuse les eaux d'un étang, d'une rivière ou 
d'une fontaine. (...) En S... trois curés s'assemblent 
au bord d'une mare, ils en troublent l'eau, la mêlent 
avec la vase, et en composent un levain de grêle qui 
ravage toute la contrée (Sébillot, 1968b (1904): 438). 

 
Ohargarria da apez ekaitzegile batzuen ibilmoldeek 

Anbotoko Anderearenekin duten antza:  
 Croyance encore assez répandue, qui les accuse (les 
prêtres), de même que d'autres tempestaires, de se 
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promener dans les nuages, de conduire la grêle et 
d'exciter les orages au moyen de pratiques qui touchent 
à la sorcellerie (Sébillot, 1968d (1904): 237). 

 
Apezek sorgin liburuetan ikasi dute haien kontra nola 

egin: 
 Dans le Maine le curé, qui est l'ennemi né des 
sorciers, peut empêcher leurs maléfices à l'aide des 
secrets qu'il a appris dans le grimoire (Sébillot, 1968d 
(1904): 240).  

 
Eta anbiguitate horretaz kutsatuta geratu dira:  

   Le prêtre chasseur de livres de sorcellerie est un des 
éléments symboliques qui s'attachent à créer l'image du 
“curé sorcier”. (...) Il n'a pas peur de ces livres, il 
les détruit. Et lui aussi, de par son “métier”, manipule 
des livres qui, pense-t-on, lui donnent son pouvoir 
(Camus, 1988: 57). 

 
 

Bikoiztasun hori aurkituko dugu Orozkoko corpuseko 
apezengan, bai sorginak bai ekaitzegileak izan daitezkeen 
ber. 
 
 
XVI. A. 4. Sorgin familiardunak  

 
   Apez bat, Axpurukoa, da Orozkoko familiardun ospetsuena, 

baina ez diote sorgin izena ematen, nahiz eta familiarrei 
“sorginen indarrak” deitzen dieten (“Familiarrak”, VIII. 
kap). Familiarrak beste kapitulu batean aztertuko baditut 
ere, hemen behar da aipatu sorginekin duten lotura zuzena. 
Sorginen indarrak beren jabeei hiltzen galerazten dietelako 
aipatuak dira bereziki: 

   Sorgin bat ezin hil izaten da besteren bati eskubideak 
emon barik (Eume, Dima). Orraztontzian daukez euren 
eskubideak (Gorozika) (Azkue, 1959 (1935): 378). 

 
Sorgin bat hil orduan eskua ixten badu esan nahi du bere 
sorgingoa beste norbaiti pasatu nahi diola. Orduan xuxki 
(inar) giderra edo makila eman behar zaio eta inarra 
erre gero (Azkue, 1959 (1935): 377).  

 
Sorgingoa ondorez hartzen da orratzontziaren bidez: 
 
 Si le toca a una persona una bruja en trance de muerte 
puede transmitirle la Brujeria y desembrujarse ella. 
(...) Nótese que el  objeto que con más frecuencia 
entrega la bruja en trance de morir suela ser un acerico 
o alfilitero: “kuthun” (Caro Baroja, 1966: 286). 

 
Oinordegoaren ideia egungo sorginkerian ere atxematen 

da: 
 Que les pouvoirs magiques soient acquis par héritage ou 
initiation auprès d'un autre sorcier, du moment qu'ils 
peuvent se transmettre, le légateur est tenu à la 
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transmission. A ce propos, je n'ai pas rencontré une 
seule personne pensant qu'un sorcier puisse mourir sans 
avoir légué son don et son savoir. Et à l'obligation de 
transmission se joint celle de l'exercice (Camus, 1988: 
51). 

 
Beste mundukoak hilezkorrak izanik, haiekiko loturaren 

adierazgarria dateke sorginen hilezina; logika horretan 
berezkoa da desorgintzeak berriz hilkor bilakatzea esangura 
izatea. 

Bestalde, ikuspundu soziologikotik begiratuta, hil 
aintzin sorgingoa emateko premiak adieraz lezake oinordekoei 
ondarea uzteko beharra, hau da, ohidurazko printzipio bat 
betetzea.  
 
 
XVI. A. 5. Bidaia magikoak 
 

Kontaezinak dira mito eta ipuinetako aireko bidaiak. 
Thompson-ek Irlandan, Bretainian, Txinan, Japonian, Indian, 
juduen eta eskimalen artean aurkitu du D 2135 motiboa: “Magic 
air journey”; eta gaiaren barnean biziki ospetsuak dira gure 
corpusean agertzen diren honako hauek: D 1520.26, 
“Transportation by putting magic ointement on feet”, eta 
D 1531.7, “Witch flies with aid of magic juice”. 

Airean ibiltzea da sorginen ahal ezagunenetakoa. 
Trobriand irlakoei “sorgin hegalariak” deitzen die 
Malinowskik (1989 (1922): 300). Aintzin Arokoek gure 
tradiziokoen antzera egiten zuten:  

 Para convertirse temporalmente en animal, en pájaro 
sobre todo, las hechiceras clásicas, segun nos las 
describen Lucaino y Apuleyo, se desnudan del todo (...) 
(Con) un líquido aceitoso (...) se frotan, desde la 
punta de las uñas, todo el cuerpo. Al punto les crecen 
las alas, les sale el pico, etcétera, y dando un 
graznido espantoso salen por la ventana (Caro Baroja 
1966: 57).  

 
Oraingo Yaqui amerindioek ere berdin egiten omen dute, 

Castanedak dioenez (1985 (1968): 218 eta 39); difusioaren 
ondorioa izan liteke hura, europarrengandik hartua; hala 
balitz ere, prozeduraren arrakasta erakutsiko luke.   

 
Kostaldeko sorginen bidaia miresgarriak itsasotik egiten 

dira. Euskal Herriko sorginak La Habanara joaten dira 
(Barandiaran, 1960: 96; 1984b: 69 eta 93) eta Frantziako 
Mediterraniokoak Italiara edo Egiptora (Sébillot, 1968b: 
157).  
 
 
XVI. A. 6. Abere itxurak 

Abere bihurtzen dira maiz sorginak, Aintzin Arokoak 
hasteko: 
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Durante (...) la Antigüedad clásica hallamos documentada 
la creencia en que ciertas mujeres eran capaces de 
transformarse a voluntad y transformar a los demás en 
animales, que podian también realizar vuelos nocturnos y 
meterse en los sitios más recónditos, haciendose 
incorpóreas, eran expertas en la fabricación de hechizos 
para hacerse amar o para hacer aborrecer a una persona, 
podían provocar tempestades y enfermedades, tanto en 
hombres como en animales. (...) Para realizar sus 
maldades tenían conciliabulos nocturnos en los que 
consideraban a la Noche, a Hécate y a Diana como 
divinidades protectoras o auxiliadoras en la fabricación 
de filtros (...) y a las que invocaban (Caro Baroja, 
1966: 62)  

 
Inkisizioko garaikoek oso gustoko zuten itxuraldatzea:   
 Y además de los bailes, se huelgan cuando están en 
aquelarre, saliendo a espantar, y a hacer mal a los 
pasajeros, en figuras diferentes para que no puedan ser 
conocidos: que el demonio (al parecer) los transforma en 
aquellas figuras y apariencias y en las de puercos, 
cabras y ovejas y yeguas y otros animales (Caro Baroja, 
1975: 98). 

 
Gurean katu gisa agertzen dira gehienetan, edo bestela 

txakur, xerri, asto, zaldi... (Barandiaran, 1984b: 47-51, 
137). Aipagarria da tximiniatik sartzen den katu-sorginen 
istoria tipoa: supazterrean iruten dagoen emakume bati gauero 
etortzen zaio katu bat, eta ez dio pakerik ematen; emakumeak 
senarrari kontatu eta harek erabaki bera jarriko dela 
goruetan hurrengo gauean, emazte jantzita; hala egin eta 
sutondoko burduntziagaz jo du katua, bai eta hil ere bertsio 
batzuetan; eta biharamunean auzoko atso bat zauriturik edo 
hilda agertu da.  

Wallonie-n jaso du Sébillot-ek (1968c (1904): 146) 
horrelako kontakizun bat: emakumeak morokil irakinez zauritu 
zuen katu-sorgina eta biharamunean eskale batek aurpegia 
erreta zuen. Orozkon kondaira oso antzekoa dugu, baina katu-
sorginaren lekuan lamina da eskalea, eta laminekin sailkatu 
dut. Bi tipoetako ale andana bildu du Barandiaranek (1960: 
104; 1973a: 493-498; 1984b: 41-45), eta haien arteko 
desberdintasunari ohartzen zaio:  

 El tema de la hilandera y de la lamia que le habla, 
aparece desligado del de la petición de grasa, cuando la 
visitante es bruja o mujer transformada en gato 
(Barandiaran, 1973a: 435). 

 
Tximiniatikoak izan barik, katu itxurako bi sorgin lapur 

aurkituko ditugu Orozkon.  
 

Beren gaiztakeriak gauzatzeko euli itxura hartzen dute 
sorginek, haren tikitasuna baliatuz. Berasategiko batek niñi 
bat ito zuen, ahotik eztarriraino sarturik (Barandiaran 
1984b: 54; 1973a: 501). Thompson-en “Soul as fly” motiboaren 
arabera, sorgina lo denean ateratzen da eulia bere 
gorputzetik. Familiarrek ere euli edo beste mamarro tikiak 
izaten dira. 
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Eulia arimaren itxura ere izanik, erraz egiten da hilen 
eta sorginen lotura:  

 L'âme peut se présenter sous l'apparence d'un insecte, 
presque toujours ailé; celui-ci sort même de la personne 
vivante, pendant qu'elle dort. C'est ainsi que dans le 
Mentonnais, le double de la masca ou sorcière endormie 
s'envole parfois de sa bouche sous l'aspect d'un 
papillon noir ou d'un taon, pour exécuter des maléfices; 
si on change le corps de place pendant son absence, la 
sorcière meurt. (...) L'âme s'échappe de la bouche du 
mourant sous forme d'une mouche ou d'un papillon 
(croyances de Bretagne) (Sébillot, 1968d (1904): 332). 

 
Ginzburg-ek hilen eta sorginen batasunaren logikan 

biltzen ditu abere itxura guztiak:  
 Les métamorphoses en animaux et les cavalcades sur la 
croupe d'animaux exprimaient symboliquement l'extase: la 
mort temporaire marquée par la sortie du corps, sous la 
forme d'un animal, de l'âme (Ginzburg, 1992: 174).  

 
 Métamorphoses, cavalcades, extases suivies par la fuite 
de l'esprit sous forme d'un animal sont autant de voies 
différentes qui conduisent vers un but unique. Entre les 
animaux et les esprits, les animaux et les morts, les 
animaux et l'au-delà, il existe une connexion profonde 
(Ginzburg, 1992: 261). 

 
 
XVI. A. 7. Sorginen egunak 
 

Edozein parte-txarreko bezala, gauez aritzen dira 
sorginak bereziki, eta oilarraren kukurrukak uxatzen ditu 
(Azkue, 1959 (1935): 379). Asteko egun bereziak ere ba omen 
dituzte akelarretan ibiltzeko: Orozkon eta Kortezubin 
ostirala; Arrigorriagan asteartea; Baxe Nafarroan eta 
Barkoxen asteazkena eta ostirala (Azkue, 1959: 374). Urteari 
dagokionez, oso seinalatua da Donibane gaua, Salazar y Frías 
inkisidorearen txostenean irakur daitekeenez:  

 En la villa de Santesteban gran cantidad de muchachos 
de un copioso aquelarre de la noche de San Juan 
certificaron dos secretarios del secreto que allí 
estuvieron que no hubo ni pasó nada en el tiempo y lugar 
que ellos decían (Caro Baroja 1975: 270). 

 
Donibane gauean sorginen kontrako neurri bereziak 

hartzen zituzten Balmasedan, Martín de los Heros-en historiak 
dioenez.  

 (En 1528) nuestra villa (...) pagó 68 (maravedís) más a 
San Juan de Mitierra por tañer las campanas toda la 
noche de San Juan por temor a las Jorgerinas o Jurjunas 
que así parece que llamaban entonces a las hechiceras 
(Caro Baroja, 1975: 284). 

 
Oso aipatuak dira gau horretako sorginak Europako 

erresuma askotan. Frantziako Aveyron-ekoak isats batean 
istaklok joaten ziren mendi batera, akerraren inguruan 
biltzeko (Sébillot, 1968a (1904): 238). Belgikakoek ere 
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orduan egiten zituzten beren sabatoak eta Suabian gau guztian 
jotzen zituzten zeinuak haien oztopatzeko, Frazer-en ustez 
(1984 (1911): 239). Silesian suak, harrabotsak eta tiroak 
egiten zituzten sorginak uxatzeko eta haien kalteetarik 
begiratzeko, gau hartan batetik bestera libreki ibiltzen 
baitira (Frazer, 1984: 101). Orozkon sorginen kontrako 
erritoak ospatzen dira Donibane bezperan (ikus Donibane, 
“Ospakizunak”, XI. kap). Ipar Europako hainbat herrialdetan, 
maiatzaren leheneko gauan (Walpurgisnacht) ibiltzen dira 
sorginak, makila baten gainean istaklok eta Hannover-koak 
Brocken mendian batzen dira; ihintza ere biltzen dute beren 
kabalei emateko eta auzoaren behien esnea eskuratzeko (Van 
Gennep, 1949: 1434-37). 

Bi gau horietako elementuek bertute berezia dute, eta 
Orozkon sendabelarrak biltzen zituzten. Baina sorginek ere 
berdin baliatzen zuten:  

 La veille de la Saint Jean était le jour d'entre les 
jours pour la cueillette des herbes merveilleuses. (...) 
Dans les Vosges on dit que les sorciers n'ont que ce 
jour de l'année, et une seule heure ce jour-là, pour 
découvrir et cueillir les herbes nocives dont ils ont 
besoin dans leurs maléfices (Frazer, 1984 (1911): 225). 

 
Donibane goizean biltzen ziren Orozkon “sorginen 

indarrak” diren familiarrak.  
 
 
XVI. A. 8. Orozkoko sorginak  
 

Orain arte aipatu ezaugarri orokorrak kontutan hartuko 
dira Orozkoko corpuseko sorginak definitzeko, jakinik ez 
direla haiengan denak aurkituko. Eta zehazki nolakoak diren 
kapituluko konklusioan ikustekoa izan arren, oraindanik 
bereizten ahal ditugu hiru mota nagusi, ondoko azterketen 
gidoi gisa.  
 
1.- Sorgin kaltegileak: haien eginkizun nagusia urkoari kalte 
pertsonalak egitea da. Horietan dira Abadearen ama sorgina, 
Peñako Sorgina, eta Arkotxako sorgina. Hauekin batera sartzen 
ahal dira Donibaneko erritoetan borrokatzen direnak, lurren 
emankortasunaren kontrakoak eta, menturaz, ekaitzegileak. 
 
2.- Gizakatuak: lapurretan ibiltzen dira eta Zaloako Katu 
baltza, Araneko gizakatua eta Araneko hilbegira kondairetan 
azaltzen dira. Azken hau familiardun sorgin gisa ere hartzeko 
da, “indar” horiei esker omen zituelarik ahal bereziak. Dena 
den, XIX. kapituluan aztertuko dira familiarrak, eta ez ditut 
hemen sartuko. Ez gizakatuei ez eta familiardunei, ez diete 
sorgin izena ematen Orozkon.  
 
3.- Akelarreko sorginak: beste mundura edo akelarretara 
joaten dira. Josepetako landa-koak laminak direla dio Sofik, 
baina haiekin biltzen diren pertsonak sorgintzat hartzekoak 
dira. Sorginek laminekin dituzten lokarri hestuak eta bien 
arteko asimilazioaren arazoa ikertuko da.  
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Sailkapen horixe erabiliko dut Orozkoko kondairak hiru 
atal nagusitan banatzeko. Aski teorikoa da dudarik gabe, eta 
esan behar da multzo bakoitzari emandako ezaugarriak ez 
direla eskluienteak, baizik eta bakoitzak dituen 
esangarrienak eta azterketa ordenatzeko erabilgarriak.  
 
 
 
 
XVI. B. Sorgin kaltegileak 
 
 

Hiru kontakizunetan agertuko zaizkigu emakume sorgin 
gaiztoak. Haietarik bi (Peñako sorgina eta Arkotxako sorgina) 
dudarik gabe kaltegileak dira, nekea, eritasuna edo heriotza 
eragiten dituztela. Hirugarrenari buruz (Abadearen ama 
sorgina) ez da esplizitoki esaten gaiztoa zela, baina 
testuinguruan hala ulertzen da, eta antzeko istoriekin 
egindako konparaketak ere hori egiaztatzen du.  

Sorgin kaltegileak auzunean kokatzen dira gehienetan. 
Alde batetik hurbiltasun fisikoa beharrezkoa da, 
Favret-Saada-k dioen bezala (1977: 135): “Pour ensorceler, il 
faut être dans les parages, car il faut "toucher"“. Bestetik, 
etengabeko zoritxarra jasaten duenak ez badu onartzen 
gaitzaren iturria patu itsua dela, asmo aiherkor bat bilatuko 
du eta hurko batengan aurkituko eskuarki: hobendun bat badela 
uste izateak zentzua ematen dio gaitzari, absurdotik 
libratuz. Auzunean hartzen dute sorgin istoriek beren 
dimentsio soziologikoa, eta hurbiltasunak ulertarazten du 
sorginen gorrotoa.  
 
 
XVI. B. 1. Apezaren ama sorgina  
 

Kondaira murritz honetan gordinki agertzen zaigu 
sorginen kontrako bortizkeria. Eulalik ez zuen istoria lekuan 
kokatu, ez eta zehaztu zein izan ziren sorginaren kalteak. 
Baina handiak ziratekeela pentsarazten du zigorrak, eta hala 
dira Azkuek bildu (1966 (1942): 333) “Sorgin bat elizan” 
bertsioan, Eulalirena baino osatuagoa. Abadianoko sorgin 
batek haur bat begiz jo eta gaixotu zuen; auzoek, sorginari 
bere burua salarazteko, oilasko bat ezarri zuten egosten 
orratzak aragian zituela, eta laster azaldu zen abadearen 
ama, lapikoa sutatik kentzeko esanez. Abadeak hori entzun 
eta, “ama egiazko sorgina ote eban jakin nahirik, mezea 
amaituta, misala zabalik itxi eban altara gainean”, eta 
etxera joan. Laster etorri zitzaion neskatoa amaren aginduz 
esatera elizara itzul zedin eta han zabalik utzi zuena hets 
zezan. “Agindu hau entzunda, barriro elizara joanaz, misala 
itxi eta gorde ebaneko, bere ama elizatik etxera joan ahal 
izan zan. Abadeak ama konjuruaren konjuruz sorgingatu ei 
eban”.   
 

Azalpen zerbait behar dute sorginak salatzeko metodoek. 
Lehena, oilaskoa egostearena ez da Orozkon azaltzen eta ez 
dut aztertuko, baina esan behar da horrelako metodoak 
erabiltzen direla gaur egunean, Favret-Saada-ren eta Camus-en 
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lanetan ikusten ahal denez; erritoaren funtsa hau da: 
oilaskoari egiten zaiona sorginak patitzen du eta erasoa 
geldiarazteko bere burua salatu behar du. Eliza liburuarena 
erasorik gabeko salaketa soila da; Eulaliren Abadearen ama 
sorgina-n agertzen da, baina haren mekanismoa ez da garbi 
azaldua. Azkuerengana jo behar dugu berriz argibideak 
aurkitzeko; Bizkaian, Nafarroan eta Espainian hauxe entzun 
du:  

 Sorginak ez omen dira elizatik elki ahal izaten apaizak 
meza-ondoan aldareko liburua hesten ez badu.  
 La Fascinación de España-ren egile Salillas-ek, 
sorginez dio: “Las que acudieran a misa no podrían salir 
de la iglesia hasta que cerraran el misal”. Behin 
(Baztango urixko batean  gertatu omen zen hau) apezari 
liburua herstea ahantzi zitzaion. Elizan zen emakume 
txar batek  eskolau bat deitu zuen, erranez: “ Hi goai 
hadi, hertsak apezari herstea ahantzi zakon liburua”. 
Bizkaian ere honenbeste gertatu zela “Abadianoko 
sorgina” deritzaion ipuin batean irakur daiteke. 
Horregatik Baztanen erraten zen apezak aise jakin 
zezakeela hirian sorgin nor zen eta nor ez (Azkue, 1959 
(1935): 376). 

 
“Abadianoko sorgina” arestian aipatu “Sorgin bat elizan” 

bera da.  
 
 
XVI. B. 1. a. Liburuak, abadeak eta sorginak 

 
Idazkera ezagutzen duten kulturetan oso ahal handiak 

izan ditu liburuak, gauza arrunta bilakatu arte bederen. 
Sorginak paralesiatzeko eta, bide batez, salatzeko eta 
zigortzeko tresna da hemen. Ondorio bera izan dezake kanpaiak 
(Azkue, 1959 (1935): 379): “Sorgina ezin higitu izaten ei da 
matutea (albakoa) joezkero”. Horretan sakontzeko parada 
izango da XXI. kapituluan (“Armak”). Baina azpimarratzekoa da 
Orozkon egintza berak ondorio inbertsoa duela Angelaren 
ustean (Axpuruko abade kondenatua, “Anbotoko Anderea”, VII. 
kap): meza liburua zabalik deno, sorginak eta laminak libre 
ibiltzen dira. Liburuak berak erabilpen bikoitza du, apezek 
zein sorginek baliatzen baitute beren eginkizunetan, gorago 
ikusi denez.  

Pertsonaia oposatuen hurbiltasuna gai errekurrentea da 
mitologian, apezak ere sorgin ekaitzegileak izaten dira, eta 
Orozkoko akelarreak apezek arteztuten zituztela esan zuen 
Juan Pikazak (Akelarreak). Hemen sorginaren eta apezaren 
lotura hestua ama eta semearen ahaidegoak adierazia da; 
berriz atxemanen dugu bikote hori Anbotoko Andereak eta haren 
seme apezak osatua (“Ekaitzegileak”, XVIII. kap). Ahaideak 
izanagatik etsai amorratuak dira ama-semeak, bigarrenak 
lehena errearazi baitzuen.  Amaiera hori ez da 
baitezpadakoa; Abadianoko bertsioak irtenbide lehunagoa 
hautatu du eta, sorgina haur gaixoarazle bazen ere, apezak 
konjuratu eta sorgingabetu du, zigortu gabe. Berdin da 
Barandiaranek (1984b: 99) bildu beste kondaira batean.  

Gisa guztiz, zigorraz zein konjuruz, sorgina da 
istoriako garaitua. Gaiztakeriaz hasi eta gaizkilearen 
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menderatzeaz amaitzen diren kondaira horiei ongi doazkie 
Propp-ek ipuinentzat proposatu dituen funtzio nagusiak: 
hasierako gaiztakeria (A 11), gaiztoaren salaketa (Ex) eta, 
bukaeran, haren zigorra (U). Eskema horrek izaki jendeen eta 
izaki mitikoen arteko etsaigo harremanak azpimarratzen ditu.  
 
 
XVI. B. 1. b. Sorginak erretzea 
 

Sorginen kontrako borrokaren logikan sartzen da Orozkoko 
bertsioaren amaiera latza; hartaz berriemaileak esan zuen: 
“bai, baina sorgina bazen...”, beste irtenbiderik ez 
bailitzan. Sorginen erretzeko ideia nahikoa sartua da gure 
ahozko tradizioan eta Orozkoko Donibane erritoek oroitarazten 
dute, sorgin-panpin bat su gainean ipintzen baitzuten, 
Europako leku askotan bezala. Ahaideen errearaztea Inkisizio 
garaiko kontakizun batean aurkitzen dugu (Caro Baroja, 1966: 
141): Hego Italiako emazte batek senarra eraman zuen 
akelarrera; harek Jainkoaren izena esan eta dena desagertu 
zen; gero emaztea salatu eta erre egin zuten. Ipuin 
miresgarrietan ama edo amaizun sorgina labean erretzea aski 
amaiera arrunta da, eta Euskal Herrian ere atxematen da; 
Cerquand-en bildumako (1985 (1874): 81) “Ama jalusaren” 
ipuina honela amaitzen da: “gorriarazten dute labe bat eta 
han errearazten da sorgina (heroinaren amatxi)”.  
 

Amaren hilarazteak psikanalisiaren arlora eramaten gaitu 
nahi-ta-ez. Bettelheim-ek aztertu du gaia, beti ere sorgina 
amaren irudia den premisatik abiaturik: 

 Dans le fantasme oedipien de la petite fille, la mère 
se scinde en deux personnages: la mère pré-oedipienne, 
merveilleusement bonne, et la méchante marâtre 
oedipienne. (On trouve parfois une méchante marâtre dans 
les contes de fées dont le héros est un garçon, comme 
dans “Jeannot et Margot”, mais ces contes ont trait à 
des problèmes qui ne relèvent pas d'une situation 
oedipienne) (Bettelheim, 1976: 202). 

 
“Jeannot et Margot” edo “Hansel eta Gretel” ipuin 

ezagunean labera botatzen dute sorgin gaiztoa. Hona psikiatra 
beraren interpretazioa:  

 Après s'être familiarisé avec Jeannot et Margot, la 
plupart des enfants saisissent, du moins inconsciemment, 
que ce qui se passe dans la maison familiale et dans la 
maisonnette de la sorcière représente les deux aspects 
de ce qui est, dans la réalité, une seule et même chose. 
Au début, la sorcière se présente sous l'apparence d'une 
grand-mère débonnaire (haurrei jaten ematen die). (...) 
Après ce rêve de béatitude, un dur réveil attendait les 
enfants: (...) (la vieille) était une méchante sorcière. 
C'est ce que ressent l'enfant quand il est ravagé par 
les sentiments ambivalents, les frustrations, et les 
angoisses de la période oedipienne de son développement 
et quand il est déçu et furieux de voir que sa mère 
cesse de combler ses désirs et ses besoins comme il le 
souhaiterait. (...) Il s'imagine que sa mère ne 
s'occupait de lui et ne créait un monde de félicité 
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orale que pour le tromper, comme le fait la sorcière de 
l'histoire (Bettelheim, 1976: 279). 

 
Bettelheim-ek ahanzten duke ipuin miresgarriak ez direla 

haurrentzako bakarrik pentsatuak eta helduen beiletan 
entretenigarri izan direla luzez, are gehiago protagonista 
helduak dituzten sorgin istoriak. Horregatik, eta 
interpretazio edipianoa ukatu gabe, haratago joan behar da 
azterketan, arazoa zabalago eta sakonagoa delakoan. Ama 
sorginaren irudian emakumetasunaren galbide guztiak bide 
dautzate:  

 C'est à cet isomorphisme (eau, menstrue, lune) qu'il 
faut rattacher ce symbole que les psychanalystes relient 
à une exaspération de l'Oedipe, l'image de la “Mère 
Terrible”, ogresse qui vient fortifier l'interdit 
sexuel. Car la misogynie de l'imagination s'introduit 
dans la représentation par cette assimilation au temps 
et à la mort lunaire, des menstrues et des périls de la 
sexualité. Cette “Mère Terrible” est le modèle 
inconscient de toutes les sorcières, vieilles, hideuses 
et borgnes, fées carabosses qui peuplent le folklore et 
l'iconographie (Durand, 1969: 113). 

 
Emakumearen sorgintasuna amatasunean datza, beraz. Eta 

meza liburuak salatzen baitu hoben hori, ez gara harrituko 
emaztetasunaren bigarren pekatua, gizona engainatzea, lehena 
bezalaxe salatua bada; magiaren segeretuez Albert Handiak 
idatzi omen zuen Grand Albert liburuan (1981: 70) zera irakur 
daiteke: “Si dans l'église où se trouvent des femmes on cache 
cette plante (héliotrope), celles qui ont trompé ou trompent 
leurs maris n'en pourront pas sortir tant qu'on ne l'aura pas 
ôtée de là”.  

Irudimenaren misoginiaren testuinguruan ulertzen dira 
sorgin gaiztoen kondairak. Horregatik, menturaz, Abadearen 
ama sorgina-k baino lehen liburua hesteko eskatu zuen gizona 
ez zen errea izan. 
 
 
XVI. B. 2. Peñako sorgin haur-hiltzailea. 

 
Ama izugarriaren gaiztakeria haurren kontra bihurtzen da 

eta horixe egiten du Peñako sorgina-k: umeak hilarazten ditu. 
Durand-ek aipatu hilekoen eta ur galgarriaren isomorfismo 
berean finkatzen du Grand Albert liburuak atso sorgin kalteen 
sorburua: 

Le venin que les vieilles femmes communiquent aux 
enfants par leurs regards: Les vieilles femmes qui ont 
encore leurs règles, et certaines autres qui ne les ont 
plus régulièrement, si elles regardent des enfants 
couchés dans le berceau, elles leur communiquent du 
venin par leur regard. La cause de cela, dans les femmes 
qui ont encore ses règles, vient de ce que le flux et 
les humeurs étant répandus partout dans leur corps, 
offensent les yeux, et que les yeux étant ainsi 
offensés, infectent l'air, et l'air infecte l'enfant. 
 On peut se demander pourquoi les vieilles femmes à qui 
les règles ne fluent plus infectent ainsi les enfants? 
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C'est parce que la rétention des menstrues engendre 
beaucoup de méchants humeurs, et qu'étant âgées elles 
n'ont presque plus de chaleur naturelle pour consumer et 
diriger cette matière, et surtout les pauvres, qui ne 
vivent que de viandes grossières qu'y contribuent 
beaucoup. Celles-là sont plus venimeuses que les autres 
(Grand Albert, 1981: 67). 

 
Horra sorgingai hautak: emakume zahar eta txiroak! 

Peñakoa txiroa zela ez da zehaztua, baina ez zatekeen 
aberatsa, mokil-porreaz jo eta ke soroan ibili behar 
izateko...  
 

Haurrekiko herra leporatzen zien Avellaneda inkisitoreak 
Nafarroako sorginei, XVI. mendean: 

 Matan los niños de teta, y los desentierran y quitan 
los cuajos y corazones. (...) Si por desdicha a las que 
los crían acontece descuido de no santiguar el demonio 
va a los brujos y brujas y les dice en tal parte han 
acostado a una criatura sin santiguar, que vayan a 
matarla, y así los hace ir el demonio (Caro Baroja, 
1975: 41). 

 
Lancre-k ere dio (Caro Baroja, 1975: 163) akelarretik 

landa sorginek haur bat seaskan ito eta gurasoen artean 
ezarri zutela, amak egin zuela pentsarazteko; itxuraz, inork 
ez zezaken pentsa aitak egin zuela, eta berriz hurbil dira 
ama eta sorgina.  

Webster-ek bildu bi kondairetan (1993 II (1887): 27 eta 
41) ere agertzen dira haur-hiltzaileak. Lehenean, sorgin 
batek familiako haur guztiak hiltzen zituen, harik eta ikasi 
zuten urtzintz egiten zutenean “Doministeko” (Dominus tecum: 
Jainkoa zurekin) esan behar zela. Bigarrenean, mandozain 
baten emazteak haurra ukan du senarra bidaian zelarik; 
gizonak ostatuz zegoen etxeko ama-alabei entzuten die haren 
niñia galdu behar dutela: alaba berehala doa harengana, “edoi 
guztien azpitik eta lahar guztien gainetik”; mandozaina 
atzetik abiatu bere haurra salbatzera, baina “edoien azpitik 
eta laharren azpitik ere” esan eta fundituta heldu zen 
etxera, beharrik sorgina baina arinago; laster iritsi zen 
katu xuri bat xehatu zuen mandozainak eta ostatura itzuli zen 
berriro; biharamunean hango andre zaharra gaixo zegoen ohean. 

Barandiaranen bildumetan ugari dira sorgin haur-
hiltzaileak. Haien artean aurrekoaren oso antzeko bat dugu 
(1973a: 514), eta hainbat gehiago (ikus 1960: 104; 1973a: 
501; 1984b: 54 eta 78), euli itxuraz haurrak itotzen zituen 
Berasategiko neskarena besteak beste. Barkoxeko emakume bat 
(1973a: 491; 1984b: 33) belagile zen ontsa bateaturik ez 
zelakotz, eta etxe bateko haurrak oro hiltzen zituen katu 
bihurturik ixkilinka (orratz) bat buruan sartuz; erremedio 
gisa berriz bataiatu zuten. Beste kondairetan, sorginek beren 
ile-txirikorda katu-buztan bilakatuta erabiltzen dute zigor 
gisa haurrak zauritzeko (1984b: 40). 

Orozkon ere jaso du Barandiaranek horrelako sorginen 
berri: 

 En Urigoiti había una mujer bruja (=atso sorgin bat). 
Un joven se hallaba enfermo, nadie podía curarle. 
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Entonces pensaron los suyos que la enfermedad sería 
resultado de las malas artes de la bruja. Amenazáronla 
con diversos castigos si no le curaba y luego sanó el 
joven: “Berak gaixotu eta berak osatu” (Barandiaran, 
1973b: 57-59). 

 
 

Ohartzeko da Peñako sorgina oso gaiztoa izanik ere, ez 
zela zigortua izango; istoriaren amaiera gaizkinaren nor den 
egiaztatzea da eta, ondorioz, harengandik babesteko neurriak 
hartzen ahal izatea. Seguraski beste bukaerarik ez zezakeen 
izan mitoaren berraragitze hurbil horrek, errealitatea 
inposatzen zitzaiolako.  
 
 
XVI. B. 2. a. Sorzainak? 
 

Sorgin izenak haurrekin zerikusi zuzena duela uste du 
Barandiaranek:  

 (En Dohiztiri) Sorgina es el nombre con el que se 
designa una suerte de bruja, a la que se atribuyen 
facultades misteriosas o sobrenaturales sobre las 
personas, principalmente sobre los niños de corta edad. 
Sorgin es, pues un verdadero sorzain (= el genio que 
vigila el nacimiento de los niños) (Barandiaran, 1962b: 
87). 

 
Ez dugu hipotesi hori baiezta lezakeen dokumenturik, 

baina lotura bai egin da:  
 D'autant plus que, dans leurs immondes mixtures, les 
sorcières avaient coutume, croyait-on, de faire entrer 
des morceaux d'enfants non baptissés (Delumeau 1978: 
53).  

 
1486ko Malleus maleficorum liburuan esaten denez emagin 

asko sorginak dira (Caro Baroja, 1966: 129). Eta Berako 
besteetan abesten denez, akelarrean baziren “hamazazpi serore 
eta bost emagiñ” (Caro Baroja, 1966: 282). Orozkon ere bada 
emagin-sorgin loturaren aztarnarik: bertako familiardun 
ospetsu baten alaba emagina zen (Petroleo, “Familiarrak” 
VIII. kap).  

Sorginak “sorzainak” baldin badira, haien egitekoa 
zaintzea litzateke, eta ez kalte egitea; non ez diren aurkako 
bi funtzioak sinbolikoki lotuak eta bereiztezinak, eta orduan 
berriro oposatuen batasunean gaude: sortzeko laguntza emateko 
ahalak dituenak, heriotza ekartzeko ahalak ere baditu. 
Bikoiztasun mitiko hori oso ongi doakio psikologia mailan 
atxematen diren amarekiko sentimendu kontrajarriei, gorago 
aipatuta. 
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XVI. B. 2. b. Begizkoa eta beste indarrak 
 

Peñako sorginak begiradaz hiltzen zituen umeak, 
behintzat horrelako susmoak zituen amak, eta horregatik 
debekatu zion neskameari “harek ikusteko lekura” umea 
ateratzea. Grand Albert liburuak dioenez, begietatik isurtzen 
dute beren pozoina atsoek, eta begizkoa izaten da sorginen 
tresna hauta, jendeen zein abereen kontra erabilia: 

 Se dice que los sorginak hacen mal de ojo (begi gaixtoa 
sartu) a los niños, y que, mediante la maldición, 
entronizan los gaixtoak en los cuerpos de algunas 
personas, causándoles graves enfermedades (Barandiaran, 
1962b: 87). 

 
Begizkoak ondorio hauek ditu: “desgana, aplanamiento, 

amodorramiento, se debilita y enflaquece”; haren kontra 
hainbat kutun erabiltzen dira; Orozkon “arrojan la hierba 
llamada begibedar sobre el ganado, cuando temen que sea visto 
por alguna persona que no les inspira confianza” 
(Barandiaran, 1984a: 42). Caro Barojak kontatzen duenez 
(1966: 290), Nafarroako Arantzan zenbait haur begizkoak jota 
omen izanki, gizon batek esan zuen karrikatik pasatuko zen 
lehen atsoa zela hobenduna; eta doi-doia salbatu zen 
heriotzatik handik azaldu zen emakume zahar gaixoa. 

Favret-Saada-k aipatu gizon batek auto istripua izaten 
omen zuen auzo sorginaren begirada gurutzatzen zuen 
bakoitzean; eta hau da zioa: 

 Plus encore que la parole ou le toucher, le regard du 
sorcier produit des effets dévastateurs (Favret-Saada,  
1977: 150). 

 
 
XVI. B. 2. c. Sorginen indarrak 
 

Begizkoak begiaren indar sinbolikoari lotua da eta, 
orokorki, gauza segeretuak jakiteko ahalari. Peñako sorginak, 
bere indarra begitik kanporatzeko ahalarekin batera, kanpokoa 
aditzekoa ere bazuen eta igarri zuen Gabrielak bere 
ugazandereari galdegin ziola ea atso hori elizara joaten 
zenez. Ikustea eta jakitea baliokideak dira, mekanismo honen 
bidez:  

 Baudoin, analysant ce qu'il appelle le “complexe 
spectaculaire”, montre que ce dernier réunit “voir” à 
“savoir” au sein d'une intense valorisation du surmoi 
qui n'est pas sans rappeler la “contemplation 
monarchique” chère à Bachelard (Durand, 1969: 170). 

 
Sofiren ustez igartzeko ahala sorgingoaren seinalea zen, 

eta horretaz beldur zelako ez zuen aipatu ere egin nahi haren 
biktimak. Sorginkerian isiltasuna da erregela, mintzatzeak 
harrapatua izateko lanjerra baitakar; Normandiako Bocage-en 
esaten dute: “(Les sorts) moins on en parle et moins on y est 
pris” (Favret-Saada, 1977: 87). Seguraski zentzu bera dute 
Azkuek (1959 (1961): 379) Ahetzen eta Barkoxen jaso dituen 
esakerek: “Iduzkia sartu ondoan sorginen kontra elekatzen 
dena, suan burdina sar ez badeza, sorginen beldur izan behar 
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du. Belagilea aipatu dianak gaiaz lotsa izan behar du 
berarenganat enjogi (eraso) datekiala”.  

Sorginaren hirugarren marka indar fisikoa da: lanerako 
nekaezina zen Peñakoa; anbidextroa gainera, bi eskuez aritzen 
baitzen bere soroan mokil-porraz. Eta esplizitoki deus ez 
esan arren, baliteke indar hori bere biktimengandik hartzea, 
usu sorginkerian gertatzen den bezala (Favret-Saada, 1977: 
269); non ez zituen familiarrak, haietatik baitzeukan 
agilitatea Orozkoko familiardun batek (Petroleo).  
 

Laugarren marka, elizara ez joatea. Gabrielak horri 
buruz ugazandereari galdera egin eta, atsoak desafioa bota 
zion neskameari, bi aldetatik sorgina zela erakutsiz: lehenik 
haren hitzak asmatu zituelako, eta bigarrenik elizara ez 
zelako joan.  

Elizara ez joatea kristautasunaren eta izaki mitiko 
autoktonoen arteko konponezinaren atal bat baizik ez da, oso 
garrantzitsua Sofirentzat. Olarteko familiardun bat ere (Ezin 
hil) ez zuen egiten, ez eta Anbotoko Andereak ere; hain zuzen 
Anbotokoarenak gogorarazi zion Peñakoarena berreiemaileari.  
 

Lau marka hauek biziaren alderdi pertsonal eta sozialak 
ikutzen dituzte: auzoarekiko harremanak (begizkoa botatzea 
eta solasak igartzea), norberaren lana (solokoa), eta 
erakundeekiko (elizarekiko) lotura.  
 
XVI. B. 3. Arkotxako sorgin-inguma  
 

Arkotxako sorgina giltza zulotik sartzen zen bere 
biktimaren gelan, inork ikusi edo nabaritu barik; 
pentsatzekoa da euli gisa egiten zuela, gorago aipatu 
Berasategikoak edo sorgin klasikoek ohi zuten bezala. Caro 
Barojak (1966: 48) gogorarazten duenez Apuleioren 
Metamorfosi-etakoak “para realizar sus fechorías (...) se 
transformaban en perros, aves y moscas, podían entrar en las 
casas reduciendo su corporidad”; eta Inkisizio garaikoak 
(Caro Baroja, 1966: 235) “volaban incluso en figura de mosca 
o de cuervo, saliendo por los resquicios y agujeros más 
pequeños”. 

Gauez kalte egiten zuen Arkotxakoak, auzoari loa 
galarazten eta nekadura eragiten. Sorginen eginkizun tipikoa 
da jendeen gainean jartzea, zama akigarri bat bezala:  

 (Uharte Amikuzeko) Munoko gizona gabaz ostatutik heldu 
zela, karga haundi bat bizkarrean jarri zitzakozun. 
Akitarazi zuen, karga ezin eramanez. Erraten zuten 
sorginak egiten zakola karga hura (Barandiaran, 1962b: 
17). 

 
Nafarroan eta Lapurdin “inguma” esaten zaie modu 

horretan loa galarazten dutenei. Hitzak esangura hau du 
Azkueren hiztegian: “mariposa, pesadilla, fantasma que según 
el vulgo, posa sobre los que duermen”. Barandiaranek bildu 
dituen datuen arabera, ingumak bularraren gainean jartzen da 
eta “hatsa kentzen du”:  

 Muchos genios aparecen de noche. El llamado Inguma 
también lo hace así generalmente o, más propiamente 
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dicho, acusa su presencia cuando uno duerme mirando 
hacia arriba (Barandiaran, 1984b: 143). 
 
Ingumak irudi desberdinak ditu baina, irudiz, beti 

hegaldaria da. Eta haren kontra bada esakera bat, Azkuek bere 
hiztegian ematen diguna: “Inguma ez nauk beldur, / Jainkoa 
eta Andre Maria hartzen ditiat lagun; / zeruan izar, lurrean 
belar, kostan hare, / hek guztiak kondatu arte ez hadiela 
nereganat ager”. Formula interesgarria, zerutiarren 
laguntzarekin batera oso baliabide lurtar eta zaharra 
erabiltzen duelako, Europako tradizioan izpiritu gaiztoez edo 
deabruez libratzeko erabiltzen den “trukoa”: etsaiari 
kontaezinak kontarazten zaizkio, eguzkia argitu arte lanari 
lotuta eta kaltetarako ezinduta atxikitzeko. 
 

Arkotxako euli-sorgin astunak ingumaren antza du; baina 
hari ihardokitzeko ez zuten erremediorik ezagutzen. Peñako 
sorginatik babesteko haren begirada ekiditea zen irtenbidea; 
Arkotxakoaren kontra hori ere zezaketen egin, eta zentzu 
horretan kondairak ez du amaierarik, biktimak erasoa jasaten 
jarraitu behar baitu. Inork ezin dio laguntza eman, inork ez 
baitu sorgina ikusten, ez eta senarrak ere, Marik dioenez. 
Eta horrek kasuaren larria erakusten du. Izan ere, emakumeek 
izaki mitikoekin arazoak dituztenean, gizonak izaten dira 
trenkatzaileak, laminen kontra oso efikazak, XVII. kapituluan 
ikusiko dugunez. Hemengo senarraren ezinak gizon eskasia 
zerbait badela adierazten du.  

Sorgina, bere aldetik, alarguna zen. Egoera horrek 
marginazio soziala eta pobrezia ekar ditzake, sorginkeriaz 
akusatua izateko arrazoi nahikoa, urrean. Baina alarguntzak 
beste zentzu bat izan dezake: sorginak ere senarraren ments 
du. Kondaira honetan, beraz, bi alderdiek falta dute 
gizatasuna, sorgintasunaren antidotoaren gabezia da; beste 
modu batez esanda, emakumetasun sobera. Sorginkeria hain da 
lotua emakumeari Orozkon, non gizonei ez baitiote inoiz 
sorgin izena ematen. Emakumeei buruz, alderantziz, hauxe dio 
Moisesek (Hodeia bedeinkatu): “Brujeria mayormente dago, ba 
hor dago fundamentatua, enbran, e?”; eta Mariren ustez 
“andrak gara sorginak, andra batzuk sorginak izaten gara”. 
Berezkoa da sorginkeriak gizonaren eskasiarekin zerikusirik 
izatea.  
 
 
 
 
XVI. C. Gizakatuak 
 
 

Gizonak izaten dira Orozkon katu itxura hartzen duten 
sorginak, sorgin izena ez bazaie ematen ere. Horrelako bi 
ditugu, Araneko gizakatua eta Zaloako katu baltza, eta biok 
dute alderdi bat amankomun: lapurretan ibiltzea. Haien 
agerpenak XV. kapituluan (“Urten”) analizatu direnekin pareka 
daitezke, baina hauek pertsonenak, sorginenak dira dudarik 
gabe, eta ez beste mundukoenak.  

Gorago erakutsi da sorginak abereekin eta zehazkiago 
katuekin oso lotuak direla. Baina Aranekoa arrunt berezia da 
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eta gertakari bitxiaren protagonista izan zen, Araneko 
hilbegiran jazo zena. Horren aztertzen hasiko naiz. 
 
 
XVI. C. 1. Araneko hilbegira  
 

Han jazotakoa Eulalik bakarrik edatsi du, eta kondaira 
erreferentziala da harentzat, zinez egiazkoa, senarra 
Aranekoa zuen izeko Juanak ikusia eta esana. Katuaren 
agerpena gertakari ikaragarri eta bizitu gisa kontatua da eta 
inplikazio pertsonal horrek zerikusia duke istoriaren 
bitxiarekin; berriemailearentzat zentzuz betea da, baina niri 
ez zait erraza izan haren osagarrien logika kausitzea. 
Halere, Euskal Herriko eta kanpoko tradizioekin egin 
alderaketek haren misterioa urratzen ahal dute, istoriaren 
nondik norakoak argitzen.  

Eulaliren hitzetan hainbat kontraesan badira, eta horrek 
ere zailagotzen du testuaren ulertzea; horregatik nire moduko 
bilduma egingo dut hemen. Gizakatuaren emaztea hil eta 
hilbegiran auzoak bildurik direnean, atetan jo dute; 
berriemailearen izeko joan da nor den ikustera, eta hiru 
fraileren erretratu agertu zaizkio leihoan, periodiko batean 
bezala; orduan katu bat -hilaren senarra- sartu da gelan eta 
gorpua eroan gura zuen; beilariek otoitzaz eta inarra-kalduz 
uxatu dute eta katuak, ihesi joan aintzin, intxaur azalean 
zeukan sobrekama bat zabaldu du emaztearen ohean. Bitartean, 
hila eta katuaren semea fraile zegoen komentuan, Orozkotik 
kanpo, zarata bortitzak entzun ziren, eta fraileek igarri 
zuten baten ama hil zela. Biharamunean semea bota zuen 
superiorrak.  
 
 
XVI. C. 1. a. Ama-semeak 
 

Komentuko zaratak nola jazo ziren ulertzen saiatuko 
naiz, tradizioak ematen dizkigun datuen laguntzaz. Hilek 
harrabotsak egin ohi dituzte biziekin komunikatu gura 
dutenean, laguntza behar dutela adierazteko komunzki, XV. 
kapituluan ikusi den bezala; baina deus eskatu barik ere, 
bakarrik beren heriotza iragartzeko ere egiten dute, 
Marcaidak jaso duenez: 

 En Mungia cuidaba a un enfermo en una casa próxima a la 
suya. Una noche oyó tres golpes en la puerta, fue a ver 
quien llamaba y no vio a ninguno. Entonces dijo su 
madre: “Creo que Mariano (el enfermo) habrá muerto”. 
Volvió a la habitación del enfermo y éste yacía muerto 
(Marcaida, 1923: 31). 

 
Komentuko zaratak herioaren iragarle dirateke, semeari 

jakinarazteko ama hil zitzaiola; eta igarri zuen semeak, 
Pablok dioenez. Abisu horrengatik bota omen zuten frailea 
komentutik? Zergatik? Elizak onartzen ditu hilen azalpenak 
eta ez ditu kondenatzen jasaten dituztenak. Alabaina, 
azalpena baino gehiago jazo zen komentuan. Eulalik bere lehen 
bertsioan dio: “(fraileari) imini eudien seguru bere... zera 
zabalik, zelan esaten jakon, meza emoten dan orduan...?” 
Pablok erantzun: “Estolea”; eta Eulalik onartu zuen estola 



 Ahal magikoak - 621 
 
 
zela. Baina meza denboran ez da estola zabaltzen ipintzen, 
liburua baizik, Eulalik berak Abadearen ama sorginan esan 
duen legez. Pentsatu behar da meza-liburua zabalik utzi ziola 
superiorrak fraileari, test bat gisa. Eulalik bere bigarren 
bertsioan dio: “hurrengo goizean mezan geratu zan semea”, 
mogitu ezinik dudarik gabe: testak positibo eman zuen, eta 
semearen sorgingoa salatua izan zen. 

Nabaria da, bestalde, semearen hilaren etxeko eta 
komentuko abaguneen antza: lehenean zaratak eta fraileen 
argazkiak leihoan; bigarrenean ere fraileak eta zaratak; eta 
bi fenomenoak aldi berean, itxuraz. Ez ote zen semea 
argazkietako bat? Etxearen eta komentuaren arteko harremanak 
amaren eta semearen artekoak dirateke. Informatzaileek ez 
dute inoiz esaten ama-semeak sorginak zirenik, baina Pablok 
esan zuenez “aitak bere parte-txarrekoak ei eukezan”, “bere” 
horrek esan gura luke ez zela bakarra... 
 

Atetako eskukalduek iragarri zuten hilaren etxean 
fraileen agerpena, hilek egin ohi duten moduan; Oihartzunen 
(Lekuona 1923: 83), andre hil gazte bat koinatari azaltzen 
zitzaion “leiho joka, jo eta jo gero eta larriago”. Araneko 
leihoan jo zuten fraileak ez bide ziren zenduak; baina haien 
habituak, mortaja den ber (gogora Kakoerrekan su eta gar), 
herioa gogorarazten du; gisa guztiz, apeza eta fraile ugari 
atxematen dira agertuen artean, eta Sébillot-ek dioenez 
(1968d (1904): 241) “les prêtres revenants figurent dans de 
nombreuses légendes”. Bretainian leku askotan agertzen omen 
dira penitentzia egiten kondenatuak, eta ez dute onik 
ekartzen: 

 Le Moine de Saire (est) un damné qui veut entraîner à 
sa suite les gens dans l'enfer. Il se montre aussi sur 
le rivage, reconnaissable à son froc blanc (Sébillot, 
1968b (1904): 135). 

 
Egunkariko argazki batean bezala ikusi zituzten 

fraileak. Zerik zertara doan zehaztasun hori ez dakit ondo, 
baina ez da ahantzi behar mende hasierako Orozkoko 
baserrietan egunkariak eta argazkiak ez zitezkeela eguneroko 
gauza arruntak izan, alderantziz: gutitan ikusiak eta ezin 
irakurriak beti. Oraindo banalizaturik ez zen irudiak bere 
zentzu sinboliko osoa zeukakeen, errealitearena baino 
azkarragoa. Eskuaren marka erreak eskuak berak baino izu 
handiagoa adierazten duela ikusi dugu; eta idazkiak hitzaren 
indarra eta zerbait gehiago duen bezalaxe, argazkiak 
argazkituak baino azkarrago jotzen du. Hots, egunkariak 
irudia eta idatziaren ahalak biltzen ditu.   

Esku marka erreak direla-eta hain zuzen, haien lekuan 
egunkariko argazkiaren motiboa sartu zuen Eulalik Gaua 
Gauezkoentzako istoriaren bigarren bertsioan; lapsus bat 
seguraski, baina oso esangarria, argazkietako fraileak eta 
gauezkoak antzekoak direlakoan berriemailearen gogoan. 
 
 
 
XVI. C. 1. b. Gorpua ohostu 
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Fraileak agertu ziren une berean sartu zen gizakatua, 
hilaren senarra, gorpua eramateko asmoz. Berriemaileak ez 
zekien batere zergatik eta zertarako nahi zuen gizonak 
emaztearen gorpua. Erantzun ezean, inguruko tradizioetan 
bilatu behar dira ihardespen posibleak. Eta aukerak ez dira 
falta.  

Antzeko katuak badira Frantzian, Limousin eskualdean: 
 Ceux qui ont commis des forfaits (...) sont paisibles 
de remontrances qui prennent diverses formes: le cadavre 
peut être subitement enlevé par une force invisible dans 
la chambre mortuaire ou être dévoré devant tous par des 
chats de forte taille aux yeux étincelants sans qu'on 
puisse les éloigner ou les tuer (Van Gennep, II: 799). 

 
Gorpua ez baina arima eramaten dute beste batzuek:  
 D'après une croyance de la Creuse (le diable) se change 
quelquefois en un gros chat noir et se place au pied du 
lit pour guetter au sortir du corps l'âme du pêcheur 
mourant (Sébillot, 1968c (1904): 145). 

 
Aranekoa ez zen deabrua, katu-itxurako sorgina baizik. 

Eta Inkisizio garaian topiko bat zen sorginen nekrofagia: 
Zugarramurdikoek, epaileek diotenez (Caro Baroja, 1975: 108), 
hilotzen hezurrak eta burumuinak ohosten zituzten hilarrietan 
gero deabruari eramateko eta harekin batera akelarrean 
jateko. Gainera badirudi ahaideen gorpuak gurago zituztela: 

 Siempre que mueren algunos brujos (...) van a las 
sepulturas, y desentierran a tales brujos. (...) Y luego 
toman a cuestas al difunto los parientes más cercanos, y 
llevando los padres a sus hijos, y los hijos a sus 
padres y hermanos, y las mujeres a sus maridos, se van 
con mucho regocijo al aquelarre, y los despedazan en 
puestas, y los dividen en tres partes, una cuecen, otra 
asan y la tercera la dejan cruda. (...) Y se lo comen 
asado, crudo y cocido, comiendo el demonio el corazón. 
(...) Y que en la misma forma desentierran y comen a 
muchas persona que no son brujos, (...) y los huesos los 
recogen y guardan para otra noche. (...) Y la primera 
vez que después vuelven al aquelarre echan a cocer los 
huesos del difunto que comieron antes, y con ellos las 
hojas, ramas y raíces de una hierba, que en vascuence 
llama Zearrona, que tiene virtud de ablandar los huesos, 
y los ponen como si fueran nabos cocidos (Caro Baroja, 
1975: 117). 

 
Sorginen eta hilen harremanak barnatuko ditugu laster, 

haien testuinguruan hartzen du-eta zentzua sorginen 
nekrofagiak.  

Horiek hola, Araneko hilbegiran gertatuak badu ahaide 
hurbil bat Zeberion. Gogora dezagun Eulalik kontatuari 
zerbait gaineratu ziola Pablok: katuak, beilarien erasotik 
ihes egin aintzin, intxaur azalean zeukan sobrekama bat atera 
eta “ifini euen ohea tapatuta osoan, gorpua osoan tapatuta”. 
Gorpua estaltzeko motiboa ezaguna da Euskal Herrian eta Sofik 
kontatutako istoria batean ere ikusiko dugu (Laminaren 
amorantea): lamina bere senargaiaren hilbegirara joan eta 
oihal eder batez estali zion; istoria tipo horietan ez ohi da 
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gorpua eroateko saiorik agertzen. Zeberioko batean, ordea, 
lagun hilaren estaltzeko jestuak haren arima eramateko 
helburu zehatza du. Hauxe da istoria (Etxebarria Ayesta 1991: 
353, ikus “Truketak” XVII. kap.): mutil bat nahigabez hil zen 
bere ezkongaia lamina zela jakin eta; andregaia ehorzketara 
etorri zen eta gorpuaren gainean “bota egin gure eutsen 
eleizpean kapea, arima eroateko”, baina eliztarrak konturatu 
ziren eta laminak deus egin ahal izan aintzin elizara sartu 
zuten gorpua.  

Aranen eta Zeberion, beraz, lagunaren gorpua estaltzea, 
adiskidantzako jestua baino areago, haren eskuratzeko saioa 
da, sarea zabaltzea bezalako zerbait. Horrekin zerikusian 
interpretazio interesgarria egiten du Ginzburg-ek (1992: 
141): haren ustez sorginen hilotz zaletasuna eta erabilpena, 
hezurrak gordetzea adibidez, berpiztea bermatzeko teknikak 
lirateke eta Gorpua oihal batean biltzea sinbolikoki matrizan 
sartzea:  
   Les mythes et les rites qui se réfèrent à la mort 

voient revenir avec insistance l'idée de revenir à la 
vie, de renaître. Des termes comme envelopper ou cacher 
expriment l'anéantissement à travers des métaphores 
utérines. (...) Etre enveloppés dans l'amnios, enroulés 
dans un manteau, cousus dans une peau de boeuf, masqués, 
volés et ainsi de suite - nous retrouvons, comme dans le 
cas de la claudication, une expérience primaire de 
caractère corporel (Ginzburg, 1992: 265). 

 
Ez dakigu gizakatuak, Inkisizioak dioen bezala, 

infernurako edo ukendu egiteko nahi zuen gorpua, baina gure 
kondairako testuingurua Ginzburg-en hipotesiaren alde doa. 
Estaltzeko jestuak eramatearen esanahia zehazten du, bi 
egintzek hilaren berpizteko helburua dutekete. Gainera, 
biltzearen irudia bikoiztua da, oihala intxaurraren azalean 
gordetzen baita:  
irudimenarentzat bi aldiz kukutua da gorpua, matriuska batean 
legez; metaforaren erredundantziak haren zentzua azkartzen 
du, eta horrela sinbolo intimistaren mezuak atsedena ekartzen 
dio kondairaren giro lazgarriari.  
 
 
XVI. C. 1. c. Kondaira aipagarria 
 

Araneko hilbegira, beraz, bere bitxikeriaren arren 
tradizioaren barnean kokatzen ahal da eta haren osagarriak ez 
dira berriak. Motiboen uztartzean datza originaltasuna, eta 
azken honen eragilea kontalarien nortasuna dateke. 
Sobrekamaren zehaztasunean bada ez-ohiko zerbait; motiboa 
laminei lotua da Orozkon, eta orohar oihaleria emakumearekin 
lotzen da; halere Pablok gizakatuaren eskuetan ezarri du. 
Gogoratu behar Pablok, Gorbeiako artzainen antzera, galtzerdi 
egiten zuela (ikus “Informatzaileak”): menturaz harentzat 
ehuteko lana ez da emakumeen atributua soilki. Ez dut esan 
nahi Pabloren “artzaingoak” gaineratu diola motiboa 
istoriari, Eulalik ere ezagutzen baitzuen; baina esanguratsua 
dela berak ekarri izana, Orozkon hain zorrotzak izanik sexuen 
rol mitologikoak. 
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Eulalik, bere aldetik, kondairen aldaera bat baino 
gehiago ematen du usu eta nahi bezala erabiltzen ditu haien 
elementuak, batetik bestera aldatuz; ez nolanahika, baizik 
eta logika bati jarraiki. Aldi honetan, herioarekin lotuak 
baina elkarrengandik bereizturik azaldu ohi diren osagaiak 
batu ditu. Hori egitean irudimenaren ibilmoldea erakutsi 
digu: elkarketak, trukaketak, asimilazioak... ontsalaz 
taldean gauzatzen diren eraldaketak bere buruan egiteko 
gaitasuna du Eulalik, “laboratorio esperimental” batean 
legez; edo menturaz ez du bakarrik egin: haren ama, Benita 
Handi, kontalari jaioa zen, behin baino gehiagotan aipatua 
lan honetan; halaber amaren ahizpa Juana, Araneko hilbegirako 
lekuko zuzena, “asko dakiena” Eulalik dioenez eta Etxebarria 
Ayestaren informatzailea.  

Oso atxikiak zituen Eulalik amari eta izekori entzundako 
istoriak eta lehen graduko lekukoa bailitzan kontatzen ditu, 
“ikusiak” bezala, istoria “asmatutakoei” oposatuz. Aranen 
gertatutakoa “gauza sagradua” izan zen, eta sakratuaren ikara 
dauka, agerpenei buruz aipatu alderdi garrantzitsua.  
 

Bi alde horietatik da azpimarratzekoa Araneko hilbegira. 
Mitoen berraragitzearen adibide esangarria da, eta oso 
hargarria delako sinesteko moduari buruz argia ematen digu. 
Horrekin batera, sorkundea delako erakusten digu nola 
erabiltzen dituen irudimenak elementu ezagunak, eta nola 
motibo zaharrekin egitura berri bat eratzen duen, baita maila 
indibidualean ere. Basa-pentsakerak egiten duen 
“bricolage”aren erakusgarria bikaina (Lévi-Strauss, 1962: 
30). 
 
 
XVI. C. 2. Katu-sorginen urtenaldiak 

  
Araneko gizon berak protagonizatzen du Araneko gizakatua 

deitu dudan kondaira, eta hartan geroago ikusiko den Zaloako 
katu baltza-ren antza handia du. Gizakatuak Alemanian, 
Frantzian, Bretainian, Irlandan, Indian eta Txinan aurkitu 
ditu Thompson-ek (motiboak B 29: “Man cat” eta D 142: 
“Transformation: Man to cat”). Katu-sorginak deitu ditut, 
gizon horiek sorginen ezaugarriak dituztelako beren itxura 
eta eginkizunengatik. Biok lapurretan ibiltzen ziren: 
Aranekoak ardiak eta artoa bederen ohostu zituen, Zaloakoak 
ortuetako kinpulak. Azken honek, gainera, bideetara urten 
zuen gauez eta jendeak ikaratzen.  

Barandiaranek dioenez (1984b: 39), sorginek hartzen 
duten itxuretatik “la forma de gato es la más frecuente”. 
Katua, bereziki beltza denean, abere oso markatua da eta, 
akerra bezala, ez bakarrik txarrerako (Sébillot, 1968c 
(1904): 99): Frantziako hainbat lekutan deabruaren aberea da, 
baina baita zorion ekarlea ere, eta Biarnon sorginetatik 
begiratzen du.  
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XVI. C. 2. a. Araneko gizakatua 
 

Oso ezaguna da katu itxuraz zebilelarik zauritua izan 
zen sorginaren kondaira, eta gorago ikusi ditugu tximiniatik 
sartzen direnena. Lekuonak dioenez (1923: 76), Oihartzungo 
“Bexamotza” izengoitiko emakume eskekoari gizon batek moztu 
omen zion besoa, katu bihurtuta azaldu zitzaionean; gero ere 
ezin omen zuen hil, bere sorginkeria beste norbaitek hartu 
zion arte. 

Preseski, zangoko edo besoko zauriak salatzen du 
norbaiten sorgingoa, Thompson-en motibo batek adierazten duen 
bezala: G 252: “Witch, in form of cat has hand cut off. 
Recognizet next morning by missing hand”. Bilaron 
(Barandiaran, 1973a: 493) tiro egin zioten katu bati eta 
biharamunean herren agertu zen herriko emakume bat. Garazin 
(Azkue, 1959 (1935): 387) bi mutikok katu bat aurkitu zuten 
gauez eta batek makila ukaldi bat eman zion; biharamunean 
baten ama ohean atxeman zuten, besoa hautsirik. 

Tradizio bera jaso du Frantzian Sébillot-ek:  
 Plusieurs traditions parlent de châtelaines, adeptes à 
la sorcellerie ou amies du diable qui (...) se changent 
en bêtes; suivant la règle ordinaire, leur métamorphose 
est découverte quand le sang a coulé. La dame de 
Florimont, qui se transformait en chat, avait mis à mort 
cinq meunières. (...) Un sixième meunier (attaqué par un 
chat noir) lui coupa la patte (...) et vit à ses pieds 
une jolie petite main de femme. (...) Le seigneur de 
Florimont (...) vit à un de ses doigts un anneau à ses 
armes. (...) Au château il vit qu'elle avait la main 
fraîchement coupée. Quelques jours après elle fut brûlée 
(Sébillot, 1968d (1904): 304). 

 
Frazer-ek dioenez, milaka dira horrelako abenturak:  
 Les blessures faites à un lièvre ou à un chat sorciers 
sont visibles sur la sorcière elle-même. Un exemple 
entre mille: (...) Quelques sorcières, à Thurso, se 
changeaient en chat pour tourmenter un honnête homme. 
Une nuit (...) il lui coupa une patte. A son grand 
étonnement, c'était une jambe de femme. Le lendemain il 
découvrit qu'une des sorcières avait perdu un membre 
(Frazer, 1984 (1911): 183). 

 
Sorginaren zauria lapurketari lotua da, usu: 
 En el Pais Vasco (...) se ha aplicado a tal o cual 
persona (...) una anécdota según la que, en cierta 
ocasión, aquella persona hirió en la pata a un gato que 
todas las noches iba a beberle la leche que dejaba 
recién ordeñada en el alfeizar de su ventana y que al 
ser herido, lanzó un grito humano. Al día siguiente se 
supo que una vieja vecina tachada de bruja, estaba 
herida en el miembro correspondiente (Caro Baroja, 1966: 
85). 

 
 

Barandiaranek (1973a: 62) bildu “Sorgin lapurraren 
ipuia”ren zehaztasun bat interesatzen zaigu: sagarrak 
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lapurtzen sagastira sartzeko harresiaren gainean finkatu zuen 
sorginak eskua, eta heroiak, barrutik, moztu egin zion. 

Motibo bera aurkitzen da Araneko gizakatua-ren ateraldi 
batean. Artoa ebasten sartzeko leiho hegian jarri zuen eskua 
eta Eulaliren amamak ebaki nahi izan zion, baina ez zuen  
asmoa bete. Eulalik (edo hari esan zionak) tradizioa 
bereganatu duenean bere esperientziara egokitu du: kasu 
honetan eskua moztu gabe geratu behar izan da gizakatua, 
errealitatean ez zelako besamotz izan. Motiboak ez baitu 
hemen besteetan duen funtzioa (sorginaren salaketa), 
itxuraldaketaren kronologia inbertitzen ahal da: ohoina gizon 
gisa joan da ohostera eta gero katu bihurtu; ez du jende 
itxura berreskuratu zauriaren ondorioz, aldiz, bere burua 
salatuta ikusten duenean bilakatzen da katu, hanka egiteko. 
Dena den, bi norabideak -katu izatetik jende izatera, edo 
alderantziz- trukagarriak dira, eta Araneko hilbegira-ren 
bertsioetan ere bi zentzuetara gertatu da itxuraldaketa, 
behin gizonetik katura, eta bestean katutik gizonera.  

 
Azpimarratzekoa da sorgin lapurraren kontrako babeslea 

den Jesukristoren irudia. Ohi bezala, Elizaren kutuna oso 
modu pragmatikoaz erabilia izan da, edozein erremedio magiko 
legez. Logika hori XXI. kapituluan (“Armak”) sakondua izango 
da.   
 
 
XVI. C. 2. b. Zaloako katu baltza 
 

Zaloako katu baltza-k jendeari urteten zion eta, 
Aranekoa bezala, lapurretan ere ibiltzen zen, hogeita bat 
urte geroago. Bi gizakatuen ezagugarriak oso antzekoak dira, 
eta haien errepikatzeak egiaztatzen du mitoen berraragitzeko 
joera. Asimilatuak ere dira nolabait bien deiturak kasik 
berdinak direlarik: Zaloakoarena “Etxebarria da Marik 
dioenez, eta Aranekoari “Etxebarri deitu zion Eulalik. Eta 
azken honek esan duenez, jendeak “eulituta” zeuden Zaloarena 
agertu zenean jadanik Aranekoaren entzutea zutelako; esan 
nahi baita, bazekitela zelangoa izan behar zuen. 

Alabaina, bien artean diferentzia bat bada, 
garrantzizkoa: Aranekoa oso seriotzat hartua da, Zaloakoa ez 
hainbeste. Eulaliren ustez balitekeela egia izatea, baina 
Pablok fantasma faltsua besterik ez dela izan uste du, gauez 
gertatzen ziren lapurketak bukarazteko helburuaz asmatua, 
tabernazaleak izutzeko antzeztuko Satanas eta Barrabas 
bezala. Eta Marik dioenez ez da dudarik horrelakoa izan dela: 
katua gizon bat zen, “katuaren moduan” ibilki eta 
disfrazatua, beltza baina kaltzonzilo zuriak jantzita; eta 
barre egiten du paradoxa horretaz.  

Metodoaren efikazia frogatua izan zen: jendeek sinestu 
zuten, Zaloako guztiak ikaran ziren gauez urteteko, eta 
lapurretak amaitu ziren. Eta efikaziaren arabera neurturik, 
hemen ere “habituak fraile egiten duela” esan daiteke; XV. 
kapituluan ikusi dugu erritualki zerbaitetaz mozorrotzea 
horixe bera bilakatzea dela eta ihauteriko maskaratuak 
hildakoekin identifikatzen direla. Mitologian soinekoak 
izaera aldatzen ohi du: gizotsoek jende arropak erantzi behar 
dituzte otso bilakatzeko, eta gero berriz jantzi gizon 
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bihurtzeko, osterantzean otso gelditzen dira betirako, Marie 
de France-ren “Bisclavret” deitu  lai-ak kontatzen duen 
bezala. Berdin jazoten zaie emakume-beltxargei (Sébillot 
1968c (1904): 206): bainuan sartzeko eranzten duten lumazko 
jantzia norbaitek kenduz gero ezin dute berriz hegazti 
bilakatu. Disfrazatutako agertuek badute egiazkoen zerbait, 
eta ondo ulertzen da Zaloakoak eragiten zuen beldurra. Katu 
beltza, beraz, tradizio mitologikoan kokatzen da eta haren 
iharduera sorgin tipikoena da: sorginak gauez jartzen dira 
bideetan katu itxuraz, bidaiariak izutzeko (Barandiaran, 
1984b: 39). Eta XVII. mendearen hasieran ere hala egiten 
zuten, De Lancre-k darasanez:  

 Dicen (brujas y testigos) que cuando las brujas más 
insignes vuelven de sus malditas asambleas, se 
transforman en gato, perro y otras bestias semejantes 
para asustar a los que encuentran en el camino; y en 
parte también para hacer que no las conozcan (Caro 
Baroja, 1975: 209). 

 
Marik, bere aldetik, katu beltzaren sorgin ezaugarriak 

gogoratzen ditu eta, Arkotxako sorgina ikustezinari-ri buruz 
bezala, harritzen da nola ezin zuten harrapatu, nola ezin 
zuten haren beldurraz libratu.  
 
 
 
 
XVI. D. Akelarreak eta Josepetako landako erromeria  
 
 

Sorginen biltzarretako leku bat bazen Orozkon, 
Barandiaranek jaso duenez: 

 También son tenidos como sitios de reunión de las 
brujas (...) la peña de Garaigorta (Orozko), el prado de 
Petralanda (Dima)... En Kortezubi y Orozko se cree que 
las rondas sólo tienen lugar los viernes (Barandiaran, 
1960: 89). 

 
Juan Pikazak eman zidan Garaigortako bilkuren berri, han 

akelarreak egiten eta apezek arteztuten zituztela. Eta hori 
da Orozkon entzun dudan apez-sorginen aipamen zuzen bakarra. 
Turruntzetako atxa ere izan zitekeen sorginen lekua, han 
agertu baitzen Sorginek eroan-dako Limakoko atsoa. Irudiz, 
atxak izaten dira Orozkoko sorginen batzarlekuak, eta ez 
landa edo larreak.  
 

Akelarreak euskal tradizioan hain ospetsuak izan arren, 
Sofik bakarrik esan dit horrelako bat, Josepetako landako 
erromeria. Ez da atxetan jazoten, ez eta Orozkon ere, baizik 
eta leku mitiko kristau batean, geroago ikusiko dugunez. 
Denbora eta toki ezagunetatik kanpoan kokatua da istoria, eta 
Josepetako landa beharbada existitzen ez dela dio Sofik. 
Mitoa ez da, aurreko kontakizunak legez, pertsona hurbiletan 
berraragitzen eta ez ditu tradizioaren elementuak aldatzen, 
salbu bi kondaira elkarrekin uztarten dituela. 

Nahiz eta testuan azaldu ez, akelarre izena erabiltzen 
dut, sabatoaren esanahi zehatza duelako orain. Alabaina, 
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erromeriako dantzariak sorginak ez eta laminak zirela esan 
zuen berriemaileak eta hori egiaztatzeko eskatu nionean, 
argudio hau eman zuen: “laminak gehiago egoten diraz 
jenteagaz; laminak ez daudie kalterik egiten, sorginak, bai”. 
Alta, lamina horiek bigarren bidaiaria hilko dute haien 
segeretua aditu zuelako. Erromeriaren anfitrioiak laminak 
izanagatik, hara joango den atsoa sorgin tipikoa da: jende 
bat da eta akelarre moduko batzarrera doa airetik, bere ahal 
magikoei esker.  
 
 
XVI. D. 1. Istoria bi, akelarre bat  
 

Sofiren bertsioa oso tradizionala da baina badu zerbait 
originala: kontakizun batean bi istorio bildu eta gurutzatu 
ditu. Lehena, pago gainera igo zen bidariarena; bigarrena, 
hegaz heldu zen zapatariarena. Bi protagonistak leku berera 
heldu dira, Josepetako Landako erromeriara, baina bakoitzak 
bere bidea darama eta ez dute elkar topatuko, ez eta haien 
istoriak nahastuko. Bikuntasuna kontaketaren erritmoan 
azaltzen da: bidariaren abentura bere une gorenean denean, 
laminen segeretua entzun duenean, zapatariaren bila joan 
behar du kontalariak, akelarreari segida emateko; zuhaitzaren 
gainean uzten du bidaiaria eta, kronologian atzera eginez, 
zapataria ekarriko du akelarrera, bi istorien bilgunera. 
Akelarrearekin batera bukatuko da zapatariaren istoria, hura 
baita bertako protagonista. Bidaria bitartean geldik egon 
baita, haren istoriaren haria berreskuratu eta amaituko du 
kontalariak.  

Istoriak tipo desberdinekoak izan arren, egitura aldetik 
alderagarriak dira, biek akelarre tipikoa kontatzen dute-eta. 
Antzekotasunari esker erraz txertatzen da zapatariarena 
bidaztiarenaren erdian, aldaketarik sartu gabe. Istoriak 
berraragituak ez izanik ez baitzaie errealitateari egokitu 
behar, kontalariak ez die ezer gaineratu edo kendu, bakarrik 
biak gurutzatu ditu bere “bricolage”a egiteko.  
 

Bidariaren zein zapatariaren akelarreak erro zaharrak 
dituzte. Gorago ikusi dugu (Caro Baroja, 1966: 62) Aintzin 
Aro klasikoan jadanik ezagunak zirela Diana edo Hekaterekin 
sorginek egin bilkurak eta airetiko joan-jinak, baina forma 
klasikoa Erdi Aroko bukaeran eta Aro Modernoko hasieran 
finkatu zen. 
  Zugarramurdiko sorginen prozesuko txostenetan (Caro 
Baroja, 1975: 78-101) azaltzen diren akelarreen ezagugarri 
nagusiak hauexek dira. Sorginek, maisu baten laguntzaz, ur 
“beltxurdinska” batez igurtzen dute bere burua eta etxeko 
edozein zulotatik jalgitzen dira akelarrerantza. Hantxe dago 
deabrua, esku eta oinetan hegazti-erpeak dituela; erligioa 
eta fedea zapuzten dute batzarkideek, eta mun egiten diote 
deabruari eskuan, ahoan eta buztanpean; deabruak marka bat 
egiten die bere hatzaparrez, eta txanponak ere ematen, baina 
horiek gero ahienatzen dira; heldu berriari gaztigatzen diote 
ez duela Jesusen edo Ama Birginaren izena esan behar, ez eta 
Aitarena egin, eta gero besteekin bihaltzen dute su ingurura. 
Akelarretik landa abere itxura hartzen dute sorginek eta 
jendeen ikaratzera joaten dira, baita ekaitzak sortzera ere, 
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edota soroetako uztak eta fruituak ondatzera; besteetan 
hilerrietara abiatzen dira gorputzen bila, haietaz unturiak 
egiteko edo jateko. Azkaingoo batek kontatu zuen nola bere 
herriko emakume batek eraman zuen akelarrera eta nola 
deabruari mun egiten ziotela ikusita “Jesus” esan zuenean 
dena desagertu zen: bera bakarrik gelditu zen ilunpean 
herrikideak bila etorri arte. Batzuetan borrero batek elorriz 
eta arantzaz zigortzen ditu akelarreko segeretuak salatu 
dituztenak. Sorginek ez dute hostia ikusten ahal elizan 
direnean, baina sorgintza utziz gero berriz ikusten dute. 

Inkisitoreen idazkiek sabatoari eman itxura berehala 
zabalduko da irudi grafikoz lagundurik eta engoitik 
etengabeki errepikatuko da, monotonoa bilakatzeraino: deabrua 
lehendakari, sorginak inguruan dantzan, unturiak egiten edo 
apo zaintzen, beste batzuek airetik datozela (Caro Baroja, 
1975: 131 eta 305). Eskema horri zehaztasun zenbait 
gaineratzen ahal zaizkio, zuhaitzarena adibidez, guretzat 
interesgarria haren azpian  kokatzen baitira segeretuak, 
Josepetako landan legez. Grillandus inkisitoreak intxaurrondo 
peko sabato bat deskribitu zuen Italian (Caro Baroja, 1966: 
141): emazteak bere senarra eraman zuen, eta honek “Jainkoa” 
esan zuenean dana aienatu zen.  
 

Eskema klasiko hortatik hainbat elementu hautatu dituzte 
kontakizun herrikoiek, eta beste asko baztertu, bereziki 
ilunenak: akelarrearen kari sorginek egiten dituzten kalteak 
gutitan azaltzen dira euskal tradizioan, bakarrik Barbier-ek 
aipatzen ditu, eta oso gaingiroki (1931: 141). Halaber, 
Inkisizioan agertzen ez diren zehaztasun zenbait oso 
ospetsuak dira herri kondairetan, hala nola segeretuak, 
akelarrera abiatzeko esan behar den formula barregarria, eta 
harrez gero deabruari ipurdian ziztatzea. Preseski, azken 
motibo hauek ditu Orozkoko sorgin bilkurak.  
 
 
XVI. D. 2. Bidaria eta zuhaizpeko segeretuak 
 

Bidariaren istoriarentzat ez dute garrantzi handia 
akelarreko ospakizunek, nahiz eta Sofik dantzak aipatzen 
dituen. Elementu funtzionala segeretuak baitira, bertsio 
askotan ez da deabrurik edo haren jauresterik agertzen, eta 
batzuetan sorginen lekuan hiru pizti dira zuhaizpeko 
biltzarkideak. Sofiren kondairan piztien beldurrez igo zen 
pago ganera gizona, baina laminak ziren inguru haietan 
ibiltzen.  

Sorginen itxurak dira abereak Sébillot-en ustez:  
 La forêt sert aussi de lieu de réunion à des êtres 
surnaturels, à des sorciers sous la forme humaine ou 
sous celle de fauves; ils se tiennent sous les branches 
d'un arbre touffu ou près d'un tronc énorme, et se 
racontent ce qui leur est arrivé depuis leur dernière 
conférence, qui parfois n'a lieu que tous les ans; un 
voyageur égaré ou un pauvre aveugle abandonné les écoute 
sans être aperçu d'eux, et fait son profit des secrets 
qu'il a surpris (Sébillot, 1968a (1904): 298). 
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Kondaira oso ezaguna da, Sébillot-ek berak dioenez 
(1968c: 54): “On a recueilli en France plusieurs versions de 
(cet) épisode fort répandu”. Okzitanian ere bildu dute “Les 
secrets écoutés sous l'arbre”, (Fabre & Lacroix, 1974 II: 
69). Zabaltasunaren froga da Thompson-en Motif-Index-ko 
motiboen ugaritasuna. G 661.1: “Ogre's secret overheard from 
tree”;  N 451.1: “Secrets of animals (demons) accidentally 
overheard from tree (bridge) hidden place”; motibo hau 
Lituanian, Frantzian, Kanadan, Indian, Txinan, Japonian eta 
Siberian aurkitzen da; N 452: “Secret remedy overheard in 
conversation of animal (witches)”; D 2061.1: “Magic sickness 
because girl has trhown away her consecrated wafer”; V 34.2: 
“Princess sick because toad has swallowed her consacrated 
wafer”.  
 
 
XVI. D. 2. a. Bi protagonistak   
 

Bertsio batzuek bi protagonisten lehia azpimarratzen 
dute: zuhaitzean fortuna lortu zuena eta zigorra bildu 
oposatuak izaten dira. Horrelakoa da Aarne eta Thompson-ek 
ematen duten T 613 tipoa, “The two travelers” izenburukoa:  

 I: Two travelers (brothers) dispute as to whether or 
falsehood (or whose religion) is the better and call on 
other to act as judges; the loser is robbed and blinded. 
   II: The blinded man overhears a meeting of spirits or 
animals and learns valuable secrets.  
 III: Use of the secrets (he restored his sight, cures a 
sick king (or princess), opens a dried-up well; brigs a 
withered fruit tree to bearing; unearths a treasure. 
 IV: The companion punised (is torn to pieces by them  
-spirits or animals-). 

 
Euskal Herriko hainbat bertsiotan oposaketa heroiaren 

eta traidorearen arteko etsaigoa da. Cerquand-en “Traidore 
punitua”, adibidez (1985 (1874): 99): soldadu batek bere 
lagun itsutua abandonatzen du; itsua zuhaizpeko abereen 
segeretuei esker sendatu da, baita erregeren alaba osatu 
ondoan aberastu ere; bigarren soldaduak, berdin egin nahiz, 
abereen zigorra jasango du. Cerquand-en beraren beste 
bertsioa (“Kuriosa punitua”, 1986 (1974): 132) Orozkokoaren 
antzekoa da, bigarren protagonista ez da lehena baino 
gaiztoago, baina dirugosez joan zen zuhaitz gainera eta, 
sorginen ostikoek zauriturik, berroetan aurkitu zen betiko 
elbarritua.  

Webster-ek ere bi bertsio bildu ditu. Lehenean (1993 I 
(1887): 63, “Sorginak Akelarrean”), kisulabetik entzun zituen 
batek sorginen sekretuak; bestea aurkitu zutenean “sasiz 
sasi, berhoz berho, laharrez lahar, othez othe, zirripo 
zarrapo” igorri zuten. Bigarren bertsioan (1993, II: 31, “Bi 
Mandozainak”) zubian da bilkura eta azpitik entzuten dira 
segeretuak; bigarren mandozaina uretara bota zuten sorginek 
eta han fini zen.  

Azkuek Gorozikan jaso bertsioan (1966 (1942): 295) mutil 
bera joan zen birritan sorginak entzutera Petralandara, eta 
bigarrenean ematekoak eman zizkioten “Jesus” esatea otu 
zitzaion arte: orduan bakarrik utzi zuten. 
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Barandiaranek zerrenda luzea bildu du (1960: 90-96), 
besteak beste Arturo Campionen bertsio bat, hartan ere zubia 
delarik sorginen biltokia. Agurainekoan akelarre oso tipikoa 
agertzen da, deabruak zuzendua: “(las brujas) bailaban 
alrededor del diablo besándole en salva la parte” 
(Barandiaran, 1960: 92). Bertsio horren hasieran erligioari 
buruzko eztabaida da, eta amaieran erligioaren aldeko 
ikasbidea: “Por oír misa y echar cebada, no se pierde la 
jornada”. 

Orozkon bertan Barandiaranek jasoak (1960: 90), 
Agurainekoak bezala, kutsu erligiosoa du. Kontalaria Pedro 
Mari Sautua izan zen, Ibarrakoa, Sofiren parrokia berekoa; 
bidariaren istoria bakarrik esan zuen, zapatariarekin 
gurutzatu gabe. Laburbilduz horrelakoa da. Anaia bi ziren, 
eritziz ezberdinak; eta ezbaian, batak meza entzutea hobea 
zela, besteak bidaia. Meza entzun zuena abiatu zen eta basoan 
gautu ei jakon: areitz batera igo zen gaua pasetako eta 
sorginak batu zirean areitz azpira. Erregeren alaba gaixo 
zela esan zuten, ogi bedeinkatu zatia jaurtin eta eleizako ur 
bedeinkatu ontziaren behean dagoen loza peko zapoak saman 
zeukalako, eta ogi hori jango balu osatuko litzatekeela. 
Mutilak ogi zatia hartu, erregearen alabari janarazi eta 
osatu zuen. Erregeak aberastu zuen. Beste anaiak jakin 
zuenean, Petralandako areitzera jo zuen hurrengo barikuan. 
Sorginek elkarri esan: “Lehen bere hemen entzun dauskuez eta 
baten bat egon behar leuke”. Topatu zuten mutila eta dana 
urrutu-urrutu egin zuten.  
 
 
XVI. D. 2. b. Zori ona eta dirugosea 
 

Bi protagonisten arteko harremana etsaiak izatetik ber-
bera izatera doa. Gorozikako bertsioan bat bera da saritua 
eta zigortua, Orozkoko Sautuarenean bi anaiak, Cerquand-en 
“Traidore punitua”n itsua eta traidorea. Azken mota honetan 
sorginak heroiaren laguntzaileak eta anti-heroiaren 
zigortzaileak dira eta amaierak esanahi morala du: heroiaren 
fortuna eta gaiztoaren punizionea. Sautuaren edastian 
erligiozalea saristatzen da eta haren kontrarioa zigortzen. 
Sofiren kondairako oposizioa askoz ezabatuagoa da, ez dira bi 
gizonen kalitateak erkatzen, baizik haien zori desberdina: 
lehenak suerte ona eta bigarrenak txarra izan zuela dio 
berriemaileak, eta saristatzea edo zigortzea baino areago 
fortunaren banaketa itsua da haren konklusioa. Ikuspide 
horretatik, laminak patuaren dibinitateak dira, parken eta 
moiren antzekoak, ez onak ez gaiztoak; alabaina, elkarren 
hurbil joan ohi dira ona eta txarra mitoen arloan. 
  Dena den, Gorokizan bezala protagonista bakarra denean 
ere bada ikasbide moral zerbait, dirugozalea baita zori 
txarrekoa. Beste mundukoek ez dituzte gustoko ondasun bila 
joaten zaizkionak: Jentil gatibatzaile-ek ere (“Laminak” VI. 
kap.) madarikazioa ihaurti diete urrezaleei. Laminen 
jokabidea fortuna itsuaren eta zigor zorrotzaren arteko mugan 
kokatzen da, interpretazio desberdinei eskainia. 
 

Istoriak bi segmento izanik, bi ardatzetan analizatzen 
ahal da. Lehena, bidariaren eta dirugosearen aurkaritzaren 
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arabera: laminak heroiaren laguntzaileak dira eta ez da haien 
eta jendeen arteko aurkaritzarik. Bigarrena, bi protagonistek 
laminekin duten harremanen arabera: bidariak ona eta 
dirugoseak txarra. Harremanak horrela irudika daitezke, 
etsaigoa (67) eta laguntza (=) ikurren bitartez:  

    bidaiaria   67   dirugosea 
                  ║                 9           

   ║                 8 
laminak           laminak 

 
 
XVI. D. 3. Zapataria eta akelarrea 
 

Zapatariaren kondairako erromeria eta hara heltzeko 
manera akelarreko tipikoenetako pasadizoak dira. Bertsio 
kontaezinak ditu euskal tradizioan kontakizun horrek, eta 
sarri haiekin alderatuko dut Orozkokoa. Baina lehenago 
bidariaren kondairarekin dituen harremanak ikusiko ditugu. 
 
 
XVI. D. 3. a. Atsoa eta zapataria: egiturak 
 

Zapatariaren istorian ere bi protagonista joango dira 
akelarrera, atso sorgin laminzalea, eta zapatari laminen 
barreatzailea. Bi segmento berriz, aldi berekoak, 
protagonista bakoitzak bere bidaia egiten du eta bere 
harremanak ditu laminekin: atso sorgina lagun gomitatu gisa 
joan zen akelarrera, airetik zuzen; zapataria, intruso gisa 
joan zen, airetik bai baina gora eta beheraka. Zentzu 
horretan oposatuak dira bi pertsonaiak. Aurreko 
kondairarentzat egin bezala, bien arteko harremanak eta 
bakoitzak laminekin dituenak eskema honetan adieraz daitezke:  

 atsoa     67    zapataria 
                  ║                 9           

   ║                 8 
laminak           laminak 

 
Josepetako landa erromeria-n kokatzen diren bi istoriak 

parekoak dira egitura aldetik; baina edukina alderantzizkoa 
da garaituei eta garaileei begiratzen badiegu: lehenean 
laminekin liskarrik ez duen bidaria da heroia eta irabazlea; 
bigarrenean, laminekiko borroka bilatu duen zapataria da 
heroia eta garailea. Eta inbertsio bera garaituak diren 
dirugoseari eta atsoari buruz. 
  Bestalde, bi heroien ibilbideetako hainbat elementu 
lotuak dira. Bidaiaria pagoan nola, zapataria sukaldean hala: 
 

Bidaiaria 
 
- Heroia bidaian dabil 
- Arbolaren ganean pasatu   
    behar gaua, piztiengatik 
     (D) 
- Laminak etorri dira       
- Geldi dago laminen        

 Zapataria 
 
- Heroia bidaian dabil 
- Subetean lo egin behar,   
    kanpoan baino hobe zela-
     eta (D) 
- Atsoa sartu da  
- Isilik atsoari begira eta 
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    segeretuak aditzen (E) 
 

  aditzen (E) 

 
Akelarrean egoteko maneran badira simetriak:  

 

- Nahi gabe dago akelarrean, 
  akelarrea harengana etorri 
- Laminak heldu zaizkio     
    zeruaren eta lurraren   
      artean dagoelarik  
- Zuhaitz gainetik ez du    
    akelarrean parterik  
 

 - Akelarrean izan nahi du   
    eta hara joan  
- Laminengana heldu da      
    zerutik eta lurretik    
      ibilki  
- Akelarrean parte hartzen  
    du aulki azpitik 
 

 
Beste elementu batzuk ere parekoak dira eta bi kondairen 

ahaidegoa areagotzen dute. Eritasuna eragiten duen apoa 
elizateko lauzaren azpian dago; akelarrera hegaz joateko 
unturia sukaldeko tapa baten azpian dago Sofiren kondairan, 
baina bertsio anitzetan lauza baten azpian gordetzen da; 
unturia, gainera, apoz eginda izaten da: elizako zapoa eta 
sukaldeko potetxoa lotuak dira sorginkeriaren testuinguruan. 
Orratzez zigortu zuten laminek dirugosea eta eztenaz uxatu 
zuen zapatariak akelarreko buruzagia: pertsonaien artean 
harreman gurutzatua da. Beste bertsioetan sasietara botatzen 
dute dirugosea; zapataria ere sasien artean ibiliko da 
akelarrera heltzeko.  
 
 
XVI. D. 3. b. Sasien eratziak 

 
Inkisizioaren akelarrei humorea gaineratu die herri 

tradizioak, eskatologia irringarriaren bidez bertsio 
batzuetan: atsoak eperdia zuen unturiaz igurtzi, eperdian 
egingo dioten mun sorginek beren buruzagiari eta hantxe 
ziztatuko du zapatariak.  

Barre eragileak formula estereotipatuak izaten dira; 
egituraren sostengu dira eta haien artean gertatzen da 
akelarrea, bata heroiaren abiadan eta bestea harek eragiten 
duen amaiera markatzen dutelarik. Irriarazle eta 
egituratzaileak izateaz gain, akelarrearen zentzua zehazten 
dute formulek. 
  Azter dezagun hasierakoa. Orozkon “sasi guztien gainetik 
eta laino guztien azpitik” dio sorgin zaharrak, eta gero 
intrusoak (zapatariak) iruntzitara errepikatzen du, “sasi 
guztien azpitik eta laino guztien gainetik”. Entzuleen 
barreak ekartzen ditu beti alderantzizko esakera, eta 
kontalariek ere gogotik esaten dute: Sofik enfasi handiaz 
azpimarratu zuen zapataria “dana eratttzzzita” heldu zela 
Josepetako landara. 
 

Hasierako bi formula hauek oso zabalduak dira euskal 
tradizioan. Barandiaranek (1960: 100; 1984b: 73) bariante 
anitz bildu ditu, denak antzekoak. Arabako Peñacerradakoa: 
“Por encima de zarzas y matas van las brujas al campo de 
Zaragatas”, eta haren infrentzuzkoa: “Por entre zarzas y 
matas...” Saran (1984b: 95), supazter atzean gordetako 
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ukenduz igurtzi, “Lar guzien gainetik eta edoi guzien 
azpitik” esan, eta tximiniatik abiatzen dira akelarrerantza. 
Azkuek (1959 (1935), 381-82) aldakin batzuk ematen dizkigu: 
Barkoxekoa, “hodoien petik eta kaparren gainetik”; Alemaniako 
sorginek Bloksberg-eko (edo Brocken-go) biltoki famatura 
joateko: “Oben auss und nirgends an” (“Gainen gainetik eta 
inon ez”), bai eta bere infrentzuzkoa ere: “Oben auss und 
überall an” (“Gainen gainetik eta denetan”). Espainiakoek: 
“por encima de peñas, por encima de cantos, a Sevilla con 
todos los diablos”. Ohartzeko da sasiak Euskal Herriko 
berezitasuna direla, eta geroago ikusiko denez, ez 
zentzugabekoa. 
 

Amaierako formulak berdin ospetsuak dira. Deabruari 
ipurdian mun egin orde esaten dira beti, eta bi mota badira: 
bata intrusoak esaten du, bestea deabruak erantzun. 
Barandiaranek (1973a: 511-513) bildu bertsio anitzek 
hasierako eta amaierako formulak dituzte, gehienak Orozkokoen 
antzekoak, baina diferenteak ere badira. Muruetako hasierako 
formulak, ohi bezala, hodeiak eta sasiak aipatzen ditu; 
amaierakoa deabruaren azpitik pasatzean esaten du intrusoak: 
“Jesusen credo, (qué culo tan negro!”; berehala desagertu 
ziren sorginak eta gizona han egon zen eguna argitu arte. 
Ibarruriko bertsioan, “sasiperik sasipe, laino guztien 
gainetik, Eperlandako landara” joan zen mutila etzanda zegoen 
zizailuaren gainean; deabruaren ipurdia ikusita “Jesus, hau 
zikina!” esan eta bakarrik gelditu zen, bere zizailua ondoan 
zuela. Goldarazkoan ere bere zizailuarekin hegaldatu zen 
mutila; atsoak ezagutu eta esan zuen: “Jesus, hori ere 
hemen?”; danak uxatu ziren, baina handik aurrera elkarrekin 
joaten ziren akelarrera atsoa eta mutila. Inkisizioaren 
idazkietan maizetan aurkitzen da “Jesus” izenak sabatoan duen 
ondorio desegilea. 

Parentesi artean ohar bat zizailuari buruz: ez da argia 
zer funtzio betetzen duen, baina haren errekurrentziak 
esanahia baduela pentsarazten du, menturaz airetiko 
ibilgailua da; Sofik ere aipatu zuen istoriari buruz 
zehaztasunak galdetu nizkionean, baina ez zion inongo 
eginkuzunik eman kondairan.  

 
 
XVI. D. 3. c. Bizarren ziztak 
 

Herri tradizioko akelarretan amaierako beste formula bat 
bada, deabruak esana zapatariaren eztenaren ziztakoa 
sentitzen duenean. Hala da Sofiren istorian: “Alto el baile! 
Hemen baten batek bizarrak latzak dituz!”. Esakera ospetsu 
hau kondairaren bukaera eta izarra da: hasierako formulak, 
sasienak, irriñoak eragin baditu, amaierakoak algara handiez 
txalotzen da. Arrakasta ikusirik kontalariak birritan esango 
du: “Zelango dantzak eta komediak! Baia baten batek: "Alto el 
baile! Hemen baten batek bizarrak latzak dituz!"“  

Sofirenaren oso antzekoa da Azkuek (1966 (1942): 332) 
Leintz ibarrean jaso duen bertsioa; hasierako formulak 
berdinak dira, gizona bere zizailu eta guzti joan zen 
airetik, eta urratuta heldu akelarrera. Horrela laburtu du 
Azkuek kondaira bera:  
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 Zapatari bat sorginen batzarrera gau batean joan zen, 
sakelan eztena zeramala. Nagusiari atzean muñ egiteko 
ordua heldu zenean, zapatariak eztena ipurdian sartu 
zion; eta nagusiak esan zuen: “Sorgin berri honek 
muturreko bizarrak zorrotzak ditzik” (Azkue, 1959 
(1935): 389). 

 
Ligin ere (Barandiaran, 1973a: 509) bizarra azaltzen da. 

Mutiko eskalanpoñero bat neskatila batekin joan zen 
sabatualat, pomada batez igurtzita. Deabruari uzkian pot egin 
orde, eskalanpo egiteko puntxua sartu ziozu. “Nor zen hori? - 
Billankozeko arotza - Errozie geroko jin aldiko bizarra egin 
dezan”. 

Kortezubiko bertsioak (Barandiaran, 1960: 99) orain arte 
aipaturiko formula mota guztiak biltzen ditu, hasierako biak 
eta amaierako biak. “Txiki-txikien gaineti eta handi-handien 
azpiti” ama-alaba sorginek hegaldatu aintzin; ondoan 
morroiak, “Txiki-txikien azpiti eta handi-handien gaineti”, 
eta urraturik heldu Eperlandara; han “Sorginbarri” deitu 
zioten eta Lusiperri mun egite orduan abarka-eztena sartu 
zion; “Sorginbarri, bizarrak gogorrak daukazuz”, esan 
deabruak, eta mutilak erantzun: “Jesús eta Credo, qué culo 
más negro”. Hori entzunda denak eskapatu ziren; morroiak 
abadeari kontatu zion eta harek ama-alaba sorginak ondu egin 
zituen.  

Azken bertsio honetan akelarrea barreiatzeko bidea 
bikoiztua da: eztena eta “Jesus” hitza. Biok funtzio bera 
betetzen dute, biok sorginen uxatzeko armak dira. Sofik dio 
egunsentia arte iraun zuela batzarrak, baina dantzak bertan 
bukatu zirela aidierazten du buruzagiaren oihuak (“Alto el 
baile!”). Cerquand-en (1986 (1874): 133) bildumako sabato 
batean ere, eztenkadak zituen, esplizitoki, sorgin guztiak 
desagertarazi.  

“Jesus” hitza eta eztenkada baliokideak dira, baina 
bigarrenak du adierazpen aberatsena eta balio estilistiko 
handiena. Eztenari buruz bizarra aipatzean oso metafora 
esanguratsua egiten du deabruak, gizatasunaren sinboloa den 
bizarra eta tresna zorrotza parekatzen ditu. Irudimenak, 
eguneko erregimenean aritzen denean, sinbolo isomorfoen 
multzo zabal batean biltzen ditu arma puntadunak, irudi 
falikoak, zerua, argia, goratasuna... Denak erabiltzen ditu 
gauezko izaki eta sinbolo feminino beldurgarrien kontra. 
Gizonaren bizarra, eztenaren eta ziztakoaren sinbolismo 
falikoari gaineratuta, gorago aipatu den sorginen 
emakumetasunaren antidoto gisa agertzen zaigu hemen. 

Bizarraren metaforak arrakasta handia du Orozkon eta 
laminen kontrako borrokan aurkituko dugu berriz (“Truketak” 
XVII. kap.), tresna zorrotz bati lotua eta formula oso 
antzekoaz adierazia.  
 

Ziztakoez ari baikara, akelarretan usu jazoten diren 
beste batzuk aipatu behar dira, sasienak. Gorago azaldu 
Euskal Herriko hasierako formula gehienetan agertzen dira 
sasiak eta haien zarrapoak: urratuta heltzen da sorgin berria 
akelarrera, eta gero berriz, akelarrea desegin eta, arantzen 
artean aurkitzen ohi du bere burua. Cerquand-en bi 
kondairetan (1986 (1974): 133-134), berroen artean agertzen 
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dira “Jesus” hitzaz edo eztenaz sabatoa barreiatu dutenak. 
Sorgin berriek bere lehen akelarrean biltzen dituzten 
eratziak iniziazioaren marka bide dira. Non ez diren 
zigorrak.  

Zigorrak dira sorginek eman ziztakoak haien segeretuak 
aditu nahi dituenari: gorago aipatu Webster-en bertsioan 
(1993 I (1887): 63), “sasiz sasi, berhoz berho, laharrez 
lahar, othez othe, zirripo zarrapo” igortzen dute; Ataungoan 
(Barandiaran, 1984b: 86), pagotik “behera amilarazi eta sasiz 
sasi (...) erabili omen zuten”; Sofiren bertsioan, “orratzak 
kuxu eta pika eta pika eta pika”, hil zuten. Akelarre 
klasikoen deskripzioetan ere agertzen dira elorria eta 
landare arantzadunak, borreroak erabiltzen baitzituen 
sorginen segeretuak salatu dituztenak zigortzeko. Gogora 
dezagun antzeko zarrapo eta zauriak egiten dituztela sorgin-
katuek. 

Akelarreko elementu garrantzitsuak dira ziztakoak eta 
modalitate anitzetan aurkitzen ditugu: sabatorako bidaiakoak, 
sorginburuak hartuak, sorginek emanak, orratzez, arantzez edo 
eztenez eginak... Sorginetatik babesteko ere aurkituko ditugu 
elorri-arantza eta beste puntadunak (ikus “Armak” XXI. kap).  
 
 
XVI. D. 4. Sorginek eroan  
 

Josepetako landa utziko dugu instant batez, corpuseko 
kontakizun oso labur bat gogorarazteko, Sorginek eroan. 
Limakoko atsoa gau batez tximiniatik eraman ei zuten sorginek 
-edo laminek, biak antzekoak izanik Angelaren ustez- eta 
hurrengo goizean Turruntzetako Atxan agertu zen. Ez dakigu 
zergatik eta zertara eraman zuten, eta horixe ulertu nahiz, 
elementu berdinak dauzkaten beste istorioekin konparatuko 
dugu. Akelarrera joateko bi modu ikusi ditugu orain arte, 
bidariarena eta zapatariarena. Azken honen antzeko hirugarren 
bat ere bada, airetik baina nahi gabe, hau da, sorginek 
hartuta. Horrelako bi bederen aipatu ditu Barandiaranek. Bata 
Jemeinen kontatu zioten, 1936an:  

 Guillermo, el médico de Amoroto, subía del barrio de 
Oleta a su pueblo. Se quedó en el camino; al instante 
fue misteriosamente arrebatado y luego se halló en la 
planicie de Txantantorre, donde estaban bailando las 
brujas. A él le hicieron bailar también toda la noche. 
De vez en cuando interrumpían el baile y bebían. A la 
madrugada el médico se encontró solo (Barandiaran, 
1984b: 126). 
 
Besteak, 1922an Elorrion jasoa, Limakoko atsoarenarekin 

antza handiagoa du: Anton-Txita ohean zegoen eta bi aldiz 
zabaldu ei zitzaion leihoa; loak ez hartuko bai hartuko 
zegoela zabaldu zen hirugarrenez: bi andereño sartu eta gure 
gizona eraman zuten leihotik ujujuka; sasiarterik sasiarte 
ibilita zelai batera heldu, eta han zorabiatu arte 
dantzarazi. Leherturik eta gehiago ezin zegoenean sasiondo 
batean utzi Anton-Txita sorginok, eta ujujuka aldendu ziren. 
Hantxe aurkitu zuten biharamunean, musu eta gorputz guztia 
zaurituta (Barandiaran, 1984b: 127). 
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Sorginen prozesuen dokumentuetan ere (Caro Baroja, 1966: 
257 eta 1975: 172) azaltzen dira horrelako bahiketak, Suedian 
bat eta bestea Lapurdin. Bi kasuetan deabruak eramaten ditu 
jendeak akelarrera, beren borondatearen kontra.  

Gure Limakoko atsoaren abentura mota honetakoa izan zela 
pentsatzen dut. Baliteke Turruntzetako Atxa, Garaigortakoa 
bezala, sorginen biltoki izatea Orozkon, baina berriemaileek 
ezin izan zuten zehaztasun hori baieztatu. Tximiniatik atera 
izanak, dena den, Limakoko atsoaren bidaia akelarrekoa izan 
zela iradokitzen du. 
 
 
XVI. D. 5. Akelarreak eta hilen mundua 
 

Haitzetan baino areago, larreetan, landetan edo 
zelaietan egiten dira sabatoak. Petralanda, Eperlanda, 
Akelarre... Ez dakit toponimo horiek esanahi berezirik 
dutenez. Josepetako landa, ordea, ustegabeko zentzuz betea 
da, eta haren izenak urrunera eramaten ditu sorginen dantzak, 
hilen eremuraino. 
 
 
XVI. D. 5. a. Josepetako landa eta Josafateko zelaia 
 

Sofik esan zuen Josepetako landa ez zela Orozkon, eta ez 
zekiela segur benetan badenez ere. Hots, “Josepetako” hori 
“Josafateko”ren aldaera da. Josafat Jerusalemen da, hiribarne 
eta Olibondoko mendiaren artean, Zedron erreka bazterrean. 
Izenak berak “Yahve-epailea” esan nahi du eta, Joel-en 
liburuko profezia baten arabera, hantxe bilduko eta punituko 
zituen Jainkoak Israelen etsaiak. Juduen, kristauen eta 
musulmanen tradizio batek dioenez, Josafateko landan bilduko 
dira hil guztiak Azken Judiziorako.  

Kristau eremu osoan bezala, Euskal Herrian aski ezaguna 
da hilen zelai hori eta haren izenak lau aldaera ditu bederen 
euskaraz: jatorrizko Josafat, Josefat eta Josefet, gehi 
Sofiren Josepeta. Herriko kantu eta bertsuetan aipatua da 
usu; Etxahun Barkoxek “Ahaide delizius huntan” kantorean 
azaltzen du, azken adio gisa: “Zortzi urtheren behar deizüt 
erran dolorez adio / Haboro bizitzen ezpaniz, Josafatera 
artino”. “Azken Jujamentia” deitu herrikoak (Kantu kanta 
kantore bilduman) hala dio: “Labürki bildüren gira / 
Josafatako ordokila”. Senpelarren “Azken Juiziuaren 
bertsuak”: “...bidean dator azken Juizioko eguna / jakina 
dago begien bistan ikusi behar deguna: / Josefetako zelai 
santuan tronpetak soinu iluna, / galduak pena eramango du, 
justuarentzat fortuna”. Arronan (Azkue, 1959 (1935): 228), 
hil behar duenak burua argi badu behintzat, hauxe esaten die 
bere ikustera dihoazenei: “Adios, Josafateko zelaira arte”.  

Itxuraz berriemaileak ez zekien zuzen zer den landa 
hori, baina haren senarrak bazukeen horren entzute zerbait 
bederen, ez oso zehatza nire ustez eta, dena den, ez zuen ez 
hildakorik ez eta Azken Judiziorik ere aipatu.  

Euskal mitologiazko bildumetan behin ere ez dut atxeman 
Josafateko landa sorginen bilkuren kokaleku gisa, Sofiren 
ahotik entzun dut lehenengoz eta azkenekoz. Baina ez bide du 
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berak asmatu, nonbaitetik hartu du, eta ez urrundik, 
seguraski.  

Alabaina, Europako hainbat tradizioren arabera 
(Ginzburg, 1992: 164), Josafateko landan biltzen ziren 
sorginak. 1591an Friul-ko batek kontatu zuen Josafateko 
zelaian izan zela, eta dena arrosa usaingarriz betea zela; 
han, haziak galdu nahi dituzten sorgin gaiztoak garaitu 
zituen eta, horri esker, uzta ona ardietsi zuen urte hartako. 
Sorgin gaizto eta onen borroka dugu hor. Arrosazko landa hori 
askotan aipatua izan da sorginen batzar leku gisa, eta 
Osetiako tradizioan ere azaltzen da (Ginzburg, 1992: 162).  

Bretainian (Sébillot, 1968b (1904): 149) uste zuten 
hilen lekuetan egiten zirela sorginen batzarrak, ez 
Josafateko landan baina Galilea deitzen den lekuan: 
sabatoaren ondoan, goizean goizik, hildakoen itsasontzia 
ikusten omen zen, itxuraz hutsik baina hegiraino urean 
murgilduta, betea baitzen, eta ahotsak entzuten direla: 
“Embarque, allons à Galloway”; Galloway hori Galilea zen, 
“(l'endroit) où les morts seront jugés”, bertako nekazariek 
ziotenez. 

Beren bidaiengatik hilen eta bizien munduetako 
bitartekariak dira sorginak: 
   Les protagonistes du culte extatique attestés ici et là 

sur le continent européen se considéraient et étaient 
considérés également comme des médiateurs ou des 
médiatrices entre les vivants et les morts (Ginzburg, 
1992: 174). 

  
 
 
XVI. D. 5. b. Akelarreak eta infernua 
 

Europako folklorean hilen ostearekin identifikatzen da 
usu sorginen tropa (Motibo E501.3.6: “Witches in Wild Hunt”). 
Aintzin Aroko sorginen zaindaria Hekate zen, hildakoen 
tropako buruzagi bera. Kristau munduan deabruak hartu du 
dibinitate horren lekua: sorginen nagusia hilen munduko edo 
infernuko jauna da, eta maizetan agertzen da rol horretan 
Erdi Aroan, “Teofiloren Mirakulua” deitu legendan adibidez; 
Berceoren bertsioan (Caro Baroja, 1966: 102), kandela eskuan 
daramaten jende itsusien segidarekin azaltzen da deabrua; eta 
sorginekin agertzen denean ere, herioaren markak hartzen ohi 
ditu (Caro Baroja, 1966: 151): XVI. mendean Frantzian 
sorginkeriaz akusatutako gizon batek esan zuenez, “(el 
diablo) le dio a besar una mano fría, negra y como muerta”; 
eta geroago, haren troparekin elkartu zenean, “vio a varios 
desconocidos que bailaron, cada uno de los cuales llevaba una 
candela verde, que lanzaba una luz azul”. 
 

Akelarreko mundua, infernutarrena izan arren, oinaze 
gabekoa da eta aski alaia, Zugarramurdiko baten arabera:  

 Advierten al novicio que no ha de nombrar el nombre de 
Jesús, ni el de la Virgen Santa María, ni se ha 
persignar, ni santiguar. (...) Y luego le mandan que 
vaya a holgar y bailar con los demás brujos alrededor de 
unos fuegos fingidos que allí el demonio les representa, 
y les dice que aquellos son los fuegos del infierno, y 
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que entren y salgan por ellos, y vean como no queman ni 
dan pena ninguna (Caro Baroja, 1975: 83). 

 
Belzebuth, Zuberoako sabatoko erregeak esaten zuenez, 

haren infernuan dauden guztiak aberatsak dira eta jendeek 
uste baino hobeto bizi dira (Cerquand, 1986 (1874): 137); 
alegeraki ibiltzen dira biribilketa dantzatzen kantu honetaz: 
“Saute! saute; allons! Mariette, Vieille au logis, aux champs 
jeunette”. Antzeko leloak maizetan entzuten dira akelarretan. 
Zestoako gizon batek (Barandiaran, 1960: 90), gauez etxera 
zihoala, sorgin saldo bat ikusi zuen jauzika eta kantan: 
“Egunez zahar eta gauez gazte”. Abaurrepekoek (Azkue, 1966 
(1942): 238) “etxean zahar eta kanpoan gazte” esaten zuten. 
Eta Zugarramurdikoak, akelarretik landa sorginkide damutu 
baten baratzea ondatzera joan ziren, “regocijándose, diciendo 
las brujas viejas "Aquí mozas y en casa viejas"“ (Caro 
Baroja, 1975: 88). Sorginen munduan denak gazte. Hilen 
munduan, hiltzearen menpekotasunetik kanpo, betiereko 
gaztetasuna eskuratzen dute zaharrek. 

Horiekin guztiekin paradisu aire dute sorginen 
biltokiek. Josepetako landaren itxurari buruz badakigu zelai 
bat zela, eta hartan “behintzat pagoak eta egoten zirean”. 
Zuhaizpean biltzen da sabatoa, eta zelaiko zuhaitza Genesiko 
Edenaren irudia da.  
 
 
 
 
XVI. E. Sorginak, hilak eta beste izaki mitikoak. 
 
 
 

Sorginek laminekin eta hilekin dituzten loturak ikusi 
ditugu eta XV. kapituluan agertu da izaki mitiko gutiz 
gehienek zerbait harreman dutela zenduekin. Ginzburg (1992: 
112) ohartarazten du jendeek berdintsu tratatzen zituztela 
hadak eta hilak, adibidez biei uzten zitzaien jateko zerbait 
etxea bisitatzen zutenean. Eta Inkisizioaren sorginen 
ezaugarri zenbait izaki mitiko autoktonoetatik heldu dira, 
haien bidaiak eta itxuraldaketak estasi xamanikoen antzekoak 
dira: 

 Dans l'image du Sabbat nous avons distingué deux 
traditions culturelles, de provenance hétérogène: d'un 
côté, élaboré par les inquisiteurs et les juges laïcs, 
le thème du complot ourdi par une secte ou par un groupe 
social hostile, de l'autre, les éléments de provenance 
chamanique désormais enracinés dans la culture 
folklorique, comme le vol magique et les métamorphoses 
en animaux (Ginzburg: 1992: 274).   

 
 
XVI. E. 1. Anderearen gurtzaileak 
 

Frantziako Habonde, Italiako Richella, Irlanda eta 
Eskoziako Andere Ona eta antzeko dibinitateak dira sorginen 
ugazandereak. Richellaren bilkuretan dantza egiten da, baita 
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jendeak eta haur gaizki bataiatuak jaten (Ginzburg, 1992: 97) 
eta haren kultuak zerikusi handia du emankortasunarekin: 

 (Dans un sermon de 1459 Nicolas de Cues amèrement se 
demande) dans ces montagnes, le Christ et les saints 
(ne) seraient-ils pas vénérés et fêtés presque 
uniquement pour obtenir plus de biens matériels, plus de 
bétail, plus de récoltes? Ce n'est pas dans un esprit 
différent que les deux vieilles femmes du Val de Fassa 
s'étaient adressées à Richella et non au Christ et aux 
saints. (...) Prier Dieu avec un coeur non pur 
signifiait déjà sacrifier au démon (Ginzburg, 1992: 
105). 

 
Caro Barojak (1966: 292, 302) Diana, Hekate, Holda eta 

Bensoziaren kultoa aipatzen du, denak beste munduko andereak; 
haren ustez Anbotoko Anderea zatekeen hemengo sorginen 
zaindaria eta harekiko bilkurak sabatoak; Inkisizioak zukeen 
geroago deabrua sartu Anderearen lekuan.  

Badakigu (Barandiaran, 1960: 87-88) Aian sorginen 
ugazanderetzat daukatela Andere horri eta “Anbotoko sorgina” 
ere deitzen zaiola: gurtuaren eta gurtzaileen metonimiak 
eragin identifikazioa ote? Baliteke aireko bidaiak eta 
ekaitzak egiteko ahalak Anderearengandik hartu izana 
sorginek; eginkizun berdina betetzeak ere bi izakien 
hurbilketa ekar dezake. Horrelako asimilazioak usu gertatzen 
dira erligioaren arloan. Apez kristauak Kristo bilakatzen 
dira sagarako hitzak esan orduan; eta Mauss-ek dioenez,  

 Nous l'avons vu (le magicien), dans un certain nombre 
de sociétés australiennes, se confondre définitivement 
avec l'esprit qui l'initie (Mauss, II: 389). 

 
Horiek hola, ez dut uste Euskal Herriko mitologian 

Anderearen inguruko akelarrea kontatzen duen istoria dugunik. 
Egia da Anbotoko sorginen kontrako prozesua egin zuela 
Inkisizioak (Caro Baroja, 1966: 188), baina ez da esana 
Anderearen gurtzaileak zirela. Oraingo Orozkoko sorginlekuak 
ez dira Supelegorreko aldean, nik dakidanez, eta Dimako 
Petralanda ospetsua ere ez da Anderearekin lotua. Aldiz, 
laminen eta haden bilkurekin lokarri zuzenak dituzte 
akelarreek. 
 
 
XVI. E. 2. Lamina dantzariak 
 

Laminen antzekoak dira herri tradizioko akelarreetan 
biltzen diren sorginak. Euskal Herrian leku berean ibiltzen 
dira batzuk eta besteak, Petralanda famatuan:  

 Petralanda es une planicie de Lamindano (Dima) donde es 
fama que se juntaban las brujas. También se dice que 
allí se reunían las laminas que vivían en un manantial y 
pozo de agua ferruginosa que existe a pocos pasos del 
lugar (Barandiaran, 1973a: 506, 1984b: 88). 

 
  Orozkotik Zuberoara uraren hurbiltasuna izan ohi da 

laminen ezaugarria. Baina haien lana sorginek egiten dute 
Barkoxen (Azkue, 1959 (1935): 378): “Zuberoko belhagileak 
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erreka-nabetan latsagi tokietan biltzen ziren eta han kantuz 
eta zinkaz bokata joiten ari”.  

Caro Barojak (1966: 164) sorginen eta beste izaki 
mitikoen biltzar amankomunak aipatzen ditu, eta ez edozein: 
Walpurgis gauean Blosckberg (edo Brocken) mendian biltzen 
zirenak lamia izena zuten XVII. mendeko testu batean, eta 
walkiriekin zerikusi zutela uste zuen Grimm-ek. Frantzian ere 
sorginak zein hadak joaten dira Donibane gaueko batzarretara: 

 Les fées et les sorcières de l'Aveyron se rendaient à 
certaines époques, surtout la veille de la Saint-Jean,  
à cheval sur un manche à balai, au Puech de los 
Foxilieros, montagne abrupte sur le territoire de 
Rueyre, qui forme à sa partie supérieure un plateau 
parfaitement uni, et elles s'y livraient à leurs ébats, 
sous la présidence d'un énorme bouc (Sébillot, 1968a 
(1904): 238). 

 
 

Halere, hadak ez ei dira kaltegarriak izaten Sébillot-ek 
dioenez (1968a: 452): “Il est rare que l'on attribue des 
actes méchants aux fées des grottes”. Ildo berean, asimilazio 
eta bereizketari buruz egiten du gogoeta Guernesey-ko legenda 
batek: 

 Les fées des mégalithes, des hougues et des cavernes, 
voyant leurs demeures et leurs ronds de danse envahis 
par les sorciers, résolurent d'oublier tout leur passé 
en buvant à la fontaine d'oubli. (...) Mais pour elles 
elle n'avait pas de vertu. (...) Elles prirent la 
résolution de se suicider, et arrivées à un endroit où 
se dressait un ancien monument des druides elles se 
pendirent avec des tresses d'herbes (Sébillot, 1968b 
(1904): 239). 

 
Guernesey-ko sorginak gaiztoen multzoan sartzekoak dira. 

Baina jadanik esan dut akelarretara joaten direnak ez direla 
baitezpada horrelakoak, laminen jaikideak baizik.  

Hots, Europako hadek eta Euskal herriko laminek 
deabrurik gabeko dantzaldiak egiten zituzten. Cerquand-en 
bildumako (1986 (1874): 19) kontakizun batean esaten denez: 
“Aste oroz, mairiak eta laminak biltzen zütüzün libertitzera 
Mendiko landala”. Sébillot-ek Frantziako haden bilkurak 
deskribitu ditu: 

 Plusieurs gracieuses légendes parlent des rondes que 
forment les fées locales, comme les nymphes de 
l'antiquité, sous la molle clarté de la lune, ou bien au 
lever du soleil, vers la lisière des bois ou dans les 
prés encore humides de rosée. Les fées dansaient en rond 
dans les prairies de Bessin; leurs longs cheveux 
flottaient au gré des vents, et l'une d'elles, une 
couronne d'or sur la tête, se tenait au centre du 
cercle. Le profane assez audacieux pour troubler leurs 
ébats aurait été lancé à un kilomètre de là, au milieu 
des ronces et des épines (Sébillot, 1968a (1904): 201). 

 
Biribilketa horiei zergatik sabato deitzen zaien 

azaltzeko orduan, Caro Barojaren antzeko teoria du Sébillot-
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ek, baina sorginak lamindu gabe, laminak sorginduak izan 
direla uste du: 
   Dans plusieurs de ces légendes, les fées viennent 

danser leur sabbat, ce qui montre que sous l'influence 
de la malédiction chrétienne, on les considère comme à 
moitié sorcières. (...) On citait un habitant de Vic de 
Chastenay qui, passant auprès du cercle la nuit (...) 
reconnu le musicien, le diable, (...) et il vit des gens 
de sa connaissance qui lui offrirent à boire dans un 
vase d'argent, (...) il se recommanda à Dieu en faisant 
le signe de la croix, et aussitôt tout disparut comme un 
éclair, avec un grand fracas (Sébillot, 1968a (1904): 
202). 

 
Asimilazioa oso sakona izan arren, deabrurik gabeko 

dantzaldiak badira folklorean, Orozkon ere bai. Garaigortako 
Atxako akelarreak abadeek arteztuten zituzten. Josepetako 
landa-ko “kefea” ez dakigu nor zen, baina hartan ez da 
deabruaren izenik azaltzen, ez eta Jesusena ere, honen orde 
eztena baita festariak barreiatzeko arma. Alta, ondo daki 
Sofik “Jesus” esanda uxatzen dela deabrua, Deabruaren burdina 
istorian erakusten duenez, baina bere akelarrean ez du 
horrelakorik hautatu. Tradizio autoktonoari jarraituz, 
menturaz.  
 
 
 
 
XVI. F. Konklusioa 
 
 

Sorginak eta laminak berezteko mundu honetako ala beste 
munduko diren begiratzea proposatu da kapituluaren hasieran. 
Eta erizpidearen balio euristikoa frogatu da, harek 
egituratzen baititu bi izakien arteko loturak: sorginek, 
mundu honetakoak izanki, beste mundukoekin harremanak dituzte 
eta bi munduen bitartekariak dira. 

Sorgin guztiek dauzkate ahal magikoak, kalteak egiteko, 
abere bilakatzeko edo airetik sabatora joateko erabiltzen 
dituztenak. Ahalen erabileraren arabera hiru multzotan banatu 
ditut Orozkokoak, baina horrek ez du esan nahi beren artean 
ez dutela antzik. Lehen multzoko sorgin gaiztoen eginkizun 
nagusia urkoari kalte pertsonalak egitea da: umeak hilarazi, 
auzoari loa galarazi... Horien istorietako kutsu misoginoa 
aski nabaria da, herioaren, gauaren eta emakumearen sinboloak 
loturik eta modu ezkorrean erabiliak direlarik. 

Bigarren multzokoak gizonak dira: katu itxura hartu eta 
gauez lapurketan edo jendea ikaratzen ibiltzen dira, baina ez 
dute inor gaixoarazten edo hilarazten. Haietarik batek, 
Araneko hilbegira-ko gizakatuak jokabide berezia du gorputzen 
eretzean, laminena ohi den iharduera, seguraski berpizteko 
erritoekin zerikusian; kondaira horretan hilen, sorginen eta 
laminen lotura hestuak agertzen dira. Gizakatuei sorgin izena 
ez emateak Orozkoko sorgingoaren emakumetasuna egiaztatzen 
du.  

Hirugarren multzoan akelarrera joaten diren emakumeak 
ditugu. Akelarreak beste munduan egiten dira, eta harekiko 
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komunikazioa gauzatzen dute sorginek beren bidaietan; hango 
irudi oso interesgarria ekartzen digute, gainera, fortunaren 
zein zorigaitzaren sorburua, dena dantza eta erromeria. Besta 
anbibalente horiek, Inkisizioak zabaldu ideietan baino 
areago, laminen dantzaldien tradizioan oinarritzen bide dira 
eta hortik datorke sorginen eta laminen asimilazioa.  
 
XVI. F. 1. Mitoen berraragitzea eta sormen lana 
 

Sorginen kondairetan hiru hurbiltasun maila atxematen 
ditugu. Sorgin tokiak Orozkon badira ere, zehazgabeko lekuan 
kokatzen da akelarre klasikoa; Orozkotik kanpo baina herri 
ezagunetan jazoak dira sorginen gaiztakeriak; Orozkon bertan 
eta norberaren familiak ikusitakoak dira katu-sorginak.  

Esan gabe doa azken hauetan dela nabarien mitoaren 
berraragitzea. Araneko gizakatua eta Araneko hilbegira 
kondairetan bereziki mitoa hurbil-hurbil arraberritu da: 
berriemaileak bere fidantza osoko lehen graduko lekukoei 
entzun dizkie eta zinezkotzat dauzka fermuki. Bi kontakizun 
horietan bere moduan konbinatzen ditu kontalariak tradizioak 
eskaintzen dituen elementuak, ezagutu dituen protagonisten 
bizitzari eta egoerari egokituz eta horretarako behar diren 
aldakuntzak eginez. Araneko hilbegira motiboen bilketa oso 
originala da, “bricolage”aren bidez sortu istoria berria. 
Begi bistan da sinesteak eta hurbiltasunak oroimenean eta 
sormenean duten eragina.  

Sorgin gaiztoen istoriek ez dute hainbeste gaia 
arramoldatzen baina bai mitoa berraragitzen (Peñako sorgina 
eta Arkotxako sorgina). Eta ez dira aurrekoak bezain 
hargarriak, herritik kanpo gertatuak eta protagonistak 
ezezagunak baitira. Berriemaileak hirugarren graduko lekukoak 
dira eta sehi orozkoarrek karreatuta heldu dira kondairak 
haiengana. Preseski, kanpora joaten diren langileek difusio 
lana nola egiten duten erakusten da. 

Josepetako landa-ko erromerian ez da tradizioaren 
moldaketa, ez eta inongo berraragitzerik; ipuin gisa kontatua 
da, lekuak  eta pertsonaiak ezezagunak direla. Baina 
kontalariak bi istoria gurutzatu ditu toki berean, kontakizun 
bakar bat egiteko. 
 
 
XVI. F. 2. Funtzioak 
 

Sorginen kontakizunak oso desberdinak dira, eta horien 
arabera funtzioak ere. Sorgin gaiztoenek heriotza eta 
eritasunaren kezka adierazten dute, pentsakera honetan 
oinarrituta: ezbehar errepikatuek norbaiten nahikarian behar 
dute zioa. Min larriei zentzua bilatzen saiatzen dira eta 
auzoaren etsaigoan aurkitzen dute. Horrela, norberaren arazo 
existentzialei neurri soziala ematen zaie, Sartre-ren 
“l'enfer c'est les autres” esakeraren printzipioari jarraikiz 
eta urkoaren (bestearen) kulpabilizazio formulagaitza 
sinbolizatuz. Bestalde, liskar sozialak, norberaren aragian 
isladatuak, aztarriagoak dira; eta liskar sakonagoak sortzen 
dituzte dudarik gabe: sinbolizatze horrek, auzoko bizitzatik 
sorturik, hartan bertan izan behar baitu eragina.  
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Gizakatuak direla-eta, sorginen bizkar ematen dira 
auzoan jazo istilu anonimoak edo lapurketak, jabegoan egin 
kalteei formulazio irudikatua emanez. Zaloako katu baltza-ren 
kasuan, gainera, bada funtzio pragmatikoagoa: auzoek elkarri 
egindako ebasketak bukarazteko asmatua izan ei zen, hau da, 
zuzenki erabilia ohontza galarazteko; eta ondorio oso 
baikorra izan omen zuen, helburua lortu baitzen.  
 

Orozkoko sorgin istoria guztiek zerikusia dute 
herioarekin, baina ez modu berdinean. Sorgin gaiztoen bidez 
ezbeharrezko heriotzaren iturburuaz gogoetatzen da, 
erantzunak bilatzen. Araneko hilbegira-k heriondoko agerpenak 
eta azantzak ditu gai, haien alderdi ikaragarria azalduz 
baina bide batez gozatuz sinbolo intimisten mintzaira 
itxaropentsuari esker.  

Josepetako landako erromeria-k hilen munduko bidaia 
aurkezten digu. Infernu eufemizatua da sorginen beste mundua, 
besta eta alberdania tokia, alai eta barregarria. Bertako 
nagusia ez da sobera lanjerosa eta haren ohiltzeko edo 
aienarazteko modua ere irringarria da; Josafateko zelaia 
Azken Jujamenduko lekua izan arren, urrun dira Apokalipsiaren 
negarrak eta hortzikarak; alderantziz, hango giroak irri-
istorio libertinoen infernua gogorarazten du, zerua bera 
baino laketgarriagoa, ez baita debotu tristeez beterik.  

Sorginek mundu hartara egin bisitak beste mundutik 
datozen hildakoen edo gauekoen simetrikoak dira. Hitsa eta 
arrenguraz betea da XV. kapituluko kondairetako beste mundua, 
oinazea zen nagusi Kakoerrekan su eta gar istoriako infernuan 
eta arima erratuen purgatorioan. Hots, bi mundu desberdin 
horiek elkarren ondoan kontatuak ziren beiletako edo 
hilbegiretako istorietan, eta nahitaez elkarren eragina behar 
zuten izan: beste munduaren ikuspegi barregarriak infernu 
kristauaren ikara orekatu behar zuen nolabait. Bistan da, 
bien sinesmenak ez dira hein berekoak. Akelarrea eta han 
gertatzen direnak barrezka eta ipuin gisa esaten dira, 
egiazki izan direnez ere jakin gabe eta beti ere urrun 
jazorik. Laguntza bila datozen hildakoen beharrak eta 
arrengurak, berriz, oso serioski hartzen dira; mitoaren 
berraragitzeak dira, hurbiletik bizituak, norberak ikusiak ez 
direnean ahaide bati gertatuak, beldurgarriak eta 
errespetagarriak, kristau doktrinak onartuak  

Ez dut uste mitoek doktrina ofiziala arbuiatzen dutenik, 
haietan erligio kristaua goresten da batez ere eta gaitzesten 
den sorgin haur-hiltzailea ez da elizara joaten. Gehien bat 
agintean den ideologiarekin identifikatzen dira mitoak, 
sorgin gaiztoen istorien misoginiak erakutsi duen bezala. 
Hargatik ideologia nagusia ez dela bakarra eta ez erabat 
atxikia iradokitzen dute, gogoaren txokoetan bestelako 
pentsaerak ere lekurik baduela.   
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 Kapitulu XVII 
 
 

TRUKETAK  
LAMINAK ETA JENTILAK 

 
 
 
 
 

  
Laminen eta sorginen asimilazioaren kontua agertzen da 

berriz orain, eta behin baino gehiagotan ikusten dugu 
“sorgin” izena laminen eta jentilen eginkizun tipikoa 
betetzen duten izaki mitikoei emanda. Angelak Laminen orrazia 
istorian dioenez, “sorginak baia laminak” ziren orrazten 
egoten zirenak: “sorgin” hitzari esanahi orokorra eta 
generikoa ematen dio, “lamina” espezifikoagoa balitz bezala. 
Eulalik alderantziz egiten du: laminak itsusiak direnean 
“sorgin” deitzen die, “lamina” generikoaren adjektibo 
espezifiko gisa.  

Sorgin hitzak bezala laminak ere eremu semantiko oso 
zabala betetzen ahal du. Hainbesteraino non izen hori ematen 
ahal baitzaio edozein izaki mitikori. Gauez entzuten diren 
zaratak laminenak izan zitezkeela esaten du Moisesek (“Urten” 
XV. kapituluan); hots, laminak, berak protagonista diren 
istorietan, ez dira oihuka ibiltzen; hodeiko ekaitzegileei 
ere lamina edo praka-gorri (familiar) esaten die Moisesek 
(Abadea eta hodeia); eta Florenziok (Laminen harrigarria), 
lamina deitzen die gauza miresgarriak egiten dituzten 
izakiei: familiarrei, jentil bahitzaileei edo tximiniatik 
datozenei.  

Kapitulu honetan, ordea, laminen eta jentilen arteko 
ahaidegoaz eta desberdintasunaz mintzo behar. Biak dira 
antropomorfoak, komunzki pluralean izendatuak, nahiz eta 
banaka ere ager daitezkeen. Ez dira mundu honetako jendeak, 
baina haien sozietatea jendeenaren paraleloa da eta jendeekin 
harremanetan ibiltzen dira; horretan, preseski, finkatu zuen 
Sofik laminen ezaugarri nagusia: “Laminak gehiago ibiltzen 
dira jendeakaz”; bi taldeen artean etengabekoa zirkulazioa 
da: gauzak elkarri eskatzen, ematen, lapurtzen, itzultzen 
dizkiote; batzuetan pertsonak ere bai. Sariak eta zigorrak 
izaten dira truke horien ondorioa.  
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XVII. A. Laminak eta jentilak: multzo bat edo bi? 

  
 

Euskal Herriko tradizioan oso nahasirik agertzen dira 
basajaun, mairu, lamina eta jentilen eginkizunak. Orozkon 
azken biak bakarrik azaltzen dira; antzekoak baina ez 
identikoak, berezketa zerbait atxematen ahal da bien artean 
eta, batez ere talde bakoitzak protagonizatzen dituen 
istorioak desberdinak izaten dira. Itxura aldetik 
diferentziak eta antzak badira.  
 
 
XVII. A. 1. Desberdinak 
 

Desberdintasunak eta antzak ere nahasiak dira eta 
berriemaile bakoitzak bere eritzia du horretaz. Badirudi 
“lamina” generikoagoa da: Jentil Zuloko bahitzaileei esaten 
ahal zaie, baina inoiz ez zaie jentil deitzen laminen 
eginkizun espezifikoa duten izakiei, tximiniatik datozenei, 
adibidez. Fermini jentilak eta laminak ea berdinak zirenez 
galdegin nionean (Laminak erreka bazterrean), zalantzaz 
erantzun du hasieran: “ez, ez, ez. (...) Boo, diferenteak ete 
dirazan horreek, (...) berdin antzekoak”; baina, azkenean 
segurtasun bat: “bai horreek zirean laminak tximiniatik 
behera etorten zireanak”. Eta horixe da berezgarri finko 
bakarra: laminak dira etxeetara hurbiltzen eta tximiniatik 
jausten txitxiburruntzi bila.  

Sexuari dagokionez, jentilak gizonak dira gehien bat, 
baina arrak eta emeak dirateke, haurrak egiten baitituzte. 
Laminak, aldiz, emakumeak direla esaten dute beti Orozkon; 
Moisesek adibidez (Laminak nolakoak), denak antzekoak direla 
esan ondoren, emakumeak ala gizonak ziren galdetu nionean ez 
zuen zalantzarik izan: “Andrak, andrak, mayormente andrak, e? 
Hemen bai, hemen sorgin... brujeria mayormente dago, hor dago 
fundamentua, enbran, e?”. Florenzioren ustez (Laminen 
harrigarria) laminak beti emakumeak dira; baina laminak diren 
bahitzaileak zer ziren galdeturik, “horiek gizonak” esan 
zuen. Santosek ez du dudarik, emakumeak dira eta neskekin 
parekatzen ditu eder agertzen direnean: “Ez fidatu neska 
polit bateko zerengan, ikusita, zer izan liteke laminea” dio, 
laminak bezala alda bailiteke. Bestalde, tximiniatik etortzen 
direnean, noka hitz egiten zaie. Orozkoko laminak, zentzu 
espezifikoan, emakumeak dira duda barik.  Sexuaz eta 
ximinizaletasunaz kanpo, bien joerak aski hurbilak dira. 
Orozkoko laminek, etxeetara joaten direnean, txiro iharduera 
dute. Baina erreka bazterretan egoten direnean, ilea orrazten 
eta arropa xukatzen, orrazi eta arropa ederrak dituzte, 
aberatsek bezala. Jentilak aberatsak dira, urrea ematen dute, 
bai eta sobrekama ederra ere; ez dute sekula janaria 
eskatzen, baina bai laguntza, haur egiteko. 
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XVII. A. 2. Antzekoak eta osagarriak  
 

Berriemaileak ez dira ados laminak nolakoak diren 
erabakitzeko orduan, eta erantzun kontrajarriak ematen 
dituzte. Itxura fisikoari buruz, adibidez, Angelaren ustez 
(Laminen orrazia) itsusiak: “Argalak, haunnndiak eta holan: 
altuak, argal argalak, holan ulle luzeagaz, hatzazal haundi 
luzekaz eta”. Sofik dio (Laminaren amorantea) galantak 
direla, eta oinetan erpeak dituztela hatzaparra orde. Eulali 
zalantzetan da (Orrazia lapurtu), baina lamina bat bederen, 
Gallartuko Marik orrazten ikusi zuena, oso “majea” zen; 
tximiniatik etortzen zena, aldiz, itsusia eta “sorgina”. 
Bietarikoak dira, beraz.  

Eritzi desberdin hauek koherenteak dira bikoiztasunaren 
argian begiratzen bazaizkio, laminak aldi berean ederrak eta 
itsusiak baitira Santos eta Moisesen ustetan: “Zer lamina 
kanbietan dala automatikamente, esaten eudien, (...) kanbiatu 
liteke eta paratu horrenda, o sea, guztiz... monstruosa, ez?” 
Ederrak errekan direnean eta “desastreak” tximiniatik 
datozenean edo norbaitek sorozten zituela konturatzean. 
  Barandiaranen lanetan agertzen diren Orozkoko laminak 
ere nahasiak dira: “(En Orozko) hemos oído que las lamias 
tenían un solo ojo en la frente”. Bestaldetik:  

 En el año 1922, hallándome en Olarte (Orozko) un vecino 
llamado Pedro María de Santua (sic, Sautua sacristaua 
da) me dijo en vascuence ésto que traduzco al 
castellano.  
 “Mi padre, que era pastor, se albergaba hace 60 en la 
cueva de Supelegor (del monte Gorbea) en compañía de 
otros cuatro pastorez. Allí mismo reunían, sobre todo 
por la noche, a causa de los lobos, más de 500 ovejas. 
Había momentos en que éstas se levantaban a veces 
repentinamente corrían de un lado al otro, como 
asustadas por algo insólito. Marcadas en lodo del suelo 
aparecían con frecuencia muchas huellas de pies de niños 
de 6 a 8 años. Y aunque fuesen borradas por los 
pastores, al día siguiente aparecían de nuevo. Los 
pastores las atribuían a las lamias. Estas ya no 
existen, pues fueron desterradas por el Evangelio” 
(Barandiaran, 1973a: 481). 

 
Angelak laminei buruz esandakoa, handiak eta itsusiak 

direla, jentilei buruz esaten du Juliak. Eta Juliarekin ados 
dago Santos (Jentil bahitzaileak): “Jentilen gatik entzun 
dot, beti zireala gizon handiak eta begi bakar bategaz: eukin 
eudiela begi bat bekokiaren erdian. Hori, beti, jentilak. Eta 
jentilak ibil... eroaten zireala ondo laminekaz; osea que 
lagunak, handiak, izaten zireala laminakaz”. Barandiaranen 
laminen antza dute Santosen jentilek, beraz. Eta 
interesgarria da laminen eta mairuen arteko adiskidetasun 
bera aurkitu izatea Cerquand-ek Zuberoako “Lamina 
bahitzailea” kontakizunean:  

 Denbora hartan bazütüzün kartielean “mairiak” deitzen 
ziren basagizon eder, handi, azkar eta aberats eli bat, 
zuin Arrolanek hebetik kazatü beitzütien. Aste oroz, 
mairiak eta laminak biltzen zütüzün libertitzera 
Mendikolandala (Cerquand, 1986 (1874): 19). 
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Barandiarani Zuberoan esan ziotenez laminak emakumezkoak 
ziren eta maideak (mairiak ote?) gizonezkoak. Adiskidetasunak 
eta sexu desberdintasunak adierazten dute bi multzoen 
loturak, elkarrekin nahastu gabe, osagarriak direla.  
  Laminen eta jentilen ezaugarriak nahasiak dira eta, usu 
gertatzen den bezala, berezteko nahiarekin batera zehazki 
egiteko ezina agertzen da hemen. Baina badira bakoitzaren 
joera nagusiak, eta azterketa gidatzeko: jentilak gizonak 
izaten dira gehien bat, handiak eta batzuetan begi 
bakarrekoak. Laminak emakumeak dira, ederrak eta itsusiak, 
eta zenbaitek herpeak dituzte oinetan.  
 
 
 
 
XVII. B. Laminak etxeetara eske 
 
 

Laminak basoan bizi dira, urbazterrean komunzki; baina 
jendeen etxeetara etortzen dira, janaria eskatzeko edo ohostu 
izan zaiena erreklamatzeko. Eske datozeneko kondairak 
aipatuko ditut hasteko, haien egiturak erreferentzia ona 
ematen baitu besteekin alderaketak egiteko.  

Pamintxa eske etortzen ziren laminak labesua egiten 
zenean, Sofik esan duenez (Laminak eske); Justok uste du 
usainak erakartzen zituela. Urdaia ere biziki gustatzen 
zitzaien eta horrexen bila sartzen ziren tximinietatik. 
Txitxiburruntzi egitean Santosen aititak beti esaten zuen: “A 
ver ballatozak laminak eta kendu?” (Laminak tximiniatik); eta 
beti, tximiniatik kedarra jausiz gero, laminen beldur ziren 
umeak. Tximinia eta laminak hestu-hestuki lotuak dira, 
elkarrekin aipatzen dira usu. Orozkon, Ferminek dioenez 
(Laminak erreka bazterrean), “Laminak urteten eudien 
bideetan... eta tximiniatik behera jausten ziren”. Europako 
hadak ere tximiniatik jausten dira: “Fairies descend chimney” 
F 275 motiboa Bretainian, Eskozian eta Ingalaterran aurkitu 
du Thompson-ek. Bretainiako bertsioa dakar Sébillot-ek:  

 En Basse-Bretagne, une très vielle fée descendait par 
la cheminée la veille de la St-André pour voir si, aux 
approches de minuit, la ménagère était encore à filer, 
et si elle la trouvait ainsi occupée, elle la 
gourmandait (Sébillot, 1968a (1904): 140). 

 
Kontakizun batzuetan esaten denez, arazo handirik gabe 

onartzen zituzten orozkoarrek laminen eskeak. Kalte handiagoa 
ekiditeko ez ote zen somatzen da Barandiaranek 1920an bildu 
informazio batean:  

 Sagardao zaleak ei zirean lamiñak, eta sagardaoa egoan 
lekura sartzen ei zirean edozein zulotik. Behin pitxer 
bat sagardao itxiaz gero, ha edanda kontentu joaten ei 
zirean. Baia ha itxi ez ezkero beteta, sagardao barrika 
guztiak apurtuta joaten ei zirean. 
 Labasua egoan lekura beti etorten ei zirean lamiñak, 
behin kea asmatuaz gero. Baia opil apur bat emonaz gero, 
bake bakean joaten ei zirean; ezpabere egoten ei egozan 
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egun guztia antoju emoiten (Pablo de Gezalak kontatua, 
Laudioko Santa Lutzian; Barandiaran, 1961: 62). 

 
Beste bitan ematen du Barandiaranek laminen bisiten 

berri, baina haren hitzen esanahia ez da beti berdina:  
 En Orozko cuentan que una lamia iba al caserío de 
Olabarri a comer tocino (Nemesio Ugarriza, 79 años) 
(Barandiaran, 1973a: 429).  
... 
 En el año 1922 me refirió Nemesio Ugarriza, de 79 años, 
natural y vecino de Orozko, que en el caserío de 
Olabarri obsequiaban con tocino a las lamias que iban 
allí de noche (Barandiaran, 1973a: 453). 

 
Bigarren bertsioko “obsequiaban” horrek ulertarazten du 

lagun gisa hartzen zituztela laminak, gogo onez eskaintzen 
zietela urdaia eta ez mehatxupean. Antzeko zerbait kontatu du 
Moisesek ere: labesua egin eta “baserritarrak (ogia) emoten 
eutsien eta pozik joaten zirean (laminak) euren kuebara 
zatitxu horregaz”. Laminak gutirekin kontentatzen ziratekeen, 
jendeak ere arranguratu gabe ematen, eta denok ados. 
 
 
XVII. B. 1. Lamina zauritua 
 

Baina ez da beti horrela. Hautsi-mautsi hori hautsiko da 
Lamina zauritua tipoko kontakizunetan: tximiniatik janari 
eske datorren lamina etxeko gizonak bortizki ohilduko du eta 
istoria txarto amaituko. 
 

Istoria oso hedatua da Euskal Herrian eta Frantzian; 
bertsio gehienetan iruten egoten da emakumea supazterrean, 
baina Orozkon bakarrik Gorigitxiko eta Mariren kondairetan 
agertzen da zehaztasun hori. Massignon-ek (1983: 165) Vienne 
departamentuan jaso duen bertsioa aipatzekoa da, hemengoekin 
duen antzagatik. Emakume batek lihoa iruten zuen neguko 
arratsetan, senarra ohean zelarik. Halako batean irelu bat 
(“un fadet, lutin du foyer”) jausten da tximiniatik behera 
eta irriz badiotsa: “Tu filoches, tu filoches / Dans ton 
fuseau envloches (enroules)”. Emazteak senarrari esan zion, 
eta hura jarri zen iruten. Ireluak esan zion ez zela 
bezperako emakumea (“dans ton fuseau rien n'envloche”), eta 
tximiniatik gora zihoalarik gizonak su-burdin gori-goriaz jo 
zuen ipurdian eta harek oihuka: “Fesses brûlées! Fesses 
brûlées!”. Lagunek galdeginik nor egin dion, “Moi même” 
erantzun die. Massignon-ek Lorraine-ko bertsioa ere aipatzen 
du, Cosquin-ek bildua, bai eta Anjou-koa, han bisitatzailea 
hada bat dela.  
 

Euskal Herriko lau ale eskaintzen dizkigu Cerquand-ek 
(1986 (1874): 54-61): Behorlegi, Sara, Altzürükü eta 
Gotainekoak; haietan garrantzia handia du irute lanak, horri 
esker ezagutzen baitu laminak ez dela emakumea ari, baina 
gizona, eta orduan esaten du formula ospetsua: “Barda pira-
pira eta gaur purdulun-purdulun”, edo antzekoa, Orozkoko 
Gorigitxin bezala. Hiruetan senarrak lamina engainatzen du 
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“Nihaur” izena duela esanez, Orozkoko Sofiren kontakizunean 
bezala.  

Behorlegiko bertsioko laminak, emakumeak arratsetan 
ematen dion janariaren truke, haren soroa lantzen du; baina 
emailea aspertzen da eta senarrari salatzen dio tratua; 
hurrengoan hura jarri da supazterrean eta, urina berotzen den 
bitartean, lamina loak hartu du; orduan urin irakina bota dio 
sabel zolara; laminak “Nihaurek” zauritu duela esan bere 
lagunei, eta denek harriz bete zuten etxe hartako landa.  

Sarako bertsioan, aldiz, hasieratik agertzen da jendeen 
eta laminen etsaigoa, Larrungo laminek inguruko auzoko etxeak 
“persekutatzen” baitzituzten. Altzürüküko lamina arras 
lotsabakoa da eskatzeko orduan: emakumea mehatxatzen du 
artazopa ematen ez badio eta, harek prestatu bitartean, gona 
altxaturik berotzen da supazterrean; senarrak “gona petik 
larruaren gainera” hustu zion urin ontsa berotua eta hartaz 
hil zen lamina. Gotaineko bertsioko laminak, tximiniatik 
jautsi eta, gona “gibeletik goititurik uzkia berotzen du” 
supazterrean eta esnea edaten; emakumeari gaztigatu dio ez 
diola inori salatu behar eta biharamunean ere itzuliko dela; 
itzuli zen bai, eta berotzen ari delarik, gizonak su pala 
gorriturik hartu eta ipurdian ezarri dio; lamina ez zen etxe 
hartara itzuli. Cerquand-ek bildu lau kontakizunak 
Sofirenaren antzekoak dira, salbu laminaren zauria ez dela 
ahokoa edo aurpegikoa, ipurdikoa edo sabel zolakoa baizik. 
 

Webster-ek (1993 I (1887): 47) “Lamina” deitu 
kontakizuna jaso du. Lamina txingarra jatera heldu da, eta 
senarra ikustean, “lehen xirinxirin, orai firgalu fargala” 
esan zion; senarrak txingar irakina bota zion aurpegira; 
heldu zaizkio lamina horri hogeita hamar bat lagun: “Nork zer 
egin daun? - Ni neuk nere burua - Hik hire burua egin badio, 
atxikan!” Partitzen dira lamina guztiak eta ez zen etxe 
hartarat etortzen gehiago laminarik. Jaun andre haiek 
aintzinean hain ongi baziren ere, laminak joanez geroztik 
haien etxeak baraxe-baraxe jo zuen errekarat, eta miserian 
baizik izatu ziren. Ongi (sic) bizi baziren, ongi hil ziren. 
 

Azkuek (1966 (1942): 214) Luzaiden bildu duen bertsioak 
eskema bera du: aurpegira bota zion gizonak urin irakina, 
lamina zaurituaren eta lagunen solasak ohikoak dira, eta 
laminak ez ziren gehiago etxe hartara itzuli. 

Barandiaranek bertsio andana bat jaso du, Amikuzen 
(1962b: 9), Zugarramurdin, Ezpeletan, Garain (1973a: 434-38). 
Gorago azaldu egitura berekoak dira, beti aurpegian zauritua 
da lamina, baina Garaiko bertsioan emazteak berak sartu zion 
burduntzia begitik eta handik galdu (hil) ei zen lamina. 
 

Orozkon Barandiaranek 1920an jaso duen kontakizuna 
aurrekoen antzekoa da, baina bertako marka badu: bizarragatik 
ezagutu zuen laminak gizona eta ez gaizki iruten zuelako; 
horrez gainera “neure buru”aren motiboa dauka, Sofirenak 
bezala. Juan Pikazaren eta Gorigitxiko bertsioetan bezala, 
gertakizuna Angurun jazo zen: 

 En Orozko cuentan de las lamiñas que vivían en la cueva 
llamada de Jentilzulo, en el término de Urregatxo, a un 
cuarto de hora del caserío de Anguru, las tres leyendas 



 Truketak - 667 
 
 

que siguen, según me las refirió en año 1920 D. Pablo de 
Gezala, de Santa Lucía de Llodio. 
11. Urlia denporan lamiña (según otras variantes era 
sorgiña) bat etorten ei zan gau guztietan Angurura: 
Begibakarra ei zan. Eta urdaia erretan egoan andreari 
beti ei egoan esaten:  
- Ekak pisko bat, ekak pisko bat. Eta urdai guztia 
kenduten eutsen burruntzinetik andra horreri. Andre hori 
erasota ei egoan. Halango baten andre horren gizona 
paretan ei da, andra jantzirik, urdai hori erreta ba, 
eta ei dator lamin hori tximiniatik behera, beti legez 
esaten: 
- Ekak pisko bat. 
Honetan arrimetan ei da gizonagana eta ei diñotso: 
- Bartik hona bizar hori hazi jata. 
 Eta orduan sartuten deutso gizon horrek burruntzina 
begitik. Joan ei zan lamin hori lagunak gana eta esaten 
ei eutsien lagunok: 
- Nork egin dautsu? 
Berak erantzun ei eutsien: 
- Neure buru, neure buru. 
 Nork egin eutsen ezin ei euen esan lamin horrek, eta 
lagunak hil ei eudien (Barandiaran, 1961: 61). 

 
Etxebarria Ayestak (1991: 386), Juana Larrea, Eulaliren 

izekoren ahotik bildu du Orozkoko beste ale bat. Emakumea 
goruetan egoten zan gauetan; orduan opilak erretzen ziren 
labean eta lamina larunbat guztietan etortzen zitzaion 
esaten: “Emongo dozu koipetsu?” Eta ematen zion. Azkenean 
senarrari esan eta hura hasi zen goruetan. “Maritxu, atzorik 
hona bizarra luzatu jatzu  
-laminak tximiniatik- Eta koipetsu emongo dozu”. Gizonak 
baietz. Tximiniatik jautsi zenean, koipe hori erretan dela jo 
du ezpainetan lamina, eta ez zitzaion gehiago agertu. 
Emakumearen izena Maritxu da, Eulaliren bertsioan bezala, eta 
seguraski izekorengandik hartu du ilobak. Baina honek zerbait 
aldatu du, txokolatearena gaineratuz eta Orrazi lapurtu-
arekin lotuz.  
 

Bilduma bukatzeko laminaren lekuan katu-sorgin duten 
bertsioak, XVI. kapituluan aipatuak; haietan katuak ez du 
jatekorik eskatzen (Barandiaran, 1960: 104). Eskoriatzan, 
gauero katu bat etortzen zitzaion atso bati goruetan egoten 
zenean, eta ikaratu egiten zen; gizonari kontatu zion, eta 
harek erabaki “bera paratuko zala andrearen jantziakaz”; 
katuak irulearen bizarra ikusi eta ezagutu zuen ez zela 
betiko andrea. “Gizona izan eta goruetan?” esan zion, eta 
gizonak erantzun: “Katua izan eta barriketan?” Sutondoko 
burduntzia hartu, katua akabatu eta leihotik bota zuen; 
biharamunean auzoko atso bat agertu zen han hilda. Bertsio 
berriago batean (Gorostiza, 1978: 107), gizonak goru-
makileagaz jo zuen katua.  

Istoria hauetako esakera (“Bizarra eta goruetan?”)  
interesgarria da, iruledun eta irulegabeko bertsioen lotura 
egiten duelako. Cerquand-en eta Webster-en ekialdeko 
bertsioek eta Orozkoko Gorigitxikoak “Atzo firi-firi eta gaur 
moltxaka-moltxaka?” moduko formula dute. Orozkoko gehienetan 
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irulerik ez da eta, gizonaren bizarrak du laminaren 
mesfidantza pizteko funtzioa, “Atzorik hona bizarra luzatu 
janta!” moduko formulaz adierazia. Eskoriatzakoak bi temak 
bildu eta haien ahaidegoa iradokitzen du. 
 
 
XVII. B. 2. Borrokaren egitura 
 

Lamina zauritua-ren kondaira askotan laminak etsai gisa 
aurkeztuak dira. Saran eta Altzürükün izaki kaltegarriak 
ziren, suntsitu beharrezkoak, eta holatsuak ere Orozkoko 
berriemaile batzuen arabera; Florenziok dio ohostuten 
etortzen zirela; Moisesek berdin, eskaleak ez baina 
atrakadoreak, mehatxu pean lapurtu eta, gainera, pozten 
zirela egindako kalteaz; Marik ez du uste hain ahierkorrak 
zirenik, baina bai haiengatik afaririk gabe geratzen zirela 
emakumeak. Horiek hola, laminak gaizkileak eta emakumeak 
haien biktimak izanez gero, gaiztakerian eta haren zigorrean 
egituratzen da kontakizuna, eta senarra da ipuineko heroi 
salbatzailea. Eskema horri ondo doakio Propp-ek ipuin 
miresgarrientzat proposatzen duen estruktura, eta hauexek 
dirateke gure istoriako pertsonaiak eta funtzioak:  
 
Pertsonaiak: 
- Kaltegilea: lamina 
- Heroia: senarra 
- Biktima: emakumea 
 
Funtzioak: 
- Hasierako egoera (α): emakumea janaria prestatzen ari da. 
- Debekua (γ)eta haren transgresioa(δ): txitxiburruntzia 
“tranpan” jan (Mariren bertsioan esplizitoa da, eta besteetan 
gizonik gabe egiten dutela ulertzen da). 
- Konplizitatea(Θ): biktima kaltegilearen eskaerara makurtzen 
da eta jaten ematen dio, beti gizonen bizkarrean. 
- Kaltea edo gaiztakeria (A): lamina tximiniatik sartu, 
janaria emanarazi edo kendu. 
- Mediazioa (B): biktimak heroiari kaltea salatu dio eta 
laguntza eskatu. 
- Ekintzaren hasiera (C): heroiak laguntza eskaintzen dio   
biktimari, kaltea geldiarazteko. 
- Heroiaren abiatzea (8): supazterrean paratzen da gizona. 
- Objektu eta arma laguntzaileak (F): bata biktimak emanda, 
emakume jantziak etsaia engainatzeko; bestea burruntzia edo 
jaki irakina hari erasotzeko. 
- Lamina berriz etorri (erreduplikazioa) janaria exigitzen. 
- Engainu-borroka (H): gizonaren eta laminaren elkarrizketa: 
“Nola duzu izena? - Neure buru”. 
- Garaipena (J): gizona laminari eraso, zauritu, uxatu, 
(hil). 
- Ordaina: zigorra (U) (salbu Mariren bertsioan): gizonak 
lamina zauritu. 
- Amaierak eragindako egoera berria: laminak ez ziren gehiago 
etxe hartara agertu, beraz, haien abusuak ez zituzten gehiago 
jasan behar.  
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- (Ordainaren ordaina: Behorlegiko bertsioan laminen bigarren 
erasoa (edo zigorra) dugu: harriz bete zuten emakumearen   
soroa. Beste bertsio zenbaitetan, laminen mesedeak galdu eta 
etxea errekaratu).  
       

Propp-en analisiak protagonisten etsaigoa azpimarratzen 
du, ongi adierazten du nola jendeak laminei gailendu 
zitzaizkien eta haien abusuetatik libratu: garailearen 
ikuspuntua da. Baina garaituarena ere har daiteke, mitoek 
amaiera txarra baitute askotan. Orduan analisiaren ondorioa 
alderantzizkoa da, istoria gaizki bukatzen baita laminentzat. 
Ez bakarrik laminentzat: gorago aipatu bertsio batzuetan 
(Behorlegi, Webster), hasieran jendeen eta laminen elkar 
laguntza ikusten da, eta bortizki hausten denean jendeek ere 
galtzen dute. Itunaren etenak denentzako amaiera txarra dakar 
orduan. Alde horretatik begiratuta, heroia (senarra) 
kaltegilea bihurtzen da eta gaizkilea (lamina) biktima.  
 
 
XVII. B. 3. Itunaren haustea  
 

Egituraren analisiak erakusten du istoriaren ambiguitate 
hori, batez ere laminekiko etsaigoa ez duten edo ezabaturik 
duten bertsioei begiratzen badiegu. Hasieran, gaiztakeria eta 
konplizitate funtzioak egintza berari baitagozkio, etsaigoa 
ez da erabatekoa; eta bukaeran zauriegilearen etxearen 
errekaratzea, “ordainaren ordaina” da nolabait. Moisesek 
laminen gaiztakeria kontatu zuenean, Marik harrituta bezala 
galdegin zuen ea “hain txarrak ziren” (Laminak nolakoak). 
Laminen harremanetan ñabardurak badira eta oso 
garrantzitsuak, nire ustez, kontakizunak beren osotasunean 
interpretatzeko.  

Mariren kontakizunean argi dena beste bertsioetan soma 
daiteke: emakumeak lagun baten etxean biltzen ziren gauez 
iruten, asituten edo galtzerdi egiten, eta lan feminino 
horietan ez zuten gizonik onartzen, “ohera botatzen” 
zituzten. Baina ez ziren lanean bakarrik aritzen, afaritxoak 
ere egiten zituzten isilean (“txirimartxoak”), gizonek jakin 
barik (tranpan, Moisesen esanetan). Eta horrelako 
otoruntzetara etortzen ziren laminak. Bilkura erritualen 
usaina dute, emakumeek eginda eta gizonei debekatuak; haietan 
izaki mitikoak ez ziren inondik ere lapurrak, ohorezko 
gomitak baizik, haiei esker ondasunak ardiesten baitzituzten 
jendeek. Horregatik, emazteak aspertu-eta harremanak eten 
dituztenean, etxe kalte izango da. Barbierrek (1931: 26) jaso 
“Laminak Bazterretxean” kondairan, supazterrean txingar eta 
arto puskak uzten zizkieten gauez laminei, eta goizean arlo 
lanak eginak aurkitzen zituzten; egun batez ahantzi zuten eta 
laminak handik joan ziren. 
 
 
XVII. B. 3. a. Gizona erasotzaile 
 

Eskema horretan istoria jendeentzat txarto bukatzen dela 
eta gizona anti-heroia izan daitekeela egiaztatzen du 
Arnaudin-ek Gaskoiniako Landesetan bildu zuen “La fée 
fileuse” kontakizunak:  
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 Il y avait une fois une fée qui s'était liée d'amitié 
avec une femme. Le soir, quand l'homme était au lit, 
elle venait passer la veillée avec elle. Elle lui disait 
alors, lorsqu'elle avait faim: “Un peu de crouchade 
(arto) et de "gaisse" (graisse)”. Les fées sont comme 
les enfants: elles ne peuvent pas prononcer certaines 
lettres. Et la femme lui en donnait; elle la faisait 
manger au coin du feu tandis qu'elle filait. Et ces-
gens-là devenaient riches, riches! Tout leur 
réussissait, car les fées ont un fort grand pouvoir. 
Mais l'homme s'était avisé de ces visites, et elles ne 
lui plaisaient point. Un soir il dit: “Toi, va-t-en au 
lit. C'est moi qui vais filer à ta place”. La femme 
n'était pas trop contente, mais, pardi, les femmes 
n'osent pas toujours tenir tête aux hommes, et elle alla 
se coucher. L'homme avait revêtu une robe de sa femme, 
s'était coiffé comme elle, puis il s'était mis la 
quenouille à côté et il filait. Bientôt la fée arriva 
pour la veillée. Elle commença à parler à celle qu'elle 
croyait être son amie: “Tu as bien de la barbe, Margot!” 
L'homme ne répondait pas, mais il était fort maladroit à 
filer: sont fil était laid, plein de noeuds et 
d'inégalité. “Eh! Margot, dit la fée, hier tu filais 
fin, fin, fin, comme un brin de lin, et ce soir tu files 
gros, gros, gros, comme un bout de bois”. L'homme ne 
répondait jamais rien. A la fin la fée demanda: “Tu ne 
me donnes rien Margot? Un peu de crouchade et de 
"gaisse", tiens! - Ah! Oui! De la crouchade et de la 
graisse! Attends, je vais t'en donner!” L'homme se lève, 
prend un morceau de crouchade, le trempe dans la graisse 
bouillante, et le lui jette au visage. La fée, toute 
brûlée, s'échappa en criant. L'homme et la femme 
redevinrent pauvres, pauvres, plus pauvres qu'ils 
n'avaient jamais été. Mais ils ne revirent jamais la fée 
(Arnaudin, 1966 (1877): 40 zb.). 

 
Istoria honetan gizonak bakarrik, emaztearen kontra, 

hausten du izaki mitikoarekiko adiskidantza eta urrezko 
garaia amaiarazten. Genesiko Paradisuan gertatu zena, baina 
sexuen rol inbertituan, mito guztiek ez dute-eta gauzak 
ikusteko modu bera.  

Emakumeen eta laminen harremana, beraz, hautsi-mautsia 
baino gehiago dateke, ugaritasuna bermatzeko errito 
garrantzitsua. Eta ondo betetzeko ezinbesteko baldintza da 
gizon barik egitea, haren presentzia soila aski baita beste 
munduko gomitatua uxatzeko: Mariren bertsioan, bizarra somatu 
eta atzera joan zen lamina, erasoa izan gabe ere. Beste 
bertsioetan “Gizona bizarrak laztxu” edo “Bizarra luzatu 
janta!” esaten du lamina zaurituak. Josepetako landa-ko 
buruzagiak “Baten batek bizarrak latzak dituz” esan zuen, eta 
horretaz XVI. kapituluan ikusi dugu bizar latza gizatasunaren 
eta tresna zorrotzen metafora dela eta efikazia handia duela 
arma falikoen sinboloa delako. Halaber hemen, burruntziaren 
edota koipe irakinaren parekoa da bizarra. 

Koipe irakina burduntzia bezain zaurigarria da. Eta 
horretan paradoxa bat agertzen zaigu: tximiniako suak ez du 
erretzen handik sartzen den laminaren azala, baina 
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txitxiburruntzi beroak barnetik hiltzen ahal du, ahoan eta 
hestean sartzen zionean. Laminen bikoiztasunaren gain ematen 
ahal dugu bitxikeria hori, baina batez ere suaren balio 
bikoitza dugu hemen. Supazterreko sua edo han egiten den 
jakia “femininoak” dira sinbolikoki, irudimenaren gaueko 
erregimenak baliostatuak, pertsonaia ktoniko eta femininoa 
erakartzen dituenak; baina, su eme hori gizonaren eskuetara 
pasatzen denean, are eta gehiago burduntzi falikoak 
bideratzen duenean, egunaren erregimeneko arma zaurigarria 
bilakatzen da, lamina hiltzeko gauza. Sua edozein elementu 
sinboliko legez, polisemikoa da:  

 Nous devons prendre soin de signaler combien le symbole 
du feu est polyvalent, comme en rend compte peut-être la 
technologie: la production du feu est liée à des gestes 
humains et à des utensiles fort différents (Durand, 
1969: 195). 

 
Eta honetan errotik gauzatzen da sinboloaren polisemia, 

su berak kondaira berean balio aurkariak baititu, asmo 
sinbolikoa dela aldakuntzaren eragile bakarra. Gizonen arma 
maskulinoek uxatu zuten lamina eta emakumeekiko ituna hautsi.  

Ez dakit xiripaz edo, baina nire informatzaileen artean 
gizonak dute ozenkien aldarrikatzen laminen gaiztakeria; 
emakumeek zalantzak dituzte edo ez dute aipatzen. Itxuraz, 
gizonak ez dira fido emeen arteko adiskidetasunaz. Mitoaren 
interpretazio arrazionalizatua egiten dutenean, laminak 
emakumeen asmakizun interesatuak direla uste dute: Juan 
Pikazak dioenez, emakumeek asmatu zituzten laminen 
lapurketak, urdaia berek jateko lasai. Gizonei egindako 
iruzurrean laminak gezurrezkoak ziren, baina konplizeak, eta 
emakumeak egiazko lapurrak. Lagunak ez direnean, berdinak.  
 
 
XVII. B. 3. b. Emakumea laguntzaile 
 

Lamina zauritua-ren irakurketa hori zuzena izanik ere, 
ez dugu ahantzi behar istoriek -Gaskoiniakoak izan ezik- 
esaten dutena: gizonak zutela haustura bururatu bai, baina 
emakumeek zietela eskatu laminen lotsabakeriagatik. Euskal 
Herriko bertsioetan laminen eta emakumeen harremana ez da 
argia. 

Hartsuagaren ustez (1987a: 68), onak ziren laminak 
kristianismoak deabrutu zituen arte, eta behialako mitoetako 
adiskidantzaren marka dira oraingoetan aurkitzen ditugun 
aztarnak. Hipotesia polita da. Baina Gaskoiniako bertsioan 
ere laminen laguntasuna jendeen erdiarekin bakarrik gauzatzen 
da, emakumeekin. Eta gisa guztiz galduko da, haustura baitu 
kontatzen mitoak: adiskidantza bere amaierarekin lotua da. 
Lamina aurrekristauak oraingoak bezain bikoitzak ziratekeen, 
bikoitzak ere haiekiko harremanak, elkartasunez eta etsaigoz 
eginak. Ez da arrazoirik pentsatzeko hausturaren mitoa 
bilakaera historikoaren lekukoa dela, ez bederen Adam eta 
Evaren erorketa baino areago. Bertsio batzuek ituna eta haren 
abantailak azpimarratu dituzte; beste batzuek etsaigoa eta 
jendeen garaipenaren ondorioa. Eta kristianismoak ez bide du 
horretan berritasun handirik ekarri, laminaren etsaia ez 
baita apeza edo ebangelioa, baina gizona eta haren armak. Edo 
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hobeto esanda androginoa edo bikotea: emakumez jantzita eta 
emazteak eskaturik eraso zaio gizona laminari, emakumeari ez 
zitzaiolako gehiago laket harekiko elkartasuna. Izaki 
mitikoarekiko intimitatearen garaia bukatu da eta bikotearen, 
familiaren garaia heldu.  

Geroago ikusiko denez, laminen zigorrak familiaren edo 
askaziaren gainean eroriko dira. Adam eta Eba ere beren 
askazian izan ziren zigortuak, eta tradizioak interpretatu du 
haien pekatua bikotearen batzea izan zela.  
 
 
XVII. B. 4. Suizidioa 
 

Mitoen ezaugarria da esanahi anitz eta desberdinak 
izatea. Lamina zauritua-k jendeen eta izaki mitikoen arteko 
haustura eta borroka esaten ditu, jendeen eraso bortitzaz 
bururatua; baina suizidio kutsu zerbait igartzen ahal da 
ekintzan. Gizonaren izena “Neure Buru” zelakoan, bere burua 
zauritu zuela adierazi zien laminak lagunei. Motiboa 
ekialdeko bertsio guztietan azaltzen da, eta bietan bakarrik 
Orozkon, Sofirenean eta Barandiaranek bildukoan. Gizonaren 
maltzurkeriak, entzuleen barrea sortarazteaz gain, funtzio 
garrantzizkoa du istoriaren edukian, laguntza ukatuko batiote 
laminek beren kide zaurituari, “Aguantatu egine!” erantzunez. 
Hori baino gehiago eta interesgarriago bada Barandiaranen 
Orozkoko bertsioan: lagunek, laminaren suizidio-saioaren 
berri entzun eta, benetan hil zuten, zaurituaren oihuak 
hiltzeko agindua izan bailitzan. Gainera, laminen multzo 
plurala kide berdinek eta bereztezinek osatua izanik, elkar 
hiltzea nork bere burua hiltzea da.  

Beste ondoriorik ere bada. “Neure Buru” gizonaren izen 
gisa erabilia da lehenik, baina gero laminarena bezala 
interpretatua da. Zauriegilea eta zaurituaren nolabaiteko 
identitatea adierazten du horrek, mintzoaren mailan bederen. 
  Edozein aldetik begiraturik ere, suizidioa somatzen da 
laminarengan: horrela aldarrikatzen du berak, horrela gauzatu 
zuten lagun identikoek, horrela egin zuen izen bera zuen 
gizonak.  Euskal Herriko tradizioan usu azaltzen da suizidioa 
izaki mitikoen desagerketari lotua, jentilen akaberari 
zehazkiago. Elkarren zerikusia badutela ikusiko da beherago, 
jentilen amaiera ikertzerakoan. 
 
 
XVII. B. 5. Mitoak eta erritoak 
 

Munta handia du erligioaren sisteman mito eta erritoen 
arteko harremanak, elkarren eraginpean direlako. Lotura 
zuzenak eta agerikoak dira batzuetan, baina ez baitezpada. 
Harreman izkutu eta sotilak aurkitzen ahal dira, hala nola 
osagarritasuna eta konpentsazioa. Laminekin zerikusi duten 
errito zenbait aski begibistakoak dira, beste batzuek, 
inbertsioetan gauzatuak, azterketa sakonagoaren bidez 
bakarrik aurkitzen dira. 
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XVII. B. 5. a. Laminak eta elkarte segeretuak  
 

Lamina zauritua-ren bertsio zenbaitetan agertzen edo 
somatzen diren afari-beilak elkarte segeretuen bilkura 
erritualak dira, hauei Eliade-k (1975 (1949): 81) ematen 
dizkien hiru ezaugarrien arabera: dibinitateek parte hartzen 
dute, iniziatuak ez direnak kanpo geratzen dira eta erritoak 
izkutuan egiten dira.  

Eginkizun erritualak irutea eta afaltzea dira. Irutea 
lan oso zorrozki arautua izan da (Azkue, 1959 (1935): 291 eta 
410): Zeanurin debekatua zen San Blas egunean goruetan 
egitea, eta leku askotan esaten zuten goruan ez zela 
hondarrik utzi behar, sorginek hartzen zutelako. Iruteak eta 
orohar hari-lan guztiek hadeekin zerikusia dute: 

 Dans la partie montagneuse des Côtes-du-Nord, on fait 
voir des sièges des Margot-la-Fée (...) et l'on dit 
qu'elles viennent s'asseoir, pour y filer leur 
quenouille, dans la Chaise-au-Diable du Tertre-Alix en 
l'Ouvifné-du-Désert; c'est pour cela que l'on trouve 
auprès des mognons de laine (Sébillot, 1968a (1904): 
393).  

 
Alpeetan “tante Arie” deitu hadak bisitatzen zituen 

irule beilariak: 
 On se la présente à la fois comme une ménagère 
laborieuse filant sa quenouille, cuisant son pain, 
lessivant son linge. (...) Visitant chaque année les 
fours à pain et les maisons hospitalières où règne 
l'ordre, le travail et l'économie. (...) Donnant aux 
fileuses l'exemple du travail en ne quittant jamais sa 
quenouille, elle punit les jeunes filles paresseuses en 
emmêlant les leurs. Assistant le soir aux veillées des 
jeunes filles elle promet des dons à la meilleure 
fileuse. La plus appliquée reçoit d'elle comme mari un 
jeune homme vertueux et une bourse pleine d'or (Van 
Gennep, 1958: 3019). 

 
Euskal Herrian, Azkuek dioenez, (1959 (1935): 389): 

“Sorgin aparia eban izena, lino-lanak amaituta gero, egiten 
zan jan-edantxoak. Arrautza-opila, eznea eta ardaoa: hauxe 
hartzen eben emakume langile harek”. Eta Azkue beraren 
hiztegian, sorgin-afaria hauxe da Arratian: “Cena que hacen 
las mujeres al celebrar la última tertulia de la invernada”.  
 

Elkarte segeretuen bigarren ezaugarria da ez-iniziatuei 
debekatuak izatea. Orozkoko Marik dioenez, gizonak baztertuak 
ziren emakumeen beiletatik. Engainatuak ere zirela pentsatzen 
du Pikazak, laminen estakuru emakumeek nahi haina urdaia 
jaten baitzuten izkutuan; eta azken argudio honek elkarte 
segeretuaren hipotesia azkartzen du, haien ezaugarria baita 
sartzerik ez dutenei misterioak sinestaraztea eta 
batzarkideentzat gorde egiazki gertatzen dena. “Urten” XV. 
kapituluan ikusi dugu Lévi-Strauss-ek (1955: 276) funtzio 
horri ematen dion garrantzia. 
 

Laminekin edo gabe, emakumeen kofradiak bai izan dira 
gure kulturan eta ingurukoetan. Batzuk Ihauteriz edo Agata 
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deunaren inguruan agertzen dira (Caro Baroja, 1965: 373 eta 
383), eta geroxeago ikusiko dugu tximinietako laminek 
ihauteriarekin duten zerikusia. Euskal Herriko emakumeen 
bilkura erritualak sorgin-afarien modukoak ziratekeen. Haien 
zuritzeko beharra ikusi du Azkuek, a contrario erakutsiz 
emakumeek bakarrik egindako batzarrak susmagarriak direla, 
Moisesek eta Pikazak uste duten bezala: 

 Euskal Herriko barri ondo ez dakian bat edo batek izan 
leite esatea: “Noiz batu ohi dira emakumeak, gizonezko 
bagarik, jan-edanetan? Horren grina txardunak dira?” Ez 
dira, ez, grina txarrakoak. Euskal Herriko andrazkoa 
baino langileagorik ez dakigu beste zein herritan 
aurkituko ahal izango dan. (...) Euren buruari lotsa 
emoten dakielako daukez euren arteko batzarrak eta behin 
edo behingo jan-edatetxoak: ondretan edo elizkari ostean 
eta ama barri bat ikustera doazenetan. Emakume bat, sein 
egin barria, sendatu eta hurrengo jaiegunean, beren 
ahaide eta auzoak (andrazkoak guztiak) ikusi daroe; eta 
ogi-ardaoa, beste zer edo zertxogaz alkarregaz hartu ohi 
izaten dabe (Azkue, 1966 (1942): 56). 

 
Gaur egunean ere, gure herrietan emakumeak biltzen dira 

ostatuan arratsaldean, kartetan aritzeko, igandeetan batik 
bat Orozkon, Ibarrako tabernan aurkitu nuen behin nire 
berriemaile bat bere lagunekin: briskan ari zirela esan zidan 
eta ez musean, musa gizonen gauza dela.  

Gizonen elkarteen ospea gaurdaino heldu zaigu, are eta 
gehiago gizonek egin baitituzte kronikak eta historia. Ez 
genuke ahantzi behar emakumeenak ere izan direla, eta oso 
garrantzitsuak bizi sozialean; baina progresoa 
“anaitasuna”ren gakoan idatzita da, errealitateari hurbilago 
den eta bazterkeria ekiditen duen “senidetasuna” arbuiatua. 
Laminen istoriek oroitarazten digute ahizpatasuna ere badela, 
eta herri instituzio gisa, tradizio mitologikoak bermatuta. 
 

Emakumeek beste mundukoen bisitak segeretuki hartzen 
zituzten bezala, segeretuki antolatzen zuten gizonek beste 
mundukoen etorrera, hau da ihauteriko kakarroen edo fantasmen 
ateraldiak. Ohi legez, elkarteetatik kanpo geratzen ziren ez-
iniziatuak (Eliade, 1975 (1949): 119), haurrak eta emakumeak; 
haien ikaratzea zen, hain zuzen, erritoaren helburu bat.  

Maskaratu guztiek oinarri mitikoa dutela eta funtzio 
bera betetzen dutela ohartu gara “Urten” XV. kapituluan: 
hilak ordezkatzen dituzte eta horregatik onartzen zitzaie 
eske ibiltzeko eskubidea. Eta laminak eta hilak etxean 
hartzeko motibazioak eta moduak oso antzekoak dira.  

Emakumeen eta gizonen elkarteek beren gain dituzten 
erritoak desberdinak dira sexu banaketaren arabera, baina 
simetrikoak ere  bai lehenek anfitrioiarena eta bigarrenek 
bisitariena egiten duten neurrian. Eta bi instituzioen lotura 
beste maila batean ere aurkitzen ahal da. Gogora dezagun 
Gallartuko Satanas eta Barrabas (XV. kap.) bi mozkor handiak 
beldurtzeko, ez zitezen gehiago berandu etxera, deabruen 
urtenaldia antzeztu zieten auzokoek edo etxekoek. Pentsa 
daiteke emazteek zutela komedia bultzatu eta mitoa erabili, 
urdaia jateko laminak erabili zituzten bezala, beti senarra 
engainatzeko. Eta hauxe da ustekabea: Mariren Satanas eta 
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Barrabas-eko protagonista bat eta Eulaliren Lamina zauritu-
koa etxe eta izen berekoak dira. Etxea Beasko (edo Errekalde) 
da eta hango gizona Jose. Juan Pikazak pentsatuko luke 
Beaskoko emazteak bi aldiz engainatu zuela senarra: deabruek 
urten ziotela antzeztaraziz, eta laminek urdaia jaten zutela 
kontatuz. Gallartuko Beasko etxean batzen dira edukin eta 
funtzio simetrikoak dauzkaten bi mito eta bi errito: mitoek 
inpernutarren urtetea eta laminen bisitak esaten dituzte, eta 
erritoek alegiaz gauzatzen dituzte.  
 
 
XVII. B. 5. b. Laminak eta ihauteria  

 
Laminen eta maskaratuen loturak aurkitzeko ihauteriri 

begiratuko diogu.  
Urte bukaerako bestak, ihauteria barru, multzo gisa eta 

elkarrekin hartzekoak dira. Haietan agertzen diren elementuak  
-iruleak, disfrazatzea, jendea ikaratzea eta mehatxatzea, 
eske egitea eta bildutakoaz otoruntzak prestatzea, eskaleen 
edo disfrazatuen lotsagabekeria- sistema bakar batean 
sartzekoak dira. Elementu horiek guztiek zerikusia dute 
laminekin, eta gehienak aurkituko ditugu Orozkoko neguko 
bestetan (XI. kap. “Ospakizunak”), hainbat eguetan banaturik: 
Urteberriz, Apalazioz eta Agata Deunaz eskeak egiten dira; 
Kanporamartxoz jateko besta; aratuztez disfrazeak. Ikus 
ditzagun laminekin dituzten lokarriak.  

Janaria hasteko. Txitxiburruntzia eskatzen dute usu 
tximiniatik jausten diren laminek, eta Santosek dioenez hori 
“gustetan jakiela eskandalua”. Hots, txitxiburruntzia 
Kanporamartxoko janari espezifikoa da. Egun hori Hausterre 
aintzineko igandea da, Quincuagesima, ihauteri garaian bete-
betean; ospakizuna hauxe da: basora joan, su egin eta han 
txitxiburruntzi erre eta jan. Bistan da, urdaia burruntzian 
edozein momentutan jaten da Orozkon, baina ihauteriz modu 
erritualaz egiten da, orain ere bai. Hain da lotua janari 
hori Kanporamartxori, Markinan “Txitxiburruntzi eguna” esaten 
baitzaio (Garmendia Larrañaga, 1973: 167).  

Marik “txirimartxo” izena ematen dio emakumeek laminekin 
egiten zuten afaritxoei; izen esanguratsua, lotura zuzena 
duena Kanporamartxorekin. Lamina zauritua Kanporamartxoren 
inbertsioa da: mitoan etxeko sua eta janaria azaltzen dira, 
erritoan sua eta janaria basora eramaten dira, laminen 
eremura.  
 

Iruntza. Lamina zauritua-ren emakumea irulea izaten 
dela, eta liho-lanak zerikusi handia du ihauteriarekin 
Europako leku askotan. Ihauteriko bukatua izan behar zen 
iruntza guztia (Gaignebet, 1979: 13), eta orduan lihoaren 
ondakinez suak egiten zituzten Goi Alpeetan (Van Gennep, 
1947: 1115). Lihoa eta kalamua haziarazteko dantzak 
ihauterian egiten ziren bereziki (Van Gennep, 1953: 2729). 
Mendebaleko Pirinioetako ipuin batek dioenez (Ravier, 1986: 
104) etxeko andereak iruten zuen “pendant les veillées de la 
Toussaint à la Chandeleur”, ihauteri garaia arte, beraz. 
Zeanurin San Blas egunean ezin dela goruetan ari ikusi dugu 
gorago. “Aratuste gauean goruetan eginaz gero, linoari 
sapedarra egiten jako”, esaten dute Diman (Azkue 1959 (1935): 
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318). Eta Arratiako sorgin-afariak, gorago aipatuak, neguko 
azken beilan egiten dira, liho-lana amaituta. Orozkoko 
laminak eta ihauteriak ez dira zuzenki lotuak irute lanaren 
bidez, baina badira beste zubiak.  
 

Disfrazeak aratuzte asteartean jazten ziren Orozkon, 
Santosek dioenez (Aratuzte), maskaratuak etxerik etxe 
ibiltzen ziren jendea “sustatzen”, ahotsa mozorroturik eta 
aurpegia kedarraz belzturik. Preseski, tximiniatik jausten 
zen kedarrak izuarazten zuen Santos haurretan, laminak 
zirelakoan (Laminak erreka bazterrean eta eske). Laminek ere, 
kebidetik sartuta, ez ote zuketen arpegia belztua, kakarroek 
bezala? 

Europako eta Euskal Herriko hainbat ihauteritan emakume 
jantzita ibiltzen dira gizonak eske (Caro Baroja, 1965: 90, 
171). Disfrazea irule jantzia izaten da usu, Asturiasen eta 
Katalunian, adibidez (Caro Baroja: 1965: 106, 207, 239): 
Reus-en xingolak biltzen dituzte haga batean eta kantatzen: 
“Prim prim filan las donas, prim prim filan lo fil” (oroit 
laminaren: “atzo firi-firi...”). Iztuetak horrela azaltzen du 
ihauteriko dantza: “Sacaban el "Dominguillo", monigote en la 
punta de una haga de donde colgaban cintas; cada chiquillo 
agarraba una cinta”: eta orain “Hilanderas” deitu dantzan 
bezala egiten zuten Garmendia Larrañagaren ustez (1973: 50). 
Laminen mitoetan irulez jazten da gizona, eske dabilen lamina 
(burduntziaz) zauritzeko eta ez emateko; erritoan irulez 
jantzitako gizonak ibiltzen dira eske, eta ematen ez duena 
burduntziaz zauritzeko plantak egiten dituzte. 
 

Eskea Urteberriz, Apalazioz eta Agata Deuneko gauean 
egiten zuten Orozkon. Bertako Santa Ageda kopla batek 
adierazten duenez, etxandereak ditu txerrikiak ematen 
(“Ospakizunak” XI. kap.), laminen mitoetan bezala, eta 
burduntzi bat eskuetan ibiltzen ziren eskaleak, lukainkak eta 
antzekoak hartan sartzeko. Horrela egiten da leku askotan: 
Saran, Arbizun, Elduaienen... (Garmendia Larrañaga, 1973: 33, 
111, 144). Laminek bezala, eskatu baino areago mutiriki 
emanarazi egiten dute batzuetan, ematen ez dutenei eskarnio 
koplak kantatzen; batzuetan burduntzia arma gisa aipatzen 
dute: Ataunen (Caro Baroja, 1965: 346), ematen ez duenari 
mehatxu egiten diote burduntziaz ziztatuko dutela, hauxe 
kantatuz: “Otsabilko, otsabilko / ni basora joan eta otso 
handi bat ekarriko, ekarriko / Neri lukainka mutur bat ematen 
ez didanari / tripatik aurrera burruntzia sartuko, sartuko”. 
Eta jendeek lotsabakeria guztiak onartu eta zerbait ematen 
zuten, hemen Frantzian bezala (Van Gennep, 1947: 882). 
 

Zauritzeko moduak ere antzekoak dira mitoan eta 
erritoan. Ipurdia erretzearena egiten da Arabako Barrundian 
(Azkue 1959 (1935): 335): “Gabonzaharrean zahagi bat eramaten 
dute makila batean pizturik, esanez "erre pui erre" ("ipurdi 
erre" ez ote da?)”. Gogora dezagun “Fesses brûlées! Fesses 
brûlées!” egiten zuela oihu Vienne-ko ireluak, tximiniatik 
sartu eta irule jantzi gizonak su-burdin goriaz jo zuenean. 

Cerquand-en bertsioetan ere ipurdian zauritu du gizonak 
lamina. Erretzea eta burduntziz jotzea bariante 
konbinatorioak dira, sua eta arma zorrotzak baliokideak 
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direlako, batzuetan elkarrekin erabiliak, besteetan 
trukagarriak (ikus XXI. kap. “Armak”). Halaber baliokideak 
eta simetrikoak ahoa eta ipurdia. Hirugarren baliokidetza ere 
bada, ahoarena eta begiena lehenik, begiarena eta 
begitartearena bigarrenik. Horregatik lotzen zaie “bizar 
latza” akelarreko ipurdiko ziztakoari zein hemengo ahoaren 
erretzeari, horregatik parekoak dira burduntzia eta 
zartagineko janari irakina, eta berdinak ahoan, begian edo 
ipurdian egindako zauriak. Erritoan eta mitoan azaltzen diren 
zauriak berdinak dira eta berdinak zaurigailuak ere.  
 

Ikusten denez, ihauteri inguruko erritoen eta Lamina 
zaurituaren kontakizunen arteko harremanak anitz dira. 
Batzuetan paralelismoa, besteetan oposizioa eta simetria. 
Horrela labur daitezke:  
 

- Mitoa. Irute garaian, lamin-emakumea etxera joan eta 
etxekandereari supazterrean erretako txerrikia eskatzen dio, 
eta harek eman; emakumez jantzitako gizonak ez dio ematen eta 
burduntziaz edo janari beroaz zauritzen du. 

- Erritoa. Irute garaia amaitzean, ihauteri inguruan, 
emakumez jantzitako gizonak etxeetara joan eta etxekandereei 
txerriki gordina eskatzen diete (basoko suan erretzen da 
Kanporamartxon), ematen ez dutenei burduntziaz mehatxatzen. 
 

Orozkoko mitoen eta erritoen arteko harremana gehien bat 
zeharka eta inbertsioz egina da. Baina leku batzuetan zuzena 
eta esplizitoa da lotura: Baxe Nafarroan, emakume jantzita 
jalgitzen diren mutilei “basa-andereak” deitzen diete (Caro 
Baroja, 1965: 190); mitoetan basandereak laminen antzekoak 
dira.  

Beste mailako parekotasuna bada laminen eta kakarroen 
artean: jendeek bietaz duten eritzi berdintsua. Laminen 
eskeei buruz bi irakurketa aurkitu ditugu, bi bertsio motek 
adieraziak: batzuetan laminek mehatxuz lapurtzen dute, 
besteetan ekartzen duten laguntza eta ondasunaren truke 
gomitatuak dira. Ihauteriko eskeetan ere bi alderdiak 
aurkitzen ditugu baturik. Kakarroak lotsabako osoak izaten 
dira (Caro Baroja, 1965: 83, 131), makurrak ere egiten 
dituzte: Frantziako Creuse departamentuan herriko etxera 
buztina eta errautsa botatzen zituzten, eta barnean egur 
berdea erretzen kea egiteko (Varagnac, 1947: 89-94). Baina 
horiek guztiak ugaltasuna lortzeko eta eritasunak galarazteko 
onuragarriak direlakoan (Van Gennep, 1947: 1042), pazientzian 
hartzen dituzte jendeek, eta emaitzak eskaintzen dizkiete 
maskaratuei.  
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XVII. B. 6. Tximiniatiko laminak eta akelarreko sorginak 
 

Mito eta erritoaren loturak ikusi ditugu. Mitoen 
artekoak ere badira, zehazkiago, Josepetako landa eta Lamina 
zauritua kontakizunetan. Jadanik azaldu da bietan diren 
formulen antza: “Baten batek bizarrak latzak dituz” lehenean, 
eta “Atzorik hona bizarra latzitu jatzu” bigarrenean. Bietan 
arrakasta handia du esakerak bai entzuleengan, eta bai 
esatariengan: Sofik eta Marik, gogotik errepikatzen dituzte. 
Bada zergatia, metafora esangarri hoek istoriaren esanahia 
zehazten eta azpimarratzen duelako: arma maskulinoen aurrean, 
izaki mitikoek garaituak izan direla aitortzen dute.  
 

Beste zerikusia ere badute elkarrekin gure kondairek. 
Bietan kontatzen diren bilkuretan pertsonaia berdintsuek 
parte hartzen dute, beste mundukoek eta mundu honetakoek. 
Laminen Josepetako landako erromeria-ra joaten den sorginak 
eta etxeko andreen gaubeilara etortzen diren laminek bide 
bera egiten dute, baina alderantzizko norabidean. Basoko 
beren egoitzetatik supazterreko beiletara kebidetik etortzen 
dira laminak emakume iruleenengana, haiekin batera erritualki 
jateko, itxuraz. Sorgina, aldiz, etxeko supazterretik 
abiatzen da tximiniatik, laminen eremura joateko eta haiekin 
batera dantzan aritzeko. Tximiniatik joan, tximiniatik 
etorri, elkarri bisitak egin, elkarren gomitak ordaindu. 
Erreziprozitatea da laminen eta etxekoandreen bilkuretan.  

Pertsonaien ezaugarrietan ere badira parekotasunak, 
bikoiztasun fisikoa, adibidez. Orozkoko laminak aldakorrak 
ziren, noiz ederrak noiz sorginak bezain itsusiak. Sorginek 
ere horrelako itxuraldaketak zituzten, Orozkon ez badidate 
esan ere: “etxean zahar eta akelarren gazte”, kantatzen dute 
bere biltzarretara joatean.  

Horrela parekotasunezko eta oposiziozko sareetan 
mogitzen dira sorginak eta laminak, izenez desberdinak eta 
beti elkartuak.  
 
 
 
XVII. C. Erreka bazterreko laminak: sua, ilea, ura 
 
 

Etxeko surako joera dute laminek eta uraldean bizi ohi 
dira, Europako haden antzera. Horrela corpuseko hainbat 
kondairetakoak: Laminak zelangoak, Laminak erreka bazterrean 
eta Orrazia lapurtu. Erreka ondoan egoten dira, beren izarak 
garbitzen eta txukatzen: Ugalde aldean (Fermin), Atxuriko 
errekan (Moises), Atxulaurko Atxean (haren azpian iturria 
da), Urigoitiko Jentil Zulon (Angela), Nafarrondoko Jentil 
Zulo aldean (Santos). Haitzetan egotea ere gustatzen zaie, 
eguzkitan orrazten, Urigoitiko Atxurikoei legez (Angela).  

Gorbeiako artzain batek horrela deskribitu zituen 
Sanburu, Lekandako haitzaren magalean den Laminategietakoak:  

 Hemen karkabetan, Sanburuko azganetan laminak egoten ei 
zirean. Eta eguzkiagaz eta urtetan ei eudeen kanpora. 
Eta hor, axpuntetan egoten ei zirean eguzkitan. Ullea 
orraztuten eta egoten ei zirean. Eta ez zan entzuten 
txarrik egiten eudeenik.  
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 Hor zuloak sakonak dagoz. (...) Laminen parajea da 
hori. Gure gazte denporan entzuten zan gehiago laminen 
kontua. Hori esaten euskuen amomak eta: “Ez zatizie 
joan, laminak dagoz gero hor goian... Karkabetara 
alderdira ez joan! Laminak jango zatuzie-eta!” 
(Etxebarria Ayesta & Manterola, 1978: 119). 

 
 

Arrazolan (Gorostiza, 1978: 106), “erreka ondoetan 
ikusten ei zirean zidarrezko orraziakaz euren ule luzeak 
orrazten”. Urepelen bokata latsan entzuten zituzten gauez, ez 
ikusten ordea (Barandiaren, 1973a: 426). Elorrion  
garbitokian ikuzten zituzten beren arropak. 
 

Basoan topatzen diren laminak tximiniatik etortzen 
direnetik desberdinak dira baina haiei lotuak. Lamin suzaleak 
itsusiak, eskaleak eta mutiriak dira. Uretakoak, ostera, 
herabeak, tarrapatan izkutatzen dira; eta aberats agertzen 
dira, lihozko izara ederren eta orrazien jabe; horiexengatik 
jendeen gutizia suspertzen dute, eta eskale izan orde 
lapurtuak izaten dira; eder-ederrak dira, nahiz eta itsusi-
itsusiak bilakatzen ahal, tximiniatik etortzen direnean 
bezala. 

Tximiniatikoak suzaleak badira, uretakoek zerikusia dute 
suarekin: Moisesek dioenez bazekiten bogada ondo egiten eta 
arropari kolore ederra ematen, eta bogadan bi aldiz behar da 
sua: hausterrea edo lisiba egiteko lehenik, eta haren gainean 
isuriko den ura berotzeko.  

Iruleengana joaten dira tximiniatiko laminak, eta 
errekakoek iruleak izan behar dira nahitaez, oihal ederrak 
dituzte-eta. Ez ditugu iruten edo ehuten ikusten, baina 
metafora bati esker igar dezakegu hari lantzen dutela: beren 
buruko adatsa orrazten dute, liho, kalamu edo artilea 
orrazten den bezala. Ilea edo lihoa orrazteko tresnari, 
txarrantxari, orrazia ere deitzen zaio. Supazterreko 
hari-langileekin zerikusia dute errekako laminek, ilearen 
bidez. 
 

Eta ile beraren sinbologiak itzularazten gaitu ur 
arlora, ura eta ilea elkarren irudiak baitira, hizkera 
poetikoak batzen dituela bataren uhainak eta bestearen kizkur 
mugikorrak; metafora horretan datza “Ofeliaren konplexua”. 
Ilea eta ura sinbolo femininoak direlako, azkarragoa da bien 
harremana emakumetasunari lotuak diren laminen testuinguruan. 
“Eraikitzaileak” XX. kapituluan ikusiko dugu hain antzekoak 
diren ilea eta ura elkartzen direnean hirugarren elementu 
isomorfo bat eragingo dutela: sugea. Sugea uretan egoten 
diren ileetatik sortzen da. 

Ur, ile eta oihalen inguruan biltzen dira Orozkoko ur 
bazterreko laminen iharduera feminino tipikoak: latsariak 
dira esplizitoki; inplizitoki iruleak eta ehuleak, oihal 
ederren metonimiaz eta ile orrazketaren metaforaz. Eta bi 
eginkizun horietan igartzen dira mitoaren adierazpen 
existentzialak, denboraren ihesa eta heriotza:  

 Les instruments et les produits du tissage et du filage 
sont universellement symboliques du devenir. Il y a 
d'ailleurs constante contamination entre le thème de la 



680 - Analisia 
 
 

fileuse et celui de la tisseuse, ce dernier se 
répercutant d'autre part dans les symboles du vêtement, 
du voile. (...) Les Moires qui filent le destin sont des 
divinités lunaires. (...) Porphyre écrit que celles-ci 
sont des “forces de la lune”. Nos fées “filandières” 
autant que “lavandières” vont souvent par trois, ou au 
moins par deux -l'une “bonne” fée, l'autre néfaste 
“carabosse”- révélant par cette duplicité leur caractère 
lunaire (Durand, 1969: 369). 

 
Josepetako landa-ko laminak, aberastasun zein heriotza 

emaileak, fortunaren dibinitateen antzekoak ziren. Iruleak 
bizia eta heriotza itxuratzen ditu: 

 “Il y a des gens qui croient que ce serait un grand 
péché de filer dans la chambre d'un malade qui aurait 
reçu l'Extrême Onction, parce qu'il mourrait si l'on 
cessait de filer ou que le fil vînt à se rompre” (Jean 
Baptiste Thiers). La manipulation du fil a 
symboliquement quelque chose à voir avec la vie et la 
mort (cfr. Parques et Moires). (...) Le fil peut 
constituer une métaphore du temps, et particulièrement 
du temps humain, parce qu'il est un objet discret (au 
sens mathématique et linguistique du terme) par 
opposition à la masse indifférenciée et confuse de la 
laine ou des fibres broyées d'où il est issu (Belmont, 
1984b). 

 
Ura, sua, hari irutea, ile orraztea, sinbolo horietan 

datza laminen esanahiaren parte handia.  
 
 
XVII. C. 1. Laminen orrazia lapurtu 
 

Hain eginkizun esangarrietan -latsan edo orrazten- 
norbaitek ikusten dituenean, tarrapatan sartzen dira laminak 
beren zulora, bertan utzirik orrazia edota oihal bat, beren 
lan-tresna edota lanaren mozkina. Horien ebasketa kontatzen 
du Orrazia lapurtu istoriak, eta lapurtutakoaren esangura 
ikusirik, ez da harritzeko ondoriak larriak badira. 
 
 
XVII. C. 1. a. Hainbat bertsio  
 

Izaki mitikoari ohointza egitea oso gai arrunta da 
mitologian, eta zigor handia ekar lezake; orrazia lapurtu 
ziona itoarazi zuen hada batek, Sébillot-ek (1968b (1904): 
411) jaso kondaira batean. Baina gehienetan beren ontasuna 
erreklamatu egiten dute, mehatxuka. Janariaren eskea eta 
lapurreta elkarrekin ditugu Bretainiako batean: 

 Un pierre plate, dans un pré vers Chazeuls, est 
toujours propre, parce qu'une fée vient en secret 
l'essuyer tous les jours. Elle recouvre le palais 
souterrain des fées de la Roche. Un jour, un bonhomme 
sentit l'odeur de la galette, il en demanda aux fées qui 
lui en donnèrent sur une nappe blanche avec un couteau 
d'argent. Le valet s'empara du couteau, et à chaque tour 
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de roue de la charrette elle criait: “Rends ce que dois” 
(Sébillot, 1968a (1904): 316). 

 
Okzitaniako kontakizun bat hemengoen oso antzekoa da. 

Jaconet-ek laminak sorotzi zituen beren matazak garbitzen ari 
zirelarik, eta bat lapurtu zien. Arratsean atzetik ibiltzen 
zitzaizkion oihuka:  

Jaconet, Jaconet  
Torna-nos la madèishonet (mataza)   
Autrement t'arrascarèm le feget (gibela) (Fabre & 
Lacroix, 1974: 121). 

 
Euskal Herriko bertsioak oso ugariak dira, Barandiaranek 

andana bat bildu du, besteak beste Bermeon, Elorrion (1961: 
59-61), Mañarian eta Abadianon (1973a: 427). Oihartzunen 
(1960: 35) jentil edo mairu bati lapurtu zioten orrazia. 
Erdarazko bertsioetan (1960: 28-29) “mora” bati; eta honen 
erreklamazio-leloa euskarazkoaren antzekoa da, Gordexolan, 
Zaldiaranen eta Okondon: “Dame mi peine leré, que si no te 
mataré”. Berdina Laudiokoa (1973a: 430-31) eta oso antzekoa 
Luiaondon entzun dudana. Bertsio batzuetan orrazia itzuli 
zutela zehazten da, Orozkoko gehienetan bezala; baina beste 
asko leloarekin bukatzen dira.  

Lekeitioko bertsioan (Azkue, 1959 (1935): 257), Orozkoko 
Sofirenean legez, zigorra agertzen da: lamina lapurrari 
joaten zitzaion esanka: “Atxurreko Petriñasi, emoten ez badon 
neure orrazi, zazpigarren belaunera artera galduko daunat 
eure askazi”. Gerora Atxurreko etxean kirrimarra eta motelak 
izan ziren guztiak. Ez da esaten, baina, Petriñasik orrazia 
atzera eman zuen ala ez.  

Zeanurin (Barandiaran, 1961: 57) Laminapozun egoten 
ziren laminak orrazten, eta norbait hurbiltzen zenean uretara 
sartzen ziren; halako batean utzitako orrazia Lanbreabeko 
alabak hartu zuen, eta laminek: “Lanbreabeko etzanderea, 
Ekazu nire orrazia, Ezpabere egingo dot zure askazia”. Beste 
bertsio batean izara bat da mehatxuaren kausa: “Lanbreabeko 
etzanderea, Ekazu nire izarea, Ezpabere egingo dut zure 
askazia”. Ez da zehazten lapurtutakoa itzulia izan zenez. 
Zeanuritarrak laminen beldur ziren, “andreen koipea gustetan 
jakielako esakerea ei zan eta”.  

Orozkon Pedro Mari Sautuaren bertsioa dugu: 
 Un individuo del caserío de Arkotxa (Urigoiti, Orozko) 
robó a las lamiñas del monte Itzina une aventadora 
(=artzie) de oro y un peine, también de oro. Por las 
noches se presentaba una lamiña junto al caserío, y 
desde la ventana de la cocina decía: “Emoiten ez badozu 
artzea eta orrazia, Nik kenduko deutsut Torrontegiko 
mintegia”. Según otra variante, las palabras de la 
lamiña eran las siguientes: “Emoiten ez badozu artzia 
eta orrazia, Nik kenduko deutsut hiri paskazia (?)” 
(Barandiaran, 1961: 58). 

 
Beste artikulu batean ere (1973a: 430-31) argitaratu du 

Barandiaranek Orozkoko kontakizun bera, baina aurrekoan 
“artzie” (artzea = bahea) den lekuan “artasie” agertzen da: 
“Emoiten ez badozu artasia eta orrazia, nik kenduko deutsut 
Torrontegiko mintegia”. Artaziak ondo ulertzen badira laminen 
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oihal lanen testuinguruan, artzearen lekua ez da argi ikusten 
kontakizun honetan; baina Araban badira bahea daukaten 
“amialamiak” eta “maitagarriak” deitzen direnak: “viven en 
una Lezao de Enzia (gruta con estanque). Son rubias, 
inofensivas y poseen secretos maravillosos como el de sacar 
harina de un cedazo vacío” (Barandiaran, 1973a: 426). 
Artzearen azaltzea interesgarria da, familiarrekin eta haien 
ezaugarriekin lotzen dituelako laminak; ikusi dugunez, 
familiarrei lamina izena ere ematen zaie Orozkon.  
 

Askazi hitzari buruz ere ohar zerbait egin behar da. 
Orozkoko bertsio gehienetan entzuten da, baina inork ez daki 
zuzen zer esan nahi duen; Eulalik dio “paliza” edo izan behar 
duela, eta antzeko zentzuan erabili du Sorgin Zuloko beleak 
kondairan (VII. kap). Hitzaren arroztasunak esplika ditzake 
Sautuaren “paskazi” bitxi hori eta Orozkoko erabilera 
desegokiak, hala nola: “laster izango da zure askazia” 
(Angela), “nik egingo dot zure askazia” (Santos), “ezpabere 
zure askazia” (Pablo). Barandiaranek dioenez, Zeanurin ere 
legenda horretan bakarrik erabiltzen dute hitza, eta Orozkon 
legez, zentzu garbi barik. Ataungo bertsioan, aldiz, 
(Barandiaran, 1961: 59) ondo erabilia da eta ondo ulertzen: 
“Andra Garaxi, ekatzu nere orrazi, bestela galduko ditut zure 
ondorengo askazi”; eta orrazia itzuli zuen. Dena dela, argi 
da denentzat laminaren leloa mehatxua dela, eta hitza ulertu 
gabe mezua ondo hartua da: Sofiren bertsioan behintzat 
madarikazioa lapurraren askazian gauzatuko da.  
 
 
XVII. C. 1. b. Urigoitiko bertsio apaindua  
 

Bertsioen bira bukatzeko, hona Iturbek argitaratu bitxi 
bat, apaindua bezain luzea. Baina atxeman erraza ez da eta 
kasik osorik emango dut. Protagonistak Urizgoiti (sic) 
izeneko etxekoak dira, eta horretan ados da Orozkoko bertsio 
gehienekin, Santosenak salbu danak Urigoitin kokatzen 
baitira. Itxuraz ama orozkoarra zuen Iturbek, eta Itzinan 
zebilela entzun zion istoria bertako artzain bati. Euria zela 
eta, Peru artzainaren Landanagusietako txabolan aterpetu zen 
gizona. Eta hizketan biok:  
 

- No he visto nunca casa en la que se haya cebado tanto 
la desgracia como en la familia que habita el caserío de 
Urizgoiti.  
- Efectivamente, -me replicó Peru- hace bastante tiempo, 
desde muy antiguo les persigue la mala suerte. Dinero ya 
tendrán, pero calamidades no les faltarán también; por 
supuesto que solo ellos tienen la culpa, pues no 
impunemente se les ofende a las “lamiñas”.  
... 
- Algo de eso tengo oído a mi madre, pero siempre he 
pensado que serían historietas fantásticas. 
- Historietas, sí, sí; pero como esto es bastante largo 
más vale que reconfortemos algo nuestro estómago. (Ogia, 
gazta eta xahatokoa banatu eta:) 
- En la cueva de Supelegor tenían su vivienda las 
“lamiñas”. De carácter alegre, solían pasar la mayoría 
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de las horas cantando y siempre que mi abuelo, que 
también se llamaba Peru, se cruzaba con ellas, a 
distancia respetable, le gastaban algunas bromas. Al 
principio se molestaba con las mismas, pero como se 
decía que tenían mucho poder, las temía bastante, por lo 
que procuraba hacerles creer que no les oía sus burlas 
jocosas. 
 Cierto día, hallándose en la taberna del pueblo, entre 
trago y trago, contó a los asistentes a ella, algo 
relativo a las “lamiñas”, diciéndoles, entre otras 
cosas, que poseían todo un ajuar y neceser de oro 
riquísimo: peines, cucharas, tenedores,  cazuelas, 
parrillas, espejos, etc, etc, y que les había visto con 
frecuencia hacer uso de dichos utensilios. 
 Prestando mucha atención a lo que decía mi abuelo, 
encontrábase el inquilino del caserío Urizgoiti, siendo 
entonces uno de los vecinos más necesitados del pueblo. 
Terminado que hubo la relación se dirigió a su casa lo 
más presto posible, para contar a su mujer todo lo que 
había oído en la taberna. Entroles la tentación de 
poseer parte de dichos objetos, para remediar todo lo 
posible a la situación intolerable de su casa. 
 Dando vueltas al asunto, acordaron por fin, que en un 
momento de ausencia de las “lamiñas”, aprovecharía el 
marido para penetrar en la cueva y apoderarse de las 
riquezas que poseían. Pusieron en práctica su proyecto, 
empezando el marido por rondar los alrededores de la 
cueva para enterarse de sus costumbres, hasta que por 
fin, cierto día, aprovechando la ausencia de sus dueñas, 
pudo conseguir su propósito, apoderándose del tesoro de 
las “lamiñas”. 
 Regresando hacia su caserío, cerca de Atxulaur (lugar 
donde un gran arco natural, denominado Atxulo, sirve de 
entrada al soberbio anfiteatro de peñas calizas de 
Itxine) tropezó con las “lamiñas” que se dirigían a su 
alojamiento; y al notar éstas su azoramiento, le 
preguntaron si encontrándose enferma su mujer había ido 
a la nevera a coger nieve para ponerle bolsas en el 
estómago. Contestó él de malos modos que su mujer 
gracias a Dios gozaba de buena salud, pero que se había 
visto obligado a ir en busca de nieve para ayudar al 
parto de una cerda, que no venía muy bien. Y como, por 
la cuenta que le tenía, sentía pocas ganas de 
conversación, se despidió alejándose rápidamente. 
 Une vez llegadas las “lamiñas” a su habitación, observó 
una de ellas la falta de muchos objetos de su 
pertenencia, y ante sus gritos acudieron todas 
presurosas a ver lo que ocurría, preguntando las causas 
de tal alboroto. 
 Puestas a pensar quién pudiera ser el ladrón, 
recordaron la escena con Jose Miguel, el de Urizgoiti, y 
en él recayeron las sospechas. 
 Empezaron sin tardanza las averiguaciones, comprobando 
la falsedad de la afirmación de Urizgoiti. Enteráronse 
también de los rumores que corrían por el pueblo de 
haber mejorado de posición, pues era casa en la que no 
se vio nunca entrar la abundancia de género que entraba 
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en aquellos días, con la particularidad de que pagaban 
al contado. 
 No necesitaron saber más para cerciorarse efectivamente 
de que Jose Miguel era el ladrón; y aquella noche se 
reunieron en el portal del caserío de Urizgoiti, 
reclamándole una y otra vez los objetos robados. 
 Jose Miguel despertó a su mujer todo tembloroso y le 
dijo que remordiéndole la conciencia se veía precisado a 
devolver a las “lamiñas” los objetos robados; pero tal 
maña se dio ella para convencerle que no debía de 
hacerlo, haciéndole ver lo bien que se vivía con 
abundancia de dinero, que al fin convencido, acordaron 
mutuamente no hacer caso de la devolución. 
 Durante varias noches repitieron las “lamiñas” su 
reclamación, sin ningún resultado, y entonces lanzaron 
la maldición que aun pesa sobre los habitantes del 
caserío y sus descendientes. 
 Desde ese día las desgracias se amontonan en el seno de 
la familia del caserío de Urizgoiti: hoy se despeña una 
vaca, en los riscos del Gorbea; mañana se come medio 
rebaño de lindos corderos el lobo; otro día se cae de 
algún árbol un hijo de ellos, fracturándose algún 
miembro; y así transcurren los años, sin dejar de 
cebarse la desgracia en esta desdichada familia (Iturbe, 
1931). 

 
Kondaira honetako lapurretaren objektuak beste 

bertsioetan baino aberatsagoak eta ugariagoak dira, baina ez 
dira gehiago laminen eginkizun sinbolikoei lotuak.   
 

 
XVII. C. 2. Amaierako zigorra  
 

Urigoitiko laminen antzeko zigor asko agertzen da Euskal 
Herriko tradizioan, baina erotasuna Orozkon bakarrik aurkitu 
dut, eta bi aldiz, eritasun bera eman baitzioten Jentil 
gatibatzaile-ek Usikoei. Maizago ditugu herren, itsu eta 
holakoak (ikus Ama Birginak emandakoak, “Eraikitzaileak” XX. 
kap). Dimako Baltzolako sugeak (Barandiaran, 1960: 53) 
madarikazioa ihaurti zion harria bota zionaren etxeari, 
hartan “mantxua, koxua, gorra edo itsua paltako ez zela”. 
Leizako jentilek (Barandiaran, 1960: 38) Uzparrungo 
etxekoekin gatazka izan zuten urrezko txarrantxa batengatik, 
eta “jentilek burroa bota zutela: etxe horretan etxekoandre 
izaten zenak ez al zuela izanen osasunik”. Orohar, edozein 
afruntuk edo tabu haustek ekar dezake izaki mitikoen 
mendekua. Kasu zenbaitek Lamina zauritua-ren giroa 
oroitarazten dute, zigorrak harremanen haustura markatzen 
duela: Arraizen (Barandiaran, 1973a: 454) kaiku esnearen 
truke kaiku urrea ematen zuten laminek; behin artzain batek 
kaka eman zien, eta laminak atzetik jarraitu zitzaizkion 
etxeraino; orduan bota zioten ez zela han maingu edo 
desgraziadorik faltako. Eta hala izan da.  

Orrazia lapurtu-aren bertsio asko ohostuaren 
itzultzearekin bukatzen dira: okerra zuzenduta, berriro 
orekatua da egoera. Orozkoko gehienetan ere itzulketak 
konpontzen du arazoa. Zuberoan (Cerquand, 1986 (1874): 45) 
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eta Baxe Nafarroako Azkaraten (Barandiaran, 1973a: 427) 
laminek bere zigorra altxatzen dute eta ongi garbitu zuten 
harriz bete zuten pentzea.  

Sofik, alderantziz, mendekua gaineratu dio 
erreparazioari. Zalantzak izan zituen zigortuak eta ohoinak 
Arandikoak berak ote ziren, baina azkenean baietz esan zuen. 
Eta madarikazioa gauzatu izan zen: Arandin ez da erorik falta 
izan. Mitoaren berraragitze honetan ezaugarri oso esankorrak 
aurkitzen ditugu laminek eragindako zoroengan: bat bogada 
iruntzitara egiten duen emakume xoxolina da, eta bestea 
karameluak baizik jaten ez dituen gizon anorexikoa. Laminen 
alderantzizkoak biok: haiek bogada ongi egiten dute eta 
apetiko onekoak dira, ogia eta urdaia jaten dituzte, ez mami 
bariko mizkineriak. Bizkitartean, laminen antzera, aberatsak 
ei ziren aranditarrak: emakumeak dote ona zuen, semeak dirua 
eta generoa (Iturberen bertsioak ere “genero” hitza 
erabiltzen du; eta erakaspen moralizatzailea gaineratu dio 
mitoari: ondasunen gutiziak eta gaizki eskuratu aberastasunak 
nahigabea ekartzen dute, diruak ez du zoriona ematen). 
Arandiren madarikazioa bururaino joan zen Sofiren ustez: 
familia bukatu eta etxea erre zen. Gero jakin dut beste etxe 
bat zela erre, Arkotxa, eta hartakoak zirela ama-seme xoroak; 
baina berriemailearen oroimena mitoaren logikari egokitu 
zaioke.    

Amaierako zigorrak bi eginkizun nagusi ditu kondairan. 
Bat, mitoari kutsu etiologiko ematen dio: etxe bateko jendeen 
izaera bereziaren zergatia azaltzen du. Mito guztiek 
instauratzen dute egoera berri bat, nolabait; baina aldi 
honetan alderdi hori nabariago da, zerbait zehatz eta 
iraunkorraen jatorria iruzkintzen baita. Aldi berean, jatorri 
trantzendentalak zentzua ematen dio eritasunari eta, alde 
horretatik, laminek eta sorginek antzeko funtzioa betetzen 
dute. Baina laminen madarikazioak sorginen begizkoak baino 
indar handiago du, ondoko belaunaldietara hedatuko da.  

Zigorraren bigarren eginkizuna estrukturala da. 
Lapurketaren erreparazioaren orde ematen denean amaiera 
orekatua eragiten du. Orduan Lamina zauritu eta Orrazia 
lapurtu-aren simetria igartzen da: zauria laminen abusuen 
ordaina izan zen letxe, madarikazioa lapurketarena izan da. 
Ostera, Sofiren bertsioan bezala zigorra erreparazioaren 
gainera datorrenean, amaiera desorekatua da. Pentsatu behar 
da laminen ordaina ez dela, Iturberen bertsioan bezala, gure 
justizia zentzuaren araberakoa; halere lamina zaurituak hartu 
zigorra neurri gabekoa dela esan dezakegu; orduan oreka ez 
dagoke kondaira berean, baina kondairen artean.  
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XVII. C. 3. Neutralizazioak   
 

Laminen eta jendeen arteko harremanak liskartsuak izaten 
dira. Ondasunak elkarri gutiziatzen dizkiete beti, behin 
laminek urdaia eskatu edo kendu, behin jendeek orrazia 
ohostu; eta ondorioz, zauriak edo madarikazioak. Bi 
multzoetako izakien jokaera oso antzekoak dira, haien 
ekintzak parekoak, eta ikuspide horretatik Orrazia lapurtu 
eta Lamina zauritu kontakizunek mintzagai bera dute. 
Egituraren aldetik ere alderagarriak dira, Propp-en funtzioak 
oinarritzat hartuz; harek jendeen ikuspundutik bakarrik 
egiten du analisia, eta hemen aldiz izaki mitikoena ere 
hartuko dugu Orrazia lapurtu aztertzeko. Horrela eginez, 
inbertsio nabariak aurkitu ditugu bi kondairen artean: 
lehenean gizona heroia da eta lamina gaizkilea, bigarrenean 
laminak heroi-biktimak eta jendeak lapur gaizkileak.  

Zauritu  
 
Pertsonaiak: 
 
 Gaizkina: lamina 
 Heroia: senarra 
 Biktima: emakumea 
 
Funtzioak: 
 
- Hasierako egoera (α): 
   emakumea janaria 
prestatzen 
- Gaizkinaren agertzea: 
   lamina basotik etxera joan
 
- Gaiztakeria (A): lamina 
   tximiniatik sartu, janaria 
   exigitu eta hartu (kendu).
- Heroiaren abiatzea (8): 
  senarra supazterrean paratu
 
 
- Objektu laguntzaileak eta 
armak (F): emakume jantzia, 
burruntzia edo jaki irakina

- Borroka (H): hitz 
   lehiaketa, erasoa 
- Garaipena (J): gizonak 
   lamina uxatu. 
 
- Ordaina (U): gizonak lamina 
   zauritu.  
-(Ordainaren ordaina: laminek 
etxea errekarazte dute). 

- Amaiera: egoera berria, 
   laminak ez ziren gehiago 
    itzuli 

 Lapurtu  
 
Pertsonaiak: 
 
 Gaizkinak: jende ohoinak 
 Heroiak: laminak 
 Biktima: laminak 
 
Funtzioak: 
 
- Hasierako egoera (α): 
  laminak arropa garbitzen 

    eta orrazten 
- Gaizkinaren agertzea: 
  Arandikoak etxetik basora 

    joan 
- Gaiztakeria (A): Arandikoek 
  orrazia (amantala) eskatu 

    gabe ohostu (lapurtu)  
- Biktima-heroien abiatzea 
   (8): laminak lapurraren 
  etxeraino etorri 

   (tximiniatik). 
- Objektu laguntzailea (F): 

laminek dituzten zigortzeko 
ahalak  

- Borroka (H): mehatxua, 
   intimidazioa          
- Garaipena-erreparazioa (K): 
  laminek gauza lapurtua 

    berreskuratu 
-(Ordaina(U):(Sofiren 
bertsioan edoerreparaziorik 
ez denean): laminek askazi 
zoroa eragin 

- Amaiera etiologikoa: egoera 
berria, zoroak lapurraren 
askazian, eta gero etxea 
erre eta dana akabatu han  
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Istoria batean jendeak dira garaileak eta bestean 
laminak. Eta honek badu garrantzia: jendeak eta laminak beti 
aurkariak dira, izaera eta mundu desberdinetakoak; baina 
aurkaritzaren arren parekoak dira, berdin jokatzen dute 
elkarren eretzean, eta bien egintzak baliokideak dira.  
 

Elkar neutralizatzeko joerarekin zerikusia duen beste 
harremana nabaritzen da istorien artean: baten amaiera 
bestearen hasiera izan daiteke eta elkarrekin lotzen ahal 
dira. Bremond-en (1966) analisiak erakusten du ikuspide 
batetik bukaerako erreparazioa den funtzioa bat, 
alderantzizko ikuspundutik hartuta, hasierako gaiztakeria 
izan daitekeela eta hurrengo kondaira bat hasteko abiada 
ematen duela: erreparazioak, egoera orekatu orde, beste 
desoreka bat sortzen du. Horrelako mekanismoaren bidez 
elkartu ditu Eulalik Orrazia lapurtua eta Lamina zauritua: 
Jose Errekaldek orrazia hartu zien laminei eta hauek etorri 
zitzaizkion urdai eske; gizonak orduan burduntziagaz jo zuen. 
Erreklamazioaren lekuan laminen eskea dugu eta honek 
hasierako gaiztakeriaren funtzioa betetzen du berriz, beste 
istoria edo beste segmento bati hasiera emanez.  

Barandiaranen bertsio batean argiago agertzen dira kate 
horren ustaiak, erreparazioarekin batera agertzen den laminen 
lotsabakeria delarik hurrengo liskarraren hastea: 

 En Dima la criada del caserío Gibeltar le cogió el 
peine a una lamia en Jentilzubi y ésta iba por las 
noches “Emaidezu orrazie, ezpabere kenduko dautzut 
bizia”; y tuvo que devolverlo. Las lamias bajaban a 
Gibeltar y se burlaban de las mujeres que hilaban. Un 
día un hombre se disfrazó (...) y le metió el asador por 
el ojo (Barandiaran, 1973a: 390). 

 
 
Borrokaren erreziprozitatea eta neutralizatzeko joera 

hurrengo kondairetan ere aurkituko ditugu. 
 

 
XVII. D. Laminaren amorantea  
 
 

Ondasunen gutiziak bezala, pertsonekiko nahikariak ere 
sor dezake laminen eta jendeen arteko istilua, eta kondaira. 
Horixe da Laminaren amorantea: ezkontzeko baietz-ezetz bati 
lotutako tabuaren hausteak mutil baten heriotza ekarriko du.  

Kondaira honetako laminaren ezaugarriek hirugarren 
bariante gaineratzen diete orain arte azaldu diren bi tipoei. 
Oraingoa galanta da erreka bazterrekoak bezala baina ez 
herabea, mutilari hurbiltzen baitzaio, eta gero haren 
hilbegirara joango da. Laminen ohiko bikoiztasuna dugu 
harengan, eta haren edertasunak mesfidantza eragiten du: 
Santosek lamina hori zukeen buruan neskato ederrekin ez zela 
fido behar esan zuenean, lamina izan zitekeen eta. Horixe 
bera somatzen da Sofiren kondairan: neskatilaren galantak 
sortu zituen berarekiko susmoak. 

Lamina zauritua eta Orrazia lapurtu ale ugari kontatu 
dute orozkoarrek. Laminaren amorantea bat bakarrik; eta bada 
bertako beste bat, oso laburra, beheraxago ikusiko dena. 
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Alta, istoriaren ardatza diren motiboek ospe handia dute 
Europako tradizioan.   
 
 
XVII. D. 1. Naturaz gaineko ezkontidea, Melusina 
 

Naturaz-gaineko izakiari begiratzeko debekua Aintzin Aro 
klasikotik heldu da. Akteonek Artemisa ikusi zuen biluzik 
bainatzen eta, jainkosak orein bilakarazirik, bere txakurrek 
akabatu zuten. Apuleiok Metamorfosi-etan (liburu IV, 28 eta 
VI, 24) Psyche eta Erosen mitoa kontatzen du: Erosek Psyche 
salbatu eta berekin eraman zuen jauregira, han zoriontsu bizi 
zedin; baldintza ezarri zion ez zela inoiz maitalearen 
ikusten saiatuko. Ahizpa jelosen aholkuek bultzatuta, Psychek 
gau batez lagunari begiratu zion lo zegoelarik, baina bere 
kriseiluko olio tanto bat isuri zion sorbaldaren gainean eta 
iratzarri zuen: Eros airetik desagertu zen.  

Psycheren mitoaren eskema Europako ipuin askotan 
aurkitzen da (Aarne-Thompson-en tipo 425), baina tabua 
emazteak jartzen du gehienetan. Frantziako folklorean 
Melusinaren zikloari lotzen zaio motiboa, eta berdin 
Thompson-en katalogoan: C 31.1.2: “Tabu: looking at 
supernatural wife on certain occasion (Melusine). The husband 
must not see the wife when she is transformated to animal”. 
Melusinak bere suge-natura izkutatu nahi du, eta ordu edo 
egun jakin batzuetan berari begiratzeko debekatzen dio 
senarrari. Debekuaren hausteak hadaren desagertzea eta 
senarraren hondamena ekarriko ditu, bai eta haren tristurazko 
heriotza ere bertsio zenbaitetan (Markale 1983: 71). Aldaera 
anitz du motiboak. Batzuetan bukaera zoriontsua da: galdu 
duen ezkontidea berriz aurkitzen du senarrak edo emazteak, 
hala nola Duvoisinen (1978: 53) “Ithurralaba”n edo “The 
search for the lost Husband” tipoko kondairetan (T 425). 
Alderantzizkoa ere gerta daiteke: lamiak gizona engainatu eta 
harekin ezkondu da, baina senarrak ezagutzen du eta azkenean 
emazte-sugeaz libratzen da (tipo 411: “The King and the 
Lamia”). Nukleo berdinetik, beraz, interpretazio oposatua 
duten istoriak sortzen ahal dira. Gure lamina galantak 
bietarik daukala ikusiko dugu.  
 

Hadek gizonekin zergatik ezkondu nahi duten ulertzen 
lagunduko gaitu Paracelsoren iruzkinak:  

 Les mélusines sont filles de roi, désespérées à cause 
de leurs péchés. Satan les enleva et les transforma en 
spectres, en esprits malins, en revenants horribles et 
monstres affreux. On pense qu'elles vivent sans âme 
raisonnable dans un corps fantastique, qu'elles se 
nourrissent des éléments et qu'au jugement dernier elles 
passeront avec eux, à moins qu'elles ne se marient avec 
un homme. Alors, pour la vertu de cette union, elles 
peuvent vivre naturellement dans le mariage. De ces 
spectres on croit qu'il en a plusieurs dans les déserts, 
les forêts, les ruines et les tombeaux, les voûtes vides 
et sur les bords de la mer (Le Roy Ladurie, 1971: 617). 

 
Ezkontzaren bidez hilkortasuna lortuta, Azken Jujamendu 

osteko betiko hilezkortasuna ardietsiko zuketen melusinek.   
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Melusina tipoko hadek suge-gorpua ordez antzara zangoak 
ohi dituzte, gure laminek bezala. Horrela Alpeetako “tante 
Arie”:  

 Extérieurement, la fée Arie est présentée comme une 
personne qui, avec un air doux et avenant, a des dents 
de fer et des pattes d'oie (Van Gennep, 1958: 3019). 

 
Okzitaniako Pedauca deitu hadak antzara-zangoa du, haren 

izenak adierazten duen bezala. Comminges-koak (Piriniotan) 
ere berdintsuak dira: “"Eras hadas", elles avaient des pattes 
d'oies” (Gratacos, 1987: 25); eta zangoei begiratzen diena 
zigortzen ohi dute, Sébillot-en bilduman ikusten ahal den 
bezala (1968a (1904): 442): hada bat erremintari batekin 
ezkondu zen baimenarik gabe ez ziola begiratuko agindurik. 
Lehen hamabost egunetan hitza atxiki zuen senarrak baina 
hamaseigarrenean sorotzi zion eta antzara zangoa ikusi; 
segeretua salatu zuen gainera, eta horren ondorioz desagertu 
ziren hadak. Beste batean, senarraren etxea madarikatu zuen 
hadak:  

 “Du Mas, / Tu m'épias, / Tu périras, / Toi et ton Mas, 
/ Puisque tu as / Vu ma patte d'oie”. Et le château 
s'abîma dans la terre avec tous ses habitants et fut 
recouvert par les eaux (lac) (Sébillot, 1968b (1904): 
229). 

 
 
 
XVII. D. 2. Euskal Herriko lamina melusiniarrak  
 

Motibo melusiniarrak bi kondaira tipotan azaltzen dira 
Euskal Herrian, Anbotoko Anderearen jatorrian (Elizara ez, 
“Ekaitzegileak” XVIII. kap) eta Laminaren amorantea-n. 
Lehenean ezkonduak dira protagonistak, eta senarrak tabua 
bortizki hautsita, emazteak airetik ihes egingo du. 
Bigarrenean ezkongaiak dira, eta tabua hausteak, bortitza iza 
gabe (andregaiaren oinei begiratzea eta haren natura 
ezagutzea), heriotza dakarkio mutilari. Gaia oso hedatua da 
Europan (ikus C 987 motiboa: “Curse for breaking tabu”), 
baina ezaugarri amankomun bereziak dituzte Euskal Herriko 
bertsioek. Ez bide dira oso ugariak, bizkaierazko bertsioak 
bakarrik aurkitu ditut.  

Azkuek (1966 (1942): 53 eta 426) Otxandianon jaso du 
“Arangioko atxetan” izenburukoa: Anboto eta Arangioren 
bitarteko atxetan ibiltzen zen artzain bati laminak urteten 
eta “danek dantzan aidean erabilten eben”. Batek etxeraino 
laguntzen zuen eta elkarregaz ezkontzeko tratua egin zuten. 
Ama abadearengana joan zen itaundutera, eta harek neskatilari 
anketara begiratzeko, ea zelangoak dauzkazan. Ahate-oinak 
zituela ikusi zuen mutilak eta laminari itzuli nahi izan zion 
bere eraztuna, baina ezin hatzamarretik atera: ebaki eta 
ihaurti zion, eraztuna eta guzti. Lamina atzetik jarraitu 
zitzaion. Ohera sartu zan mutila eta gehiago ez zan jagi. 

Bertsio gehiago bildu du Barandiaranek. Baltzolako 
harpeko lamina-andereñoak Dimako erromerietara jausten ziren, 
oinak ongi estalirik, oiloak langoak zituzten-eta jendeek 
ezagun ez zitzaten. Zeanuriko bertsio batean basajauna da 
laminaren lekuan: 
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 Behin baten, gazte bat joan zan basora eta basajauna 
topatu eban. Esan eutsen honek ea bere nobioa izan gure 
eban. Mutil horrek begitu eutsen ondo eta ikusirik 
anketan erpak eukezala, esan eutsen ezetz. Orduan 
basajaunak esan eutsen laster hilgo zala. Eta esan eta 
egin, hurrengo egunean hil zan eta basajauna joan zan 
bere entierrura (Barandiaran, 1960: 64). 

 
Arrasaten (Barandiaran, 1961: 54) urrez jantziko laminak 

ezkontzeko eskatu zion artzain bati. Mutilak amari kontatu 
eta harek oinetara begiratzeko aholkua eman. Berriz mendira 
itzuli zenean ahari baten gainean jarrita orrazten ari ikusi 
zuen, antzara-oinak zituela, “por lo cual no quiso contraer 
matrimonio con ella. Pero enfermó luego, y murió. La lamiña 
asistió a su entierro, llegando sólo hasta la puerta de la 
iglesia”.  

Kortezubiko eta Orozkoko bertsioak hauek dira:  
 Estudiantea lamina bategaz enamoratu zan. Gurasoak ez 
eutsien itxi lamineagaz ibilten. Gero estudiantea 
gaixotu egin zan, hil be bai. Arratzaldean ekarri eben 
andea  estudiantearen etzeko atartera. Jendea etorri zan 
gaubela egiten eta errosario errezetan eskaratzean. Eta 
hareek han errezetan egozan artean laminak atartera 
etorri ziran eta andako-izara ederragaz imini eben 
andea. Gero jendeak ikusi ebenean andako-izara halan 
egoala, josi eutsien ultziekin andeari berari. Gero 
laminak gauen erdian andako-izarea urratu eta alde egin 
eben (Barandiaran, 1961: 54). 
... 
 En Orozko cuentan la misma leyenda. Dicen que el joven 
era de un caserío del barrio de Urigoiti, y que a su 
muerte bajó del monte Itzina una lamina y trajo una 
mortaja plegada dentro de una cáscara de nuez 
(Barandiaran, 1961: 55). 

 
Zeberiokoa XVI. kapituluan aipatu da jadanik, 

estalgiaren motiboaren zentzua dela-eta. Mutil batek nobia 
elegantea zuen; lagunok esaten zioten anketara ondo 
begiratzeko eta ate-oinak ikusiko zizkiola. Hala egin eta 
“lamineagaz, pertsona txar bategaz” zebilela jakinda 
disgustuz hil zen mutila: 

 Eta eroan eudien entierruan, baia ez atautan, eskilaran 
(andan). Eta kapea bota gura eutsen hak (lamineak); baia 
lehenago elexpetik kanposantura joaten ziran baia 
abadearen partez sartu ziran arin barrura (elexara), 
elexpean itxi barik mahain ganean, sartu ziran arin 
barrura. Eta lamin hori paratu zan irrintza baten. 
Lamineak bota egin gura eutsen elexpean kapea arimea 
eroateko, baia besteak ez eutsien astirik itxi. Zer 
entierruan joan zen ostean segun itxurea. 
 Zer lehenago, badakizu, gonak handiak eroaten zituezan 
enbrak, laminak bere eroango zituezan, nik laminarik ez 
dot ikusi eta. Eta begitu egizu, entierruan bere joan e! 
 (Etxebarria Ayesta 1991: 353). 
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XVII. D. 3. Adiskideak edo etsaiak 
 

Aarne eta Thompson-en adibideetan bezala Laminaren 
amorantea-ren bertsio batetik bestera oso desberdinak dira 
izaki mitikoaren asmoak. Batzuetan “The King and the 
lamia”ren giroa oroitarazten dute, laminak senargaiaren 
heriotzan zerikusia baduela iradokiz: Zeanuriko herio 
iragarpenak madarikazio airea du, eta Otxandianoko 
pertsekuzioak ere ez duke xede onik. Aldiz, Kortezubiko eta 
Orozkoko bertsioek laminarekiko sinpatia erakusten dute eta 
ez diote inongo aiherkunderik leporatzen mutilaren eretzean, 
nahiz eta iruzurra egin zion nolabait, bere egiazko natura 
izkutatuz.  

Izkutatze horrek Melusinaren tradizioko debekuaren lekua 
hartzen du. Halaber, tabu haustearen ondoriozko 
madarikazioren lekua du tristurazko herioak, zigor eufemizatu 
bat. Baina eufemizazioa gora-behera, besteen zentzu bera dute 
gure bertsioek: laminen zangoei begiratzea jestu larria da, 
ezkontza galerazten baitu eta haren ondorioa den 
hilkortasuna, hau da, Azken Jujamendu osteko betiko 
hilezkortasunaren itxaropena, Paracelsok dioenez. 
 
 
XVII. D. 3. a. Hegazti-zangodunaren estalgia  
 

Triste eta sumingarri zitzaiekeen laminei ezkontzaren 
huts egitea, eta bi sentimentuak isladatzen dira bere 
maitaleen gainean sobrekama zabaltzeko jestuan: Arangiokoak 
harrapatu gura zuen eta Zeberiokoak haren arimaz jabetu; 
Kortezubiko eta Sofiren kondairetako laminek, aldiz, beren 
adiskidantzaren marka eramateko joan dira hilbegirara. 
Araneko hilbegira-an (XVI. kap.) gizakatu batek bere 
ezkontidearen gorpua eramateko asmoa zuela, haren gainean 
zabaldu zuen sobrekama. Horren kari ikusi da hilotza 
estaltzeko jestua berpizteko errito bat dela, are eta gehiago 
estalgia intxaur azalaren barruan ekarria denean. 
  Euskal Herriko Laminaren amoranta-ren tipoko istorietan 
bakarrik Orozkon aurkitu dut intxaurraren zehaztasuna, 
bertako bi bertsioetan, Sofik emandakoan eta Barandiaranek 
bildutakoan. Osterantzean, kondaira horretatik kanpo usu 
atxematen da elementu hori, lamina eta hadei lotua komunzki: 
Orozkoko Moisesek Laminak erreka bazterrean kondairan aipatu 
du; Zuberoan (Barandiaran, 1972): “Maindi saca de una 
avellana (urr) un vestido hecho con hilo de oro”. Europako 
folklorean oso zabaldua da motiboa; Thompson-en F 813.3.4: 
“Silk handkerchief concealed in a nut” Indiakoa da, baina 
Mari Errauskin ipuinetan (Cinderella, tipo 501 A) ere 
aurkitzen da maiz: neskatilaren soineko miresgarriak “(se 
trouvent) d'une façon plus merveilleuse que chez Perrault, 
dans trois fruits: noix, noisette, amande données par la fée” 
(Delarue & Tenèze, 1964: 279). Sébillot-ek ere aipatzen du:  
   Les fruits dont l'enveloppe est ligneuse (...) figurent 

parmi les accessoires de la féerie; le plus 
ordinairement ce sont des noix qui contiennent des 
merveilles (pantoufles d'or, une robe...) (Sébillot, 
1968c (1904): 435). 
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Ontzi txikiak barnean gordetzen duenaren balioa 
handiagotzen du, Durand-ek adierazi duen bezala: 

 Les images de la coquille de noix, si fréquentes dans 
nos contes et dans les rêveries lilliputiennes se 
ramènent plus ou moins à celles de l'oeuf. 
“L'imagination, écrit Bachelard, non seulement nous 
invite à rentrer dans notre coquille, mais à nous 
glisser dans cette coquille pour y vivre la vraie 
retraite, la vie enroulée, la vie repliée sur soi-même, 
toutes les valeurs de repos”. (...) (L')oeuf -de par sa 
qualité de germe protégé- est lié un peu partout aux 
rituels temporels du renouveau. (...) Dans les fêtes 
chrétiennes de la ressurrection, nous avons conservé ce 
symbolisme grâce à l'oeuf de Pâques (Durand, 1969: 288). 

 
Hila estaltzeko jestu pizgarriak eta arraultzaren 

sinboloak beren zentzuez kutsatzen dute mutil enamoratuaren 
herioa.  
 

Esanahi bereko hirugarren sinbolo bat ere agertzen zaigu 
mutilaren herioaren testuinguru berean: laminaren oilo-
zangoak. Irudimenarentzat oinaren edozein anomaliaren 
baliokideak dira oilo-zangoak. Aintzineko Greziako Edipo, 
Akile, Dido eta Medea, denak herrenak edo oinetako bakarrak, 
gure folkloreko deabru koxo, Mari Errauskin edo Pedaucaren 
ahaideak dira. Ginzburg-en ustez (1992: 218-260), ibilera 
berezia duten pertsonaiak arketipo transkultural bakar baten 
inguruan biltzen ahal dira, arketipoa esperientzia 
biologikoari lotutako baitezpadako metaforan datzalarik, eta 
ez inkontziente kolektiboan. Horregatik dira hain ugariak 
mitologian oinean zauri edo arazo zerbait duten pertsonaiak; 
eta hilekiko komunikazioa adierazten dute: 

 Des malformations ou des déséquilibres de la marche 
caractérisent (...) des êtres (des dieux, des hommes, 
des esprits) en équilibre instable entre le monde des 
morts et celui des vivants. (...) L'équivalence 
symbolique entre pieds gonflés, déformés... ou 
simplement déchaussés trouve une quantité de 
confirmations en dehors des mythes dans lesquels nous 
avons évolué jusqu'à présent. (...) 
 Parmi les catégories inconscientes qui règlent 
l'activité symbolique, la métaphore occupe une position 
de premier plan. De type métaphorique sont les rapports 
entre asymétrie déambulatoire et retour de l'au-delà, 
entre mourir et être enveloppé, mais aussi entre chaque 
variante des deux séries (Ginzburg, 221 eta 265). 

 
Estaltzeko erritoa eta arraultzaren irudia oinaren 

anomalia duen lagunak ekarriak dira. Hiru elementuak zentzu 
berean doaz eta baturik agertuz elkar indartzen dute, hil 
ondoko bizi berriaren itxaropena adierazteko. Hiruak biltzen 
dituen pertsonaiak etsai bezain adiskide marka duela esan 
daiteke.  
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XVII. D. 3. b. Adiskidetasunaren bukaera 
 

Laminei buruzko jarrerak, alabaina, bikoitzak dira, 
hemen Lamina zauritua-n bezala. Mutilaren ezkondu nahi eta 
ezina, adibidez: emakumeek beren bileretan lamina eskaleak 
izkutuan onartzen zituzten bezala, segeretuan ikusten zuen 
mutilak bere maitalea basoan. Harremanak bukatuko dira 
emazteak senarrari edo mutilak etxekoei aitortu dizkietenean, 
eta bi istoriek adiskidantzaren garaiaren amaiera kontatzen 
dute. Etsaigoa markatzeko edo, emakumeek laminari bere 
sobrekama lapurtzen saiatu dira. 

Ataungo kontakizun batean, sobrekamaren lapurketa saioa 
da hausturaren kausa eta, Orrazia lapurtua-n legez, zigor 
batek markatuko du amaiera (Barandiaran, 1960: 37): 
Jentilbaratzeko jentilak Agerrera jautsi ohi omen ziren eta 
han jokoan egoten, oilarrak jo artean. Agerreko nagusia 
gaizkitu eta elizakoak egitera zihoanean, urrezko sobrekama 
jautsi omen zuten gaixoaren ohea janzteko. Agerrekoek oheari 
iltzatu sobrekama eta oilarrari kukurruku joarazi zioten: 
jentilak arrapaladan joan ziren sobrekamari helduta eta haren 
puska bat han utzirik. “Orduan jentilek deiadar egin omen 
zuten, Agerre Agerre zen bitartean ez zala etxe hartan eririk 
edo makirik faltako. Eta harrez gero eria edo makia beti izan 
omen da Agerren” 

Adiskidetasun garaiaren berri ematen duten kondaira 
zenbaitek esaten dutenez, jendeek abegi ona egiten zieten 
lamina bisitariei, baita labeko ogi zatitxuaren bila etortzen 
zirenean ere. Horixe dio Orozkoko Goio Muñozen Lamina bisitan 
kondairak: lamina-andereñoa jendeen laguna zen eta bisitan 
joaten zitzaien etxean oreganorik ez zeno, eta oreganoa 
sartuz gero ere, behin-behinekoa izan zen haustura, belarra 
etxetik kanporatu arte. 

Horrelako garaiaren oroitzapenak eta esakerak badira, 
izan ere, baina batik bat haren bukaera kontatzen dute 
egitura konplexuagoa duten edastiek, laguntasun giroa 
kondairaren hasiera baizik ez bailitzan. 
 
 
XVII. D. 4. Egituren ahaidegoa 
 

Laminaren amorantea-ren edukinak zerikusi handia du 
lehenago aztertuak izan diren istoriekin, eta egituren atal 
zenbait ere alderagarriak dira. Lehen atala, mutila hil 
artekoa, Lamina zauritua-rekin erkatzean ahal da; handik 
aurrerakoa Orrazia lapurtua-rekin. Parekoak edo inbertsoak 
diren funtzioak bakarrik agertuko dira ondoko zutabeetan.  
 

Zauritua 
 
- Lamina etxera dator 
- Janaria usaindu eta nahi 
 
- Laminak janaria eskatu  
- Emakumeak ematen dio      
  konplizitatez, batzuetan).
- Otoruntz kideak dira 

 Enamoratua 
 
- Mutila basora doa 
- Laminak ezagutu eta       
enamoratu 
- Laminak ezkontzeko eskatu 
- Mutilak hitz ematen dio   
  (gogotik, itxuraz)  
- Ezkongai kideak dira 
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- Emakumeak senarrari esan  
  eta harek konponduko duela
- Senarrak janaria ukatu eta 
   burduntziaz zauritu  
 
- Lamina ihesik joan (eta   
    hil) 

- Mutilak etxekoei esan eta 
 haiek begiratzeko aholkatu 

- Mutilak zangoei begiratu  
 (tabua hautsi) eta         
  ezkontza ukatu. 
- Mutila etxera itzuli eta  
    tristuraz hil  
 

   
Bi kondairetan laminak zerbait eskatzen du, janaria edo 

amodioa, sinbolikoki lotuak diren elementuak. Etxekoen esku 
sartzeak laminarekiko haustura dakar bietan, nahiz eta ahaide 
desberdinen bidez: lehenean senarrak gauzatuko du ekintza; 
bigarrenean mutilak berak egingo du, baina ahaideek 
aholkaturik. Bukaera arras inbertitua da: gizon ez-emaileak 
suntsitu du lamina eskalea, lamina eskaleagatik hil da mutil 
ez-emailea.  

Istoriaren bigarren segmentoa, mutilaren hilbegira eta 
ehorzketa Orrazia lapurtua-rekin alderatzen ahal dugu: 
 

Orrazia 
 
- Arandi basora joan 
- Laminek izarak zabaltzen 
  dituzte eta intxaurrean 
  biltzen, jendea hurbiltzean
- Arandik orrazia (edota 
   amantala) ohostu  
- Baina laminak eskatzen 
   etorri eta Arandik orrazia 
   atzera eroan behar 
- (Madarikazioa eta zigorra, 
   Sofiren bertsioan) 

 Enamoratua 
 
- Lamina etxera etorri 
- Laminak sobrekama intxaur 
 azalean ekarri eta zabaldu 

  gorpuaren gainean 
- Emakumeek sobrekama josi, 
  ohosteko nahiz    
- Baina lamina berriz etorri, 
 sobrekama intxaurrean bildu 
  eta eroan 
- (Madarikazioa eta zigorra, 
   bertsio batzuetan)”  

 
“ (Ataungo kondairan madarikazioarekin bukatu da 

sobrekamaren episodioa. Orozkon zigorra aldez aurretik emana 
da, mutila hil baita.)  

Laminaren amorantea-ren lehen atala basoan jazoten zen, 
epilogoa etxean; elementu horiei buruz arestiko oposizio bera 
dugu bi zutabeen artean. Oihala edota orraziaren “lapurketa 
eta itzuli beharra” egintza “lapurtu nahi eta ezina”aren 
inbertsioa da. Ezkerreko zutabean, laminek jendeen beldurrez-
edo izarak biltzen zituzten intxaurrean; eskuinean gauza bera 
egiten du laminak, lapurtu nahi izan diotena eskuratzeko: bi 
egintzak, kronologian leku berean ez izan arren, elkarren 
aldaerak dira. 

Orozkoko laminen kondairek oso multzo koherentea osatzen 
dute, lokarri hestuak dituzte beren artean, hala edukin 
mailan nola egituretan. Koherentzia berean sartuko dira 
jentilenak ere. 
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XVII. E. Jentilen emagina 
 
 

Jentilen mitoak pertsonaien hiru egoitzei lotuak dira 
beti Orozkon: Anguruko Jentil Zulo, Leizeaga eta bien gainean 
den Untzuetapikuko gaztelua. Jentil Zulo laminen eta 
familiarren egoitza ere bada. Jentilen kondairetan parte 
duten jendeak inguruko baserrietakoak izaten dira, zehazkiago 
Maiurtukoak, Usikoak eta Olabarri Handikoak.  

Laminek legez, harreman anitz dituzte jentilek 
jendeekin, eta beti bikoitzak: kondaira batean lagunak dira, 
besteetan etsaiak. Ez dute janaririk lapurtzen, baina bai 
neskak bahitzen, eta orduan haien kontrako ekintzak gerla 
airea du. Laminei bezala, sorgin izena ere ematen zaie, eta 
sexu maskulinokoak dira gehienetan, baina emakumeak ere 
badira, haurrak sortzen baitituzte, eta horregatik eskatzen 
dute emaginaren zerbitzua.  
 

Jentil Zuloko jentilak eta Maiurtuko jendeak dira 
Jentilen emagina-ren protagonistak. Kondairaren ale bakarra 
bildu dut, Juliak esana eta hartan oso garrantzitsua da 
gertakariak utzitako sobrekama, ikus eta iku daitekeen 
errelikia: sostengu fisiko horri esker bermatua da egiatasuna 
eta berriemaileak esaten ahal du: “hori hemengo istoria da, 
(...) osea pasatua da (ez da kontua)”. Istoriaren transmisioa 
etxe bateko familia bakar bati datxakio, nik dakidanez; 
emaginak sobrekama eta kondaira utzi dizkie bere ondorengoei, 
eta haiek ondokoei. Maiurtukoei gertaturik eta hurbil den 
Presatxun atxikirik, bere eremun geografiko tikian dauzka 
erroak kondaira.  

Alta, usu azaltzen da gaia itologian. Haden emagina 
Irlandan, Eskozian, Ingalaterran, Islandian, Laponian, 
Danimarkan, Bretainian, Indian eta Japonian aurkitu du 
Thompson-ek (motibo F 372.1: “Fairies take human midwife to 
attend fairy woman” eta F 333: “Fairy grateful to human 
midwife”), eta Bretainiako kostan Sébillot-ek: 

 Les dames des grottes, comme celles des “houles” du 
bord de la mer, avaient recours aux bons offices des 
matrones quand elles étaient prêtes d'accoucher 
(Sébillot, 1968a (1904): 438). 

 
Pirinioetako bertsioek (Sébillot, 1968a: 438) antza 

handia dute Orozkokoarekin: Biarnoko Accous-eko laminaren 
senarrak Bedous-eko emaginaren zerbitzua eskatu zuen; harek 
lana egin eta, nahi zuena hartzeko esan zioten laminek, baina 
ez izkutuki; emaginak ogi puska bat hartu, deus esan gabe, 
eta ezin izan zuen handik atera, aitortu arte. 

Nafarroako eta Zuberoako bertsioak oso ugariak dira. 
Cerquand-ek (1986 (1874): 39-43) hiru bildu ditu, Eskiulan, 
Altzürükün eta Behorlegin. Eskiulakoan lurpeko borta 
magikodun jauregi ederrean bizi dira laminak eta ogiaren 
pasadizoaren ondoan, urrea egiten zuen pera bat oparitu 
zioten emaginari; honek senarrari kontatu zionean dena galdu 
zuen. Altzürüküko emaginak laminak zerbitzatu ohi zituen, eta 
aldi bakoitzean pagatzen zioten; behin ogi puska bat hartu 
zuen etxean dastarazteko eta ezin zuen mogitu; uzteko edo 
jateko esan zioten: jan zuen eta orduan jalgi ahal izan zen. 
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Behorlegin, laminenera joateko beldur zen emagina, baina 
azkenean abiatu zen, nondik jakin gabe, laminak bizkarrean 
eramanik; osin batera busti barik sartu eta ganbara eder 
dirdirante bateraino heldu ziren; emaginak ogia hartu eta, 
aitortu arte, ezin zuen atzera ura iragan; azkenean, gibelera 
begiratu zuen eta laminak begia atera zion ganibet kolpe 
batez, ogi miko bat ebatsi zuelako.  

Zuberoako Altzaiko bertsioan (Barandiaran, 1973a: 449), 
senarrak baldintza ezarri zion laminari emaztea ekarri behar 
zutela hartu zuten lekura; laminak bizkarrean leize bati 
behera eraman zuen emagina, eta gero etxera itzultzeko berriz 
hartu zuenean, ezin jalgi zuten, ogia utzi arte; lanaren 
saritzat tipinta bat urina hautatu zuen emaginak, eta 
biharamunean tipinta bat zilar atxeman zuen; tipinta bat ezti 
hartu izan balu laminak aholkatu bezala, tipinta bat urre 
aurkituko zukeen. Isturitzeko Otsozelaiko laminek 
(Barandiaran, 1973a: 451) mehatxatu zioten emaginari zubi bat 
pasatzean: “Bilintxi, balantxa, sakelako hori (ogia) ihaurdik 
ezan, edo ahurdikiko haugu”; obeditu zuen, eta eman zioten 
ikatza urre bihurtu zen etxean. 

Sakanako Ihabarreko bertsioan (Azkue, 1966 (1942): 425), 
emaginak  ez zuen laminari lagundu nahi, baina azkenean, 
haiek ere jendeak direla-eta, joan zen. Esan zioten handik 
deusik ez ateratzeko gero, eta ogia hartu zuenean ezin zuen 
jalgi; aitortu ondoan nahi zuena hartzeko esan zioten eta 
urrezko txarrantxa hautatu zuen. Ubaldea iragateko laminak 
abartxo batez jo zuen ura eta lehor gelditu zen. “Gero ez 
atzera begiratu” esan zioten, baina andreak ubaldea legor ote 
zegoan giratu zen eta txarrantxaren erdia laminzulora joan 
zitzaion. 

Ogiaren motiboa ez duten bertsioak badira, 
Zugarramurdikoa (Barandiaran, 1973a: 448) eta Abaurrekoa 
(Azkue, 1966: 393); laminen sariak urrezko kiloa eta 
txarrantxa dira, eta haietarik erdia galduko du emaginak, 
atzera begiratu zuelako. 
 

Bizkaiko ale bat bakarrik aurkitu dut, Kortezubikoa:  
 Antxine Santimamiñeko kueban jentilak bizi ziren, eta 
andra bat egon zan seina egiteko, eta Lezikako andreari 
seinegintzan laguntzeko abisatu eutsen. Eta enbrea 
libratu zanean, emon eutsen berari jaten, eta ogi zuria 
ikusi ebanean, zati bat gorde egin ei eban etxean 
erakusteko. Eta etzerako altzetan hasi zanean ezin 
altzatu ei zan eta jentilak esaten eutsien: “Andrea zuk 
hemengo gauza bat daukozu”. Eta andreak ezetz eta 
besteak baietz. Eta andreak gero esan eutsen baietz, ogi 
zati bat etzean erakusteko hartu ebala. Eta orduan 
jentilak esan eutsen ixteko bertan han hartu eban ogi 
zatia, eta emon eutsen etzerako ogi  
osoa (Barandiaran, 1961: 66). 

 
Orozkon, Juliak niri esandakoaz gain, haren senarrak, 

Pablok, Peña Santiagori ere kontatu zion bertsio murritzago 
bat sobrekamarik gabekoa:  

 Pablo Azkoaga de Orozko (Barrio de Zubiaur) nos relato 
(...) la siguiente leyenda:  
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 El había oído contar a sus abuelos que los “gentiles” 
vivían en Gentil Zulo, cueva próxima al barrio de Anguru 
de Orozko. Una noche se presentaron los “gentiles” en un 
caserío de Maiortu de Orozko, buscando a una mujer que 
hiciera de partera para ayudar a parir a una “gentilla”. 
Le prometieron que ellos le llevarían sin daño hasta la 
cueva y que ellos también la devolverían de nuevo sana y 
salva a su casa.  
 La mujer fue con ellos y ayudó a la “gentilla” a dar a 
luz. Luego, en la cena, los “gentiles” le sacaron pan 
blanco para comer, y la mujer escondió lo que sobró en 
la faltriquera. 
 Al ir a marcharse a su casa, la puerta de la cueva no 
se abrió. Entonces le dijeron los gigantes: 
- Ene emakumetxo! Zerbait lapurtu duzu etxe honetatik. 
Ez al da ogi puxketaren bat izango? 
- Bai, hala da - contestó la mujer de Maiortu. 
- Horregatik baldin bada, ogi oso bat emango dizugu - 
afirmaron los “gentiles”. 
 Y le dieron una barra grande de pan, y la puerta se 
abrió y la llevaron a su caserío (Peña Santiago, 1986: 
307; 1989: 37). 

 
 
XVII. E. 1. Jentil Zuloko jentilak eta laminak 
 

Bizkaian izan ezik, laminak eta ez jentilak dira 
kondaira hauetako izaki mitikoak, eta usu ur bazterrean edo 
azpian bizi dira. Orozkoko Jentil Zulo erreka ondoan da eta 
hango jentilak lamina antzekoak dira: ez zaizkigu agertzen 
oihaleria garbitzen, baina sobrekama ederra daukate; ez diete 
jendeek hura lapurtzen, baina saritzat hartzen dute. Beste 
ezaugarri batzuengatik laminen inbertsoak dira jentilak: ez 
diete jendeei ogia eskatzen baina ematen, eta jendeek haien 
ogia gutiziatzen dute laminek jendeena bezala. Jendeak, 
laminak eta jentilak, jatekoen eta oihalen truketa sare 
berean sartuak dira. 
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XVII. E. 2. Saria bai, zigorra ez 
 

Laminek ematen duten saria ustekabe samar izan 
daitekeela ikusi dugu; gerta daiteke emaginak erdia edo osoa 
galtzea, taburen bat errespetatu ez duelako edo, eta usu 
urina zilar eta ikatza urre bilaktzen da, edo alderantziz; 
Behorlegin, ogia hartzea edo atzera begiratzea begi batez 
ordaindu zuen emaginak. Aukera horietarik azpikeriarik 
gabekoa eskaintzen digu Orozkoko Juliaren istoriak: ogia 
itultzeak oreka ekartzen du, jentilek eskuzabal ordaindu 
zuten beren laguntzailea eta harek bere saria eramaten du 
etxera. Zentzu horretan Sofiren Orrazi lapurtua-ren 
alderantzizkoa da; hartan, orrazia atzera eman izanak ez du 
zigorra galarazi. Kontraste bera aurkituko dugu Lamina 
zauritua-rekin erkatzen badugu; amaieran, batean zauria dugun 
lekuan, bestean zerbitzuaren ordaina. Lamina Zauritua eta 
Orrazia lapurtua istoriak orekatik gatazkara doaz, bien 
arteko erreziprozitatea borrokako garaipena aldizkatzean 
oinarritzen da. Jentilen emagina, aldiz, mesfidantzatik 
laguntzara doa eta zerbitzua ordaintzean edo lapurkin 
tikiaren itzultzean datza erreziprozitatea. Istoriak jende 
eta jentilen arteko bake giroa kontatzen du, hori ere 
ahalezkoa baita ez ohikoa izan arren: Orozkoko jende eta 
izaki mitikoen arteko harremanetan bortizkeria eta zigorrik 
gabeko ale bakarra da, truketa zintzoa goresten duela. 

Horiek hola, ontasunen eta zerbitzuen zirkulazioei 
buruzko gogoetak egiten jarraitzen da kondaira honetan, 
laminenetan letxe. Eta orain arte ikusi ditugun lapurketa 
motei beste bat gaineratzen die, kasik lapurketa ez den 
ogiarena.   
 
XVII. E. 3. Truketa trantzendentalak 

 
Barbierrek (1931: 22) argitaratu zuen Senpereko 

kontakizun batean laminek jendeei eskatu zieten hiltzen ari 
zen beren kide bat laguntzeko: “Lamina bat ez zitekeen hil 
gutarteko jende batek den otoitzik ttikiena erran gabe”; 
emazte bat joan zen, eta otoitzaz lagundu zuen hiltzen; baina 
ogi puska bat hartu zuen, “elurra baino xuriagoa”, eta handik 
irteteko ezin ura zeharkatu; llapurketa aitortu eta utzarazi 
zioten, “zeren ez duen ihork gure gauzarik ikusi behar 
sekulan”. 

Istoria hau emaginarena bera da, salbu jaiotzeko 
laguntzaren lekuan hiltzekoa dugula; bizitza eta heriotza 
parekatuak dira, beraz, bariante konbinatorio gisa. Biziaren 
eta herioaren gakoa jendeen esku izanik, haien menpe dirateke 
izaki mitikoek hasierako eta bukaerako bi une horietan; 
sortzeko laguntza hiltzekoarekin batera ulertzekoa da, eta 
orokortasun horretan kokatu behar da Laminaren amorantea-ko 
neskak bilatzen duen hilkortasuna baita huts eginak dakarren 
mutilaren heriotza ere. Hartan, laguntzaren ukazioa eta 
hilkortasuna emateko ezina markatzen ditu sobrekama ezin 
eskuratuak; Jentilen emagina-ren sobrekamak, berriz, haren 
laguntza eta bizikortasunaren ahala oroitarazten ditu. 

Familiarren mitoetan pausatuko da Orozkon hilezinaren 
fantasma. Familiarrak eukiteak, hau da, izaki mitikoei hurbil 
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izateak, hilezina dakar; ostera, izaki mitikoez desjabetzeak 
jende berbilakatzea eta hilkortasuna berreskuratzea dakartza. 

 
 
 
 
XVII. F. Jentil gatibatzaileak  
 
 

Ez dugu laguntasun girorik aurkituko hurrengo 
kondairetan: Orozkoko jentilek neskak bahitzen zituzten, bi 
istoriak esaten dutenez: bat Leizeagan gertatu da (Jentil 
gatibatzaileak) eta Juliak bakarrik kontatu du; bestea, 
Jentil Zulo eta Untzuetako gazteluan jazoa (Jentil 
bahitzaileak), zazpi informatzailek kontatu didate. Biak 
desberdinak dira beren bukaeragatik. Jendeen ikuspuntutik 
Leizeagakoa gaizki bukatzen da, neska bahitua betiko galdu 
baitzen; Jentil Zulokoan, berriz, nebek salbatuko dute arreba 
bahitua eta, bertsio askotan, jentilak akabatuko. 

 
Leizeagako bahiketak beste harpeetan gertatuak 

gogorarazten ditu. Mañariako kontakizun batek dioenez 
(Barandiaran, 1973a: 469) neska bat gauez irutera zihoala 
laminen harpearen ondotik pasatu zen; esan zioten berriro 
handik ez azaltzeko, baina itzuli zen, eta hirugarrenean 
desagertu zen; haren errosarioko perlak agertu ziren. 
Amezketan (Barandiaran, 1973a: 367 eta 1962b 114-115) amaren 
birauagatik eraman zuen behi batek neska Txindokiko 
Anderearen zulora; handik ateratzearren meza eman zuten 
bertan, baina liburu azpiko alkia falta zela eta, ez zuten 
lortu. Beizaman (Barandiaran, 1962b, 116) neska bat Olainoko 
leizeraino joan zela behi baten bila eta, buztanetik heldu 
zionean, leizeko zolara eraman zuela; meza eman zuten leize 
ondoan, eta barrura sartu zen gizon bati neskak esan omen 
zion: “Aldegin ezazu; zakurra esnatzen bada galduko zaitu”; 
eta neska han geratu zen. 

Amezketan eta Beizaman bezala, Orozkoko bertsio batean 
neska ateratzeko meza eman zuten, alferrik:  

 Una de las habitaciones de las lamias es la sima de 
Leziaga. Esta se halla en el km. 20 de la carretera de 
Areta a Orozko, en el barrio de Anunzibai, a donde se 
llega pasando el río por un puente de bella factura 
construido en el año 1941. Allí se ven todavía las 
ruinas de una vieja ferrería. En las cercanías está el 
caserío de Usi, y no lejos de éste se abre el antro de 
Leziaga, que si bien tiene su entrada en forma de sima 
de unos cinco metros de profundidad, continúa en lo 
restante en forma de cueva. El día 15 de mayo de 1960, 
cuando el Grupo Espeleológico de Vizcaya visitaba la 
cueva, uno de los miembros, Ernesto Nolte, recogió de 
boca de los campesinos de aquella localidad el relato 
siguiente: 
 “En Leziaga habitaban varias laminas. Un día se 
presentó a ellas una chica del caserío Usi, que fue 
obsequiada por aquellas con una brazada de oro que había 
de ser para ella a condición de que no volviera más a 
visitarlas. No obstante ella desobedeció y fue a 
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visitarlas de nuevo. Las laminas no la dejaron salir del 
antro. Entretanto los familiares de la chica quisieron 
ir a buscarla; pero la sirvienta que tenían les dijo que 
si mandaban hacer una  misa, la joven secuestrada 
saldría sin duda de la cueva. 
 Por lo visto la misa no se hizo con todos los 
requisitos establecidos para el caso, pues la chica no 
salió nunca del antro. En cambio salió del subterráneo 
una voz que decía: "en el futuro no faltará oro en el 
caserío de Usi, pero también habrá siempre una persona 
loca"“ (Barandiaran, 1973a: 468). 

 
Nolteren eta Juliaren bertsioak kasik identikoak dira 

eta neska gatibatua baserri berekoa da bietan, baina 
bigarrenak ez zidan zehaztu zein den jentilen egoitza.  
 
 
XVII. F. 1. Gatibatzaileak eta laminak  
 

Jentilek neska bahitu zuten haien manuaren kontra berriz 
itzuli zelako urrearen bila. Lamina zauritua kontakizunean 
ere eskaleari jaten eman zioten lehenengo aldian eta berriro 
etortzen zelako heldu zen zigorra. Istoriak aski desberdinak 
izan arren, haien elementu gehienak alderagarriak dira. 
Pertsonaia oposatuak dira eskaleak, batean laminak eta 
bestean jende bat; eta interesgarriena, kondairen elkar 
neutralizazio erabatekoa da, behin jentilen ikuspundua eta 
behin jendeena hartuz gero:   

 
Gatibatzaileak 

 
- Hasierako egoera: jentilek 
   urrea badute 
- Hasierako urruntzea: neska 
   etxetik joan zen (basora) 
- Jentilek urten eta 
- urrea eman zioten neskak 
   eskatu gabe  
- Ez itzultzeko esan zioten 
- Etxean kontatu  
- Etxekoek berriz bihaldu    
 
- Neska berriz itzuli  
- Jentilek urrerik ez eman 
- eta neska bahitu 
- Etxekoak neskaren bila joan 
   eta ezin askatu 
- Madarikazioa: urrea bai 
   baina eroak ere bai. 

  
Zauritua 

 
- Hasierako egoera: emakumeak 
   txitxiburruntzia badu 
- Urruntzea: lamina (basotik) 
   etxera joaten da. 
- Lamina tximiniatik sartu, 
- janaria eskatu eta eman 
   diote 
- (Itzuliko zuela esan). 
- Senarrari kontatu  
- Senarrak ez duela berriz 
   onartuko 
- Lamina berriz etorri 
- Gizonak janaririk ez eman 
- eta lamina zauritu  
- Laminen lagunak etorri 
   baina lagundu ez  
- Laminak ez gehiago etorri 
   (eta etxea errekaratu) 

   
Bukaerako madarikazioa Sofiren Orrazia lapurtua-ren ber-

bera da eta, Arandin bezala, Usin ere beteko ei da. Han 
erreparazioari zigorra gaineratzen zaion, hemen ordain 
gogorra den bahiketaren gainean dator: bi istorien barnean ez 
da orekarik, areriotasun mingotsa baizik. 
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Laminaren amorantea-rekin erkatzen badugu inbertsioa eta 
neutralizazioa aurkituko dira. Bietan jende batek izaki 
mitiko bat(zuk) topatu z(it)uen basoan. Lehenean, laminak 
konjuntzio hori azkartu nahi du; bigarrenean hurbiltzea ere 
debekatzen dute jentilek. Lehenean etxekoek aholkatzen diote 
mutilari izaki mitikoarekiko tabua hausteko, elkarrengandik 
bereziarazteko asmoan; bigarrenean, etxekoek hautsarazi 
zioten neskari debekua, berriz jentilekin elkar zedin. 
Lehenean tabu hausteak betiko disjuntzioa dakar, eta 
mutilaren heriotza; bigarrenean, debekua hausteak betiko 
konjuntzioa eta neskaren desagertzea.  
 
 
XVII. F. 2. Sorgin gatibatzailea  
 

Arakaldoko Sorgin gatibatzailea Eulalik bakarrik esan 
zuen. Oso kontakizun sinplea da eta horregatik ikusitako 
askoren eskemarekin pareka daiteke. Jentil gatibatzaile-ekin 
du antza handiena, bietan salbaziorik gabeko eta betirako 
bahiketak ditugulako. Ez dakigu jentilek gatibatu neska zer 
bilakatu zen; hemen, ordea, badakigu maitaleak hiltzen 
zituela bahitzaileak. Eros eta thanatos elkartuak dira eta, 
zentzu horretan, Laminaren amorantea-ren zerbait badu 
kondairak. Baina horrelako “vamp”ek nortasun berezia dute 
mitologian: ziorik gabe beren maitaleak hiltzen dituztenak, 
sorginek haurrak bezala, emakume eta sexualitate galgarrien 
adierazpena izaten dira. Heraklesen abenturetan agertzen den 
Lidiako erreginak edo Ys hiriko Dahu printzesak gogoko zituen 
gizonak erakartzen zituzten eta gero hilarazten (Sébillot, 
1968b (1904): 49). Gizonezkoak dira batzuetan maitaleen 
hiltzaileak, Mila eta bat gauak bildumako printzea bezala; 
baina harek ere emakumeen infideltasuna zigortzeko egiten du, 
mezu misoginoari atxikiz. 
 
  Arakaldoko sorginak zerikusia izan dezake Untzuetako 
jentilekin, haien bahiketek ere helburu erotikoa baitzuten. 
Eulalik dioenez sorgina “el Castillo” deitu mendian egoten 
zen. Arakaldon bada izen horretako mendiska bat, eta hango 
zulo bakarra aintzineko meategi batekoa ei da, bertakoek esan 
didatenez: horixe litzateke sorginaren egoitza. Baina beti 
ere “bentana” barneko gaztelu horrek Orozkoko jentilenak 
gogorarazten ditu: haiek ere Jentil Zuloko harpeko biztanleak 
dira, eta aldi berean, menditontorreko gaztelukoak. 
Barandiaranek “Castillo” mendia  eta jentilak lotzen ditu 
baina gatibatzailearen berri eman barik: 

 En el barranco de Urdiola (Arrankudiaga) situado entre 
el monte de este nombre y el del “Castillo de Arakaldo” 
(donde se ven ruinas de un antiguo castillo que el vulgo 
dice perteneció a los moros), existen dos o tres piedras 
redondas, a modo de bolas muy grandes. Cuentan los 
habitantes de Arrankudiaga que antiguamente jugaban a 
los bolos los jentilles desde uno al otro monte; pero 
habiendo chocado las bolas, cayeron al barranco, donde 
se han conservado hasta ahora. 
 Cuentan en Orozko que los gentiles jugaban a la pelota 
con piedras redondas de cuatro o cinco arrobas, 
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colocándose unos en el monte Unzeta y otros en el de 
Santa Marina (Barandiaran, 1960: 112).  

 
Leizeagako jentilen eta Arakaldoko sorginen 

gehiegikeriek  Jentil bahitzaile-en kontrako gerla giroa 
aurreratzen dute. Jentil Zuloko (edo Untzuetako) jentilek 
ikaran zeukaten herri osoa, neskak eramaten zituzten nahi 
guztietan, Santosek dioenez. Itxuraz inor ez zen haien kontra 
ausartzen, Olabarriko alaba hartu zuten arte... 
 
 
 
 
XVII. G. Jentil bahitzaileak eta haien azkena  
 
 

Olabarriko mutilek bere arreba jentilengandik askatu 
zutela kontatzen du Jentil bahitzaileak istoriak eta, bertsio 
gehienek diotenez, bahitzaileak suntsitu zituzten, herri 
osoaren onurako. Istoria hau Iturrizak dakarrenarekin 
lotzekoa da: 935ean “comarcano”ek Untzuetako gaztelua erre 
eta haren jabea hil zutela (ikus “Orozko” I. kap). Baina 
mitoa bere bideari jarraitu zaio, etiologikoa egin da, askazi 
berri baten sortzea edota familia baten deituraren jatorria 
azaltzen du.  

Borroka heroikoa da Olabarrikoa, izaki ktoniko 
kaltegarrien kontrakoa. Ospe handia dute horrelakoek 
mitologian, eta Aarne & Thompson-en bilduman tipo anitzetan 
agertzen da gaia, batzuetan Orozkokoaren oso antzekoa: T 312 
D: “Brother Saves his Sister and Brothers from the Dragon. 
The Sister has been carried off by the Dragon”; T 452 A: 
“Sister rescued from Devil. The Hero enchans his sister and 
wishes that the Devil may take her. This appens. He goes, 
finds her end rescues her”. “Bizar Urdina” deitu tipora ere 
hurbiltzen da gure jentilen azkena, hartan hiru edo zazpi 
anaiek arreba salbatu baitzuten (Cerquand, 1985 (1874): 85; 
Webster 1993 (887): 25). Sofiren bertsioan neskak haur bat 
izan zuen jentilengandik, “Hartz-kumea” tipoko ipuinaren 
hasieran bezalaxe (T 650 A: “Strong Jonh. Son of bear, of a 
woman of the sea or the woods”; ikus ere Barbierren (1931) 
“Haxko” eta Frantziako “Jean de l'Ours”); tipo honetan nebek 
ez baina semeak hautsiko du bahitzaileen atea.  

Thompson-en motiboetan aurkitzen ditugu gure istoriaren 
osagaiak: F 611.1.1: “Strong man son of bear who has stolen 
his mather”; F 611.1.12: “Strong hero struck by smith from 
iron”; T 1162: “The Iron man and the ogre. In order to save 
the king's daughter from the ogre, an iron man is forged”. 
 

Cerquand-en bilduman (1986: 17-22) badira lamina eta 
basajaun bahitzaileak. Arhantsusen, basajaunak emazte gazte 
bat hartu zuen eta bere leizean zeukan; artzain batek ikusi 
eta harekin hitzartu zen, bahitzailea lo delarik askatzeko. 
Gero mundu guztian ibili zen basajauna emaztearen bila, 
koleran, bidean harrapatzen zituen arbolak errotik ateratzen; 
haren berririk jakin ez eta tristuraz hil zen. Mendibeko 
bertsioan (Cerquand, 1986: 21) neskak ihes egiten lortu zuen, 
baina basajaunak madarikaturik, etxera orduko hil zen. 
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Altzürükükoaren hasieran (Cerquand, 1986: 18) Orozkoko 
giro bera aurkitzen dugu, bahiketa modua eta bilatze lanak 
berdintsuak direla: “Margaita Zihiga, Berterretxeko alhaba, 
egün batez artzain züzün mendian, üsatü bezala. Lamina gizon 
bat jin ziozün eta bizkarrean hartürik, orruaz ari zelarik, 
eraman züzün Altzürüküko lamina Ziloala. Arratsen etxekoak 
hanitx inkietatü zütüzün, Margaita ez zelakoz ageri. Eta 
biharamunean, aizoak lagün hartürik, juan zütüzün haren 
xerkatzera”. Lekuko batek esan zien lamina batek hartua zela 
eta beldurrez bilaketari utzi zioten. Lamintegian ogia elurra 
bezain zuria ematen zioten jaten Margaitari; laminekin egin 
haurrak hiru urte zuela, “egün batez laminak oro mairiekin 
libertitzera juanik”, ihes egin zuten biok. Bertsio honetan, 
Orozkoko Santosenean bezala, etxekoak laminen beldur dira; 
itxuraz, beren legea egiten zuten herrian. Sofiren bertsioan 
bezala, haur bat ere bada, baina amak laminekin utzi zuen 
ihes egiteko orduan.  

Ohar gisa gaineratu behar da Cerquand-en informatzaileak 
Altzürüküko beste hiru istoria kontatu zituela, Laminen 
emagina, Orrazi lapurtua eta Lamina zauritua-ren tipokoak. 
Interesgarria da hor ere lamina-jentilen multzoa osatzen 
duten istoriak Orozkoko berdinak izatea: menturaz sistema 
berean bizitzeko joera dute, hartan lortzen dutela beren 
adiera handiena.  
 

Cerquand-en bildumako bahiketak ez dira amaitzen heroien 
garaipenaz edo izaki mitikoen azkenaz, nahiz eta 
Arhantsusekoan basajauna hil zen (eta haren tristurak 
Laminaren amorantea-ren heriotza gogorarazten du). Orozkoko 
jentilen bukaera langoa Garmendia Larrañagak bildu “Jentil 
gizajaleak” kontakizunean bakarrik aurkitu dut: 

 Ataungo basoan jentilak bizi ziren; jende gaztea eta 
umeak harrapatzen zituzten eta gehiago ez ziren 
azaltzen. Herrian, jan egiten zituztela esaten zen. 
Ataunen ezin bizitzea ezagutzen hasi ziren, biztanle 
guztiak beldurtuta zeudela. Azkenean, indar armatua 
ekarri zuten, militarrak ekarri zituzten eta hauek 
jentilen garbiketa egin zuten eta herria lasaitu (71 
urteko amezketar batek kontatua, 1991an) (Garmendia 
Larrañaga, 1994: 43). 

 
Jentilen kontrako garaipenaz bukatzen diren kondairen 

eta Lamina zauritua-ren egituren parekotasuna hain da nabaria 
ez baitu merezi ere zutabeen bidez agertaraztea. Geroago 
ikertuko ditut bien amaieretako alderdi esangarri zenbait. 
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XVII. G. 1. Jentil Zulo eta Untzuetapikuko gaztelua  
 

Orozkoko Jentil bahitzailea-k bi lekutan kokatzen dira: 
Anguruko Jentil Zulon eta horren gaineko Untzuetapikuko 
gazteluan. Berriemaileak ez dira ados izaten: Sofik eta 
Moisesek diotenez, Jentil Zulon itxi zuten neska bahitua; 
Gorigitxiko Juantxok ere “jentilen kuebea” aipatzen du, baina 
gazteluaren irudiari seinalatuz; haren emazte Paulak eta 
alaba Manolik Untzuetara (edo Untzueta ostera) eraman zutela 
diote; auzo bereko Elbiraren ustez ere Utzuetaben zeukaten 
jentilek gaztelua (alta, gaztelua Untzuetako tontorrean da, 
eta ez behean); Santosek esan duenez Untzuetapikuko gazteluan 
izan zen borroka. Goiko eta beheko aldizkatze horretan 
harrigarria da inork ez pentsatzea gaztelutik Jentil 
Zuloraino lurrazpiko biderik bazaketela... 
 
  Gaztelutarrak bai, ez ordea gudariak gure jentilak, 
inork ez ditu deskribitu armak eskuetan; are gehiago: 
gazteluko egiazko kanoi harriak beren gerla funtziotik 
desbideratu eta bola jokoan erabiltzen zituzten, Urdiolak 
dioenez: 

 Jentilen harriak. Untzueta mendia Bizkaikoa da. Bere 
bizkarretan herri polit eta euskaldun hutsak dagoz: 
Zeberio, Arrankudiaga, Arakaldo eta Orozko. Mendi 
honetan, Elorriaga azpian, arru sakon eta handi bat 
dago, ospe handikoa, Arrankudiagako baserritarren 
artean, Urdiola deritxona. Bertan harri handi eta 
biribil batzuk ikusten dira, eta harri honexek Jentilen 
harriak ei dira. 
 Lehen, lurrean jentilak bizi izaten zirenean, bolaka 
ebilen jolasetan Arrola menditik Untzuetara, bainan 
behin topo egin eben eta jausi ziran orain aurkitzen 
diren lekura. Egia bada, sartu dagigun kalabazan 
(Urdiola, 1931). 

 
Horrelako harri bat erakutsi zidan Juan Pikazak bere 

etxeko atondoan. Peña Santiagok ere ikusi ditu:  
 Hablando de este picacho de Untzueta, la Geografía de 
País Vasco nos dice que en lo alto de Untzueta existió 
un castillo cuyas ruinas  todavía se veían a principios 
de nuestro siglo. No faltan citas a la remota antigüedad 
de esta fortaleza, llevándola incluso al siglo VI, pero 
como dato histórico sí parece cierto que fue en 1357 
cuando se ordeno demolerla: “El 18 de septiembre de 1357 
lo mandó demoler Don Tello, sin que sepamos por qué 
causa y desde aquella época el tiempo se encargó de 
carcomerle y destruirle”. Casi un siglo antes, en 1247, 
se narra que las tropas del rey Alfonso X el Sabio 
sitiaron esta torre, y lo mismo hizo décadas después el 
rey Pedro I el Cruel. 
 Existe la idea de que las piedras redondas encontradas 
en las laderas de Untzueta pertenecen al viejo castillo, 
y que eran las armas con las que se defendían los 
hombres de esa fortaleza en los días de asedio. Sin 
embargo, hay también una leyenda popular en torno a esas 
bolas de arenisca que nosotros mismos hemos visto en 
Orozko (nota: diez piedras esféricas de arenisca 
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encontradas al pie del picacho de Untzueta, se guardan 
en el caserío Presatxu). Es el relato recogido por 
Barandiaran donde se dice que los gentiles “jugaban a la 
pelota con piedras de cuatro o cinco arrobas, 
colocándose unos en el monte Untzueta y otros en Santa 
Marina”. Tal vez esta leyenda lo que trataba de explicar 
era precisamente la existencia de esas piedras de forma 
redondeada en las proximidades de Untzueta, sin 
relacionarlas con la defensa del castillo. 
 Por cierto que, según recogimos en Zubiaur (Orozko) se 
cuenta la leyenda de que los habitantes del castillo de 
Untzueta cogieron un día a una joven del caserío 
Olabarri Handikoa. Los hermanos de la muchacha fueron al 
castillo armados de palancas de hierro y libraron a la 
prisionera después de un duro combate con los soldados. 
Desde entonces se conoce a los de esa casa como Hierro 
Palancos (Peña Santiago, 1986: 220). 

 
 
XVII. G. 2. Garaipen etiologikoak 
 

Jentilak garaituta heroiek “Hierro Palankos” deitura 
irabazi zutela esaten du mitoak. Haien balentriaren 
oroitgarri gisa daukate Gorigitxiko salan Hierro-
Olabarritarren armarrien irudia: jentilen gazteluaren bi 
alboetan azaltzen dira anaiak, atean palankak sartzen. 
Jentilen sobrekamak bezala, jazoeraren egia bermatzen du 
errelikiak. Diputazioko dokumentu baten kopia dela diote 
Gorigitxin; erakunde ofizialek aintzakotzat daukate 
gertakaria, anaiek herri osoa askatu zutenekoa.  

Kakoerrekan su eta gar kondairan aurkitu dugu Orozkoko 
beste borroka heroikoa. Gipuzkoako Tartaroaren istorien 
eskema oso antzekoa eta, laster ikusiko dugunez, lokarri 
sakonak dituzte jentilenekin. Salbazioko kondaira horiek 
ipuin miresgarrien airea dute eta egitura manikeista ongi 
markatua: gaizkileak, biktimak, arma egokiak, heroien 
garaipena eta, kasu honetan, irabaziko deituraren ospea.   

Jentilen suntsiketak bere lekua du izaki mitikoen eta 
jendeen arteko etsaigoan. Orain arte zauri, madarikazio, 
hiltze, bahitze ikusi dugu. Aldi honetan borroka urrunago 
joan da, bere goienera heldu: jendeen garaipena erabatekoa 
da, Orozkoko inguru guztia, kontalarien unibertsoa, etsai 
mitikoez garbitzeraino osoki. Osterantzean, jendeek lamin-
jentilen kontra daramaten borrokaren eskema betikoa da, 
Jentil bahitzaileak eta Lamina zauritua parekoak dira: arma 
berdintsuak erabiltzen dituzte, burdinezko palankak edo 
(txitxi)burduntzia. Zentzu horretan, jendeen derrota 
kontatzen duten Jentil gatibatzaileak edo Orrazi lapurtua  
istorien oposatuak dira. Preseski, hauen amaiera ere 
etiologikoa da. Bi etiologia oposatuak ditugu aurrez aurre: 
lamin-jentilen madarikazioak eraginiko askazi eroa batetik, 
eta bestetik jentilen garaileengandik (edo jentilen 
haurrarengandik) datozen deitura eta leinu berriak. Eta hor 
berriro aurkitzen ditugu kondairen arteko oreka eta 
erreziprozitatea, kalteak eta irabaziak banakatuak direlarik. 
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XVII. G. 3. Jentilen haurra   
 

Neska bahituak ume bat izan zuen jentilengandik Sofiren 
Jentil bahitzaile-en istorian, eta jaiotza horrek beste 
bertsioetako jentilen suntsiketaren lekua hartzen du. 
Odolgabeko amaierako umearen biziak jentilen heriotza 
ordezkatzen badu, hiltzea eta sortzea baliokideak dira, 
kondairaren egituran toki bera hartzen baitute. 

Bizia eta herioaren artean kokatzen da loa. Jentilak lo 
ziren nebek arreba askatu zutenean eta horri esker inor hil 
gabe burutu zuten beren ekintza: biziaren alde izan da loa 
aldi honetan. Santosen bertsioan alderantziz da: jentilak lo 
zirela baliaturik hil dituzte nebek; baina hilak atzarriko 
direla ere iradokitzen du loak. Hemen berriro agertzen zaigu 
elementu beraren aldi bereko esanahi desberdina; sinboloak ez 
du hau ala bestea balio, baizik eta hau edota bestea. Loak, 
biziaren eta herioaren bitartekaria delako, heriotik 
salbatzen edo hartara eramaten du. 
 
 
XVII. G. 3. a. Jentilek ments dutena 
 

Oso garrantzitsua da haurra jentilen kondairetan.  
Jentilen emagina-ri laguntza eskatzen ikusi ditugu jadanik; 
menturaz arazoa ez zen soilki medikala baina orokorragoa eta 
barnagoa; erditzeko bakarrik ez baina haurrak egiteko ere ez 
ote dute jentilek jendeen beharra? Gizonak ote dira eta amak 
lortzea da bahiketen helburua? Mito hauetan bizitza 
sortzearen kezka igartzen da, eta horren inguruan egiten dira 
jendeen zerbitzuak, gogozkoak zein bortxazkoak.  

Janaria ere da truketen gaia. Eta laminek ogia eskatzen 
duten legez, ogi ona daukaten jentilek haurrak egiteko 
laguntza behar dute. Hots, ogia eta haurra metaforikoki 
lotuak dira, labea eta uteroa bezala; ogia, gainera, haur 
egiten laguntzeko saria da. Janariaren eta sortzearen 
kodeetan alderagarriak dira jentilen emagina eta bahitua: 

 
Emagina 

 
- Jentila etxera etorri eta 
   emagina Jentil Zulora 
    eraman bera ados izanik 
- Emaginak haurra jaiotzeko 
   laguntza eman 
- Ate magikoen atzean hetsia 
   da, ogia duelarik- Ogia 
(eta haurra) bertan 
utzita ateak zabaltzen dira 

  
Bahitua 

 
- Neska basora joan eta hango 
  jentilek Jentil Zulora 

    eraman bortxaz 
- Neskak haur bat emango die 
   (haurdun da). 
- Burdinezko ateen atzean 
  hetsia da, haurdun delarik
- Nebek, ateak apurtuta, bere 
  haurra daramala atera dute

 
Bake giroan lagundu du Jentilen emagina-k haurra 

sortzen, eta bortizki hartzen dituzte Jentil bahitzaileek 
emakumeak, baina bietan arazo bera izan liteke jokoan: 
jentilen ugaltzea. 
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XVII. G. 3. b. Jentilen askazia 
 

Sofiren bertsioan neba salbatzaileek ez baina jentilen 
haurrak hartuko du deitura ospetsua eta ondorengoei utziko: 
harek sortu leinua da mitoak instauratzen duen egoera berria. 
Ez da jentilik gabeko egoera, haien bukaera ez baita 
aipatzen; alderantziz haien enda iraunaraziko du haurrak, 
naturazgaineko jatorri duen askazia sortuz. Euskal mitologian 
ez da kasu bakarra, Bizkaiko jaunek ere arbaso melusiniarra 
zuten, ahuntz-zangoduna edo suge itxurakoa, (“Ekaitzegileak” 
XVIII. kap). Baina gaur egunean ez da bere jatorria 
erreibindikatuko duen Bizkaiko jaunik, eta Espainiako 
erregeari ez zaioke horrelakorik interesatzen. Gorigitxiko 
Hierro-Olabarritarrek, alta, atxikimendu handia daukate beren 
arbaso heroikoen irudia, mitoa bizirik atxikiz. Baserrian 
iraun du jauregian galdu denak.  
 

Gaineratiko bertsioetan jentilen haurrik ez izanik, 
nebek dute deitura berria jaso eta beren endari eman. Baina 
Eulaliren kondairan, esplizitoa izan gabe, jentilen 
jatorriaren aztarna igartzen da. Gogora dezagun jentilen 
semeak, ama solteroarena zelako, ez zuela deiturarik, eta 
hutsunea betetzeko eman ziotela Hierro-Palankos. Horixe bera 
zen Eulaliren bertsioko salbatzailearen arazoa, ama 
solteroarena izan eta deitura falta. Sasikoa zen, hau da, 
lurrekoa, aitaren aldetik “autoktonoa” hitzaren zentzu 
azkarrean: jentilen semea lur azpiko izaki ktonikoen umea zen 
bezala; eta biok askazi berriaren aitak. Hots, askazia 
jentilena zein heroiena baita, jentilak eta heroiak nolabait 
identikoak dira, arbasoak diren ber behintzat. 

Beste ikuspundutik begiraturik ere aurkitzen ahal da bi 
pertsonaia aurkarien batasuna. Sofiren bertsioko jentilen 
semeak daraman deitura beste bertsioetako nebek daramaten 
ber-bera da, 
lehena bigarrenan semea balitz bezala. Jakina da salbazioko 
ipuinen amaiera tipikoan heroia biktimarekin ezkontzen dela; 
horrela balitz, nebak lirateke bahituaren senarrak eta 
haurraren aitak, jentilen identikoak berriz ere. Jentilen eta 
neben rolen gurutzatzea bi moduz uler daiteke: alde batetik 
jentilen eta neben (anti-heroiaren eta heroien) 
identifikazioa, eta bestetik ipuinetan hain arruntak diren 
intzestoaren aztarnak. Bietan jentilen askaziaren iraupena 
iradokitzen da haien batera. Ideia hori beste bideetatik ere 
adierazia da mitoan. 
 
 
XVII. G. 4. Palankak: hiltzeko armak edo ereiteko tresnak 
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Jentilen garaileen zein jentilen haurraren bitartez, 
palanka etinomoak gelditu dira, borrokako armen garrantziren 
oroitgarri, Kakoerrekan su eta gar-eko kakoa bezala. Horretan 
ere parekoak dira bi kondairak. Eta kakoa bezala, palankak 
tresnak dira armak baino areago. Burdinezkoak zirela 
adierazten du Hierro-Palankos deiturak, eta apurtu zuten atea 
ere burdinezkoa zela diote berriemaile zenbaitek. Bi etsaiak 
ziren burdingintzan ikasiak, beraz, baina bi burdinak ez ei 
dira berdin efikazak, forma eta erabilera aldetik desberdinak 
direlako: zorrotzak eta ofentsiboak palankak, apalak eta 
defentsiboak ateak; eta lehenak bigarrenak baino azkarragoak 
dira aldi honetan. Irudimenaren eguneko erregimeneko arma 
falikoak harpe edo gaztelu ondo hetsia zulatzen lortu zuten, 
azken hau gauaren erregimenak baliostatzen duen sinbolo 
femininoa izanik. Baina mitoaren ikuspuntua ez da erabatekoa, 
eta gaueko erregimenaren sinboloek konpentsatuko dute arma 
zorrotzek eragin heriotza, berpizteari atea irekiz. 
 

Atea irekitzeko arrazoiak badira, nire ustez, eta 
horietarik bat da jentilen irudikapena. Gogora dezagun ez 
direla gudariak, eta kainoia baino pilota jokoa gurago 
dutela. Siestan ikusten ditugu, ez lanean edo gerlan: 
aristokrata alferrak eta paradisuko bizimoduaren ordezkariak 
dira, aisidunak, jokalariak. Haien aurka altxatu ziren nebak 
langileak ziren, Santosen bertsioan laiariek legez ihardun 
zuten zanpatzaileen kontra. Baina zanpatzaileak 
suntsitzearekin batera, paradisuko bizimoduaren irudia ere 
aienatu zatekeen. Ulertzekoa da suntsiketari buruz zalantzak 
eta gogoeta bikoitzak egitea.  

Laiariek lurra irauli bezala uzkailarazi zuten bost 
nebek gazteluko horma jentilen gainean eta haren azpian 
lurperatu. Nekazaritzako kutsua du ekintzak, heroiek haziak 
ereiteko jestu bera egin zuten, eta haziak letxe geratu ziren 
jentilak lurrez estaliak. Hots, gure kulturan biziki hedatua 
den esakeraren arabera, aleak lurrazpian egon eta usteldu 
behar du, hartatik landare berria ernatuko bada; horixe dio 
Ebangelioak eta horren inguruan egiten omen ziren gogoetak 
Eleusisko misterioetan. Ipuin ezagun batean (Aarne & 
Thompson-en T 720: “My Mother Slew me; my Father Ate me”) 
mutiko erailaren hezurrak lurperatu zituen arrebak pitz 
zedin; Euskal Herrian “Beñardo” istorian berdin egiten da:  

 Joan zen etxera (arreba), eta baratzean zulo bat egin 
eta sartzen hasi zen (Beñardoren) hezurrak. (...) 
Hurrengo goizean jaiki zanean aitak baratzean arbol eder 
bat ikusi zuen eta haren gainean Beñardo (Barandiaran, 
1962a: 77). 

 
Jentilak ere beren hormaren azpian ez ote daude haziak 

legez, noiz ernatuko zain? Lurpean sartzea, oihal edo ontzi 
batean biltzea bezala, uterora itzultzea da, berpizteko 
promesa. Non ez daude lo, hormak estali zituenean bezala, eta 
atzartzeko orduaren beha. Sofiren bertsioan bizia salbatzeko 
parada eman dien loak atzartzekoa eman diezaieke hemen. Loari 
eta ereintzari lotua den heriotzak esnatzea eta ernatzea 
iradokitzen ditu. Mitoak ez du esplizitoki esaten, baina 
sinboloak hor dira, eta ez bakarrik Santosen bertsioan. 
Moisesen bertsioan jentilak ez ziren neben erasoaz hil, 
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batzuek ihes egin zuten, besteak zulora sartu ziren, lurraren 
azpira. Han daudeke oraindo, Jentil Zuloko zolan edo 
gazteluaren hondarren azpian, izkutuak baina bizirik, aleak 
bezala; edo hilak bezala, baina lo.  
 

Badirudi mitoen ekoizleek ez dutela betirako izaki 
mitikoez gabetu gura eta zirrikitu bat uzten dietela berriro 
etor ahal daitezen, zanpatzaileak izan arren urre-aroaren 
ordezkariak ere direlakoan, araiz. Hori horrela izatekotan, 
urrunera eraman litezke ondorioak, urrunegi beharbada, 
sinboloaren efikazia ideologikoaren alderdi “iluna” 
erakustera. Zapalkuntzari buruzko jarrera sozialen 
anbiguitatea horrela esplika daiteke, parte batez behintzat?  
 
 
XVII. G. 5. Palankak eta suizidioa 
 

Palankei lotuak agertzen dira jentilak maizetan euskal 
mitologian. “Balankariak” deitzen diete Garmendia Larrañagak 
(1994: 46-47) Amezketan bildu bi istorietan. Ataun, Altsasu 
eta Idiazabalgo mugan den Balenkaleku biziki toki ospetsua da 
Barandiaranek argitaratu kondairagatik: han bizi ziren 
jentilak lainorik ez zen garaian; lehen lainoa somatu 
zutenean jentil zaharrena deitu eta palankekin zabaldu 
zizkioten betazalak, ikustekoa ikus zezan: “Será perdida 
nuestra raza” esan zuen; handik aurrera kristianismoa zabaldu 
zen eta jentilak desagertu: 

 Dicen que el nombre de Balenkaleku procede de haberse 
hecho uso de palancas para abrir los párpados al viejo 
gentil (Barandiaran, 1960: 45). 

 
Orozkon ere izan da horrelako mitoa, Pedro Mari Sautuak 

1923an Barandiarani kontatu zionez. Hartaz galdegin diet 
Sautua ezagutu dutenei baina inork ez zuen gogoratzen.  
   Cuentan en Olarte de Orozko que antes andaban por 

aquellas tierras muchos gentiles. Una vez vieron 
aparecer en lontananza una neblina (lañu marismea). 
Había entre ellos un anciano sabio que, a causa de 
alguna enfermedad, tenía cerrados continuamente los 
párpados, y no veía. Abriéronselos con horquijas de 
madera, y al ver la neblina, anunció el próximo 
advenimiento del Cristianismo (Barandiaran, 1961: 82). 

 
Etxebarria Ayestak (1991: 363) Zeberion bildu duen 

bertsioan, Untzetabeko jentilei lainoak urten zien; “gureak 
egin dau, akabatu da” esan zuten, eta akabatu zirela; ez da 
aipatzen jentil zahar itsurik. 

Barandiaranek bildu ale zenbaitetan (1960: 45-47) 
suizidioa agertzen da; Ataungoak eta Aralarkoak diotenez, 
jentil zaharrari betazalak zabaldu zizkioten endaiekin izar 
berri bat ikus zezan; Kristo-Kixmi jaio zela igarri zuen eta 
gazteei eskatu zien amildegitik behera bota zezaten; hori 
egin eta, denak sakabanatu ziren. Oihartzunen, Kristo 
iragartzen zuen lainoa ikusteko, pago urkuluekin zabaldu 
zizkioten betazalak zaharrari; “danak kuzkur-kuzkur zoluan 
sartu eta, akabo, ez omen ziren gehiago sekulan atera”. 
Aralarko Argaintxabaletan joko eta jostetan ari ziren 
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jentilak laino misteriotsu bat ikusi zutenean; hartaz 
beldurturik Arraztarango Jentilharri azpira sartu ziren eta 
han geratu “sepultados para siempre”. 

Pirinioetako euskal kultur eremuan antzeko mitoak entzun 
ditu Ravier-ek (1986: 46, 54, 134). Gavarnie-ko Mulat-Barbe 
itsua zen eta bere burua hil zuen sutan goritu igitai batez; 
bertsio zenbaitetan orduan egin zuen euria lehenengoz. Beste 
bat, Millaris, mendian bizi zen eta lehenengo elurra ikusi 
zuenean semeei esan zien bertatik joateko; berehala hil zen 
eta haren hilobia mendi hartan da. 

Orozkoko Jentil bahitzaileen istoriak eta 
Balenkalekukoak palanka etinomoak dituzte amankomun dira, eta 
haien erabilera baliokidea da: Jentil Zuloko atea erauzten 
dute batean, eta bestean begiaren atea den betazala 
zabaltzen. Lurreko eta gorputzeko zuloak metaforikoki 
berdinak direla ez da dudarik, harpeko ahoa edo iturriko 
begia esaten baita. 
 

Palankak eta akabera elkartzen dituzten mitoei beste bat 
lotu behar diegu, Lamina zauritua-rena. Horretan suizidioa 
eta burduntzi berotua azaltzen dira, eta azken hau palankekin 
pareka daiteke: Gavarnie-ko igitai gorituak egiten du bien 
arteko zubia. 

Suizidioak eta tresna zorrotzak batzen dituzte, beraz, 
jentilen eta laminen derrotaren mitoak. Jentilaren betazalak 
palankaz zabaltzeko motiboaren zentzua iluna dela esaten da 
eskuarki. Hots, laminaren burduntziak lagun dezake haren 
ulertzen, bi tresnen eginkizunek elkarrekin zerikusia 
dutelako. Lamina zauritua-ren aldakin bat “Lamina itsutua” 
da, Orozkoko Paulak kontatu zuena; Gipuzkoako, Nafarroako eta 
Zuberoako Tartaroari egindako zauria ere begikoa da; eta 
berdin Europan hain hedatua den Aarne & Thompson-en T 1137: 
“The Ogre blinded (Polyphemus)”, edo Thompson-en motibo K 
602: “Noman” edo “My self”; Odiseako Polifemorena dateke 
bertsio idatzi zaharrena. Eta guztietan hauxe da 
burduntziaren edo palankaren eginkizuna:  
- Ikusten ahal duen begian sartzea, lehertzea eta ikusmena 
galaraztea.  

Hots, zein dira jentilaren palanken eginkizuna?  
- Ikusten ez duen begian sartzea, eta zauritu gabe ikusmena 
berriz ematea. 

Helburu oposatua duten antzeko bi egintza horiek izaki 
mitikoaren desagertzearen testuinguruan gertatzen dira. 
Gainera, bertsio guztietako tresnak trukagarriak dira: 
burruntzia, palankak, labeko pala, urkulua, denak erabiltzen 
dira begiak zabaltzeko; eta gehienak lamina zauritzeko ere, 
begian, begitartean edo haren simetrikoa den ipurdian. 
Horrelako parekotasunak eta inbertsioak ez dira txiripa, 
baizik eta bi mitoen ahaidegoaren marka. Esan dezakegu, 
beraz, suntsiketa eta suizidioaren giroan begia zauritzeak 
zentzua baldin badu, haren aldaera den begia zabaltzeak ere 
izan behar duela, eta elementu horren misterioa pixka bat 
argitzen dela.  

Simetriaren harremana aski ez balitz, batuketak du bi 
motiboen lokarria egiaztatuko. Zegaman azken bi tartaroen 
bukaera kontatzen dute (Satrustegi, 1980: 152): gazteak 
zaharrari begia irekitzen zion makila batez; behin bidaiari 
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bat harrapatu eta estekatu dute tartaroek, bitartean jende-
zango bat jateko; otordu ondoan lokuluxkan direnean, 
bidaiariak burduntzia berotu eta begia lehertu dio gazteari; 
gero hanka egin herriraino eta laguntza eskatu; tartaro 
zaharrak erasotzaileen ahotsak entzun eta, gazteak begia 
zabaldu zionean, “galduak gaituk!” esan zuen.  

Irlandako epopeian pertsonaia bakar batengan bildurik 
dira begia zabaltzea eta lehertzea. Mag-Tured-ko bigarren 
borroka mitikoan, Lug-ek bere aitita Balor-en kontra gudukatu 
zuen: 

 Balor a une particularité: “Il avait un oeil pernicieux 
qui ne s'ouvrait que dans le combat. Quatre hommes 
soutenaient la paupière avec un croc bien poli... 
L'armée qui regardait cet oeil ne pouvait pas résister”. 
(...)  
 (Lug Balor-en aurrean dago) Balor demande qu'on lui 
soulève sa paupière pour qu'il puisse voir “le bavard 
qui lui parle”. On lève la paupière de Balor et Lug lui 
lance une pierre de fronde qui lui fait sortir l'oeil de 
la tête. Et l'oeil tombe sur les Fomoré (Balor-en 
jendeak) qui meurent en grand nombre. (...) La fin de 
Balor marque la déroute des Fomoré (Markale, 1971: 
28-29). 

 
Jentilen begi zabaldua laminaren zauriarekin batera 

aztertzekoa da eta bien amaiera aldaera desberdin duen multzo 
berekoak dira. 
 
 
XVII. G. 6. Bukaera eta itzulera 
 

Suizidioa, esplizitoa edo iradokia, usu agertzen da 
izaki mitikoen bukaeran. Arratian diotenez (Etxebarria 
Ayestak, 1991: 345), laminei izugarri gustatzen zitzaien 
esnea eta gaineratzen zenean, “Txuria gora, txuria gora” 
esaten zuten; batek tripa bete esneagatik salatu zuen laminak 
nola gal; harek esan bezala egin zuten jendeek eta geroztik 
desagertu dira laminak. 

Bretainiako istoria batek dio sorginak Guernesey-ko 
haden bizilekuak -megalito, harpe eta dantza zelai- hartu 
zituztela. Hadek ahantz-iturriko ura edatea erabaki zuten, 
beren aintzineko bizia ez oroitzeko; baina,  

 ...pour elles (l'eau) n'avait pas de vertu. (...) Elles 
prirent la résolution de se suicider, et arrivées à un 
endroit où se dressait un ancien monument des druides 
elles se pendirent avec des tresses d'herbes (Sébillot, 
1968b (1904): 239). 

 
Amore emateko beste modu bat ihesa da, suizidioa legez, 

maiz haden desagertzeko bidea. Alpeetakoak, adibidez 
(Sébillot, 1968a: 453-54): “elles quittèrent le pays”, “elles 
quittèrent leurs grottes”; Montchérand-ekoak (idem: 442), 
“elles s'étaient retirées dans les grottes profondes de 
Montchérand”. Antzeko hitzak ditu Juanek (Sutan pasatzen): 
“Orain ez da holango ez siniskerarik eta ez... orain 
erretiratuta dagoz horreek”. Eta Santosek (Mitoak biltzeko 
garrantzia, “Eritziak” XIII. kap): “Igual da arraza bat 
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desaparezidu duena guztiz. (...) Edo dagoz disfrazatuta 
guztiz edo dagoz zulo... aren batean sartuta”. Lurpean 
sartuta, esate baterako, Moisesen Jentil bahitzaileak bezala. 
Barandiarani Sautuak esan zionez,  
   “Estas (las lamias) ya no existen, pues fueron 

desterradas por el Evangelio”. También me dijo el mismo 
Santua (sic) que, según es creencia tradicional de 
Orozko las lamias quedaron enterradas a 7 estadios bajo 
tierra desde que fueron organizadas las rogativas en 
iglesias y ermitas (Barandiaran, 1973a: 481). 

 
Derrotak eraginiko izkutatzea. Baina itzuliko direla 

erabaki dezakete iheslariek beti ere eta, beren erretiroa 
aski izan dela pentsatzen dutenean, gordelekua utzita berriz 
agertzen ahal dira. Bretainian hala uste zuten: 

 D'après une opinion courante chez les vieilles gens, il 
y a une trentaine d'années, les dames des houles 
vivaient encore; mais elles avaient émigré et cessé 
d'habiter leurs demeures du littoral quand avait 
commencé le “siècle invisible”, c'est-à-dire, le 
dix-neuvième siècle: mais elles devaient revenir au 
“siècle visible” qui commencerait en 1900. Cette 
croyance est encore assez bien conservée pour que, il y 
a quatre ans, des paysans voyant passer des dames en 
automobile, les aient prises pour des fées que 
voyageaient pour voir si le pays leur plaisait autant 
qu'autrefois (Sébillot, 1968b (1904): 111). 

 
Mitoek ez dute segurtatzen laminen edo jentilen 

aienatzea betikoa izan dela. Bestalde, ez da pentsatu behar 
desagerketaren mitoak gertakari historiko baten ondorioz 
sortu direla, Ebangelioak ekarri erligio aldaketaren islada 
direla, adibidez. Ikuspegi evhemeristaz ezin da ulertu nola 
Jentilarriko bertsioan lainoa den bukaeraren zioa, eta ez 
Kristo; Aranoko bertsioan (Barandiaran, 1961: 81) izarra 
aipatzen da eta ez batere kristianismorik; hargatik, inork ez 
du esango mitoak izarren edo lainoaren hedapen historikoa 
edasten dutela. Mitoen jatorrizko alderdia da bukaera eta 
historikoak dira izaki mitikoen kontra erabiliko tresnak: 
Kristo, ermitak, suzko armak (Barandiaran, 1973a: 484) edo, 
Orozkon diotenez, Galdakanoko polbora (Laminak erreka 
bazterrean). Preseski, Kristo ez zatekeen oso efikaza, 
geroago ere eskopetak behar izateko... Baina mitoen 
berraragitzean ekarri elementuak dira horiek, aroari 
egokituak, eta palanken, burduntziaren edo oreganoaren 
baliokideak. Izaki mitikoen desagerpena konstante zaharra da 
eta ez berritasun historikoa.  

Irlandako Konkisten Liburu-ko Tuatha-De-Danann deitu 
izaki mitikoak, gaeliarren arbasoek garaituta izan eta, 
dolmenen azpian bizitzera joan zen. Geroztik lur gaineko 
gaeliarrak bisitatzen dituzte. Gurean ere Ebangelioa sartuz 
geroz ez dira eten jendeen eta lamin-jentilen arteko harreman 
mitikoak. 
  Mitikoa da desagerpena, eta mitikoa da desagertuei beren 
hilobitik edo desterrutik berriz itzultzeko ematen zaien 
parada sinbolikoa. Bukaerarekin batera parusia behar delako, 
jentil garaitu eta izkutuen egoera ez da itzulezina. Mitoak 
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gehiago esaten ez direnean, orduan bai izango da haien betiko 
akabera, ez lehenago.    
 
 
 
 
XVII. H. Konklusioa  
 
 

Oso ugariak dira Orozkon lamin-jentilen istoriak, 
garrantzitsuak diren marka. Hamabost informatzailek eman dute 
haien berri eta batzuek istoria bat baino gehiago kontatu: 
Sofik bost esan dizkit, Eulalik lau, Santosek bi (ikus 
“Bilketa” II. kap.). Ugaritasunak ekarri errekurrentzia anitz 
badira kondairen egituretan zein edukinetan. Behin eta berriz 
azaltzen dira jendeen eta izaki mitikoen arteko harremanak, 
truketak eta haien arazoak, enfrentamentu bortitzak. Nortasun 
berezia ematen dio erredundantziak istoria multzoari, 
sistemaren loturen sarea trinkatuz eta haren zentzua 
azkartuz.  

Laminek eta jentilek zinez “kolonizatu” dute Orozkoko 
eremua eta haien zigilua daramate leku askok: Jentil Zulo, 
Untzuetapiku eta Lezeaga jentilen egoitzak dira; Maiurtu, 
jentilen emaginarena; Olabarri Handikoa, bahituaren etxea; 
Usi eta Arandi madarikazioek ikutu etxeak; Ugalde, Atxulaur, 
Atxuriko erreka, Urigoitiko Atxa, Sologoitiko Sasia laminen 
egonlekua; Goraitze, Uribarri, Anguru eta Gallartuko 
Errekalde haien eskaeretako etxeak. Toki horiek nolabait 
sakralizatuak gertatu dira, eta sustrai sakonak ematen 
dizkiete mitoei, haien oroimena eta transmisioa sustengatzen 
dituztela.  
 
 
XVII. H. 1. Jendeak eta lamin-jentilak: aurkakoak eta 
parekoak  
 

Oposizioen eta parekotasunen jokoa agertzen da 
etengabeki istorietan zehar. Laminak, hasteko, itsusiak eta 
ederrak dira, eskaleak eta aberatsak, su-zaleak eta ur 
bazterrekoak. Haien antzekoak dira jentilak jendeei oposatuak 
diren neurrian; baina haien oposatuak ere: laminek janaria 
eskatzen diete jendeei eta jentilek eskaintzen; laminei oihal 
ederrak ohosten dizkiete jendeek, jentilek jendeei ematen.  

Aurkaritza nagusia, alabaina, jendeen eta izaki mitikoen 
artekoa da, bere izaeraren arabera bakoitzak hartzen dituen 
eremuagatik: lamin-jentilek basoa eta haitzuloak, jendeek 
herria eta etxeak. Aurkakoak eta aldi berean beti 
harremanetan, hitzaren zentzu azkarrean: etengabe hartu eta 
eman egiten diote elkarri, eta interkanbioen kodeen inguruan 
eratuak dira kondairak. Pertsonak, zerbitzuak edo ondasunak 
aldizkatzen dira, tartean bizia emateko ahala, eritasuna eta 
heriotza.  

Ondasunen arloan jakiak, oihaleria eta orrazia ditugu. 
Burdinezko tresnak, trukatzen ez diren arren, garrantzia 
handia dute borroka harremanetan. Denak dira garrantzi 
handiko gauzak beren balio sinboliko edo ekonomikoagatik, 
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industriaurreko garaian bereziki, “donuts”ek ogiaren lekua 
hartua ez zutenean 
eta “made in Hong-Kong” tresnarik ez zenean. Ondasun eta ahal 
preziatuak ez dira izaki mitikoen atributu esklusiboa; jentil 
eta laminen ogia zuriagoa eta oihalak ederragoak badira ere, 
jendeen burdinezko palankak jentilen burdinezko ateak baino 
azkarragoak izan dira; izaki mitikoek eritasuna eta herioa 
eragin ditzakete baina jendeen esku dira sortzeko eta 
hiltzeko giltzak.  

Bi populuak parekoak dira beren jokabideetan: batzuena 
besteek desiratzen dute, baita elkarri bortxaz kentzen ere 
edo gogotik ematen. Kondaira batean jendeak dira eskaleak edo 
emaileak, hurrengoan izaki mitikoak. Jendeek artilea orrazten 
eta iruten dute, laminek beren ilea orrazten dute eta oihalak 
egiten. Aurkaritza gordinenetan ere somatzen da etsaien 
arteko identitate zerbait, lotura izkutua: lamina zaurituak 
lokarri sotilak ditu bere erasotzailearekin, ihauteriko 
erritoek erakusten dutenez; halaber, jentilen garaileek 
sortuko duten leinu berria jentilen askazikoa da bertsio 
batean.  

Parekotasunaren alderdi ohargarria da erreziprozitatea, 
kondairen edukin zein egitura mailan; amaiera gehienetan 
garaileak eta galtzaileak dira, baina rol horiek aldizkatuak 
dira: txanpa batean jendeak dira garaile, besteetan izaki 
mitikoak eta, orokorki, “biok berdin” gelditzen dira. 
Erizpide horretan oinarriturik, bikote simetriko eta 
neutralizatuetan sailkatzen ahal dira istoriak: Lamina 
zauritua / Orrazi lapurtua eta Jentil gatibatzaileak / Jentil 
bahitzaileak. Eta halere, kontu guztiak eginda, jendeak 
“garaileago” dira, azkenean jentil zapaltzaileak suntsitu 
dituzte, eta laminak ere desagertarazi dituztela esaten da. 
Baina atea doi bat zabalik uzten da suntsiketa betikoa izan 
ez dadin.  

Beraz, jendeak ere bikoitzak dira izaki mitikoen 
eretzean: haietaz dituzten eritziak, harremanak legez, 
ezegonkorrak eta anbiguoak dira beti, erreziprozitatearen 
oreka bilatzen dute, nahiz nagusi diren etsaigoa eta izaki 
mitikoei gaina hartzeko joera.  
 
 
XVII. H. 2. Funtzioak 
 

Lamina-jentilen ispiluan miratzen da jendartea ariketa 
doi bat nartzisistan. Harreman sozialei buruzko elukubrazioak 
egiten ditu mitoak, istilu birtualen modalitateak asmatuz, 
formulatuz. agortuz eta ondorioak ateraz, entsaio orokor 
batean bezala. Soziologia horren bidez arazo existentzialak 
ere gogoetatzen dituzte, irtenbide sinbolikoak proposatzen. 
Sorginen kontakizunek auzoen arteko liskar errealei naturaz-
gaineko neurria ematen dietela ohartu gara XVI. kapituluan, 
norberaren auzoa sorgina izan daitekeelakoan. Orain 
alderantziz da, naturaz-gaineko izakiek jende errealen 
jokaerak isladatzen dituzte eta, talde gisa, haien auzoak ere 
dira, basoa etxaldearen auzoa den ber.  

Talde sozialen banaketa isladatzen dute mitoek, aldi 
honetan emazteenak eta gazteenak batez ere. Laminak emakumeei 
lotutako dibinitateak izanki, sexuen rol-banaketa erakusten 
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dute haien istoriek, hala lanean nola erritoetan, bakoitzaren 
leku mitikoa zedarrituz, emakumea laminzalea eta gizona 
laminen antidotoa direlarik. Adin-taldeen banaketari 
dagokionez, gazteek dituzte izaki mitikoekiko harreman onak 
gauzatzen, eta helduek galarazten.  
 

Gogoeta soziologikoekin batera, eta haietatik ezin 
berezturik, kezka existentzialak bideratzen dituzte 
kondairek. Jendeen eta izaki mitikoen truke-gaien artean 
bizia eta herioa direla ikusi dugu, biak korrelazioan 
agertzen direlarik; biziaren eta arrapiztearen sinboloek 
eufemizazio goxagarria eskaintzen diote herioari, haren 
hurbil azaltzen direnean. Lamin-jentilak lurpeko eta uretako 
dibinitateak dira, emankortasunari lotuak; aldi berean, 
uraren zentzu herakliarra dela medio, biziaren iragatea 
iragartzen dute, are gehiago ilea orraztean patua irudikatzen 
baitute, hariaren metaforaren bidez.  

Irudimenaren gaueko erregimeneko sinbolo horien ondoan, 
eguneko erregimeneko arma salbatzaileak ikusten ditugu 
jendeen eskuetan: tresna falikoak, suaren erredura edo bizar 
metaforikoa. Mitoak bi erregimenak onartzen ditu, bakoitzaren 
balioak erabiliz eta osotasun bikoitza eskainiz. 
 
 
XVII. H. 3. Kondairen batasuna 
 

Ez da dudarik Orozkoko sistema mitikoan lamin-jentilen 
kondairek multzo homogeneoa osatzen dutela, egiturez, 
edukinez eta funtzioez. Jadanik oharrarazi dut Altzürükün 
kondaira eli berdina aurkitzen dela; mendebaldetik ekialdera 
zikloa hain egonkorra izateko, oso esangarria dela pentsatu 
behar da. Gertakari anitzeko saga edo istoria handiago batean 
sar daiteke multzo osoa, izaki mitikoen desagerketarekin edo 
haiekiko harremanen bukaerarekin amaitzen dena.  

Amaierak izaki mitiko gabeko egoera berria dakar, mitoak 
garai berria instauratzen du Eliade-k nahi duen bezala. Baina 
ez da erabateko bukaera, lamina edo jentil horiexek bizirik 
eta geroagoan kokaturik aurkezten baitituzte mitoek berek; 
eta akaberan berean igartzen ahal da desagertuen itzulera. 
Laminak lapurrak ziren, baina ondasun emaileak, eta jendeek 
haien adiskidantzaren nostalgia dukete. Jentilak 
zanpatzaileak, baina beren bizimodu aberats ludikoak 
paradisuko zerbait irudikatzen zuen, ebasio-funtzio betetzen. 
Kondairen ekoizleek ez lituzkete horrelako pertsonaiak arras 
suntsitu gura: garaituak eta hilak izan arren, lurpean 
bizirik direla iradokitzen dute sinboloek. Mitoak daroana 
mitoak dakar.  
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu XVIII 
 
 

EKAITZEGILEAK 
 ANBOTOKO ANDEREA ETA HODEIA 
  
 
 
 
 
 

Eguraldia kudeatzen duten izaki mitikoak anitz izan 
arren, denak ahaideak dira, modu batez edo bestez, eta multzo 
berean ulertzekoak. Hemen Anbotoko Anderea, haren agerkerak 
diren saiak edo beleak eta abere edo jende itxura hartzen 
duen hodeia aztertuko dira, Orozkon ezagutzen direnak. Eta 
haiekin batera herensugea, hura ere Anderearen agerkera 
delako, edo alderantziz. 
 
 
 
 
XVIII. A. Anbotoko Anderea  
 
 

Anbotoko Señora identifikatzeko orduan ez dugu 
zalantzarik, beste izenik ez baitiote ematen, Orozkon 
behintzat. Nortasun handiko pertsonaia da, bakarra eta ez 
multzo bateko kidea, haren izena beti singularrean agertzen 
da. Kalifikatibo desberdinak ematen dizkiote Orozkon: 
“estraterrestrea”, sorgina, lamina... Izaki horien antza izan 
dezake, baina ez dute haiekin nahasten, bere izen bereziari 
esker. Alta ez diote Señora izena ematen hegazti edo haize 
itxuraz agertzen denean, nahiz eta aski nabari izan hura bera 
direla. 
 
 



736 - Analisia 
 
 
XVIII. A. 1. Izena 
 

Gaur egunean gero eta gehiago Mari esaten zaio Anbotoko 
Andereari. Nik ez dut izen hori erabiliko, non ez den beste 
norbaiten azalpenetan. Ezagutzen duten herri gehienetan 
“Anderea” (“Señorea”, “Dama”) deitzen diote; eta izen horixe 
da hain zuzen euskal tradizioan erabiltzen dena dibinitate 
edo santu femininoentzako (Andra Mari, Andre Maddalen), 
maskulinoendako “jauna” erabiltzen den bezala (Jon Donibane). 
Mari esaten diote leku batzuetan, baina beste askotan behin 
ere ez dute izen hori entzun eta ez dakite norena edo zerena 
den. Barandiaranek berak dioenez, “en algunas partes del país 
(Mari) significa señora”. Badirudi Anderea dela lehenik eta 
behin, eta harez gain Mari goitizena ere baduela. Azken hau, 
bestalde, peioratiboa da usu (Peillen, 1991), hala nola 
“Maripurtzil”, “Marizikin” edo, Itxaro Bordak liokeen bezala, 
“Maritxakolin”. Gure panteoneko dibinitate nagusiak ez luke 
horrelako tratamendurik merezi, eta ez diot nik emango. Lan 
honetan “Anderea” idazten dudanean, beraz, Anbotokoaren 
tipoko euskal dibinitatea esan nahi dut.  
 
 
XVIII. A. 2. Orozko inguruan dituen ezaugarriak 
 

Anbotoko Anderearen edastietan, Orozkoko beste mitotan 
baino areago, bi maila berez daitezke: pertsonaiaren sorrera, 
denbora zehazgabean kokatua, eta harekiko topaketak; hauek  
mitoaren arraberritzeak dira, haren iraupena bermatzen 
dutenak, oraingo bizian eta denboretan txertatuak. Corpus 
honetako kondairetan Anbotoko Señora aski urruna da, zeruan 
ikusten zuten eta izar bati alderatzen diote hainbat 
informatzailek; ez dira harekin laminekin aurkitu ditugun 
harreman hurbilak. 

Oso antzekoak dira Andereaz kontatzen dituzten gehienak 
(ikus Sutan pasatzen, “Anderea”  VII. kap.) eta eskema labur 
honetan bil daiteke: (1) gauez pasatzen da sutan zerutik, 
batzuetan tximisten artean (2) mendiko haizpe batetik bestera 
joateko (3) ziklikoki; (4) eragina du eguraldian eta (5) 
emakume ederra da (6); menturaz izar bat zen, edo aireplanoa; 
non ez zen sai bat... 
 

Eskema honetako puntuak ikusiko ditugu banan banan. 
1.- Kasik denak ados dira zeruan sutan pasatzen dela 

esateko. Horrez gain badira beste zehaztasunak. Azauondoa 
lango itxura du (Sofi); atzetik inarra bat darama (Angela); 
kea dario (Julia); eskuan urrezko orrazia dauka eta tximisten 
artean dabil (Mari Helene); laino baten gainean joaten da 
(Jesus Etxebarriak); beti batetik bestera ibiltzen da (Mari), 
eta “zoruan paretako zerik ez eukan: beti airan”, “beti airan 
esaten eutsen ibiliko dala beti” (Pablo eta Eulalik), baina 
horrek ez dio galarazten egotaldiak egitea: “zazpi urte 
egiten euezan hemen (Gorbeiako Supelegorren) eta zazpi urte 
Anboton” (Eulali). 

Orozkoko auzo herrietako Anderea oso antzekoa da. 
Berrikitan Etxebarria Ayestak egin inkestaren arabera, 
Arratian eta Zeberion  ere zerua zeharkatzen zuen; baina 
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Orozkon ez bezala, hurbilagotik ere ikusi ahal izan dute 
lekuko zenbaitek, Gorbeiako harpean sartu orduan, adibidez. 

Zeberiotar batek kontatzen du bere lagun “Txope” 
Baranbiokoa ikatza egosten zenean koba aurrean, gauan, 
Anbotoko Señorea hartara sartu zela garretan: “Neure 
Jesukristo Jauna errezetan paratu zen gizon hori, "Nire 
atzena oraintxe dok"“ uste zuela (Etxebarria Ayesta, 1991: 
371). Beste batek gazte denboran ikatza egosten ari zelarik 
ikusi zuen, eta haren bi lankideek ere: “Dimako atxera 
txispotztztzean joan zan garretan... Gaubean joan zan 
susssian” (idem: 363).    
 

2.- Harpe batetik bestera aldatzen zenean ikusten zuten 
zeruan sutan, haizpeetan baitu egoitza Andereak; orozkoarrek 
Anbotokoa eta Gorbeia Itzinako Supelegor aipatzen dituzte 
gehien bat, eta Baranbio aldeko berriemaile zenbaitek 
(Santos, Mari Helene), Urduñako Atxa eta Anboto, Gorbeia 
pasalekua baizik ez delarik. Arratian eta Zeberion diotena 
horrela laburtzen du Etxebarria Ayestak:  

 Arratiako jenteen ustetan, Anbotoko Señoreak zazpi urte 
emoten ei ditu Gorbeian eta beste zazpi Anboton. 
Norbaitzuk diñoe sei ilebete Anboton eta beste sei 
Gorbeien, edo zazpi urte Anboton, beste zazpi Gorbeien 
eta beste zazpi itxasoan (Etxebarria Ayesta, 1978: 114). 

 
Zornotzako bertsio batek hauxe dio:  
 Anbotoko señorea, nik entzuna lehenagoko zaharrai, ba, 
pasetan zala Gorbeiara eta sua eroaten euela atzean. Eta 
hor egiten euela denporea, eta atzera joaten zala 
Anbotora. Uda partera Gorbeiara, eta gero atzera han 
denporea egin, eta atzera bestera pasetan zala (J. M0 
Etxebarria, 1987: 168). 

 
Aipatu herri guztietan ur bana-lerroko mendi handietan 

ikusten zuten, hau da, hegoaldean, udako ekaitzak agertzen 
diren aldean. 
 

3.- Anderearen pasatzeak ziklikoak dira, baina zikloak 
ez dira denetan berdinak. Orozkoko berriemaile gehienek 
diotenez zazpi urteko egotaldia eginda mogitzen zen; urte 
erdiko zikloa ere egiten du, Arratiako eta Zornotzako 
aipamenetan bezala.  

Eta gauza bera esaten zuen zeberiotar zahar batek, 
Supelegorretik Anbotora ikusi zutela garretan gauez: 
“Zemendin (azaroan) edo holantxe izango zen. Denporada bat 
pasetan euen Anboton eta erregular joaten zan hara neguan. 
Eta gero pasetan zan Supelegorrera... Batzuk esaten eudien: 
"Izarren bat izango zan, kanbioan." Izarrak doaz holan 
doazelan kanbietan, txatarrak dariola joaten direnak”. 

Zikloa zehaztu gabe, udazkenean ikusten zutela diote  
hainbat orozkoarrek, baina ez dute zehazten udaberrian berriz 
pasatzen zenez. Santosek urrian ikusten zutela esan du; 
Juliaren bertsioan ira biltzen ari zirenean; eta gauza bera 
entzun du Peña Santiagok, geroxeago azalduko denez.  

Gehienetan gauaz pasatzen zen; Juliaren bertsioan 
oraindo orga kargatzeko aski argia bazen, baina jadanik 
“iluntzea heldu” ikusi zuteneko.   
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4.- Eguraldian eta, ondorioz, lurraren emankortasunean 
eragina du Andereak. Moisesen eritzian, hura aldatzen zenean 
euritsu eta hezea egiten zuen. Ekaitzari buruz Mari Helene 
(Karitaterik ez) bakarrik mintzo da, ez Andereak egiten 
zuela, baina kondenatua izan zela “etengabe ibiltzera mendiz 
mendi suz inguraturik, ortzi eta ximisten artean”, Otxandiano 
aldekoaren antzera: 

 Olaetan (Otxandio ondoan) uste dabenez, Mari Urraka 
zazpi urte Anboton eta beste zazpi Gorbeian egoten da. 
Anbototik  Gorbeira doanean gorua eroaten dau garrian 
ameluzko zirikonaz eta bidean doiala ardazketan egiten 
dautso. Soineko bat kana bi luzerakoa atzetik dingilizka 
eroaten dau. Trumoi eta iñeztu ikaragarriak izaten dira 
batetik bestera doianean. Gorbeiara heldueran bunpada 
handi bat egiten dau. Haren lengusu Juaniko Txistu 
abadea da eta ehiztari handia (Azkue, 1959 (1935): 368). 

 
 

Anderea zegoen eskualdean uzta txarra biltzen zela dio 
Eulalik. Eta haren osaba batek gauza bera esan zion 
Etxebarria Ayestari (1991: 384): “Zazpi urte egiten zituezan 
zerean, Gorbeian, urte txarrak etorten ei zirean”. Zeberion 
berdin uste zuten:  

 Zazpi urte egiten euezala Anboton eta beste zazpi 
Supelegorren. Eta Anboton egoten zanean kosetxea hobea 
izaten zala Supelegorren egoten zenean baino; eta 
pasetan zala ota karga bat garretan doan moduan; eta 
buztana izango euela... Eskutila (eskutada) baten 
antzean ostean suagaz joaten zala” (Etxebarria Ayesta, 
1991: 343). 

 
Alderantzizko ustea ere bada, Barandiaranek dioenez 

(1984a: 134): “En Orozko dicen que se recoge cosecha 
abundante cuando Mari está en Supelegor”.  
 

5.- Anderea ederra da beti, ez da itsusia bihurtzen 
laminak bezala; baina bikoitza da, uzta onaren zein txarraren 
eragilea. Jesus Etxebarriak Baranbion entzun du haren ikustea 
zori txarra zela; eta zorion handia zela esan zioten Mari 
Heleneri herri berean. 
 

6.- Mitoaren arrazionalizatzean, aireplano bat zela 
entzuten da (Sofi), edo sai bat zuziak lotuta dituela (Juan 
Pikaza). Baina gehienetan izar bat zitekeela esaten dute, 
hala nola Orozkoko Justok eta Florenziok; izar edo sateliteen 
antzekoa zela dio Santosek ere. Goragoko Zeberioko bertsioan 
interpretazio bera egiten da, bai eta Arrazolako honetan ere:  

 Sapoa erreta jaten ikusi ei eban Kinderrasek (artzain 
zahar bat). 
 Eskoba baten gainean ibilten zan mendi puntarik mendi 
punta. Anbototik Udalaitzera, Udalaitzetik Oizera, 
Oizetik Anbotora. Mendi honeetan eukiten ei eban bere 
bizi tokia. Anboton “Marijurikaren kobea” zan bere bizi 
tokia. 
 Batzuetan sua dariola pasetan ei zan. 
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 Lasto eskutearen suaz bere bai batzuetan, garra 
dariola. 
 Baina normalena, suzko buztena ixten eban izar bat 
legez ikustea ei zan. 
 Baju bajutik paseitan ei zan astiro astiro egunsentian 
edo ilunabarrean. 
 Orain uste dau fenomeno atmosferiko izango dala (kometa 
bat edo) (Goroztiza, 1978). 

 
 
XVIII. A. 3. Anderea: haizea, hegaztiak eta ekaitza 
 

Orozkon ez, baina Anboton bazituzten jendeek harremanak 
Anderearekin, eta aski bortitzak. Eulalik eta Pablok esandako 
Anbotoko komediak, Urkiolan entzundakoak, egiazko borrokak 
ziren: jendeak makilez armaturik joaten ziren Anderea 
Anbotoko harpean sartzen ikustera, eta harek haizeaz eraso 
eta biluzik bihaltzen zituen, non ez zituen amildegitik 
botatzen. Azkuek dio Andereak ez duela inor bere ondoan 
onartzen Anboton delarik:  

 Mari Urrakak (hau da Durango aldean ematen dioten 
izena) bere hartzuloan orraztuten dagoan artean, inor 
ezin urreratu izaten da beragana, artzainik bere ez 
(Azkue, 1959 (1935): 368). 

  
Haizea Anderearen atributua da, eta ez beti erasotzeko 

tresna, Peña Santiagoren Orozkoko bertsioan adibidez:  
 En Zaloa, en el vizcaino valle de Orozko, y en el 
caserío Berrondo, recogimos esta leyenda sobre Anbotoko 
Damie. Según nos contaron, unos hombres del barrio de 
Arragüeta (Arrugaeta?) de Orozko fueron a por helecho a 
los montes próximos del Valle. Estando en esta tarea se 
levantó un viento muy fuerte y el cielo se ensombreció. 
Fue entonces cuando mirando a lo alto, vieron cruzar por 
el cielo una enorme bola de fuego que se desplazaba a 
gran velocidad. 
 El de más edad de entre ellos les dijo que esa bola era 
Anbotoko Damie que iba de su morada en las proximidades 
de la cima de Anboto a su cueva de Gorbea. 
 Quienes vivieron estos momentos contaban todavía muchos 
años después que aquella visión les dejó paralizados, 
asombrados, hasta el punto de que no pudieron recoger el 
helecho que habían ido a buscar, y que incluso los 
bueyes se asustaron y no los pudieron dominar durante 
largo rato (Peña Santiago, 1989: 17). 

 
Kondaira honek antza handia du Juliaren Sutan pasatzen 

bertsioarekin, eta bereziki interesgarria da guretzat: Peña 
Santiagok zeruko suaren aintzinean haizea aipatzen du, eta 
leku ber-berean beleak aipatu ditu Juliak; beleak eta haizea 
trukagarriak dira, beraz, bariante konbinatorioak, eta 
Orozkoko Andereari hestuki lotuak biak, haren agerkerak.  
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XVIII. A. 3. a. Sorgin Zuloko beleak 
 

Haizea eta hegazti handiak baliokideak direla 
egiaztatzen dute corpuseko Sorgin Zuloko bele-ek, 
Supelegorreko bele-ek eta tipo bereko kondairek. Hauxe da 
lehenaren eskema: zuloko atarian kandela bedeinkatua 
izetarazi zuten artzainek, eta bertako beleak, harpean sartu 
ezinik, eraso zitzaizkien, mokoka eta frakak kentzen, eta ez 
zieten pakerik eman kandelako negar den mendrena kendu arte. 
Gogoratu behar da Pablok, nahiz eta gero hartaz ez oroitu, 
esan zuela Anbotoko Señoreak gizonak bihaltzen zituela frakak 
barik.   

Zeberioko bertsio antzeko batean, Supelegorren 
gertatuta, beleak ez baina haizea izan zen erasotzailea: 
   Entzun neuena izan zan zer: Abade bat joan zala kuebea 

errekorritan kandela bedeinkatuagaz. Eta handik urten 
euen orduan, axeak eroan behar euela. Eta gero ezin 
zituezala bereak, ba, bere lagunak topetan eudien 
kandela negarra altzetako. Pago bateri hestu eutsiela 
bera. 
 Eta gero kandela negarren bat edo topatu bazituezan ez 
bazituezan, ha axe hori paratu egin jakola eta joan zala 
abade hori bere lekura. Hor kueban zala (Etxebarria 
Ayesta, 1991: 371). 

 
Ez da inon esplizitoki esaten beleek edo haizeak 

Anderearekin zerikusia dutela eta Eulalik borobilki ezeztatu 
du, Sorgin Zulo ez baita haren egoitza; baina tipo bereko 
kondairak Supelegorren kokatzen dira usu eta Anderearekin edo 
ekaitzarekin lotuak dira. Etxebarria Ayestak (1991: 390) 
bildu batek dioenez, Orozkoko artzain bat Supelegor ondoko 
bere txabolan zegoela, ohartu zen “bere txabola ganea apurtu 
behar, eta kanpora urten eta inor ikusi ez...” Azkenean 
gogoratu zitzaion “kandelak han (harpean) hodeiagatik baten 
batek izetuta... Joan zan eta kandelok amatatu eta atera 
euezan eta atereaz nahaste-nahaste... zeinda saien moduan 
txori partidea sartu zala barrura”. Supelegorren pizten diren 
kandelak ortziaren kontrakoak dira eta sartzea galarazten 
diote txori tropari. 

Supelegorreko haizearen eta hegaztien pareko, sua 
agertzen da bertako ekaitzegileak bere burua defendatzeko 
erabilia: 
 

 La creencia de que en las cavernas de Supelegor existe 
un numen que es capaz de desencadenar las tempestades 
perjudiciales para el ganado y aun para los pastos, fue 
el motivo por el que los pastores le invitaran una vez 
al cura de Ipiña (barrio de Zeanuri) a que conjurase a 
aquel genio subterráneo. El cura subió a Supelegor e 
hizo su conjuro; pero allí se le quemó la sotana de modo 
misterioso, según aseguraba Valentín Ocerin, anciano de 
Zeanuri que murió hacia el año 1915 y, a consecuencia 
del susto, perdió pronto la vida (Barandiaran, 1973b: 
340-344). 

 
Satrustegik (1980: 111), bere iturria aipatu gabe, 

kontatzen du Supelegor ondoan bere txabola egin zuen artzain 
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bat pertsegitu zuela Andereak, bele itxuraz, eta ihes egitea 
lortu bazuen ere, handik gutxira hil zela, ikaraz.  
 

Sorgin Zuloko beleak tipoko kondairetako haizearen edo 
hegaztien erasoa zergatik den azpimarratzen du Pablok, 
Eulaliri ahantzi zaiolarik: “(Belak) ezin zirean sartu”. 
Kandela bedeinkatuak Supelegorreko “atea” magikoki hesten du 
zerrailu batek bezala, bertako biztanleei sartzea galerazi 
eta kanpoan egotera behartuz; edo, alderantzizko norabidean, 
urtetea galarazi eta barruan atxikiz, Etxebarria Ayestak jaso 
kontakizun batek adierazten duen legez. Bi artzain 
Supelegorreko harpean daude lo beren artaldeekin; halako 
batean, “tziiist” entzun eta ardi guztiak iheska kanpora; 
artzainak ardiak sarrarazi, eta ostera bere “tziiist”, 
komedia bera: gau guztia holan. Eta kontalariak gaineratu du: 
    Nik entzuteak badaukedaz hori izan zala, haiek 

(pastoreak) Abemarietak (arratseko kanpaiak) jo baino 
lehenago han kueban sartu zirealako. Eta han dagozan 
zerak, jentilak edo, honeek zerok, urtetako podererik 
ez. 
 Zer Abemarietan urtetan ei daudie eta gero 
Harrikanpaiagaz  (goizeko kanpaiak), sartu egiten ei 
dira. Eta egongo zirean mutilok (pastoreok) euren 
medailakaz edo euren gaubeko oraziñoakaz edo. Eta haxe 
bedeziñoko zeretik ezin pasatu koba barruan egozan 
jentilok. Eta entzutan eudiezan zaratok, jentilak edo 
urten gure eta ezin urtenean egozelako zirean 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 379). 

 
 
XVIII. A. 3. b. Supelegorreko beleak 
 

Sofik esandako Supelegorreko beleak tipoko istorietan 
ere azaltzen da zerrailua. Hauxe da eskema: abadeak, landak 
bedeinkatzen ibilirik, estola ahantzi zuen Supelegorreko 
atarian eta beleek ezin zuten harpean sartu; bereterrak kendu 
zuen eta berehala joan ziren danak barrura. Estola, liburua 
bezala, tresna oso garrantzitsua da ekaitzaren konjurua 
egiteko (ikus Hodeia bedeinkatzen). Sofik, Eulalik legez, 
esplizitoki ukatu zuen beleek zerikusi zutela Anbotoko 
Señorarekin; Barandiaranek haien menpekoak direla dio Pedro 
Mari Sautuaren bertsioa ematean: 

 Una de las moradas de Mari o la Dama de Anboto es, 
según la leyenda, la cueva de Supelaur (Supelegor) 
situada en el monte Itzina de Orozko. En ella suelen 
también vivir sus servidoras: brujas, laminas, diablos, 
que se muestran a veces en forma de buitres. Aparece 
esta circunstancia en las dos leyendas que apunto a 
continuación. 
 Un pastor construyó su choza cerca de Supelaur. Como 
era precavido colocó en la entrada de la cueva cruces y 
cera bendita. Mas luego le vino una banda de buitres 
que, posándose en el techo de la choza, le molestaban 
diciendo que quitase de la cueva aquellas cosas. No tuvo 
pues más remedio que quitarlas y en adelante no fue 
molestado. 
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 Aizpuruko abadea krieduagaz juan ei zan Supelegorreko 
kuebara, eta gero aiztuta librua itxi ei eban koban. Eta 
Atxulaurti bera datorrela, han goiko atxetan dana saiez 
beterik ei egozan, eta gero durundi handi bat ei zan, 
eta orduan akorda ei yakon librua kuebako urri lekuko 
baldan itxi ebala, eta kriaduari esan ei otzan juan da 
ekarteko; baña billur ei zan saiakgatik. Eta esan ei 
otzan abadiak: “ez, zuaz eta neuk jagongo dotaz onek”. 
Juan ei zan, ta libruan artu un da urten zanean, danak 
(saiak) osoan sartun ei ziran kobara (Barandiaran, 1960: 
82). 

 
Axpuruko abadea XIX. kapituluan azalduko zaigu, 

familiarren jabe gisa; baina ekaitzaren konjuratzailea ere 
badela erakusten du istoria honek. 

Oso antzekoa da Etxebarria Ayestak argitaratu duena:  
 Antxina joan zirean gizon bi ikusten Supelegorreko 
kuebea eta pastore bateri esan eutsien, ba, lagunduteko 
ha kuebea ikusten. 
 Eta ibili zirean kuebea ikusten barrutik eta urten 
euden. Eta haiek gizonak zirean apaizak, eta itxi eudien 
kuebaren atakan liburu bat ahaztuta eta etorri zirean 
Urigoitirantza. 
 Eta bide luzea egin eta gero, akordatu jakien itxi 
eudiela liburua kuebako atakan eta orduan esan eutsien 
pastoreari: 
 -Ai, ahaztu jaku liburua. Itxi dogu kuebako atakan. 
Joango zintezke eske haxe liburu ha? 
 -Ba, bai, joango naz. 
 Pastorea joan zan eta heldu zanean koba aurrera, ikusi 
eban txoriz beterik egoala ingurumari guztia eta orduan 
hartu euen liburua  eta txoriak sartu zirean kuebara 
barrura, eta etorri zan Urigoitirantza. 
 Eta esan eutsien hari gizon hari, ba zer ikusi eban 
han, eta esan eutsen: 
 -Ba, joan nazenean egon da txoriz beterik ingurumari 
guztia, txori handi batzuk izan dira eta (...) liburua 
hartu dodanean danak sartu dira barrura, kuebara. 
 Eta orduan haiek gizonak zirean apaizak eta esan 
eutsien: 
 -Klaro, honeek izan dira beste mundukoak, parte 
txarrekoak. Eta hau liburu hau dan legez misala eta 
dagoana legez bedeinkatuta, orduan ez dautse honek 
itxiten sartuten barrura. Eta zuk hartu dozunean misala, 
orduan danak sartu dira barrura (Etxebarria Ayesta, 
1991: 388).  

 
 
XVIII. A. 3. c. Ekaitz txoriak borrokatzen 
 
  Sorgin Zuloko beleak tipoko istorietan jendeek izaki 
mitikoei beren egoitzako atea hesten diete xede zehatz 
batean: “hodeiagatik” Etxebarria Ayestaren bertsioak dioenez, 
hau da, hodeia galerazteko. Ekaitzaren kontrola dago jokoan.  

Eta kandela ezarleen kontra ihardokitzen duen haizpeko 
biztanlea, haize zein bele edo sai itxuraz, ekaitza egilea da 
dudarik gabe. Haize azkarra ekaitzaren marka metonimikoa da, 
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eta hegazti handiak haren irudia metaforikoa; horrelakoak 
dira Amerikako mitoetako “thunderbird” ospetsuak, Lévi-
Strauss-en Mythologiques lanean azaltzen diren “oiseau-
tonnerre” horiek; Mandan indioentzat hauxe da belea: 
“l'oiseau qui vole au milieu des nuages et au dessus de 
l'éclair fulgurant” (Catlin, 1992 (1844): 168). Halaber 
Normandian, beleek gidatzen dute ekiatza hodeietan hegaz 
(Sébillot, 1968a: 100). Eta Euskal Herrian emankortasunaren 
gakoa daukate, euriari lotuak direla; Erronkarin eta Baxe 
Nafarroan esaten dute: “Garilean eta Abuztuan erroiak ez dira 
urik edaten. Edan balezate, ezin genuke garirik bil” (Azkue, 
1959 (1935): 101). Orozkoko Santosek iradoki du antzeko 
harreman interesgarria: saiek ez dute hodeiak hil ardirik 
jaten (Gorbeian artzain, “Bizimoduak” XII. kap.); ortzia eta 
txoriak ahaide direlako ote? 
 

Supelegorreko saiak, beleak edo haizea Anderearen 
agerkerak dira. Hura ere euriari eta uztari zuzenki lotua da 
eta, ekaitz egilearen funtzio esplizitoa betetzen ez badu 
Orozkon, tximisten artean ibiltzen da; zeru iluneko 
haizearekin batera agertzen da, edota ekaitzaren irudia diren 
beleek iragartzen dute. Are gehiago, hegazti handiekin 
identifikatua da: sai bat zela esaten baitute, zuzi piztuak 
gorputzean loturik zeramatzala, edo bele itxuraz pertsegitzen 
du artzain bat. Ulergarria da pertsonaia aireko-ktoniko bat 
eta mendiko harkaitzetako zuloetan kabia egiten duten txoriak 
batzea. Anderea bakarra eta beleak anitz izatea ez da 
arazorik, txori saldo bat, haize ufadak bezala, zenbatezina 
baita. Ez da beharrezkoa, nire ustez, txorien eta Anderearen 
arteko lotura hierarkikoa bilatzea, Barandiaranek egiten duen 
bezala (1960: 82), hegaztiak eta Anderea bat direla esan 
daiteke.  

Gorago esan dut Orozkon jendeek harreman guti dutela 
Anderearekin. Ikusiak ikusi, zehatz nezake orain harremanak 
Anderearen irudia diren beleen edo haizearen bidez egiten 
direla eta Supelegorren jazoten diren liskarrek antza handia 
dutela Pablo eta Eulaliren Anbotoko komedi-ekin, han bezala 
jendeek borroka egiten dietela izaki mitikoari. Laminen eta 
jendeen arteko enfrentamentua errepikatzen da hemen.  
 
 
XVIII. A. 3. d. Anderea konjuratzen 
 

Señora izena ez duten izakiei zuzendua da hodeiaren 
kontrako borroka Orozkon. Baina Euskal Herriko beste lekuetan 
Andereari egiten diote. Supelegorreko beleei edo haizeari 
bezalaxe eta helburu berarekin: Gipuzkoako Damari bedeinkazio 
edo gauza bedeinkatuen bidez zerrailua ezartzen diote, bere 
harpearen barnean hesten saiatuz, ekaitzik egin ez dezan.  

Arantzazuko fraileak Anbotoko Damaren Aloñako leizea 
konjuratzera joaten omen zirela dio Barandiaranek (1960: 22) 
eta, sineste hori egiaztatu ezin izan badu ere, ohi bezala 
ondorioak arriskutsuak zirela jakinarazten digu:  

 Es tradición que los religiosos de Aranzazu han solido 
conjurar las tempestades desde el santuario. Pero me 
dice un buen gizon de Oñate que, al observar que dicho 
conjuro desviaba la tempestad hacia la hondonada de esta 
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villa, suplicaron, no sé cuando, que en adelante se 
hiciesen los conjuros en la parroquia, a fin de que se 
ahuyentase el pedrisco hacia el monte Aloña. Y que hoy 
así se practica. 
 Lo cierto es que todos los años sube un religioso de 
esta comunidad al monte Aloña, y también al de Aizkorri, 
para bendecir los campos, los rebaños de ovejas, las 
chozas..., a leer los conjuros contra las enfermedades 
del ganado vacuno y lanar y contra las tempestades, mas 
no a conjurar la dama de Aloña, la cual ignoramos en qué 
sima se esconde para fraguar las tempestades 
(Barandiaran, 1960: 56).  

 
Murumendin berdin egiten da:  
 Murumendiko Dama (Bidaniako alaba omen da bera) bere 
hartzuloan danean, Santa Kurutze egunean konjuruak 
eginez gero, ez du urte hartan harririk egiten (Azkue, 
1959 (1935): 371).  

 
Baina han ere ondorio kaltegarria izan zitezkeela 

zehazten du Barandiaranek (1960: 22): Itsasondoko apeza zazpi 
urtetarik igoten zen Muruko leizera, hango Anderea 
konjuratzera; barruan harrapatzen bazuen ekaitz gaiztorik ez 
hurrengo zazpi urteetan, eta kanpoan hartzekotan, zazpi urtez 
harria inguru haietan. Konjuruaren ondorio kontrajarriak 
horrela esplikatzen ditu Hartsuagak (1987 A: 73): barruan 
harrapatuz geroz, Marik ezin du urten ekaitzak egiteko; eta 
alderantziz, kanpoan badago eta zerrailuak sartzea galarazten 
badio, inguru guztietan ibiliko da ortzika: haren hasarrea 
eta barazuza jasan behar dira Supelegorreko haize eta beleen 
erasoak legez. 

Aian artzainek berek egiten zuten konjurua, Gorbeiako 
kandela ezarleen antzera; eta pentsatzeko da haien 
“peripecias” Anbotoko komedi-en antzekoak ziratekeela: 

 En una leyenda de Aya se refieren las peripecias de una 
procesión que los pastores hacían a la cueva de Mari de 
Amboto para lograr que no cayese ningún pedrisco u otra 
tempestad que perjudicara a sus rebaños (Barandiaran, 
1984a: 136).   

 
 
 
 
XVIII. B. Zalduna eta dama 
 
 

Ortziegileen estruktura anizkorraren barnean Orozkoko 
Señoreak  osakin batzuk baizik ez ditu biltzen bere baitan: 
ezetazuna eta uzta manatzen ditu baina ez du esplizitoki 
ekaitzik egiten eta beste pertsonaia batek, zaldunak, hartuko 
du barazuza botatzeko lana. Hegaztien bitartez ikusi dugu 
Gipuzkoako Dama eta Orozkokoa berdin tratatuak direla. Orain 
Dama berarez bitartez zaldunaren eta Anderearen loturak 
aztertuko ditugu, biak konstelazio berekoak direla 
erakusteko.  
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XVIII. B. 1. Anbotoko Dama ekaitzegilea 

 
Barandiaranek Mari deitzen duen Damaren eginkizun 

nagusia ekaitza egitea da, eta orohar meteorologia 
arteztutea, hau da, lurraren emankortasuna manatzea euri 
onaren zein harriaren edo lehortearen bidez. Zentzu horretan 
oso argigarria da, Arantzazuko Ama Birginari buruz Oñatin 
kontatzen dena. Rodrigo artzainari agertu zitzaion elorri 
zuri baten gainean, eta mutikoak aterbe bat egin zion “para 
que no se nos huyera, como a los Navarros de Aralar”, haren 
premia gorria baitzuten:  
   Se cuenta que la Dama de Anboto se encerró en la 

profunda sima de Aloña, causando una sequía pertinaz de 
tres largos años, que asoló nuestra tierra; hasta que la 
Virgen tuvo en Aranzazu un techo donde guarecerse del 
agua que abundante quería llover (Barandiaran, 1961: 
31). 

 
Herria asea zatekeen Anderearen apetaz eta kasketaz, eta 

jite hobeagoko zaindaria aukeratu zukeen. Horrela, euria 
ekarrita, Anbotoko Dama ordezkatu zuen Ama Birginak, beretzat 
hartuz aurrekoari ematen zioten gurtzea. Elizaren jokutria 
igartzen da hor, ezaguna baita Arantzazuk erligio zaharra 
ordezkatzen izan duen rola: Andere bikoitzaren alderdi 
kaltegarriak (harritea, lehortea) azpimarratu zituen, hura 
desherriratu nahiz. Baina ez zuen erabat lortu, eta geroztik 
ere Anbotokoak bere indarraren frogak emango ditu, ez 
bakarrik urte txarren eragile gisa, Eulalik dioen legez, 
baina uzta onaren emaile gisa ere Barandiaranek entzun 
duenez, bikoitza izaten jarraitu baita.  
 

Zegaman ezagutzen duten Damak hiru egoitza ditu: 
Aketegin edo Aizkorrin hiru urte egiten du, Txindokin beste 
hainbeste, eta gero Anbotora joaten da, hen beste hiru urtez 
egoteko. Ekaitza egiten ikusten dutenean hauxe diote: 
“Aizkorriko Dama bere organ hodeirik hodei dabil”. Dama hori 
gizonzalea da eta, geroago ikusiko dugunez, gizon batekin 
ezkonduko da: 

 En cierta ocasión un pastor la vio pasar montada en su 
carroza conducida por siete machos cabríos, hacia la 
cueva de Aketegi. Densos nubarrones asomaban en el 
horizonte entre la montañas de Alava, cuando el muchacho 
se acercó a la cueva del antro. El espectáculo era 
fascinante. Con el peine de oro en una mano y el espejo 
en la otra alisaba su larga cabellera mientras 
plácidamente se dedicaba a tomar el sol. 
 El pastor quedó anonadado y absorto, sin poder 
pronunciar palabra. Ella dejó a un lado el peine y el 
espejo y, con amable gesto de la cabeza, le indicó que 
se acercara, y la abrazó apasionadamente. Pero la Dama, 
sin pérdida de tiempo, señalando la tormenta: 
 -Ahí están mis ejércitos y procura huir antes de que se 
hagan sentir aquí sus efectos. 
 Atemorizado contempló el joven el espectáculo que se 
avecinaba y cuando quiso despedirse de la dama, ya no 
estaba (Satrustegi, 1980: 112). 
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“Ejército” horiek uzta suntsitzen duen harria da, usu 
zaldiez itxuratua. Anderea bera da zaldia Aranon, eta Tolosan 
zaldiek eramaten dute:  

 En Arano dicen que (Mari) envía (las tormentas) de una 
sima de Mugiro y que ella cruza entonces los aires en 
figura de caballo ... 
 En Tolosa dicen que Mari, montada en un carro tirado 
por caballos, cruza los aires durante las tormentas, 
dirigiendo las nubes (Barandiaran, 1984a: 134). 

 
 
XVIII. B. 2. Zaldun eta zaldi hodeiegileak 
 

Orozkoko Sofiren Zalduna eta abadea kondairako zaldunak 
bere zaldiek herriko gari ederrak “trituratuko” zituztela 
mehatxatu zuen; eta abadeak bere liburuaren otoitzez “paratu” 
zuen harria. Zaldiek eta barazuzak harreman metaforikoa dute, 
biok uzta zapaltzen eta funditzen dutelako; aldi berean, 
metonimiaren bidez larrain lanari lotuak dira zaldiak, 
horretarako egiazko tresnak direlako, etnografiak egiaztatzen 
duen bezala (Larrain lana, “Bizimoduak” XII. kap). Gari 
jotzea, eta orohar edozein uzta lan, harriaren txikizioari 
alderatzen zaizkio, igitaiak duelarik orduan zaldien funtzio 
suntsitzailea betetzen. 

Albisturren, Anderea bere zuloaren aintzinean orrazten 
ikusi zuten eta galdetu zioten zertarako ari zen 
begitartatzen: “Gaur Naparrora noa igitara” erantzun zuen; 
eta arratsalde hartan berean harriak triskantza haundia egin 
zuen Nafarroako garitzetan (Barandiaran, 1984a: 134). 
Igitairik gabe baina berdin uztaren ondatzaile agertzen da 
Anderea Elosuan (Barandiaran, 1972: 288): uda egun bat zen 
eta paseoan zebilen apeza, emakume eder bat orrazten ari 
topatu zuenean Trukarri deitu lekuan; eskua eman zion 
musukatzera, baina emakumeak ez zuen onartu eta “laster 
suntsituko zituela gari guztiak” esanda, sutan urrundu zen; 
Anbotoko Señorea zen, eta handik gutxira ekaitz itzela jo 
zuen. 
 

Andereak berak egiten ez duenean, haren semeak 
suntsitzen ditu galsoroak, Orozkoko hodei-zaldunak bezalaxe:  

 Beasaingo Murugueneko semeak omen zion, inpernuko 
deabruarena bazan ere, neska ederra behar zuela. 
 Behin Muruan artzai zebilela, neska eder bat ikusi omen 
zuen, eserita ileak orrazten. Berarekin hizketa hasi eta 
elkarrekin ezkontzeko lana hartu. 

   Ezkondu omen ziren eta baita zazpi ume izan ere. Andra 
hori ez omen zen elizara joaten. Gizonak behin gurdian 
hartu omen zuen sokaz lotuta. Baina eliza-aurrera iritsi 
zirenean, andra hori su-ta-gar jarri eta sokak erreta 
aidatu omen zan eta Muru aldera joan. 

   Seme bat apez egin omen zan.  
   Behin Senpere inguruan anaia bat agertu omen zitzaion 

eta esan: 
   -Gari ederrak zeureak; zaldi galantak bazitiat gari 

horiek jaulkiko lituzkeenak. 
   -Bai nik ere bridak, zaldi horiek menderatzeko 

-erantzun apezak. 
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   Gero apezak bere neskari esan omen zion: 

 -Usabe gainean laino bat ikusten dezunean, deitu 
egidazu. 
 Gero, laino bat Usabe gainean agertu omen zan apeza 
konjurua egiten hasi. 
 Baino harri erauntsia hasi omen zuen. Orduan apezak 
zapatea baratzera bota omen zuen, “sartu dadila hor” 
esanez. 
 Eta erauntsi guztia baratzean erori omen zan, eta 
baratza dana triskatu; baino herriko galsoroak osorik 
geratu omen ziren. 
 Apez horrek ez omen zeukan salbatzerik, meza erdiko 
garaian hiltzen ez bazan. Eta hala, meza erdikoan, hil 
omen zuen baten batek. Hil aurretik esan omen zion: 
 -Hiltzen naizenean jarri nere bihotza intxaur baten 
gainean. Beleak eramaten badute, ni inpernuan naizela 
kontu; uso txuriak eramaten badu, zeruan naizela. 
 Bihotz hori omen zuen hark esan bezela. Bela sail bat 
inguratu omen zitzaion. Han omen zebiltzen itzulika. 
Halako batean uso txuri bat etorri eta bihotz hori 
hartuta berak eraman omen zuen (Barandiaran, 1973a: 
438). 

 
 
XVIII. B. 3. Ortzia eta apeza  
 

Corpuseko Zalduna eta abadea kondairako borroka edo 
Murugueneko bi semeen artekoa oso ezaguna da gure mitologian. 
Hartaz Barandiaranek dio (1973a: 439): “Los temas relativos a 
los hijos de Marimunduko, que forman parte de esta leyenda, 
son los mismos que en otras partes de nuestro país aparecen 
asociados a Atarrabi, a Atsular, a Mikelats y a algún otro”. 
Bere Diccionario-ko bertsioan ere Atsular eta haren aurkakoa 
anaiak dira, baina ez Marimundukoaren semeak:  

 Atxular tenía un hermano educado en la cueva del diablo 
de Zugarramurdi, pero de signo adverso (Atsularrek 
harpetik iges egin zuen baina deabruak, kako batez, 
itzala eta aztala edo takoina kendu zizkion). Un día se 
le presentó a Atxular un hombre joven de elegante 
aspecto que echando una mirada a los trigales de Sara le 
dijo: “Yo tengo buenos caballos que presto trillarían 
estas mieses”. Atxular, reconociendo a su hermano le 
contestó: “También tengo yo buenos frenos que los 
sujetarían a recaudo”. 
 Atxular dijo a su ama de llaves: “En cuanto veas una 
nube sobre Larrune, me lo anuncias”. Apareció la nube y 
Atxular corrió a la planicie de Bulentegi. De allí 
conjuraba las tormentas. 
 Como el pedrisco aproximaba, Atxular sacudió una pierna 
lanzando al aire su zapato. Este desapareció y el 
pedrisco retrocedió sin caer sobre los trigales de Sara 
(Barandiaran, 1984a: 30). 

 
Ekaitzegilearen eta apezaren lokarria ez da beti 

senidegoa. Azkuek bildu duen ondoko kondairan ekaitzegilearen 
ikaslea da Atarrabio; Erromako bidaiak apez konjuratzaileen 
airean ibiltzeko ahala erakusten digu, “Familiarrak” VIII. 
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kapituluan aztertzeko dena. Don Juan de Atarrabio, Berako 
frailea eta beste bat infernura joan omen ziren ikastera. 
Txerrenek ikas-saritzat beretako bat han gelditzea eskatu 
zien; Atarrabiok erantzun zion bere atzetik zetorrenari 
oratzeko, eta haren itzala zen han geratu: mezan, gure Jauna 
goratzean bakarrik berreskuratzen zuen Atarrabiok itzala. 
Hura gabe ez zuen beste mundura joan nahi, eta sakristauari 
eskatu zion sagara orduan hil zezan eta bihotza atera 
ziezaion: beleak eramaten bazuen kondenatua izango zen, usoak 
eramaten bazuen, salbatua; uso txuri txiki batek eraman zuen 
bihotza. Hori baino lehen, 

 Goñin abade zegoela, bazkalondoko loa egitera zihoan 
eta odeiertzera begiratuz amari erran zion: 
 -Ama, o ama: odei hura haunditzen badihoa, ostosketan 
hasi baino lehenago hots egin neri. 
 Ama zabartu zen eta berandutxo dei egin zion semeari. 
Odeia gainean zen. Lehiaka jaiki zen apeza. Goñin gari 
ederrak ziren urte hartan. Odei artetik txerrenak erran 
zion: 
 -A zer zaldiak dauzkatan hire gariak ultzitzeko. 
 Apezak, konjuruetako liburua eta kurtzea eskuan 
zituela: 
 -A zer frenoak dauzkatan hire zaldiak hezteko. 
 Zimitorio ondoan arratz-alde handi bat zan eta han 
sartu omen zen odeiartetik jaitsiriko harri guzia eta 
hala ikasleak maisua garaituta, garia osorik gorde zuen. 
 Beste behin Jaunaren argitasun bat izan zuen: Aita 
Santua Erroman bi gizatzarrekin kontsultan zegoela eta 
zerbait haren alde egin zezala. Hiru jenio zituen 
Atarrabiok bere menean, deituta  etortzen zaizkionak. 
Onena nahi zuen, Erromara gan eta Aita Santua istilu 
hartatik ateratzeko.    Jenio bat agertu zen. 
 -Zein luzez eramanen nauk Erromara? 
 -Ordu laurden batez. 
 -Ez haiz on. 
 Deitu bigarrena: 
 -Zein luzez eramanen nauk Erromara? 
 -Bost minutuz. 
 -Ez haiz on. 
 Deitu zuen hirugarren jenioa. 
 -Zein luzez eramanen nauk Erromara? 
 -Han hemen. 
 -Hi behar haut. 
 (...) Itsasoa zoazilarik Galtzagorrik, uretara egotzi 
nahi zuelako, galde hau egin zion: 
 -Nola da kristauak erraiten duzuen izen goxo hura? 
 -Arre, diablo -erantzun zion. 
  (Erromara heldu eta Atarrabiok Aita Santuaren mahaia 
neurtarazi zuen kurutze bat zuen kana batez: harekin 
zegoen infernuko emakumea aienatu zen.) 
 Erromatik etorreran sukaldera helduta bere soingainekoa 
astindu eta elurra erori zitzaion. 
 -Ama, Jakako portuetan elurra ari du. 
 -Nola dakik? 
 -Burruntzian dagoen oilar horrek kukurruku egingo duen 
baizen zihur. 



 Ekaitzegileak - 749 
 
 

 Eta kukurruku egin zuen oilar erreak eta amak orduan 
sinetsi (...) (Azkue, 1966 (1942): 69). 

 
Antzak ikusita ez da dudarik Zalduna eta abadea 

kondairako apeza eta Atsular edo Atarrabio berdinak direla. 
Eta lehenago ikusi dugunez, apeza eta haren etsai 
ekaitzegilea anaiak izan daitezke, biok Anderearen semeak.  
 
 
XVIII. B. 4. Senitarte bat   
 

Ekaitzegileak arras berdinak ez badira istoria 
guztietan, funtzio bera betetzen dute beti, eta antzeko 
moduan. Eta berdin ekaitzegileei oposatuak diren 
konjuratzaileek. Etsaien arteko aurkaritza ere beti bera da. 

Elosuako Andereak uzta suntsitzen du apeza desafiatu 
eta. Albisturkoak igitaiaz egiten du. Beasainen, Murumendiko 
Damaren seme zaldunak ordezkatzen du ama uzta jaulkitzeko 
orduan, eta seme apezak konjuratzen du anaia. Atsularren 
tradizioan ez da gehiago ama agertzen, baina beti anaiak dira 
apez konjuratzailea eta barazuzegilea. Txerren eta Atarrabio 
irakasle-ikasleak dira, aita-semeak antzekoak, beraz. 
Orozkoko zalduna eta abadearen artean ez da ahaidegorik 
azaltzen, bakarrik aurkaritza; eta gauza bera Elosuan: Andere 
triskantzailearen eta apez desafiatuaren arteko lokarri 
bakarra oposizioa da. Horrela abiapundura heldu gara berriz 
eta zirkulua hetsi da: istoriak elkarri jarraiki zakizkio 
etenik gabe eta kateak Orozkoko zaldun hodeiegilea eta 
Anderearen lotzen ditu. 

Hodeiegilearen eta apez konjuratzailearen arteko borroka 
kontatzen dute Zalduna eta abadea tipoko istoriek eta 
horretan zerikusia dute Sorgin Zuloko bele-ekin, kontua beti 
hodeiaren kontrola baita: artzainak edo apeza alde batean, 
eta bestean beleak, Anderea edo hodei-zalduna. “Odei”ri buruz 
Barandiaranek dio (1984a: 138) Mariren “genio subalterno” bat 
dela; Supelegorreko bele-sorginen kasuan bezala, ez dut uste 
inongo menpekotasunik edo nagusitasunik denik bion artean: 
baliokideak dira eta iharduera berdina dute.  

Zalduna eta abadea tipoko kondaira batzuetan esplizitoki 
azaltzen da ekaitzegilearen eta konjuratzailearen kidetasuna, 
ahaidegoaren kodeaz adierazia: etsaiak anaiak dira. Eta 
urrunago joan daiteke: Andereak ere badu konjuratzailearen 
zerbait, haren ama baita Beasainen. Ortziegilearen 
estrukturak elementu aurkakoak biltzen ditu bere baitan, 
oposatuen batasuna da beraz, alkimistek coincidentia 
oppositorum deitu zutena. Apez-sorginengan kausitu dugu 
jadanik egitura hori, eta herensugearengan ere ikusiko dugu. 
Beasaingo pertsonaien aurkaritza sintetikoa da, senitarte 
liskartsuak irudikatua; Orozkokoena antitetikoa, ez da 
etsaien arteko lokarririk aipatzen; baina haien batasuna 
igarriko dugu beste tipoko istorietan.  

Parentesi artean gogoratu behar da ekaitzegileen 
senitartean senarra ere agertzen dela noizbait, Anderearen 
paredro gisa. Anbotoko Señorak ola gizon bati esan zion behin 
nagusia Zubillagan zela “ez hartuak partitzen”, eta 
arratsalde hartan harria bota zuen Zubillagan; Barandiaranen 
ustez (1973a: 407) nagusi hori Mariren senarra zatekeen. 
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Hots, bikote heterosexuala androginiaren forma bat izan 
daiteke.  
 

Orozkoko ekaitzegileek, beraz, lotura ahulak dituzte 
beren artean, joera banatzailea eta zentrifugoa dute; 
Beasaingoa, berriz, zentripetoa eta batutzailea da. 
Estruktura bakar baten eraldaketak baizik ez dira bi egoera 
horiek, haren bi muturrak.  Zein den jatorrena galdegiteak ez 
du zentzurik, baina elkarrekin aztertzeak balio du Anbotoko 
Señorak Orozkon orain dituen ezaugarriak bere osotasunean 
ulertzeko eta hutsuneak betetzeko. Hori eginez erantzun 
dakioke Eulalik egiten duen galderari, zergatik urte onak eta 
txarrak eragiten dituen (Anbotoko komediak); seguraski garai 
batean esplizitoki ihardesten zuen mitoak, baina ez dugu hori 
egiaztatzerik.  
 

 
 
 
XVIII. C.  Hodeiaren bedeinkazioa eta abade konjuratzailea  
 
 

Zalduna eta abadea tipoko istoriak ezin dira bereiztu 
Hodeia bedeinkatu multzotik, borroka beraren bi episodio 
baizik ez direlako, nahiz lehenean hodeiaren itxura 
zaldunarena izan eta bigarrenean ahuntzena (Sofi) edo erle-
frakagorriena (Moisesek). Kondairaren eskema gogoratuko dugu. 
Eliz-portaletik abadea bedeinkatzen ari zen batean, 
bereterrak hodeiegileak ikusi nahi izan zituen apezaren 
estolari eutsiz; ikusi bai, baina hura eraman gura zuten, eta 
apezak orrazia eta zapata bota behar hodeiari bereterra 
salbatzeko.  
  Orozkon maiatzaren 3tik irailaren 14ra arte egiten zen 
hodei bedeinkazioa, eta haren garrantzia esan du Angelak, eta 
Sofik ilustratu Hodeia bedeinkatu ez pasadizoan: egin ez 
zuten urte batean gari guztiak galdu ziren. Berdin jazo 
zitzaien Bitirinekoei, Mendibe Salbatoreko Sainduari oparia 
eman ez zioten batean, laster ikusiko dugunez. Erritoa munta 
handikoa zen, are eta gehiago Orozkon, gari ugari landu eta 
hartaz harro den herrian (ikus Orozko eta Zeberio, 
“Bizimoduak” XII. kap).  

Nabaria da bereterraren eginkizuna. Sofik dio hodeia 
bedeinkatzeko sakristaua edo monagilua ezinbestekoa zela, bi 
izan behar zirela. Garmendiak (1991) Ormaiztegiko konjuru 
heterodoxoetan ere bikotea aurkitu du: “A falta de un 
sacerdote dos hombres del pueblo, uno haciendo de monaguillo 
y el otro remedando a un cura, conjuraron (...) desde el 
pórtico de la iglesia”. Gogora dezagun bigarren pertsonaiak 
duen garrantzia Supelegorreko beleak eta Sorginzuloko beleak 
gertakizunetan.  
 
 
XVIII. C. 1. Estolari eutsi 
 

Oso interesgarriak dira estolaren inguruko gora-beherak. 
Corpuseko Moisesen eta Sofiren adibideez gain, Etxebarria 
Ayestarena dugu, Olarten kokatua eta orozkoar batek esana: 
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 Udaberriko egun baten, Olarteko elex-portalean odei 
handi bat egoan egunean, urten euen abadeak 
bedeinkatuten odeia. 
 Sakristaua egoan bere ondoan lagunduten ur 
bedeinkatuagaz eta hisopoagaz. 
 Eta odeia bedeinkatuten egoanean ba sakristaua ukutzen 
abadearen estoleari eta, bedeinkatuten egoan legez, 
abadeak ezin euen berbarik egin esateko sakristauari 
kenduteko estolearen ondotik. 
 Eta orduan abadea egoan izerditan, zer ikusten euen 
ezin euela sakristaua defenditu, ze inguru guztia egon 
zan deabruz eta beste mundukoz beterik. 
 Eta ezin euen defenditu eta orduan zer egin euen: 
jaurtin eutsen zapatea abadeak beste mundukoairi, eta 
zapatea agertu zan Austigarminen, Gorbeian (Olartetik 
Austigarminera 5 km. baino gehiago). 
 Eta akabatu zanean bedeinkazinoa, esan eutson abadeak 
sakristauari: 
 -Gehiago kostatu jat zu defenditen zein eta odeia 
paretan (Etxebarria Ayesta, 1991: 389). 

 
Hiru bertsioetan desberdina da estolaren mekanismoa. 

Moisesenean antena magikoa da, izaki mitikoak ikusteko ahala 
ematen duena. Etxebarriarenean estola ikutzeak -nahi gabe, 
itxuraz- bakarrik arriskutan ezartzen du sakristaua. 
Sofirenean, berriz, beste bien elementuak biltzen dira: 
estolari eusteak ikusmena eta arriskua dakartza; eta 
paradoxikoki, arriskuaren kontrako erremedio bakarra estola 
bera da, hari finki eustea. Estolak ondorioak kontrajarriak 
ditu, galgarria eta salbatzailea; “Urten” XV. kapitulutik 
hona askotan atxeman ditugu horrelako bikoiztasunak, azkenak 
Sorgin Zuloko kandelaren edo Damaren konjuruaren eragin ona 
eta txarra.  

Objektu bakar batek ondorio oposatuak ekartzen ahal 
dituen bezalaxe, objektu oposatuek ondorio bera ekartzen ahal 
dute. Ondoko istorian Anderearen zapo-orraziak, estolaren 
antzera, apeza paralisiatzen du:  

 Cuentan en Elduayen que el cura de Itsasondo solía 
subir todos los años, el día de la Invención de la Santa 
Cruz (3 de Mayo), a la sima en que según la leyenda 
habita Marimunduko, en cuya entrada celebraba la misa y 
hacía el conjuro. Un año en que subía, como de 
costumbre, a cumplir este oficio, dijo al monaguillo que 
le acompañaba que no tomase ningún juguete de los que 
seguramente vería en la sima de Mari. A poco de empezar 
la misa, quedóse inmóvil sin poder continuar la 
celebración. Entonces preguntó al monaguillo si había 
tomado algún objeto de la sima. Le contestó que había 
recogido y guardado en el bolsillo un peine de oro que 
había en el suelo de la entrada. El cura le mandó 
arrojase aquel objeto. Sacólo, pues el monaguillo del 
bolsillo en que lo tenía, y vio que ya no era peine de 
oro, sino un sapo. Después que éste fue lanzado a la 
sima, el cura pudo proseguir la misa sin más tropiezos 
(Barandiaran, 1961: 57). 
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XVIII. C. 2. Zapata eta orratza bota 
 

Estolak eraginiko kinka larria gainditzeko zapata eta 
orratza bota ditu apezak. Orratza hodeiaren kontrako arma da 
seguraski. Alpeetako apezek (Abry, 1988), gauza bedeinkatuez 
gain, igitaia eta pioleta erabiltzen zituzten eliza aurreko 
konjurua egiteko; elur jausiak geldiarazteko ere aiztoa 
botatzen zieten. Gauza puntadunen erabilera XVII. kapituluan 
azaldu da jadanik, eta honetan ere ikusi dugu Sofiren 
bertsioko elorri-arantzek ahuntzei galarazi zietela 
bereterrari hurbiltzea; “Armak” XXI. kapituluan ikertuko dugu 
logika hori. 
 

Zapataren esangura ez da hain argia. Askotan agertzen da 
bedeinkazioari lotua, Bizkaian hasteko, Azkuek bildu duen 
zerrendaren arabera:  

 Trumoi egunetan elizpera konjuroak egitera joaten zen 
abadeak sakadiz jantzi ei eban bere oinetako bat, 
deabruak abadea bere eroan ez egian (B-a-d-l-erm-otz). 
 Neuk bost uri horreetatik baten (Ermuan) ezaguturiko 
parroko batek, holantxe uste ebala, sakadiz janzten 
zituen oinetakoak konjuru aldietan. 
 Lekeition, ni baino lehentxoagoko mutil txikiak konjuru 
egunetan elizpera joaten ziran, hantxe abadearen zapata 
bat aidean ikusiko ebala-ta. Esatea zan uri honetan 
abadeak behin, bestela txerren ezin garaituta, “eutso” 
esanda, bere zapata bat jaurti eutsala. 
 Elorrion, nire lankideari sinetsi behar bazaio, ostots 
egun batean apaiz bat konjurua egiten ari zelarik 
izerdi-patsetan ikusi omen zuen eta, txerren garaitu 
ezin zuelako, bere oski bat jarraiki ziola; eta oinetako 
hura geroztik ez zela behin ere agertu ... 
 Zeanurin (B) abadea elizati elizpera konjuruak egitera 
doanean, elizan dagozan guztiak, gazte eta zahar, bere 
atzetik joan eta zerbait errezetan egoten dira ... 
 Lekeitioko udal-artxibuan beste esku-idazki eder 
askoren artean agindu polit hau ageri da, erderaz, beste 
guztien antzera: “Con el conjuro han de tener particular 
cuidado los señores del Regimiento (concejales), así en 
que el sacristán sea puntual con la campana, como en 
asistir sus mercedes todas las veces que aprieta la 
tormenta, para que con su ejemplo acuda toda el pueblo a 
hacer oración” (Azkue, 1959 (1935): 170-171). 

 
Atsularrek, bere anaiaren zaldiak menderatzeko, berdin 

egin zuela ikusi dugu Zalduna eta abadea tipoko kondairetan. 
Baita Hodeia bedeinkatzen ere:  

 En Sara, la anciana Maria Goinetxe, de 79 años, 
domiciliada en el caserío Ezponda, me refirió en el año 
1943 que Atsular, siendo cura del pueblo, conjuraba las 
tormentas desde el campo Baratza Gibeleko Sorua, situado 
al W. de la iglesia parroquial. Un día amenazaba arrasar 
los campos una furiosa tempestad de piedra que venía del 
monte Olain. Atsular fue a conjurarla desde el sitio 
acostumbrado; mas la tempestad no retrocedía. Entonces 
Atsular sacudió violentamente el pie lanzando al aire 
uno de sus zapatos. Este desapareció misteriosamente; 
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pero la tempestad retrocedió y no causó daños en Sara 
(Barandiaran, 1973a: 444; 1984a: 30). 

 
 
XVIII. C. 2. a. Emaitza  
 

Orain arte azaldu diren istoriek ez dute igarbiderik 
ematen zapataren zergaitia kausitzeko. Bi interpretazio 
nagusi atxematen ahal dira Euskal Herriko testuetan. Lehena, 
zapata ordaina dela, bakearen truke ekaitzegileari emana. 
Andereari zor zaion tributua da Barandiaranek bildu istoria 
batean:  

 Cuando no se la obsequiaba de grado, exigía por la 
fuerza un tributo. Así cuentan en Axangiz (Bizkaia), que 
D. Faustin, cura de aquel pueblo que murió ha mas de 
treinta años, hallándose conjurando una tormenta, lanzó 
al aire una alpargata, diciendo al mismo tiempo: “ahí te 
va eso si te hace falta”. Desapareció la alpargata con 
lo cual debió quedar satisfecha la señora Mari, puesto 
que luego cesó la tempestad (Barandiaran, 1972: 298). 

 
Orozkoko bertsioetan ere emaitza dela somatzen da 

Sofiren esanetatik; artzainek zapata ekarri ziotenean hauxe 
esan zuen apezak: “Hau ez da nirea, eman egin dut eta”. 
Angelaren ustez hodeiak zapata ken ziezaiokeen abadeari. 
Badakigu deabruak aztala edo takoina kendu ohi duela, 
adibidez Atsularri bere pertsonaren truke, eta Atarrabiori: 
deabruaren leizetik ateratzean, “deabruak tiratu omen zioten 
burdin gantzo bat gibeletik eta Atarrabiori zapata-takoina 
eta itzala kendu. Geroztik zapatan takoina eman arren, beti 
faltatzen omen zitzaion” (beste bertsioetan aztala) 
(Barandiaran, 1973a: 442). Bidarraiko Harpeko Sainduaren 
kontakizunetan (Arana, 1987: 103-109) aire gaiztoak (hodeiak) 
aztala eroan zion Saindua laidoztatu zuen emakume bati, eta 
geroztik herren ibili zen, zurezko takoin bat erabiliz.  
 
 
XVIII. C. 2. b. Arma 
 

Bigarren interpretazioa da zapata ihaurtitzea hodeiaren 
kontrako erasoa dela; orratzaren esanahi bera izan lezake 
orduan, eta hala da Sébillot-en ustez:  

 On était naguère encore persuadé dans certains pays que 
le curé avait le pouvoir de détourner l'orage par des 
signes accompagnés de prières. Dans nombre de communes 
des Hautes-Alpes, au commencement du XIXe siècle, quand 
le temps était mauvais, on forçait le curé à exorciser. 
On faisait grand cas du pasteur si ses paroles et ses 
cérémonies avaient un résultat avantageux. On le prenait 
en haine si par malheur un orage enlevait des terres ou 
si la grêle détruisait la récolte. (...) Dans le bocage 
Normand, on avait autrefois recours aux menaces et aux 
violences pour contraindre les prêtres à charmer les 
orages. En Armagnac, un prêtre était réputé sorcier 
parce que, pendant plus de trente ans, il n'avait pas 
grêlé dans la paroisse qu'il desservait; plus d'une fois 
on avait vu des nuées à bandes sinistres se diviser 
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quand elles arrivaient au-dessus et aller ravager les 
coteaux voisins. (...) 
 A ces prières le prêtre joignait, en quelques pays, des 
actes matériels à l'efficacité desquels croyaient ses 
paroissiens. Lorsque la grêle ne tombait pas sur la 
paroisse, les habitants de la Montagne Noire disaient 
que le curé avait jeté son chausson en l'air dans la 
direction de la nuée. L'ancien curé de Crancé empêchait 
la grêle de ravager la commune en s'avançant sous le 
portail et en criant à l'orage de se taire, puis lançait 
vers lui sa chaussure. En Provence, le prêtre, revêtu de 
l'étole, se plaçait à la porte de l'église et commandait 
aux nuages de  s'en aller, en les gratifiant de 
qualifications peu aimables, et parfois même, il leur 
lançait, soit un bonnet, soit un soulier. Cette pratique 
est peut-être une survivance atténuée d'un acte encore 
usité pour dissiper les tourbillons, les nuages ou la 
brume, et qui consiste à les frapper; il est possible 
aussi que l'emploi de la chaussure, qui est le plus 
fréquent, soit une sorte de simulacre d'un coup de pied 
destiné au personnage, sorcier ou diable, conducteur de 
la nuée dévastatrice. (...) En ce qui concerne les 
nuages orageux, l'usage de tirer en l'air pour les 
dissiper subsiste dans plusieurs pays, et l'on assure 
que parfois les méchants qui s'y cachent en sortent 
blessés ou morts. Quelquefois ces conducteurs de nuées 
sont des prêtres, auxquels on attribue, non seulement le 
pouvoir de détourner les orages, mais aussi qu'on l'a 
vu, celui de les former (Sébillot, 1968a (1904): 100-
110). 

 
 
XVIII. C. 2. c. Oin askatua eta oskibakarra 
 

Azkuek Bizkaian bildu adibide batzuetan, apezak zapata 
hodeiaren kontra ihaurti barik “sakadiz” eramaten du; Sofik 
ere eman du zehaztasun hori, baina haren testuinguruan apezak 
bere baliabidea prest izan nahi zuela ulertzen da. Frazer-ek 
beste zerbait ikusi du jarrera horretan.  

 Divers peuples sont d'avis qu'il est grandement 
avantageux pour un homme d'aller, en certaines occasions 
importantes, un pied chaussé et l'autre non. Pourquoi 
cela? Il faut apparemment chercher l'explication dans la 
vertu magique attribuée aux noeuds; car, jusqu'à une 
époque récente, nous pouvons dire que les souliers ont 
toujours été tenus aux pieds par des cordons. Or, nous 
l'avons vu, l'action magique d'un noeud est censée lier 
non seulement le corps mais l'âme, et cette action est 
bienfaisante ou malfaisante selon que ce qu'elle lie ou 
empêche est mauvais ou bon. Par un corollaire nécessaire 
de cette doctrine, être sans noeuds, c'est être libre et 
sans entraves. (...) Nous pouvons ainsi supposer que le 
fait d'aller un pied chaussé et l'autre non était 
destiné à la fois à constituer une entrave et à mettre 
en liberté, à lier et à délier. Mais lier ou délier 
quoi? Peut être le but était-il de débarrasser l'homme 
lui-même des entraves magiques, et de les mettre à 
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l'ennemi, ou, en tout cas, de mettre obstacle à la magie 
de son ennemi; en un mot, de tenir son ennemi par un 
charme pendant qu'on restait libre soi-même (Frazer, 
1981 (1911): 662). 

 
Ekaitz kontuetan ezaguna da lotzearen eta askatzearen 

zentzua: haizea eragiteko kordoi baten korapiloak askatzen 
dituzte sorginek, eta gaztelerako “desatar los vientos” 
esakerak ideia bera adierazten du.   
 

Interpretazio horiek guztiak egiten ahal dira, elkar ez 
dutela baztertzen jakinda. Zapata eranzteko jestua aurreko 
kapituluan (XVII.) aipatutako testuinguru zabalagoan sartu 
behar dugu, lamina oilo-zangoekin eta herren edo 
oskibakarrekin batera. Zango anomalodunen multzo berean 
sartzeko dira Atsular eta Atarrabio, zapata-takoina eta 
aztala falta dutelarik. Konjuratzailearen ezaugarri lirateke 
orduan aztala edo oski falta, deabruak utzi marka. Edota 
deabru marka, jadanik ikusi baitugu apezak ez direla 
sorginengandik oso urrun, ez eta ekaitzegileengandik ere. 
 
 
XVIII. C. 3. Konjuruak, elizak, kanpaiak  
 

Hodeia bedeinkatzeko garaia “Kurtzetik Kurtzera” da, 
maiatzaren 3an hasi irailaren 14ra arte. Lehen egunean egiten 
zen Damaren konjurua:  

 Los vecino de Régil iban antes a hacer rogativas, a la 
cueva de Murumendi en época de Santa Cruz de Mayo. Si 
Mari se hallaba entonces dentro de aquella caverna, no 
caía el pedrisco en la región durante aquel año; pero si 
no estaba allí caían los pedriscos que destrozaban las 
cosechas y dejaban lisiados a muchos ganados que pacían 
en los montes. 
... 
 Según otra leyenda de Mugiro iban antes en procesión el 
3 de Mayo, a una sima de Mari, situada no lejos de aquel 
lugar, y el cura del pueblo celebraba en su entrada el 
sacrificio de la Misa. Añade la leyenda que si Mari se 
hallaba en el antro durante la ceremonia, no caía ningún 
pedrisco en la región durante todo el año siguiente. 
(Barandiaran, 1984a: 136). 

 
 

Mugiroko konjurua legenda bazen, historia diren 
erritoekin bat dator eta Euskal Herri osoan ea egundaino egin 
den hodeiaren bedeinkazioaren zentzu berean zihoan; biak 
bereiztu ezinak direla erakutsiko dute ongi dokumentatuak 
diren zenbait adibidek.   
 
 
XVIII. C. 3. a. Mendiko elizak  
 

Gure mendi tontorretako ermiten ugaritasunak 
konjuruarekin zerikusia du. Anderea bezala mendietan jartzen 
ziren fraile konjuratzaielak, etsaia hobeto kontrolatzeko 
asmoan. Baina hurbiltasun geografikoa aurkakoen arteko 
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batasunaren marka ere da. Iparraldeko eliza horien funtzioa 
aipatzen ditu Veyrin-ek:  
   (Des chapelles) bâties sur les hauteurs, à l'écart de 

toute agglomération, ne sont fréquentées, ou du moins on 
n'y célèbre la messe, que quelques jours ou quelques 
mois de l'année: telles Notre-Dame de Socorri, à 
Urrugne, Notre-Dame d'Arantza, à Ainhoa, Saint-Antoine 
de Musculdy en Soule... Plusieurs ont disparu, détruites 
par les  intempéries ou les guerres: Sainte-Barbe 
d'Ustaritz et de Saint-Jean de Luz, Sainte-Croix 
d'Olhaïn, à Sare, et le fameux ermitage du Saint-Esprit 
au sommet de la Rhune, dont l'existence est attestée 
depuis 1578. Quelques unes enfin ressuscitent de leur 
ruines -ainsi celle d'Oillarandoy au-dessus de Baïgorry, 
qui vient tout récemment d'être réédifiée- témoignant 
que le culte des hauts lieux reste toujours vivace parmi 
les Basques. Il s'agit là d'une tradition extrêmement 
ancienne. On remarque, en effet, que ces sanctuaires de 
montagne avoisinent presque toujours des dolmens, des 
cromlechs, des tumulus ou des vestiges romains, preuve 
que le Christianisme n'a fait que s'y substituer à des 
cultes païens. C'est le cas, par exemple, de 
Saint-Sauveur d'Iraty (où un tumulus rempli de grands 
ossements fut malencontreusement détruit naguère), et de 
la Madeleine de Tardets, avec son inscription lapidaire 
gallo-romaine. Jusqu'à la Révolution, la plupart des 
chapelles dont nous venons de parler étaient pourvues 
d'un corps de logis (il existe encore à Ainhoa) où 
habitait, une grande partie de l'année, un chapelain. 
Tolérée plutôt qu'approuvée par l'autorité 
ecclésiastique, la principale fonction de ces ermites, 
auxquels les Basques tenaient énormément, consistait à 
conjurer les orages et les chutes de grêle. La croyance 
populaire exigeait pour le succès de leurs exorcismes 
qu'ils eussent, autant qu'une piété accomplie, des bras 
vigoureux. On leur prêtait, en effet, de véritables 
combats contre l'Esprit malin; ne raconte-t-on pas qu'un 
jour, l'ermite de La Rhune ne réussit à écarter 
l'ouragan qu'en abandonnant au Diable l'un de ses 
souliers! Le dernier ermite du Pays Basque paraît avoir 
été Jean Beherecotche, d'Ainhoa, qui vécu depuis l'âge 
de dix-sept ans dans la chapelle d'Atsulay, deux fois 
détruite, mais reconstruite par ses soins, pendant les 
guerres de la Révolution et de l'Empire. Il mourut en 
1825 à quatre-vingts ans (Veyrin, 1955: 243). 

 
Gaur egunean ere ez da arras ahantzita kapera horien 

xedea, interpretazioak mainguak badira ere: Oilarandoikoari 
buruz irakurri berri dut hango fraileak kanpaia jotzen zuela 
harria zekarrenean Irulegiko mahastien jabeak abisatzeko! 
Gaixoak, abisaturik ere guti egin zezaketen, kanpaiak berak 
ez bazuen laguntzen... Dena den, mahatsak eta gariak marraztu 
dituzte kapera berrituan, zer babesten duen oroitaraziz. 
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Euskal Herriko ospe handiko santutegiak, jendeak 

urrunetik erakartzen dituztenak, Pirinio mendilerroko 
gailurraren azpian dira, goian baina ez tontorrean, leku 
hurbil-errazean, beren handitasunak behar duen bezala. 
Horietakoak dira Urduñakoa, Urkiolakoa, Arantzazukoa, 
Aralarkoa, Mendibeko Salbatore... Guztietako legendek eta 
irudiek Anderearen edota haren baliokidea den herensugearen 
presentzia iragartzen dute. Jadanik ikusi dugu nola 
Arantzazuko Amak lekua hartu zion Andereari. Aralarrekoan 
herensugea kalitu zuen Jondone Mikelek. Urkiolako Antonio 
Deunak herensugea dauka oinen azpian, santu horrek beste inon 
ez duen itxura. Salbatoreko elizan, aldarearen bi aldeetan, 
aurrez aurre zeuden Saindu ortziegilearen eta Jondone Mikelen 
irudiak, azken hau lapurtu zuten arte. Corpusean azaltzen da 
Urduñako Atxaren azpian den Antiguako Ama Birginaren 
santutegia, Orozkotik hurbil: handik ere herensugea ibiltzen 
zen eta aingeru batek kalitu zuen (Barandiaran, 1973b: 432); 
hots, Santosen arabera, Antiguan zuen haizpea Señoreak, eta 
handik Anbotorantza joaten ikusten zuten.  

Santutegi batzuetako bestak konjuru sasoiaren 
hasierarekin batera egiten dira, maiatzean. Urduñako 
Antiguako besta ere maiatzaren 8an da. Jondone Mikelek, beste 
hainbat santu handik legez, bi besta simetriko zituen, 
udazkenekoa irailaren 29an eta udaberrikoa maiatzaren 8an, 
konjuru garaia zedarritzen,  (Satrustegi, 1980: 127-129). 
Salbatorekoa ere maiatzean da.  
 
 
XVIII. C. 3. b. Mendibeko Salbatore 
 

Leku berezia da Mendibeko Elizagaraia edo Iratiko 
Salbatore. Hantxe kokatzen diren errito eta sinesteek 
argituko dituzte erakutsi nahi ditudan loturak. Frailearen 
bizitegia ikusten ahal da Elizari eratxekia, orain hutsik, 
eta bi errito egiten dira maiatzean. Lehena inguruetako 
artzainen “prozesione eguna” da, Salbatore (Atzentsio) ondoko 
igandean: meza ostean Mendibeko apezak “airearen 
benedikazioa” egiten du, besteak beste inguru horiek 
“ortzitik eta galernatik” begiratzeko; eta gero denak 
elkarrekin bazkaltzen dute frailearen bizitegian. Bigarren 
zeremonia Besta Berrin egiten da, ostegunean lehen, orain 
igandean: beila egiten dute auzo herritarrek, eta orduan 
ospatzen da “Saindiaren” kultua.  

Nor da “Saindia”? Cerquand-en bilduman hiru istoria dugu 
hartaz. Hona hemen haietarik bat: 

 Les gens de la maison Jauregi de Beyrie (Bitirina), 
oublièrent, il y a bien longtemps, un râteau aux champs. 
Ils s'en aperçurent le soir, en épluchant le maïs. Qui 
devait aller le chercher? Le garçon paria que la 
servante n'irait pas. La servante accepta le pari et 
partit. Bientôt elle rapporta le râteau, et le jeta par 
dessus la porte, sans entrer elle-même. 
 En même temps les démons l'enlevèrent. Au moment où 
elle était portée au dessus de l'ermitage de St-Sauveur, 
elle s'écria: “St-Sauveur, venez à mon aide!” A peine 
avait-elle fait cette prière que les démons la 
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lâchèrent. Elle tomba sur des broussailles, au col 
St-Sauveur. 
 C'est là qu'on avait d'abord établi une petite chapelle 
qu'on a ensuite transportée un peu plus bas pour la 
mettre à l'abri du vent qui l'endommageait. 
... 
 Les femmes de Beyrie, aux approches de l'Ascension et 
de la Fête-Dieu, époques du pèlerinage de Saint-Sauveur, 
font une collecte dans la paroisse et en envoient le 
produit à Mendive pour payer une messe et des cierges. 
Si l'envoi était interrompu, Beyrie courait le risque 
d'être ravagé par la grêle. Il y en a eu, disent les 
femmes, plus d'un exemple  
...   
 Les enlèvements à travers les airs ne sont pas rares 
dans les légendes classiques. Borée, les harpies, les 
vents en sont les auteurs. Des divinités de même nature 
n'auraient été déplacées sur les hautes plates-formes où 
se dressent les ermitages de Saint-Sauveur et de 
Saint-Antoine, et on peut remarquer que les vents et 
leurs effets sont indiquées deux fois dans la légende, 
sans conter le rapt aérien. 11 On déplace la chapelle, 
trop exposée au vent; 21 Beyrie est dévasté par la 
grêle. C'est en ce sens qu'il faut comprendre (...) les 
démons (Cerquand, 1884-85). 

 
Barbier-ek ere ematen du neska horren bahiketaren eta 

Salbatoreko beilaren berri, eta erakusten du ohidura ez zela 
batere aldatu, Cerquand-ek 35 urte lehenago deskribatu 
zuenetik:  

 Depuis tout temps, chaque année, à Beyrie, en dehors de 
toute immixtion du clergé, il se fait, “pour les frais 
de Saint-Sauveur et de Chaindia (Saindua, neska 
bahituaren irudia)” une modeste collecte, fidèlement 
envoyée là-bas, au curé de Mendive, chapelain de Saint-
Sauveur. Deux fois, dit-on, ils manquèrent à la 
tradition, et deux fois (...) la moisson fut hachée par 
la grêle à Beyrie (!). C'est dire que la tradition fut 
aussitôt reprise, et vivement!... M. l'abbé Erriest m'a 
dit savoir, que l'année dernière encore, en 1920, Beyrie 
adressait sa collecte habituelle (cinq ou six francs, 
tout au plus). Mais il m'a fait savoir en même temps un 
détail qui a vraiment de la saveur. Les habitants de 
Beyrie lui écrivaient que: “sans suspecter précisément 
aucun des mandataires, pour plus de sûreté cependant, 
ils enverraient désormais leur offrande en un 
mandat-poste Beyrien” (Barbier, 1921: 428). 

 
Ez da dudarik Salbatoreko Sainduak ortzia manatzen 

duela. Haren istorian agertzen diren elementu asko ezagun 
ditugu jadanik: Cerquand-ek haizea eta ekaitza aipatzen ditu; 
baita Bitirinekoek Sainduari eskaintza ez egiteak harria 
ekarri ziela, Sofiren Hodeia bedeinkatu ez kontakizunean 
letxe. Ekaitzegile hau ez da mendiko harpean bizi, kaperan 
baizik, eta konjuratu orde sosak eta loreak eskaintzen 
dizkiote, elizakotu delako. Integrazio horren adierazteko 
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“saindu” izena eman diote. Baina ikusiko dugu, haren 
jatorriak Anderea dela salatuko du. 
 
 
XVIII. C. 3. c. Beste hainbat konjuru 
 

Aintzineko garaietan, udaberri erditik eta maiatza arte 
dana zen konjuru, bedeinkazio eta errogatiba. Errito horiek 
guztiek, Anderearen harpekoak, Salbatoreko airearen 
benedikazioak zein Orozkoko hodeiaren bedeinkazioak funtzio 
bera zuten: ekaitza ekiditea eta uzta jagotea. Baxe Nafarroan 
gaur egunean ere egiten dira, eta ez bakarrik Salbatoren. 
Bankan (Baigorrin) eta inguruko hainbat herritan San Markeko 
prozesionea eta errogatibak ospatzen dira, Atzentsio 
aintzineko egunetan: herriaren mugako hiru gurutzetara joaten 
dira eta airea bedeinkatzen du apezak, bereziki aire-
gaiztotik (ortzitik) begiratzeko.  

Urigoitiko sakristauaren alabak bezala, Ahatsako 
(Garazi) Bazkazane auzoko serorak, Mailuisak (1990ean hilda), 
kanpaia jotzen zuen ekaitza zekarrenean. Azken urteetan, 
adinekoa zela-eta, ba omen zuen kable bat elizako kanpaitik 
bere oheraino ezarria, gauez ere bere lana egin ahal izateko. 
Diotenez, bere herria ongi begiratzen zuen, baina Lekunberri 
aldera igortzen zuen harria, hangoak ez baitzituen begiko... 

Nafarroa Garaiko konjuruek ere sekulako garrantzia 
zeukaten, Satrustegik dioenez (1980: 99-109): errito 
publikoak ziren eta kanpaiak jotzen zituzten apezak bere 
otoitzak esaten zituen bitartean; Apirilaren 25ean, San Mark 
egunean, hasten ziren Letania Haundiak; leku askotan, 
maiatzaren 3ko Gurutzean hasten ziren solemneki gorrina eta 
beste izurriteen kontrako bedeinkazioak; prozesioan ur 
bedeinkatua eta, hisopo gisa, elorri zuria eramaten ziren: 
landare hori ez zela xiripaz hautatua igartzen dugu. Apezarik 
gabeko metodoak bazituzten herritarrek ere ihurtzuria eta 
harria uxatzeko: Luzaide aldean tiroak botatzen zizkioten 
ekaitzari, bai eta gatza edo zahia, aleak bilduz denbora gal 
zezan kalterik egin gabe. Halere, apezak zuen eginkizun 
handiena: “conjurar era pues la carga que más rigurosamente 
pesaba sobre el cura y se le criticaba si no lo hacía” 
(Satrustegi, 1980: 108).  

Frantziako apezek ere ardura hori zutela erakutsi du 
Sébillot-ek (1968a: 101-123), eta erritoek zerikusia dutela 
errogatibekin bai helburuaz eta bai garaiaz, Atzensio 
inguruan giten baitziren. Van Gennep-en ustez oso zaharrak 
dira: 
   Que les Rogations, ou processions de trois jours dans 

les champs, avec bénédictions et prières, pour obtenir 
leur fertilité et leur préservation, soient l'une des 
plus anciennes cérémonies agraires de l'Europe, est un 
fait qui a été mis en lumière pour la plupart des 
régions christianisées par un grand nombre de 
folkloristes et d'ethnographes. Ici la théorie de la 
survivance semble valable (Van Gennep, 1949: 1637). 
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XVIII. D. Antagonismoa eta identitatea 
 
 

Zalduna eta abadea tipoko istorietan coincidentia 
oppositorum egitura aurkitu dugu, bi moduz gauzatua:  
1) ekaitzegilea eta konjuratzailea bat dira, anaiak diren 
ber;  
2) ekaitzegilea bikoitza da, Anderea bi anaia etsaien ama 
delako. Hodeia bedeinkatu kondairetan aurkakoen batasunaren 
hirugarren modua aurkitzen dugu: 3) apez konjuratzailea 
bikoitza da, bere baitan ekaitzegilea ere badaukala; orain 
ikusiko dugu nola. Lehenago hodeiaren kontrako borrokaren 
egitura aztertuko da, gero apez konjuratzailearen 
bikoiztasuna, Anbotoko Anderearen eta abadeen arteko simetria 
eta, azkenik, testuinguru horretan Donibaneko erritoek 
hartzen duten zentzua. 
 
  
XVIII. D. 1. Borrokaren egitura 
 

Hitz gutitan kontatuak dira Orozkon Anbotoko Señoraren 
agerraldiak: Sutan pasatzen deitu ditudanak esakerak dira 
kondairak baino areago: izaki mitikoa urrundik ikusia da eta 
jendeengandik oso aparte egoten da, uztan eragina badu ere. 
Anbotoko komediak, Supelegorreko beleak eta Sorgin Zuloko 
beleak istorietan giroa aldatzen da, ekaitzegileekiko 
harremanak badira, gatazkak. Berdin Zalduna eta abadea eta 
Hodeia bedeinkatu istorietan, bigarrena emozioz betea dela, 
bereterra arrisku bizian eta abadea izerditan. Borroka 
kontakizunak luzeagoak dira eta ipuinen egitura dute, 
laminenak bezala bi protagonista nagusien etsaigoaren 
inguruan eratuta. Artzainek beleen kontra izetu kandelek eta 
apezak hodeiaren kontra egin konjuruak helburu bera dute, 
ekaitza menperatzea. Baina haien amaiera desberdina da, 
beleak garaileak dira eta hodeia garaitua. Borrokaren 
egituragatik eta garaipenaren aldizkatzeagatik, laminen 
istoriekin aldera daitezke: 

- Beleen kondairetan jendeak joan dira ekaitzegileen 
kontra, Supelegorreko edo Sorgin Zuloko haien egoitza 
hestera; baina hegaztiek ihardoki eta jendeek amore eman 
behar dute, atea libre utzi. Orrazia lapurtua-n, jendeek 
laminei orrazia lapurtu eta haien mehatxuen aurrean itzuli 
behar izan diete. Batzuetan herioaz edo madarikazioaz 
ordaintzen dute jendeek beleei edo laminei egindakoa.  

- Hodeiaren kontuan alderantziz da, ekaitzegilea jendeen 
uzta mehatxatzen. Jendeen heroia den apeza nagusitzen zaio 
bere armak erabiliz; Lamina zauritua-n ere lamina garaitua 
izan da.  

Jende eta izaki mitikoen arteko erreziprozitate bera 
dugu laminen zein hodeiaren kondairetan. Itxuraz, konstante 
bat da istorien amaierak neutralizatzeko jokaera. 
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XVIII. D. 2. Konjuratzailea eta konjuratua 
 

Mariren Hodeia bedeinkatu bertsioan, Olarteko eta San 
Juaneko apezen xedea ez da barazuza geldiaraztea, baina haiek 
gura duten tokian botaraztea, basoan, kalterik egiten ez duen 
lekuan. Hori da konjuru formula zenbaiten helburua. 
Barandiaranek (1984a: 150) Orendaineko etxanderearena 
azaltzen du: “Carga Murumendi, pasa Orendaindi, descarga 
Gorrimendi”; berdina aipatu du Caro Barojak (1962: 325) ohar 
hau eginez: “Hacía que la tormenta siguiese su rumbo sin 
descargar ante Orendain y hacia la parte pedregosa e 
inhabitada de la montañas de Navarra”. Oreindaineko anderea 
zintzoa zen eta onerako bakarrik erabiltzen zituen bere 
ahalak. 

Alabaina, harria mendi aldera bidal dezakeenak berdin 
bidal lezake auzoaren baratzera, eta horretarako propio 
eginak dira formula zenbait, hala nola Satrustegik (1980: 
106) bildu dituenak, Iruzozkiko erretoreak esanda bata: 
“Arrasa la Francia y a Italia también / A Aoiz y Iruzoki 
déjalos con bien”; edota Otxagabian erabilita bestea: 
“Fundica la Francia, Valcarlos también / Libérame Aezkoa y 
Muskilda también”. Jadanik ikusi dugu gorago Armagnac-eko 
apezak bere herritik desbeideratzen zuen hodeia auzoen 
mahastietara joaten zela: “not in my garden”. Bazkazaneko 
Mailuisak gurata igortzen omen zuen harria auzo herrira. 
Etxeko konjuratzaile, kanpoko ekaitzegile.  

Peña Santiagok apez barazuzegile baten berri izan du: 
 En Jacoisti (...) oímos la historia en la que se cuenta 
que visitando el padre Esteban de Andoain la población 
de Lumbier, unas cuantas personas le arrojaron piedras. 
A esta actitud repuso el famoso capuchino diciendo: 
“Piedras me tiráis, piedras tendréis”. Y aquel mismo día 
se desencadenó una terrible tormenta de pedrisco sobre 
este población navarra y sus tierras (Peña Santiago, 
1989: 61). 
 
Ekaitzegile jaioak dira Sébillot-en bilduman agertzen 

diren Frantziako apez batzuk:  
 On attribue aux prêtres en Berry, dans l'Eure-et-Loir, 
en Anjou et dans plusieurs pays un rôle analogue à celui 
des sorciers; dans l'Indre, on croit voir parfois dans 
le nuage dévastateur la forme du prêtre qui conduit la 
grêle. En Eure et dans l'Orne, au moyen de certaines 
formules magiques tirées du bréviaire, le curé de la 
paroisse peut s'élever dans les nuages et faire tomber 
la grêle sur les champs de ceux qu'il veut punir.  
... 
 Quelquefois ces conducteurs de nuées sont des prêtres, 
auxquels on attribue, non seulement le pouvoir de 
détourner les orages, mais ainsi qu'on l'a vu, celui de 
les former. Dans l'Eure et dans l'Orne, on croit que 
l'on peut forcer le curé tempestaire à retomber sur le 
sol en tirant avec une balle bénite sur le nuage qui lui 
servait de domicile; en Berry, quand les fruits de la 
terre ont été ravagés par la grêle, il est rare que les 
paysans ne racontent pas que, dans telle paroisse, une 
balle ayant atteint la nuée en fit tomber un ou 
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plusieurs prêtres, dans les poches desquels se 
trouvaient une grande quantité de grêlons. En 1866, 
après un orage, un fermier affirma à A.-S. Morin qu'un 
de ses voisins avait vu un curé perché sur un des nuages 
et versant la grêle; le campagnard tira un coup de fusil 
dans le nuage et vit en sortir un corbeau percé d'une 
balle: le curé, se sentant blessé mortellement, s'était 
transformé en cet oiseau noir. (...) En plusieurs pays, 
quand le ciel est noir on dit qu'il va tomber des curés; 
en Hainaut qu'il va tomber une averse de curés. (...) Au 
XVIIIe siècle, on disait: “le temps est bien noir, il 
pleuvra des prêtres” (Sébillot, 1968a (1904): 100-110). 

 
Azken adibideek egiaztatzen dute konjuratzailea ekaitza 

ere dela, aurkakoen bikoteko kideak bakar baten bikoiztea 
direla. Eta berriz gogoratu aurkakoen batasun hori bi erara 
formulatzen dela: senitarteko kide oposatuak (ekaitza eta 
konjuratzaiela) bat dira eta, aldi berean, kide bakoitza 
bikoitza da. Esan nahi baita, Mariren bi seme etsaiak bat 
direla, Atsular edo Atarrabio eta zaldun-txerrena bat direla, 
konjuratzailea eta hodei konjuratua bat direla, Anderea eta 
haren konjuratzailea bat direla. Eta ez dugu harritu behar 
horrelako egituraren errekurrentziaz, jainkotasunaren 
ezagugarria da-eta, Eliade-ren ustez: 

 Le mythe révèle, plus profondément qu'il ne serait 
possible à l'expérience rationaliste elle-même de la 
révéler, la structure même de la divinité, qui se situe 
au dessus des attributs et réunit tous les contraires. 
Qu'une telle expérience mythique ne soit pas aberrante, 
nous en avons la preuve dans le fait qu'elle s'intègre à 
peu près universellement dans l'expérience religieuse de 
l'humanité, voire dans une tradition aussi rigoureuse 
que la tradition judéo-chrétienne. Yahvé est bon et 
coléreux en même temps.  (...) La coincidentia 
oppositorum est l'une des manières les plus archaïques 
par lesquelles se soit exprimé le paradoxe de la réalité 
divine (Eliade, 1975 (1949): 351-352). 

 
Ohartzekoa da halere oposatuen batasuna ez dela 

kontakizun bakoitzean argi eta garbi azaltzen, nahiz eta 
multzoaren egitura sakoneko konstantea izan. Horrela, apez 
konjuratzailea ekaitzegile bilakatzen denean, beste norbaitek 
beteko du haren konjuratzeko funtzioa; baina horrek ez du 
zalantzan jartzen pertsonaiaren oinarrizko bikoiztasuna. 
Egitura bikoitza hain da azkarra, apeza ere kutsatu baitu, 
ontsalaz erabat konjuratzailea izan behar lukeen pertsonaia 
kristaua.  
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XVIII. D. 3. Anbotoko Señorea eta abadeak  
 

Orozkon ez dugu aurkitu Anbotokoa eta konjuratzailea 
aurrez aurre jartzen dituen kontakizunik, eta ezin dugu 
Anderea / apeza bikotea aurkeztu. Baina bi pertsonaien 
trukagarritasuna azaltzen da Etxebarria Ayestaren bildumako 
bi istorietan, Zeberiokoa bat, bestea Orozkon kokatua eta 
zeanuritar batek esanda. Bietan Señora teknika emaile edo 
kentzaile gisa agertzen da, eta eginkizun bera bete dezake 
fraileak. Hona lehena:  

  Eta gero... errotari batek egun baten esan euela: 
 - Mekaguen la Señora de Anboto. 
  Eta Anbotoko Señoreak errotea paratu egin eutsola. Eta 
joan zala konfesetan abade baten gana ha errotaria, eta 
esan eutsola (abadeak): 
 - Anbotoko Señoreari bota izango deutsozu maldesiñoren 
bat! 
- Ene, ba, bai; baten esan nenduen: “Mekaguen la Señora 
de Anboto”. 
 - Ba, haxek paratuta daukazu errotea; eta joan eta 
parkeske eskatu egiozu. Baia leizara sartzen zarenean, 
sartu zaitez aurrerantza eta urten egizu osterantza, 
ezpabere asgarratu eta bera dagoen baino barrurago 
eroango dautsu eta kondenatuta paratuko zara. 
 Eta joan zan, eta parkeske eskatu eutson aurrean 
belauniko paratuta. Eta esan eutson errotea andando 
iminteko berari. Eta (Señoreak) bai, iminiko eutsola eta 
joateko atzera eta andando egongo dala. Eta gizon horrek 
atzerantza urten euen; baia esan eutson Anbotoko 
Señoreak: 
 - Baten batek ondo kontsejatuta etorri zara, 
osterantzean neu baino barrurago paratu beharko zenduen 
eta (Etxebarria Ayesta, 1985: 155 eta 1991: 343). 

 
Bigarren kontakizuna oso antzekoa da, eta errotaren 

lekuan burdin-ola daukagu:  
 Urigoitin azpian dagoen Olarten egin eudien olea. 
Orduan munduan ez egoen fraikerik (frailerik?) ez ezer. 
Eta hantxe harria egoan burdinea edo egiteko, eta 
fundatu euen olea. Eta olea fundatu euen lekuan ipini 
eudien itzelezko errueda handi bat, egurrezkoa, ha olea 
mogitako. 
 Hasi zirean ba beharrean hasteko, eta ipini eudien ola 
hori eta ezin eudien mogitu ezertara bere. Eta baten 
batek esan eutsela: 
 -Hori ola hori mogidu behar badozue, porsiakaso, 
Anbotoko Señoreagana joan behar dozue kontsulta bat 
hartzen, ea zelan mogidu leien.  

   Eta ugazabak (propiedadun bat izango zan, eta bera 
beldur eta...) errentadorea agindu euen. Eta 
errentadorea joan zan Supelegorgo kuebara Anbotoko 
Señoreagana, eta Anbotoko Señoreak ei eukan alboan 
herri-zekor bat itxunda, eta bera goruetan ei egoan 
seguru. Eta 
 -Hementxe nator, ba! 
 -Zer dakarstazu ba -kontestatu eutsola. 
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 -Kontsulta batera nator -eta esan eutson- Urliak 
Olarteko zerak (nagusi bat izango zan, lehenagokoa) olea 
egin dau, eta ezin dau mogidu. Eta baton batek esan 
dautse ba zer, hori ola hori ea zelan mogidu leien, 
kontsultetako Anboto Señoreagaz. 
 Eta Anbotoko Señoreak esan eutson zer: 
 -Hau ola hau mogidu egitea gure badozue, urlia 
konbentoko superiorragana zoazie, eta haxek esango 
dautsoe. Zer hori ola hori zuek daukazue bendezidu barik 
(zer fraikek eta honeek, autoak eta barkuak eta honeek 
bendezidu ez dira egiten?). Eta horrek ola horrek ezin 
dau mogidu, deabruak dauka deteniduta. 
 (Anbotoko Señoreak Sagardoa atera zion. Eta gizonak 
edan baino lehenago “Jesus” esan zuen, eta Señoreak esan 
zion basua eramateko, basu hura bedeinkatu zuelako, eta 
“honegaz lehen badaukat penitentziengandik handiagoak 
daukadaz”.). 

   Eta joan zirean konbentuko superiorragana eta etorri 
zen superior hori eta estolea ipini, bere jantzia zertu 
eta hasi zen bere bedeinkazinoa botaten. Eta 
tu-rru-mu-tu ikaragarrizko bategaz hasi zan horrenbeste 
egurreko erruedea bueltaka. Danak ikaratuta, eta 
superiorrak esaten eutseen: 
 -Ez beldurtu, ez beldurtu, ez beldurtu. 
 Eta azkeneko burrundada bategaz joan zan handik deabru 
hori. Eta esan eutsen superiorrak: 
 -Ikusten dozue? Zuek lehenengotan bendezidu bazenduen, 
beharra hasi orduko, hau mogidu egingo zan ondo. Baia 
tira, orain segidu ola honegaz, zer egon da deabruak 
deteniduta. 
 Zu, baliteke horreek egiak izatea, ezta? (...) Ara, 
sinestu gure ez dituenak bere, han daukeez oraindio 
karren han Olarten aldibateko olaren antigualeko zerak, 
harriak. Signifikazinoa hantxe eukingo daudie 
(Etxebarria Ayesta, 1978: 115 eta 1991: 379). 

 
Bi istorietako Anbotoko Señorearen eta frailearen 

simetria harrigarria da. Lehenean fraileak aholkatu dio 
errotariari Anderearengana joateko, eta Andereak errota 
ibilarazi. Bigarrenean -Orozkokoan- Andereak aholkatu dio 
olagizonari frailearengana joateko, eta fraileak ola 
ibilarazi. Elkarren arartekoak dira frailea eta Anbotokoa. 
Edota, Orozkoko kondairak ulertarazten duenez, Anderea zen 
herriaren aholkuemailea frailerik ez zen garaian: denbora 
historikoa da bi pertsonaien simetriaren ardatza. Bien artean 
etsaigo izpirik ez da, haien iharduera ez da elkarren 
aurkakoa, elkarren laguntzekoa baizik.  
 
 
XVIII. D. 4. Axpuruko abade kondenatua 
 

Kondairan honetan ere ikusten da Orozkoko Señoraren eta 
apezaren parekotasuna biok, airean ibiltzera kondenatuak izan 
baitziren. Hots, Axpuruko abadea konjuratzailea da, eta 
konjurua egiten agertu zaigu gorago, Barandiaranek argitaratu 
Supelegorreko beleak edastian. 
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Mari Heleneren bertsioan, mezako sagaran zenean erbi-
txakurren atzetik abiatu zelako kondenatu zen apeza betiko 
haien atzetik ibiltzera zeruan zehar. Angelaren ustez meza-
liburua zabalik utzi zuen eta horrela sorginak libre ibiltzen 
direlako.  

Apez kondenatuaren “ekaiztasuna” aztertu aintzin beste 
alderdiari begiratuko diogu, hildakoen troparekin duen 
loturari. Etengabe nahasten da Espainiatik Eskandinabiara eta 
XI. mendetik hona hedatze handia eta izen asko izan duen 
tradizio batekin (Ginzburg, 1992: 113): “armada furiosa”, 
“Hellequin-en konpainia”, “infernuko ehiza”, “ehiza basatia”, 
“arimen tropa”, “Arturo erregearen ehiza”... Hona Sébillot-ek 
dioena:  

 A de rares exceptions, les personnages qui conduisent 
ces chasses sont des maudits. (...) Les personnages qui 
prennent part à ces chasses expient des actes 
sacrilèges, plus rarement des cruautés. (...) Ils sont 
punis par où ils ont péché, et doivent poursuivre sans 
relâche (...) un gibier (...) qu'ils n'atteindront 
jamais. 
 En Gascogne le roi Artus, étant à la messe le jour de 
Pâques, entendit au moment de la consécration, les 
aboiements de sa meute qui avait lancé un sanglier. Il 
sortit de l'église, mais à peine fut-il dehors que le 
vent l'emporta dans les nuages avec ses chiens, ses 
chevaux et ses valets qui sonnaient la trompe; il 
chassera jusqu'au  jour du jugement. (...) Une légende 
basque attribue le même sacrilège au roi Salomon (...)  

(La ressemblance avec des cris d'oiseaux) a pu 
contribuer à faire donner le nom de chasse à des troupes 
d'âmes de diverses natures qui traversent le ciel en 
longues théories plaintives... Ce sont des enfants morts 
sans baptême. 
 En Périgord (...) une dame blanche était à la tête de 
ce cortège, elle sonnait de la trompe. (...) Dans le 
Jura une dame qui conduit la chasse à travers les nuages 
(...) a une robe blanche (Sébillot, 1968a (1904): 165). 

 
Gogora dezagun Anbotoko Andereak ere baduela zerikusia 

hilekin. Arima erratua bezala dabil Mari Heleneren bertsioan, 
eta Zeberion (Etxebarria Ayesta, 1991: 341) gizon batek zioen 
Señoreak “urtetan eutsiela kandela berdeakaz eta kateak bere 
tarraz”, hildakoen antzera. 
 

Ekaitzera itzuliko gara. Orozkoko Angelaren ustez abade 
kondenatuak ez du zerikusirik ekaitz edo haizearekin eta 
kometa bat zatekeela gaineratu du, usu Andereari buruz esaten 
dena. Jose Marik dio hiru laino multzo bezala ikusten zela 
zeruan, eta lainoetan ibiltzen da Jesus Etxebarriaren 
Anbotoko Dama (Sutan pasatzen). Hainbat bertsiotan haize eta 
euriarekin batera azaltzen da. Zeberioko “Abade-txakurrak” 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 344) kondenatu eta “gero ibilten 
zirean gauetan axea egiten euenean, axea eta euria eta 
afruntua zenean”. 

Berdintsu da Gipuzkoan, Peña Santiagok bildu kondairan: 
 Habíamos cruzado el macizo de Izarraitz. (...) Llegamos 
a la venta de Ziolar. (...) Uno de mis compañeros 
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comentó el fuerte viento que se había desencadenado en 
el atardecer, tan fuerte que en el bosque se asemejaba a 
silbidos.  
 Un hombre que estaba también merendando en una mesa 
próxima se volvió hacia nosotros y nos dijo: 
- Bai, Ehiztari Beltza izango zen, bere zakurrekin ote 
zioana. Nik ere orain dela zenbait gau aditu nuen. 
 Aquel campesino creía en la existencia del Ehiztari 
Beltza, y luego contó haberlo escuchado más de una vez, 
y haber oído sus silbidos y los ladridos de sus perros 
mientras cruzaba el cielo entre la tempestad (Peña 
Santiago, 1989: 82). 

 
Errenterian (Garmendia, 1991: 53), Pisti Joan deitzen 

diote eta, kondenatuz geroztik aidean dabil, sutan eta ezin 
pausatuz. Anderea bezalaxe. Pertsonaiaren istoriaz Etxebarria 
Ayestak egin bilduman (1995: 17-32), Zeanuritar batek ikusi 
zuen “euria eta haizea sano” ari zuenean, eta Andereari 
alderatzen dio: “Anbotoko Señorea be, ha be kastigatu eban 
(Jainkoak)”. Lan berean aipatzen den Velascoren bertsioak 
dioenez, ekaitza eta haize bortitza denean entzuten da 
abadea. Amezketan, “donde le llaman Mateo txistu, el paso de 
éste va seguido de una tempestad que dura por lo menos quince 
días” (Barandiaran, 1984a: 174). Gorago ikusi denez, Otxandio 
ondoko Olaetan diote (Azkue 1959 (1935): 368): “(Mari 
Urrakaren) lengusu Juaniko Txistu abadea da eta ehiztari 
handia”.  

Gainera, konjuratzailea eta Atsular tipoko apeza da 
Arrasateko “Martin Abade”:  

Ikaste handietako gizona zala. (...) Deabruen artean 
bera eta beste lagun bik aldikada baten ikaste gehiago 
egiten zerautsen. (Azken egunean deabruak haietarik bat 
behar zuela, Martinek bere atzekoari eusteko esan. Eta 
itzala kendu zion Txerrenek, baina gero hasarreturik):  
 - Zaldizko talde bat ekarriko dostat nik hiri, lur 
guztiak galduko dituana. 
- Baita nik barriz oinezko taldea agertuko joat hire 
kaballeria hori galtzekoa. 
 Harria jausi zan hodeiatik. Martin abadeak konjurua 
eginda areka batera jaurtigi eban harri-erauntsi osoa.  
 (Ihiztaria zen Martin. Behin, mezako sagaran zenean, 
txakurrak intzirika erbiaren atzetik zebiltzala asmatu 
zuen, eta erbiari jarraika joan zen.) Harrezkero hor 
dabil galditu bagarik. Gau batzuetan bere moduko 
argitasun bat ikusten dogu hodai-gainean eta aize-
txistua lakoxea entzun be bai (Azkue, 1966 (1942): 241). 

 
 

Martin abadeak bezala Axpuruko abade kondenatua-k 
aurkarien batasuna egiaztatzen du: izen bera du Supelegorreko 
beleak kondairako apez konjuratzaileak eta Axpuruko abadea 
eta krida-ko (ikus “Familiarrak” VIII. kap.) apez sorgin 
familiardunak. Hiruren identitatea ikusirik, apez 
kondenatuari buruz galdera hau egin daiteke: Axpuruko abadea 
familiardunak ez ote zuen jadanik “deabruzko” zerbait airatu 
zenean? Edota ez ote zen kondenatu bere familiar 
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propioengatik? Galdera bera egingo da Anbotoko Andereari 
buruz.  
 
 
 
 
XVIII. E. Anderearen jatorria 
 
 

Hiru aldiz bakarrik entzun ahal izan dut Orozkoko 
Señorearen biografia, eta hiruak dira desberdinak. Etxebarria 
Ayestak Orozkon bertan bildu duena ere kontuan hartuko dut, 
harekin alderaketa interesgarriak egin daitezkeelakoan. Lau 
horiek izango dira hurrengo sailean aztertuko diren 
Anderearen jatorri tipoak: 

- Lehena Baranbion entzun du Mari Helenek (Karitaterik 
ez): anderea Kristok kondenatu zuen, limosna ukatu ziolako.  

- Bigarrena Pablo eta Eulaliren Familiarrengatik 
kondenatu da: neskazahar batek kondenatu zuen bere 
familiarrak emanez.   

- Hirugarrena, Orozkokoa baina lan honetako corpusean ez 
dena, Amak madarikatu izenburuaz azalduko dudana: amak 
madarikatu zuen, beti orraztatzen ari zelako.  

- Laugarrena Sofiren Elizara ez: senarrak eraman zuen 
bortxaz elizara eta emaztea sutan ihes egin zuen.  

 Lau tipoek, desberdinak izanik ere, ezagugarri 
amankomuna daukate: Anderea airean atseden gabe ibiltzera 
kondenaturik da, gehienetan bere etxeko edo senide baten 
gaitik.  
 
 
XVIII. E. 1. Kristok kondenatu anderea  
 

Karitaterik ez da Anderearen jatorriaren lehen tipoa, 
eta hartan zuzenki lotua da ekaitzarekin. Haren “pekatua” eta 
zigorra, abadearenak legez, giro kristauan kokatuak dira: 
Anderea bilakatuko zen emakume aberatsak Kristo eskaleari 
limosna ukatu zion eta harek kondenatu zuen mendirik mendi 
ibiltzera, tximisten artean, arima erratu bat bezala. 

Abegi txarraren zigorra Duvoisinen “Athano” kondairan 
azaltzen da (1974: 61) eta gai oso hedatua da Europako 
folklorean, gehienetan laku baten sortzeari lotua:  

 On raconte en France et dans les pays de langue 
française un grand nombre de légendes sur les 
circonstances merveilleuses qui ont présidé à la 
naissance des lacs. (...) Les plus répandues rappellent 
deux thèmes anciens bien connus: celui de la gracieuse 
fable de Philemon et Baucis (Ovide, Métamorphoses, 1. 
VIII, 625). (...)  
 Les traditions appartenant à la série que l'on peut 
appeler la punition du refus d'hospitalité sont surtout 
populaires dans les pays montagneux, où la charité à 
l'égard des passants a toujours été considérée comme un 
devoir sacré; c'est pour l'avoir méconnu que des 
villages alpestres et pyrénéens furent ensevelis sous 
des avalanches ou des éboulements (Sébillot, 1968b 
(1904): 388). 
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Euskal Herrian ere badugu tradizio hau, Zuberoako 
Urdinarbe Etxekortian den urmaelari buruz. Ezagunagoa da 
Biarritzeko aintziraren legenda, Barbier-ek bildua (1931: 71) 
eta Sébillotek (1968b: 393) aipatua. Jesus eta Jondone Petri 
Euskal Herrian zebiltzan eske; Biarritzeko Negreze auzoan 
inork ez zien ostatu eman, ogia egiten ari zen emakume txiro 
batek baizik. Haren etxean lo egin zuten, eta gau hartan 
sekulako ihurtziriak izan ziren: euri pesiak, haizea 
zirimolaka... Biharamunean, urak suntsituak ziren toki 
hartako etxeak eta jendeak oro, salbu ostatuz egon ziren etxe 
zahar hura. Gau hartan egin aintzira handiaren bazterrean 
ikusten ahal da etxea oraino.  

Aintzirak ekaitzarekin zerikusia baduela erakusten du 
Negrezeko istoriak. Herensugea ikertzean ikusiko da Biarnoko 
Pirinioetako sugetzarra ere zuzenki lotua dela bertako 
lakuei. 
 

Karitaterik ez tipoko Anderearen sorrera zigor batean 
oinarritua da, kutsu moralista du. Engoitik aztertuko 
direnetan, aldiz, ez da giro kristaurik agertuko eta 
Anderearen kondenaren zioa ez da “pekatua” izango, baina 
bestelako arazoa, nahiz eta batzuetan deabruak izan 
airatzearen gauzatzaileak. 
 
 
XVIII. E. 2. Ugazandereak kondenatua: deabruak eman neskari  
 

Gogora dezagun Familiarrengatik kondenatua kondaira: 
Andere izango dena neskame zegoen neskazahar familiardun 
batekin eta ugazandereak, bere familiarrengatik hil ezin 
paratu zenean, kridari eman zizkion, esanez handik landa 
airetik ibiliko zela; eta hala izan zen, inoiz gelditu gabe 
Supelegorren zazpi urte egiten du eta Anboton beste zazpi. 
Bertsio hau ezin dugu bereiztu berriemaile berak esaneko 
Jakoa istoriatik (“Familiarrak” VIII. kap.): Jakoa ere beti 
airean ibiltzen zen bere aitak, hiltzen ahal izateko, 
prakagorriak eman zizkiolako. Ohargarria kondaira hauetan 
kondenatua biktima moduan agertzen dela errudun baino areago.  
 

Nik dakidanez, Orozkoko bertsioan bakarrik azaltzen dira 
prakagorriak Andere eragile zuzen gisa. Horrek ez du esan 
nahi istoria hau hapax interpretatu ezina dela edo besteekin 
inongo harremanik ez duela. Abadianoko Muntxaraz etxean 
kokaturik bada Anderearen jatorriari buruzko kondaira eta 
hartan ximelgorriek gauzatzen dute krimen baten kondena:  

 Un rey de Navarra dijo: “Casaré a mi hija con quien 
venza en lucha a un negro de mi corte. Se presentó para 
la lucha el señor de Muntxaraz y venció al negro. Se 
casó luego con la infanta y el matrimonio se instaló en 
su palacio de Abadiano. Tuvieron hijos e hijas. El mayor 
era Ibon y Mariurrika la menor. Aquél iba a heredar la 
casa; por eso era odiado por Mariurrika. Esta organizó 
una gira a Amboto en la que, entre otros, estaría Ibon. 
Comieron en el monte y Mariurrika hizo que le sirvieran 
mucho vino a su hermano. Este, vencido por el vino 
durmió en el campo. Mariurrika, ayudada por una criada, 
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le empujó y le precipitó peñas abajo. Allí murió Ibon. 
Mariurrika volvió a Muntxaraz y dijo a su padre que Ibon 
había muerto en Amboto a consecuencia de una caída en el 
peñascal. Pero su conciencia le acusaba. Aquella noche 
aparecieron en Muntxaraz los ximelgorri o genios 
diabólicos. Desapareció Mariurrika. Desde entonces 
habita en Amboto unas veces y en Sarrimendi otras. Se la 
ve atravesar los aires en forma de ráfaga de fuego 
cuando se traslada al monte Oiz (Barandiaran, 1984a: 
147; 1973a: 397). 

 
Ximelgorriak eta Orozkoko prakagorriak izaki berdinak 

dira, eta biok airearazten dute neska bat herio baten 
testuinguruan. Familiarrik gabeko bertsioa bildu du Arrazolan 
Goroztizak:  
 

 Muntxarazen erregea egoala, seme-alaba bi ei eukezan 
hango erregeak. Semearentzat ei zan erriñu guztia. Eta 
ez ei egoan diru asko arrebearentzat. Egun baten 
arrebeak nebea eroan ei eban beragaz Anbotora eta han 
bota ei eban (horregaitik dau izena Anboto). Gero 
Andastora joan ei zan eta han estu aurkitu ei zan 
(horregaitik Andasto) (Goroztiza, 1978). 

 
Neba amildu zuen neskarengan Anbotoko Komediak 

kondairako Anderearen joera aurkitzen dugu: jendea 
“despeñatzea”.  

    Muntxarazgo dorreari buruz Iturrizak XVIII. mendean 
aipatu legenda batean ez da krimenik aipatzen, baina bai 
heriotza bat:   Durangoko Ibar-Jaungoan Muntxaratz 
izendun mazmarro-etse handi eder bat dago, erderaz Torre 
de Muntxaraz deritxona. Naparroako errege-alaba Andra 
Urraka hangoxe jaunagaz hamabigarren mendearen azkenean 
ezkondu zan. Gizon hau Muntxaratzen hil zanean, bere 
alarguna gau baten inork bere nora ez ekiela, igesi joan 
zan. Laster herriari buruan sartu ei jakon Andra Urraka 
Anbotoko hartzulora bizi izatera joan zala. Iturrizak 
(Historia de Vizcaya, libro II, 213 or.) dakar ezkontza 
honen barria. Labayruk (tomo I, 168 or.) egia ete 
zalakoa dino (Azkue, 1959 (1935): 368). 

 
Familiarrak XIX. kapituluan aztertuko baitira, orain 

Anderearen jatorrian duten eginkizunari bakarrik begiratuko 
diot, Familiarrengatik kondenatu kondairakoak ekaitzegilearen 
(Anderearen) eragileak dira; baina Moisesen Hodeia 
bedeinkatu-ko prakagorriak ekaitzegileak dira beraiek: 
ekaitzegileak bere burua eginarazten du. Airekotasuna da 
izaki horien eitea: airean ibiltzen dira, jendeak, abereak 
eta gauzak airetik eramaten dituzte. Hemen ere eramaile gisa 
hartuko ditut, ugazanderearen familiarrek neskamea “eraman” 
zutelakoan, nahiz eta Orozkon inoiz ez duten aditz hori 
erabili, ezpabere “kondenatu”: “kondenatu zen, (...) zoruan 
paretako zerik ez eukan” (Pablo), “hagatik kondenatu zen, 
(...) beti aidan” (Eulali). Kondena familiarren emateak 
eragin du, eta familiarrei “deabruak” ere deitzen baitiete, 
gertakariaren egitura laburra hau da: deabruak nori eman, 
hura deabruek eraman (airetik). Eskema horretan oinarrituz 
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alderatzen ahal diogu Anderearen jatorri tipo hau hirugarren 
tipoari, askoz ezagunago eta zabalduagoa dena.  
 
XVIII. E. 3. Amak madarikatua: neska deabruari eman 
 

Hirugarren tipoan (Amak madarikatu) amaren biraoak 
sortarazi zuen Anderea. Etxebarria Ayestak jaso duen bertsio 
honetan airetiko joan-jinak baino areago bi kobazuloetako 
egotaldiak azpimarratzen dira. Barriemailea Domingo Arroita 
da, Orozko Aranekoa, Eulaliren izeko Juana Larrearen senarra.  

 Egoten ei zan beti orraztuten, eta amak bota ei eutson 
maldizinoa: 
 -Hik joan beharko dona kueba batera. 
 -Anbotoko kueba baten sartu eta hantxe euren bizimodua, 
hantxe eroango dozu zuk, Anbotoko kueba baten sartuta. 
 Eta gero, haraxe joan behar dauela eta haraxe joan 
behar dauela. Eta han zazpi urte egon eta gero ama joan 
zan bisitetan, zer jaten dauen eta, preguntatu eta... 
Eta, ba, topetan dauena, ba, muzkerrak bere topetan 
zituela, muzkerrak; eta muzkerrari narrua kendu eta 
okelea ederra, ona eukiten daudeela, eta parrilla ganean 
erre -parrillea han ei eukan berak eginda parrillea- 
haren ganean erre eta jaten dauela; eta ogia bere baten 
batzuk eroaten dautsiela ogi zatitxuak bere, eta halango 
gauzatxu batzuk, eta hantxe... 
 -Hemen beti ez zagoz ondo, hemetik ez zagoz ondo! 
 Eta barriro bota ei eutson maldezinoa han kueba hartan 
ez: beste lekuren batera hil egitea gure ei euen, hil 
daiten; eta joan ei zan Gorbeiara, eta Gorbeian bere 
gero pastoreak Gorbeian laguntan ei eutsien; batzutan 
eroaten ei eutsien gaztaia bere, putxea (gaztanbera) 
bere bai, eta gatzura bere bai egarri daukanean, eta 
holangoxe gauzak. Eta han beste zazpi urte; baia zazpi 
urte egiten zituezanean zerean, Gorbeian, urte txarrak 
etorten ei zirean. 
 Gero ama horrek bisitatu ei euen barriro, urte txarrak 
direala eta barriro. Beste maldezino bategaz bota ei 
euan Anbotora: 
 -Hi lehengo lekuan hobeto hago eta haraxe joan behar 
dozu, ala, ala, a ver tragetan (akabetan) bazara. 
 Eta atzera haraxe. Gero Anbototik Gorbeira ibilten zala 
eta lelengo Anbotoko atxean zazpi urte, gero Gorbeian, 
gero ostera bere Anbotora eta gero holan dabilela esaten 
eudeen, urte askoan holan ibili zala. Orain ez dakit 
bizi bada (Etxebarria Ayesta, 1982: 143; 1991: 384). 

 
Amaren aiherkundea da hemengo elementu deigarria: harek 

esplikatzen ditu kondenaren zehaztasunak, zergatik Andereak 
ezin zuen leku batean egon, eta azpimarratzeko da horren 
kontrapuntua den artzainen eta jendeen errukia. Beste 
zehaztasun bati ere ohartuko gatzaizkio: alaba beti orrazten 
egoten zelako hasarratu zela ama.  

Tipo honetako bertsioak oso ugariak dira, andana bildu 
ditu Barandiaranek, Gipuzkoan bereziki. Orozkoko bat bada, 
hartan ere amaren madarikazioa baita kondenaren eragilea:  

 Anbotoko Señorea lehen neskatila izan zala esaten 
daube. Amagaz hasarratuta “anega bat indaba gorrik 
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garauten dauken beste urtetan airetan ibiliko al haz” 
maldizinoa bota eutson amak. Ordutik aurrera 
Supelegorren zazpi urte eta Anboton beste zazpi urte 
egiten dabela esaten daube (Barandiaran, “Mari el genio 
de las montañas” in 1972: 282-84 eta 1973a: 367-407). 
 
Etxebarria Ayestak bildu du berrikiago (1991: 390) 

bertsio bera orozkoar batengandik: “anega-indabeak garauten 
dauken beste urte egin behar dauela (Señoreak) aidean esaten 
eudien, erretan, gure zaharrek, bai su eta gar ibili behar 
dauela”, Itzinako Supelegorretik Anbotora. Ez du esaten 
zergatik eta nork bota zion madarikazioa.  

 Familiarrengatik kondenatu-an bezala, Eskoriatzako 
batean (Barandiaran 1973a: 398) inon gelditzeko ezina 
iragartzen da: “Ez al hau hartuko gehiago ez zeruak eta ez 
lurrak” esan zion amak beti bere burua apaintzen ibiltzen zen 
alabari, eta horregatik beti airean dabil. Airea -eta hartan 
dabilena- lurraren eta zeruaren artekoa da; eta airea bezala 
mendia: Aizkorriko Dama “ez zeruan eta ez lurrean ez diñe 
ametitzen eta Aizkorriko zuloan sartzen dun” (Satrustegi, 
1980: 112).  

Hainbat bertsiotan deabruak burutzen du etxekoaren 
madarikazioa eta harek deiturik eraman du neska airetik. 
Ondoan azalduko direnak Barandiaranek argitaratu ditu eta, 
alferrik ez luzatzeko, haren izena gabe dataren erreferentzia 
bakarrik emango dut. Oñatin (1973a: 405) diote Anbotoko 
Señorea Aramaiokoa zela eta amak hasarrean esan ziola 
“eramango al zutela demonioek aidean”. Oñatiko bigarren 
batean (1973a: 407) alaba oso txarra zen eta amak esan zion 
maldiziñoz zer izango zen: geroztik Anboton dago eta haizpean 
sartzean tximistak egiten ditu. Eta Oñatiko hirugarren 
bertsioan (1972: 283) ama zen gaiztoa: alabatxoari esan zion 
“deabruak eramango al hau” eta, deabruak hartuta, Aloñako 
Gaiztozulon bizitzen zela gero. Zerainen (1973a: 400) 
erauntsi zakarra ari zuelarik amak ganbarako leihoa hesteko 
agindu zion alabari; harek ezetz, eta amak “deabruak eramango 
al zutela” bota zion; orduan joan zen neska eta deabruak 
leihotik eraman; Aralar, Aizkorrin edo Anboton dabil eta 
artzainek ikusi dute, beste neska batek orraztatzen duela. 
Amezketan (1973a: 403), amak “etsaiek eramango al haute” 
esan, eta su eta gar izkutatu zen neska: Aralar, Aizkorri eta 
Murumendin batetik bestera dabilenean tximistak ikusten dira. 
Amezketako beste batek dioenez (1962b: 115), jai egun batez 
Iraregiko alabari amak “goazen mezetara” esan eta alabak “ez 
noa”; eta amak berriz: “Bertan hagoala ba; ni mezetatik 
itzultzerako inpernuko deabruak eramango al hau”, eta behi 
gorri batek eraman omen zuen. 

Beste multzo batean tximistak du deabruen lekua. 
Mutiloan (1972: 282) “que te lleven los rayos” bota zion amak 
alabari. Zegaman (1960: 25), beti orrazten ari zen alabari 
“ojalá te lleven mil rayos” esan zion amak, eta neska 
desagertu zen ileak garretan zituela; geroago, Aizkorriko 
artzain bati urten zitzaion harpetik, gorpuezur itxuran 
(Aizkorriko Dama zen), eta esan zion amaren madarikazioagatik 
han bizitzera kondenatua zela. 
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Etxeko baten biraoa jasan dutenen zerrendan bere lekua 
du Salbatoreko Sainduak. Gaiztoak neska eramateko 
arrazointzat haren parioa eta diru gosea aipatzen dituzte 
bertsio gehienek, baina Barbier-ek beste zehaztasun bat 
ematen digu: mutilak neskari jaurti zion “deabruak ereman 
baleza bederen”, eta orduan izan zen airetik bahitua, 
madarikatua izan eta. Ondorioz haren patua beti airean 
ibiltzea izango zatekeen, Anbotoko Anderea bezala, Salbatorek 
salbatu ez balu. Sainduaren istorioa Anderea sortzeko 
prozesua bera da, salbu gauzatu gabe etendurik gelditu zela. 
Beti ere, ekaitz dibinitate bihurtu zen neska, eta gisa 
horretan eman diote kultua.  
 
 
XVIII. E. 4. Eman eta eraman 

 
Etxekoaren madarikazioa prakagorrien emateari pareka 

dakioke, bi gertakariek azaletik elkarren antza haundirik ez 
izan arren, egitura mailan oso lotuak direlako. Ikus dezagun 
lehenik zer testuingurutan eramaten duen deabruak neska 
arestiko adibideetan. Eskuarki neska beti orrazten azaltzen 
da, horregatik hartua izango dela-edo adierazteko; baina 
amaren gorrotoa ere agertzen zaigu Orozkoko Arroitaren 
kondairan. Oñatiko bertsioetan, berriz, behin alaba da 
gaiztoa, behin ama.   

Desobedientzia da bahiketaren zioa Barandiaranen ustez 
(1973a: 378): “Sugaar et les autre génies du gouffre (Mari) 
sanctionnent certaines fautes, particulièrement la 
désobéissance aux parents”; eta hori erakusteko kontatzen du 
nola amak agindu zion alabari neskame zegoen etxera 
itzultzeko, jaiegun bat sortetxean pasatu; alabak obeditu ez 
eta amak madarikatu zuen; orduan neska abiatu zen eta bidean 
Sugaarren Agamundako leizean amildu zen. Istoria honek, nire 
ustez, ez du egiaztatzen Barandiaranen interpretazioa, 
neskak, gogo txarrez bada ere, obeditu egin zuen, eta halere 
desagertu, amaren biraoa betez. Berdin da Zeraineko 
adibidean, arestian zitatua: alabak azkenean obeditu zuen, 
eta deabruak eraman zuen, ama madarikatzaileak agindu bezala. 
Alabaren “erruak” ez baina amaren biraoak dakar kondena. 
Biraoak hitz sakratu eta magikoaren indarra dauka: esatea eta 
gauzatzea elkarrekin doaz.  

Hots, biraoaren edukina emaitza bat da. “Deabruak 
eramango al hau” esaterakoan, amak eman egin dio deabruari 
alaba. Hala egiaztatzen du Sarriko bertsio batek 
(Barandiaran, 1973a: 398): amak alaba eman zion deabruari 
errekako ura bere etxe ondora ekartzearen truke, eta laster 
Mariurrikak bere zulotik atera eta neska hartu zuen. Amak 
eman eta deabruak eraman, hori da gertakariaren eskema.  
 

Familiarrengatik kondenatua kondairan ere donazio baten 
ondoan eramana izan zen neska. Hartan ez da madarikaziorik 
baina bai haren aztarna, zertara kondenatuko zen iragarri 
baitzion ugazandereak neskameari; ondorioz, airean su eta gar 
ibili zen, honetan bezala. Berdin da, beraz, ugazandereak 
neskari familiarrak ematea zein amak neska deabruari ematea. 
Emate-aren inguruan uztartzen eta giltzatzen dira Anderearen 
jatorriaren bi tipoak. Baina emate horiek ez dira identikoak, 
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elkarren aldakinak baizik, Lévi-Strauss-ek (1985: 167) 
“bihurketa” (“torsion”) deitzen duen aldaeraren bidez. Honela 
formula daiteke laburzki:  

-Familiarrak (deabruak) neskari eman eta neska airetik 
abiatu da. Deabruak nori eman, hura deabruek eraman. 

-Neska deabruari (tximistari) eman eta neska airetik 
abiatu da. Deabruari nor eman, hura deabruak eraman. 

Funtzioak (ematea, eramatea) eta pertsonaiak (emailea, 
emana, eramailea) gurutzatuak dira bi gertakarietan, 
bihurtuak. Ondoan ikertuko dugun Anderearen jatorriaren 
laugarren tipoan ere jarraiko da bihurketa hori.  
 
 
XVIII. E. 5. Elizara eroan  
 

Sofik esan zuen Anderearen jatorriren laugarren tipoa 
(Elizara ez): Señora bilakatuko zenak ez zuen elizara joan 
gura eta hestuta idiakaz eroan zuen senarrak; baina barrura 
ez sartzearren, su eta gar ihes egin zuen, eta sutan ibiltzen 
da geroztik. 

Aurreko bi tipoen eretzean desberdintasunak badira: 
neskaren lekuan emazte ezkondua dugu, eta Andere bilakatuko 
da ez amaren madarikazioagatik baina senarraren 
bortxakeriagatik. Oso ugariak dira tipo honetako bertsioak 
Gipuzkoako Murumendiko Damari buruz. Hona lehen adibidea:  

 Murumendiko dama senarrak gurdi batean zeraman behin 
elizara. Bera gurditik atera zanean, aidean zihoala, hau 
esan zuen: “Txomin, Txomin Muruko, zazpi seme mundurako, 
bat ere ez zerurako” (Azkue, 1959 (1935): 371). 

 
Barandiaranek kondaira andana bildu du (1973a: 400-407), 

haietarik batean, ihes eginda, Murumenditik Aizkorrira 
ibiltzen da emaztea. Luzeago bat ikusi dugu gorago (1973a: 
438), Zalduna eta abadea kari: Beasaingo Murugueneko semeak 
neska eder bat aurkitu zuela ileak orrazten Murun eta harekin 
ezkondu; baina ez omen zen elizara joaten, eta gizonak 
gurdian lotuta eraman zuen; emaztea su eta gar Muru aldera 
joan zen. Jarraian Mariren bi semeen arteko borroka kontatzen 
du istoriak.  

Kondaira hauetaz hauxe dio Satrustegik:  
 Aquí se da, sin duda, un motivo superpuesto, adicional, 
que refleja el conflicto religioso entre las antiguas 
creencias y el cristianismo. Puede significar la 
resistencia del mundo tradicional a la aceptación del 
Evangelio; o la marginación efectiva de los esquemas 
antiguos que quedan excluidos de los cauces de la 
iglesia (Satrustegi, 1980: 116). 

 
Eritzi honen zuzena ukatu gabe, ohar zerbait egin behar 

zaie mitoen interpretazio historikoei, ez berez faltsuak 
direlako, baina gure artean hartu duten lekua handiegia 
delakoan, haietaz  aseturik edo, gehiago bilatu gabe bertan 
uzten delako azterketa. “Truketak” XVII. kapituluan izaki 
mitikoen bukaerari buruz esandakoen harian, hemen oharraraz 
nezake motiboaren mamia ez dela “adizional”, eta hauxe da 
arrazoia: mamia elizaren eta Anderearen etsaigoa baino areago 
senarrak bortxaz eramatea da. Egintza hori orokorrago den 
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motibo baten modalitate bat baizik ez da: izaki mitikoari 
afruntu egitea edo tabu bat haustea, kasu honetan jasan ez 
dezakeen gauza baten aurrean jartzea.  

Motiboa kristianismoa baino zaharragoa da, eta Laminaren 
amorantea-n ikusi dugu aski zabaldua dela, Thompson-ek 
erakusten duenez: C 31.4. 1: Tabu: Scolding supernatural wife 
(Melanesian, English, Swiss); F 302.6: Fairy mistress leaves 
man when he breaks tabu. Debekuaren haustea (emaztea elizara 
eramatea edo emaztegaiaren oinei begiratzea) da funtsezko 
gertakaria. Motibo melusiniar honek bukaera desberdinak izan 
ditzakeela ohartu gara, eta Orozkon berriemaile berak ematen 
dizkigu bi: batean laminaren senargaiak du ondorioa jasaten 
(herioa), eta bestean emazteak du etorkizun izugarria; baina 
beti izaki mitikoen jendeekin lotzeko xedearen porrota da. 
 

Anderearen jatorriaren laugarren tipo hau aurreko biekin 
alderatuz gero, berriz atxematen dugu Andere izango dena 
airean abiatzen dela ahaide edo etxeko batengatik. Baina 
gertakarian parte duten pertsonaiak eta haien egintzak doi 
bat aldatu dira: Ugazandereak familiarrak eman edo amak 
madarikazioa bota orde, senarrak bortxaz erabili du emaztea; 
eta emazteak, familiarren hartzailea eta neska madarikatua ez 
bezala, bere baitarik joan da airetik, deabruak eraman gabe, 
Orozkoko bertsioan bederen.  

Alabaina, emaztearen joatea eramatearen baliokidea da 
Zaldibiako bertsio batean (Barandiaran, 1973a: 401): senarrak 
lotuta elizara eroan eta emazteak esan zuen: “Demonioak 
eraman nazala ni!”; eta etsaiak eraman. Amak alabari esandako 
birao bera du emazteak bere buruari ihaurtiki. Gertakari hau 
emate / eramate giltzan formulatzen badugu, eskema honetan 
laburtzen da: senarrak elizara eraman zuelako, bere burua 
deabruari eman egin dio emazteak, eta deabruak eraman egin 
zuen. 
  Baina bertsio gehienetan emaztearen joatea dugu, eta 
eramatea senarrak egiten du, ez deabruarengana baina elizara. 
Bi lekuak antitetikoak direlako elizari antideabru izena 
ematen ahal zaio, eta senarraren egintzari eroatea deituko 
diogu, deabruaren eramateaz berezteko. Orduan hauxe da 
laugarren tipoko eskema: senarrak elizara eroan duelako, 
emaztea airetik (deabruari) joan da.  

Gorago egindako bigarren eta hirugarren tipoetako 
eskemei laugarrenekoa alderatuz, azken honen egitura besteen 
inbertsioa dela agertzen da, egintza faktitiboa gertakariaren 
lehen atalera aldatu dela. 

-Familiarrak (deabruak) neskari eman eta neska airetik 
abiatu da. Deabruak nori eman, hura deabruek eraman. 

-Neska deabruari (tximistari) eman eta neska airetik 
abiatu da. Deabruari nor eman, hura deabruak eraman. 

- Emaztea elizara eroan eta emaztea airetik abiatu da. 
Antideabruari (elizara) nor eroan, hura deabruari joan.  
 

Eskema horretan deabruari emateak eta antideabrura 
eramateak ondorio bera du; esan daiteke emaztea jadanik 
“deabrutua” zela, deabruaren eskusartzerik gabe airatu baita. 
Horregatik elizak ez dakarkio onik, Kakoerrekan su eta gar-ko 
kondenatuari habituak bezala; orain, konjuratu orde, 
ekaitzegilea sortarazi du.  
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XVIII. E. 6. Andere bilakatu ala berbilakatu?  
 

Airetik joan aintzin ere iragarria zen emaztearen 
“deabrutasun” zerbait: ez zen elizara joaten, eta hori 
sorgingoaren marka da gure testuinguruan: Sofik berak beste 
bi kasu aipatu ditu, Peñako sorgina eta Hil ezin istoriako 
neskazaharra; (“Familiarrak” VIII. kap). Karitaterik ez 
kondairako andere aberatsak ere Kristorekiko etsaigoa 
erakusten du. 

Andere izango naturaz-gaineko eitea egiaztatzen dute 
hainbat kondaira melusiniarrek. Gorago azaldu Muruguenekoaren 
emazte ederra deabruarena zen, eta beste bertsio batek 
(Barandiaran, 1972: 293) zehazten du jadanik Murumendiko Dama 
zela ezkondu aintzin eta berriz Murumendira itzuli zela 
airetik abiatu zenean. Oso antzekoa da XIV. mendean Pedro de 
Barcellos konteak bere Livro dos Linhagens-en Bizkaiko jaunen 
naturaz-gaindiko etorkiaz kontatzen duena:   

 Era Don Diego López de Haro muy buen montañero, y 
estando un día en la parada aguardando que viniese el 
jabalí, oyó cantar en muy alta voz a una mujer encima de 
una peña. (...) Y ella le dijo que era mujer de muy alto 
linaje, y él le dijo que puesto que era mujer de muy 
alto linaje, que casaría con ella, si ella quisiese, 
porque él era señor de aquella tierra; y ella le dijo 
que lo haría, pero con la condición de que le prometiese 
no santiguarse nunca, él se lo otorgó, y ella se fue 
luego con él. Esta dama era muy hermosa y muy bien hecha 
en todo su cuerpo, salvo que tenía un pie como de cabra. 
 Vivieron gran tiempo juntos y tuvieron dos hijos, varón 
y hembra, y llamose el hijo Iñigo Guerra.  
 (Egun batez don Diego zinatu zen bazkaltzen ari zenean 
bere familiarekin, eta haren emaztea berehala) saltó con 
la hija por la ventana del palacio, y fuese para las 
montañas, de suerte que no la vieron más ni a ella ni a 
su hija. 
 (Geroago, Diego Lopez preso zelarik, Iñigo Guerra, 
haren semea, bere amarengana joan zen mendira aholku 
bila. Amak zaldi miresgarri bat eman zion: egun berean 
harek eraman zuen bere aitaren presondegiraino, 
Toledoraino, baita, aita askaturik, biok ekarri berriz 
herrira, gautu baino lehenago) (Barandiaran, 1984a: 
132). 
  
Amak madarikatu neskatilarengan ere badira naturaz-

gaineko aztarnak: beti orrazten egoten da, laminak eta 
Anbotoko Señora legez, Eulalik Orrazia lapurtu-an esan duenez 
(“Laminak” VI. kap.). Hain zuzen, laminen adatsak errekako 
urarekin duen lotura sinbolikoa aipatu dut. Hots, 
ekaitzarekin ere lotua da ilea; Frazer-ek dioenez (1981 
(1911): 639-40), orraziko biloek euria, ortzia eta kazkabarra 
eragin ditzaketela sinesten da Zelanda Berrian; Tyrol-en ere 
pentsatzen zuten sorginek ile moztuak erabiltzen zituztela 
barazuza egiteko; Eskozian, berriz, indar horren alderdi 
baikorra erabiltzen dute legortearen kontra. “Eraikitzaileak” 
XX. kapituluan ikusiko da ilearen, uraren eta sugearen arteko 
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harreman hestua. Hiru elementu horiek aurkitzen ditugu 
Anderearengan; eta orrazten den neskatilak ekaitz, suge eta 
Anderearekin zerikusia baduke.  

Neska madarikatuaren eta deabruzko emaztearen arteko 
lotura egiten duen bertsio interesgarria bildu zuen Azkuek 
Zeanurin: 

 (Zeanurin diotenez) zazpi urte Anboton eta beste zazpi 
Oizko kobau baten egoten ei da. Lazkaon jaio ei zan. 
Nebarrebak zirean. Gaztetxo zala, kobau bateko andra 
bategana eroaten eben bere amak. Aitak “hoa elizara” 
esan arren, amak elizarako egunetan beti kobaura eroaten 
eban. Bere nebea abade egin zan. Ez zala elizara joaten 
jakin ebenean, burdi baten sartu eta lotu eta elizpera 
eroan eban neba abadeak. Sakristeian estolatara zan 
artean, bere arreba gaiztoa su eta gar burdian bertan 
aidean joan zan. Ordura ezkero hor dabil Mari Urraka 
(Azkue, 1959 (1935): 367 eta 1966 (1942): 437). 

 
Zeanuriko senitartean senar elizkoia eta emaztea 

elizkontrakoa ditugu, Elizara ez tipoan bezala; baina hori 
Andere-gaiaren gurasoak dira, eta bortxazko eroalea neba 
abadea da (gogoratu Atsular-Mikelats anaia aukakoak). Andere-
gaia neska bat da, Amak madarikatu tipoan bezala, baina ama-
alaben artean banatua da eliza maite ez duen emaztearen rola. 
Eta nik bilatzen dudana: airatu baino lehenago hartzuloko 
joera eta elizarekiko ezinikusia zituen alabak: amaren eta 
kobauko andrearen eraginaz jadanik “deabrutua” zen neska. 
Gauza bera aurkituko dugu laster Melusinaren kondaira 
klasikoetan.  
 
 
 
XVIII. F. Melusina 
 
 

Anderearen jatorriaren laugarren tipoak (Elizara ez) 
Melusinaren legenda aipatzera eramaten gaitu nahi-ta-ez, bien 
antza oso nabaria baita. Hainbat motibo amankomun izateaz 
gain (tabu haustea, mezara ez joatearren airatzea...) 
istorien egiturak ere parekoak dira. Le Goff-en (1977) lanean 
finkatuko naiz pertsonaia horren inguruan biltzen diren gai 
mitikoen laburpena emateko. 

Mitoa jadanik zaharra zen XIV. mendean Jean d'Arras-ek 
“Le Roman de Melusine” idatzi zuenean. Hona laburpena. 
Elinas, Albaniako (Eskoziako) erregeak, emakume eder bat, 
Presina, aurkitu zuen oihanean eta ezkontzeko eskatu zion. 
Emakumeak baietza eman zion baldintza honen pean: ez zuela 
emaztea ikusiko erditze orduan. Ezkondu eta hiru alaba izan 
zituzten. Baina senarrak, bere promesa hautsiz, emazteari 
begiratu zion eta harrezkero Avalon uhartera egin zuten alde 
ama-alabek. Hamabost urte geroago jakin zuten neskek aitak 
zer egin zuen eta, haren saldukeria punitzeko, mendi baten 
pean hetsi zuten; Presina biziki hasarretu zen, senarra maite 
baitzuen oraindo, eta alabak zigortu zituen. Zaharrena, 
Melusina, suge bilakatuko zen larunbat guztiz, baina gizon 
batekin ezkontzea lortzen bazuen, bere zigorretik libratuko 
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zen eta hilkor bilakatuko; aitzitik, senarrak ikusten bazuen 
suge itxura zuenean, berriz bere kondenara itzuliko zen.  

Raimondin, Forez-eko kontearen semeak, ehizan 
zebilelarik, Melusina aurkitu zuen Lamin Iturrian (Fontaine 
Fée) eta harekin maitemindu. Melusinak ezkontzeko baldintza 
ezarri zion ez zuela inoiz larunbatean ikusten saiatuko; 
mutilak hitz eman eta ezkondu ziren. Bikotearen fortuna gora 
eta gora joaten zen, Melusinak lur berriak landatzen eta 
gazteluak egiten zituen etengabeki, eta hamar seme izan 
zituzten. Baina denboraren buruan, bere anaiak sustatu 
susmoengatik, Raimondinek Melusina sorotzi zuen larunbat 
batez bainuan, bai eta suge itxuraz ikusi ere. Ez zuen aldi 
hartan deus esan. Geroago, ordea, haserraldi batean, arpegira 
bota zion emazteari bere sugetasuna, “infâme serpente” 
deituz. Berehala suge hegalduna bilakatu zen Melusina eta 
leihotik joan zen, ortots eta ihurtziriak bezala egiten. 
Senarrak ez zuen gehiago ikusi, nahiz eta gauez etortzen zen 
bere bi seme txikienak artatzera; orduan haren oihuak 
entzuten ziren. 

Jean d'Arras-ena baino zaharragoa eta haren antzekoa da 
“Henno Hortz-Handia”ren istoria. Gautier Map-ek idatzi zuen  
Ingalaterrako kortean 1181 eta 1193 urteen artean. Henno-ren 
emaztea ez da elizalea, beti huts egiten ditu mezaren hasiera 
eta bukaera eta, alegia deusez, komunioari eta ur 
bedeinkatuari ihes egiten die. Amaginarrebak, horretaz 
oharturik, erraina sorotzi zuen eta bainuan ikusi herensuge 
itxuraz; apez baten laguntzaz ur bedeinkatua bota zion 
gainean eta emaztea, sapaia zulaturik, oihu haundi batez 
hegaldatu eta ezkutatu zen.  

Honen oso antzekoa eta garai bertsuan (1209-1214) 
idatziz jasoa da “La Dame du Château de l'Epervier”. Dama 
hori ere beti berandu heltzen zen mezara, sagara huts egiteko 
moduan. Behin senarrak geratzera bortxatu zuen, eta sagarako 
hitzak entzuterakoan hegaldatu zen, elizako teilatua 
hautsita. 
 

Anbotoko Anderearen eta Melusinaren antza begi bistakoa 
da, bereziki “Henno Hortz-Handia” istoriakoarena. 
Protagonisten nortasunari buruz, Melusinaren alderdi 
“frumentarioa” eta Anbotoko Andereak uztan duen eragina 
parekatu behar dira; teknikei dagokienez, lehena 
eraikitzailea da, bigarrena olak eta errotak ibilarazten 
ditu. Melusinak Poitou-ko Lusignan-en leinua sortu zuen; 
Lopez de Haro-ren emaztea Bizkaiko jaunen askazi ospetsuaren 
amandrea izan zen. Beste ezaugarriak ere berdinak dituzte bi 
pertsonaiek. Melusina, sugea den ber, ktonikoa da, eta 
herensuge gisa suarekin lotua da, airatzen denean ortzantza 
egiten du; beheko urarekin zerikusia du, bainuan bilakatzen 
baita suge. Anderea lurpeko zuloetan bizi eta airean ibiltzen 
da tximisten artean su eta gar; eta goiko urari, euriari, 
lotua da.  

Herensugearen ezagugarriak eta Anderearekin duen antza 
aztertu beharra dugu hurbilagotik. Baina lehenago, Anderearen 
jatorrira etorri behar dugu berriz, Melusinarengan nabari 
diren elementuen laguntzaz gure kondairen alderdi ilunak 
argitzeko eta sistema bat atxemateko.  
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XVIII. F. 1. Hiruak bat: ama, alaba, emaztea 
 

Jean d'Arras-en Melusinaren biografian bi aldiz 
kondenatua da protagonista: lehenik amak zigortu du 
larunbatero suge bilakatzera; bigarrenik, ezkontzari esker 
libratu uste zuenean, senarrak berretsi dio kondena, bere 
hitza hautsiz. Kondenaren eta berkondenaren eragileak 
desberdinak izanik ere, bi gertakariak erredundanteak dira, 
bigarrena lehenaren berritzea baizik ez da: Melusina-neska 
kondenatua eta Melusina-emazte kondenatua bat dira. 

Melusina-emaztearen kondena eta haren ama Presinarena 
ere berdinak dira eta berdinak bien baldintzapeko ezkontzak; 
eta pentsa daiteke alaba bezala ama ere neskaroko kondenaren 
bat altxatzeko ezkondu zela. Huts egin eta Avalon-era ihes 
egin zuen Presinak; huts egin eta airean aienatu zen 
Melusina. Melusina eta haren ama bat dira. 

Presina kondenatua -berkondenatua seguraski- da 
Melusinaren ama kondenatzailea. Ama kondenatzailea eta alaba 
kondenatua bat dira.  
 

Presinaren eta Melusinaren kondenak bukaera gabeko 
zikloan kokatzen dira, eta haien argiaz ikus ditzakegu 
arestian somatu diren ezaugarri zenbait; adibidez, emazte 
Andere-gaia (Muruguenekoaren, Lopez de Harorenaren edo 
Elizara ez kondairako emaztea) jadanik naturaz-gainekoa zela 
lahenagoko kondena bat zuelako; eta amaren madarikazioa eta 
senarraren bortxakeria ez direla baitezpada eskluienteak, 
baina pertsonaia beraren bizitzako bi une. Funtsean 
Melusinaren ama kondenatzailea eta Euskal Herriko ama 
madarikatzailea oso antzekoak dira.  

Euskal Herriko tradizioan ez ditugu bi kondenak 
kontakizun bakar batean bilduta aurkitzen, baina somatzen 
ahal ditugu Azkueren Zeanuriko bertsioan, hartan Andere-gai 
bakar batek Amak madarikatu-ko neskaren (edo Melusina 
gaztearen) eta Elizara ez kondairako emaztearen tratamentuak 
jaso baititu, bata bestearen ondoan: amak lehenago (kobara 
eramanez) eta nebak geroago (elizara eramanez) Andere 
bilakarazi dute; elizara joaten ez den ama hori Andere-gaia 
bezelakoa da. Hemen ere ama kondenatzailea eta alaba 
kondenatua bat dira.  

Amezketako bertsioan (Barandiaran, 1962b: 115) neskak 
(emazteak legez) mezara joan nahi ez duelako madarikatu zuen 
amak. Ama eta alaba halamoduzkoak eta trukagarriak dira 
bertsio batetik bestera: Oiñatiko batean alaba gaiztoa bada, 
bestean ama krudela. Lopez de Haroren legendan ere oso lotuak 
dira: emazteak bere alaba eraman zuen Anbotora ihes egitean.  
 

Ama-alaben batasunaren modeloan ulertze da Barandiaranek 
“la cautiva de Mari” deitzen duen egitura. Hainbat 
kondairetan, Marik berak hartzen du amak eman dion neska, eta 
neska hori Mari bilakatzen da: gatibua eta Mari bat dira; 
horren adibidea da gorago aipatu den Sarriko bertsioa, eta 
antzeko ugari argitaratu du Barandiaranek (1973a: 367) ohar 
honekin batera:  

 Además de la innumerable servidumbre de genios que Mari 
tiene a su servicio, aparece a veces en su antro una 
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joven cautiva. (...) La cautiva se llama también Mari 
(Barandiaran, 1972: 426). 

 
Berriz ere esango dut Anderearen agerkera desberdinen 

artean ez direla nagusi eta zerbitzarien arteko mailak bilatu 
behar, alderantziz, egitura bereko -edo pertsonaia bereko- 
anizkortasuna. Horrela, ama eta harek Andereari emandako 
neska bat dira; eta neska eta haren eramailea den Anderea ere 
bat izango dira. Esan nahi baita, Anderearen jatorriaren 
mitoetan, hiruak (emailea, emana eta eramailea) bat dira, 
identitate sare batean josiak. 
 

Istoria korapilatsu honetan ez da hasiera eta ez 
bukaerarik, sugeak bere buztana ausikitzen du. Familiarrei 
buruz ohartu bezala, ekaitzegilearen eragilea edo “ekoizlea” 
ekaitzegilea bera da, harek sortarazten du berarekin 
identifikatuko den izaki bat, bere burua ugaltzen du. Baina 
identikoaren ekoizpena osakin oposatuen bidez egiten da, hau 
da, jendeen eta naturaz-gainekoen munduen arteko 
interkanbioen bidez. Interkanbio zirkularrak: aireko-lurpeko 
Anderea lur gaineko emakume batetik etorri da, eta lurreko 
emakume horrek beti badauka airekoaren halako kutsu zerbait. 
Irudiz, mitoak ez ditu bi eremuak -lurreko naturazkoa eta 
aireko naturaz-gainekoa- arras bereztu nahi, eta azkenean ez 
dakigu Anderearen sorrera lurrean ala airean gertatu den, 
etxeko neska inozoa bazen ala menditik etorritako emazte 
durduzagarria. 
 
 
XVIII. F. 2. Hilkortasuna  
 

Melusinak Familiarrengatik kondenatu kondairaren alderdi 
bat ere argitzen du. Familiarrak emateak bi ondorio ditu: 
emaileak hiltzen lortzen du eta hartzailea naturaz-gaineko 
Andere hilezkorra bilakatzen da.  

Gogora dezagun Paracelsok dioenez (Le Roy Ladurie, 1971: 
617; ikus Laminaren amorantea), Melusina Azken Jujamendua 
arte hilezkor izateko eta handik aurrera desagertzeko 
kondenatua zela, eta alderantzizko izango zela gizon batekin 
ezkontzen bazen. Testuinguru horretan, hilezkortasuna kondena 
da, eta hilkortasuna salbazioa. Legenda batzuetan, Melusinak 
huts egin eta berriz hilezkor bilakaturik, senarra tristuraz 
hiltzen da, Laminaren amorante-a bezala: baten hilezkortasuna 
bestearen heriotzaz ordaintzen da. Familiarrengatik kondenatu 
istorian bezala, bere hilezkortasunaz ordaintzen du 
hartzaileak emailearen hilkortasuna. Herioaren trukaketa da.  
 
 
 
  
XVIII. G. Herensugeak eta heroiak 
 
 

Uzta onak eta txarrak egiten dituen Anbotoko Anderea ere 
Melusina bezalako herensugea da, eta irudi mitiko horren 
ezagugarri orokorrak azaldu behar dira orain, gurean nolakoa 
den ikusi aintzin. Herensugea kultura eta erligio askotako 



780 - Analisia 
 
 
lehen mailako elementu da (Le Goff, 1977: 236-279): Asiako 
Ekialde Urrunean izaki uranikoa da gehien bat, hegalduna eta 
eguzkiari lotua; Egipto eta Ekialde Hurbilean, uraren indar 
emankor eta suntsikorraren irudia zen eta euri gozoak zein 
uholde ikaragarriak eragiten zituen. Greziako eta Erromako 
mitologietan leku handia du herensugearen kontrako borroka 
heroikoak, baina aldi berean jainko ernaltzailearen itxura 
zen: Apolo-sugea omen zen Augustoren aita; sugeak ziren Juno 
Lanuvikoaren pizti sakratuak, eta haien harpeetara joaten 
ziren neskak udaberrian opilak eskaintzen, jainkosarengandik 
uzta onak ardiesteko.  

Erdi Aroko Sevillako Isidorok eta Rabano Maurok aurkeztu 
herensugeak lurpekoak eta airekoak dira, hegalariak. Orduko 
kristau tradizioko herensugea Genesitik etorria da 
Apokalipsiren bitartez: satanikoa eta biziki ahaltsua da, 
paganismo eta basakeriaren irudia, jendeen etsaia. Borrokatu 
eta garaitu zaizkion apezpiku eta sainduak heroi 
zibilizatzaileak dira, esan nahi baita, ura kontrolatu dutela 
hala uholdeak ekiditeko nola padurak legortzeko eta lur 
berriak lantzeko; eta hori egitean gaitzari eta paganismoari 
nagusitzen zaizkiela. San Jurgi eta Jondone Mikel dira 
herensugearen kontrako borroka horretan nabaritzen diren 
heroi arketipikoak.  

Elizaren pentsaera manikeistagatik, herriaren gogoan 
anizkoitza izan da herensugea, bai bere balioaren aldetik 
(aldi berean ona eta txarra), bai kosmologikoki (lurpekoa, 
airekoa, urekoa). Tradizio folkloriko horretan kokatzen da, 
Le Goff-en ustez (1971), errogatiba eta beste prozesioetan 
ateratzen zen herensugea. Zeremonia horietan jendeek apezari 
edo sakristauari eskaintzen zizkieten emaitzek xede 
propiziatorio zeukaten, erromatarrek Juno-ri emandakoek 
bezalaxe. Pariseko errogatibetako herensugea zumez egina zen, 
ahoa zabalik zuen, eta hartara botatzen zizkioten jendeek 
fruituak eta opilak. Euskal Herrian ere ateratzen zuten 
herensugea (Etchehandy, 1989: 11): Tolosan “taraska” bat egin 
zuten 1668ko Besta Berriko prozesiorako, Lizarran 1592an 
erabili zuten festa profano batean, eta Baionan 1660ean 
erregea ohoratzeko.  

Luzez iraun du Europan herensugearen irudiak. Alpeetan 
eta Jurako mendietan (Sébillot, 1968a (1904): 242) “vouivre” 
(vipera) izenarekin ezaguna da. Suge hori mendiz mendi 
ibiltzen zen hegan, ahotik sua dariola eta harrabots handia 
eginez; bekokian diamante argiduna eramaten zuen eta, 
bainatzen zenean, ur bazterrean utzi ohi zuen.  
 

Herensugeak uzta eman eta kendu ahal duen bezala, berdin 
egin dezakete hura borrokatu eta menderatu duten heroiek, 
jondone Mikelek eta jondone Jurgik bereziki. Jurgiren 
nortasuna oso esangarria da; monstruoa menperatzeaz gain -edo 
horregatik preseski-, abereen emankortasuna zaintzen du, 
belarra haziarazten; apirilaren 23a, haren besta eguna, 
garrantzitsua da Euskal Herrian, “artaldeak mendira 
heltzearen hasiera markatzen duelako” (Blot, 1984: 20). Baina 
Errusian, artaldeen zaindari hori otsoen zaindaria ere da 
(Frazer, 1981 (1911): 446), eta haren eguna oso arriskutsua 
da abereentzat, orduan sorginak bordetan sartzen eta esnea 
galarazten dutelako.  
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Aralarko Jondone Mikele udaberriro ibiltzen da Larraun 
eta Araitzeko herrietan, hirurehun bat eliza bisitatzen eta 
soroak bedeinkatzen, ugaltasuna bermatzeko, izurrite eta 
ekaitzetik begiratzeko. Diotenez, Iruñera joaten denean euria 
eramaten du berekin.  
 
 
XVIII. G. 1. Euskal herriko herensugeak 
 

Goñiko zaldunaren legendan (Barandiaran, 1960: 31 eta 
1961: 76) aurkitzen dugu Aralarko herensugearena. Oraingo 
elizaren gainean dagoen leizean zuen egoitza eta egunero 
jaten zuen Huarteko jende bat. Behin neska bati tokatu 
zitzaion monstruoaren elikagai izatea. Garai hartan Goñiko 
Teodosio zebilen inguru haietan, bere gurasoak hil-eta 
penitentzia egiten. Neska aurkitu zuen eta etxera joateko 
esan zion, bera egongo zela sugearen zain. Baina monstruoak 
urten zuenean zaldunak ez zuen indarrik aski hari aurre 
egiteko, eta Jondone Mikeli hel egin zion. Aingerua agertu 
zen buru gainean gurutzea zeramala, bere ezpataz sugea kalitu 
eta penitentearen kateak hautsi zituen. 

Kondaira tipo berean sartzen ahal dugu Azkuek aipatzen 
duen herensugea (1959 (1935): 131): heroi artzainak monstruoa 
akabatu zuen,  neska salbatu eta harekin ezkondu zen. 
Tristan-en legendako motibo zenbait ere dauka bertsio honek. 

Zuberoa Altzaikoak ospe handia du. Azkuek aipatu du 
(1959: 134), baina hemen Cerquand-en (1986 (1974): 94-97) bi 
bertsioak bakarrik laburtuko ditut. Altzai Azalegiko karbian 
bizi zen, Ahuzkiko iturritik ez urrun, eta inguruko kabalak 
irensten zituen, kalte handiak eginten. Altzai Athagiko 
zaldun beldurgabeak akabatu zuen behi larru bat polboraz 
betea jatera emanez: monstruoak osoa irentsi zuen, sua hartu 
eta “lotsagarriko zaphartu bat” eginda, “airean hegaleki 
phartitzen, sü zirriztaz bazterrak oro bethatzen ditilarik; 
büztanaz egoizten dü bago oihan gazte bat oso-osoa lurrera, 
eta gidatzen da Baiunako itsasoalat hurez asetzera, nondik 
landa zapartatü izan baitzen”. Athagiko zalduna, ordea, 
handik gutxira hil zen, “herensugearen huxtüak (xixtuak) eta 
herotzak (harrabotsak) odola hur bilha arazirik”.  

Webster-ek (1887: 20) aipatu Gavarnie-ko herensugea eta 
Ravier-en (1986: 85-89) Izaby-ko sugea ere oso antzekoak 
dira: heroia arotza da eta sugetzarrari burdin goria janarazi 
zion. Izaby-ko bertsioak amaiera interesgarria dauka: 
herensugearen saihets hezurretaz eliza bat egin zuten, baina 
haren inguruan sekulako ekaitzak eta harrijasak egiten zituen 
eta, azkenean, bota behar izan zuten. Gogora dezagun Iratiko 
Salbatoreko kapera ere lekuz aldatu behar izan zutela haizeak 
ondatzen zuelako. Ekaitzegilea eta eliza elkartuz geroz, 
ekaitza.  

Zuberoakoak bezala, Lapurdiko herensugeak itsasorako 
bidaia egiten du: urte bakoitzean buru bana hazten zaio, eta 
zazpi dituenean abiatzen da izugarrizko arrabotsean:  
 

 Haroztegiko larrekietan omen zen Herensugea. Eta zazpi 
buru formatzearekin altxatu omen zen egun batez 
goizalderat, sutan, zazpi buruetan argia zuela, eta 
itsaso barnean sartu omen zen. Batzuek erraten dute apez 
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batek madarikazionea egin omen ziola eta handik kasatu 
omen zuela itsasgorrietara (Barandiaran, 1973b: 416). 

 
Horko herensugea ere ekaitzari lotua da: Lahetjuzan 

apezak entzun duenez (Barandiaran, 1973b: 417), ekaitza 
egiten duenean narraztiz betetzen dira ibaiak, eta urak 
itsasora eramaten ditu. Euskal Herriko herensugea, beraz, 
suzkoa eta hegalaria da, eta eskuarki ekaitz edo tximisten 
ingurumenean azaltzen da. Haren ospeak intelektualak ere 
ikutu ditu: Chahoren Leheren-sugian (1992: 9) sinkretismo 
kultoa somatzen da, Miranderen “paganismo berria”n  antzera 
(Azurmendi, 1989: 139), berpizte gogo bat.  
 
 
XVIII. G. 2. Herensugeak eta Anderea 
 

Lapurdiko herensugea zazpi urtero itsasora abiatzen da, 
eta Andereak ere zazpi urterik aldatzen da; Zeberiokoa 
itsasora joaten dela ikusi dugu kapitulu hasieran. Biok su 
itxura dute, eta zuzentzen zaizkien erritoek -eskaintzek zein 
konjuruek- eguraldi egokia eta emankortasuna ardiesteko xedea 
dute.  

Azkoitian (Barandiaran, 1984a: 189), Maju izena ematen 
diote herensugeari eta Mariren senartzat daukate: harekin 
batzen denean ekaitz ikaragarriak egiten dira. Aralarkoa 
(Barandiaran, 1973a: 378) Agamundan eta Balerdi mendiko 
haizpeetan bizi da; Ataunen diotenez zerua zeharkatzen du 
suzko igitai itxuraz, eta haren pasatzea ekaitzaren seinalea 
da; Betelun tximista antzekoa da eta Suarra deitzen diote. 
Satrustegik jakin duenez (1980: 116), gizon batek 1960an 
ikusi zuen gauez, suzko bola bat bezala ateratzen Balerdi 
mendiko Sugarzulotik. Bedaioko batek Balerdiko Sugarra 
airetik nola joaten den kontatu dio Garmendiari: 

 Nire berriemailea behizain zebilen ilunabar batean, 
sugarra gordelekutik irteten eta bere buru gainean pasa 
ondoren Lizartzako leizeta aldera ezkutatzen ikusi zuen. 
Lizartzako leize hauek ez ziren Zubeldiaren bistan 
aurkitzen, baina sugarrak suzko barra bat utzi omen zuen 
atera zen lekutik ezkutatu arte. Suzko barra hau sugar-
zulotik hasi zen ezkutatzen edo itzaltzen (1992an 
esanda) (Garmendia Larrañaga, 1994: 83). 

 
Aralarko herensugeak eta Andereak egoitza eta ohidura 

berdinak dituzte. Satrustegik dioenez (1980: 116), Burundan 
Luzifer deitzen diote Mariri; uzta baldintzatzen duten udako 
euri eta ekaitzekin lotua da; neguan Urbasan egon eta, 
udaberrian Aralarrera aldatzen da, eta udako gau sargorietan 
ikusten dute sutan, zerua zeharkatzen. Eta berdin 
herensugeak:  

 El dragón vasco mora en cuevas subterráneas. En ciertas 
tradiciones marginales figura el traslado meteórico 
desde su morada de invierno (ctónica) a la estancia 
veraniega sobre las cimas más altas (Aralar) 
(Satrustegi, 1980: 121). 
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Amezketan Txindokiko Dama ikusi zuten mendi horretatik 
urten eta Aralarko San Migel aldera, hau da herensugearen 
eremuan, izkutatzen (Barandiaran, 1973a: 409).  

Anboto inguruan ez da herensugearen berri, baina 
Urkiolako San Antonek Jondone Mikel sauroktonoaren irudia 
duela ikusi dugu, ezpata altxaturik, herensugea kalitzeko 
prest: San Anton saindu paketsuak eta laborantza babesleak 
inon ez duen itxura du, eta inork ez omen du ulertu zergatik 
(Legarza 1986: 60). Baina igar daiteke santuak, laborantza 
zaintzeko, bertako ekaitzari aurre egin behar diola. 
Urkiolako santutegia ekaitzari lotua da esplizitoki, bertan 
dagoen “tximistarri”ak erritoetan duen garrantziak erakusten 
duenez. Eta nor dateke inguru haietako tximistegilea, 
Anbotoko Anderea ez bada? Anderea da Anton heroi-santuak 
menperatu behar duen herensugea. 

Salbatoren ere ikusi Jondone Mikele dugu Sainduaren 
ondoan: neska ekaitzegile elizakotuak herensugearen zerbait 
atxiki badu ere... 

Eta Orozkon ere hurbil dira Anderea eta herensugea. 
Santosek dio (Sutan pasatzen) Urduñako Antiguako Ama 
Birginaren inguruan zuela Andereak bere egoitza. Hots, leku 
hortan bizi zen herensugearen berri eman du Barandiaranek, 
urduñatar bati entzunda eta Delmas-en 1864eko Guía-n 
irakurrita: 

 Cercano a la ermita (de la Antigua), (...) un monstruo 
causaba espantosos estragos en los habitantes de la 
comarca. Era una serpiente enorme (...) que al incauto o 
atrevido caminante que atravesaba la senda, muchas veces 
saltaba desde la áspera maleza, devorándolos sin piedad. 
(...) Pero Dios o quizá su piadosa Madre (...) quiso un 
día poner fin a tantos horrores. (Haur bat egurretara 
joan zen igitaia edo aizkora eskuetan. Sugea agertu 
zitzaion) con los ojos centellantes, despidiendo  dardos 
por la boca y vomitando fuego por las narices. El tierno 
niño sobrecogido de espanto, dirigió la vista a la 
ermita de la Antigua y recogiendo todo su infantil valor 
y pronunciando fervoroso las palabras “Virgen de la 
Antigua, salvadme”, asestó maquinalmente tan tremendo 
golpe sobre el espantoso reptil que le cortó la cabeza.  
 (Jendeak etorri eta haurra ikusi zuten laino baten 
gainean, esku batean arma eta bestean sugearen burua, 
gorputik odol ibaia sortzen zela. Ospe handian eraman 
zuten Antiguako elizara, bizkar hezurra atera eta 
Birginaren kamerinoan ezarri zuten; han egon da 
mendeetan zehar, orain guti arte) (Barandiaran, 1973b: 
432-434). 

 
Esangarriak dira haurraren armak: igitaia Andereak 

erabiltzen du uztak suntsitzeko; eta aizkora ihusturiaren 
irudia da: herensugearen sinboloak kalitu du herensugea. 
Artikulu bereko beste bertsio batean, aingerua izan zen 
Urduñako sugearen kalitzailea, Aralarren bezala: 

 Un día la Virgen mandó un ángel para matar al dragón 
que había dado lumbre a la ciudad porque los hombres le 
quisieron matar. La muerte del dragón hizo un ruido como 
si el pueblo se hubiera hundido. El deplorable afán de 
cambiarlo todo hizo desaparecer las vértebras del 
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dragón, así como las banderas que los de Orduña usaron 
contra el moro en una batalla que hubo en tierra 
extranjera (Contado por el anciano sexagenario Julián de 
Landaluce, de Orduña).  (Barandiaran, 1973b: 432-434). 
 
Datu horiek guztiak ikusi ondoren, ez da aski esatea 

Anderea eta herensugeak antzekoak direla. Izen desberdina 
badute ere, funtzio, itxura eta ohituren aldetik bat dira.  
 
 
XVIII. G. 3. Suge-ar edo su-gar? 
 

Anderearen eta herensugearen sexu desberdinak oztopa 
litzake haien batasuna. Anderea femininoa da dudarik gabe. 
Herensugea ez da markatua gehienetan, baina zehazten denean 
maskulinoa izaten da, nik dakidanez. Horrelakoa da XV. 
mendeko legenda melusiniar batean. Hartan esaten denez, 
Bizkaiko jaunek Lopez de Haroren emaztearen moduko arbaso 
miresgarria zuten, baina maskulinoa:  

 García de Salazar cuenta en dicha obra (Crónica de 
siete casas de Vizcaya y Castilla, 1459) que una hija 
del rey de Escocia llegó a Mundaca con sus servidores y 
“hicieron allí su pueblo y estando allí, que durmió con 
ella en sueños un diablo que llaman en Bizcaya Culebro, 
Señor de la casa y que la empreñó y (...) la infanta fue 
preñada y parió un hijo, que fue ome mucho hermoso y de 
buen cuerpo y llamáronle Zuria, que quiere decir en 
castellano don Blanco. (...) 
 Sugoi es el nombre del “culebro” de la cueva de Balzola 
(Dima), a cuya leyenda se ha incorporado uno de los 
temas del relato sobre el origen de los señores de 
Vizcaya. Es uno de los genios estrechamente ligados al 
ciclo de Mari. Hay aspectos que le asimilan a Sugaar o 
Maju, marido de Mari; los hay también que le asimilan a 
Mikelats y Atarrabi, hijos de Mari y compañeros de 
Atsular en la caverna de Sara. Es amo de las lamias y ha 
tratado de castigar con ceñidor mágico a los que 
considera como enemigos suyos (Barandiaran, 1984a: 131)  

 
Aralarko sugearen “Sugaar” izenari buruz hauxe dio 

zuhurki Barandiaranek (1973a: 378): “Couleuvre mâle, tel que 
l'on prononce de nos jours”. Zilegi da esanahi hori ematea, 
baina ez dira guztiak hor agortzen. Hitza polisemikoa da, 
nire ustez, eta beste interpretazioak ere egin daitezke. 
“Sugaar” horretan sugearen sexu marka ez baina “sugegar” edo 
“sugar” ikus daitezke, Betelun “suar” ahozkatzen baitute, eta 
Orozkon “su eta gar” ibiltzen baita Anderea.  

Dena den, beti suaren inguruan dabil jokoa, 'suge' 
hitzean ere 'su' ere da-eta. Narrastiek suarekin duten lotura 
beste hitzetan ere atxematen da. “Gardatxo” deitzen diote 
Nafarroan muskerrari: hor ere 'gar' elementua, herensugearen 
irudi miniatura den piztia izendatzeko. Hodeia bedeinkatu-an 
azaldu da kanpaien garrantzia ortziaren aurka. Hots, 
Luiaondon esaten zen muskerraren ausikiaren kontra kanpai 
hotsa dela erremedio bakarra; kanpaien bertutea ekaitzen zein 
muskerren kontrakoa da, Barandiaranek dioenez (1961: 86).  
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Arrabioa suari lotua dela jakina da: haren izena 
(salamandra) hartu dute egurra erretzeko berogailuek eta ez 
xiripaz, pizti hori suan bizi dela esaten baita Europako 
tradizioan (Camus, 1988: 228). Xiripa ote da Mariren semea 
eta aurkakoa den pertsonaiak Atarrabio izena eramatea? Apez 
ospetsu horrek bere sorterriaren izena hartu zuen. Baina 
toponimiak ez du baztertzen hitzaren semantikak dakarren 
konbergentzia sinbolikoa, ez eta haren aukeraren motibazioa. 
Jimeno Juriok ustez (1988: 59-69), Atarrabio hitzaren lehen 
terminoa 'ate' da; bigarrena, beraz, 'arrabio' behar da 
nahitaez. Ezpeletan Ondarrabio deitzen diote pertsonaia 
berari (Barandiaran 1973a: 27); menturaz 'arrabio' da bietako 
elementu hautatua. 
 

 Sugar hitzaren generoa argia ez izanik, ezin du harek 
determinatu herensugearen sexua, nahiz eta Baltzolakoa eta 
Jaun Zuriaren aita maskulinoak izan.  
 
 
XVIII. G. 4. Androginia  
 

Baltzolakoa herensugea maskulinoa da. Melusina 
herensugea eta femininoa da. Anderea femininoa eta 
herensugearen berdin-berdina. Nola trenkatu? Barandiaranek 
arazoari irtenbide bat iradoki dio, baina ez da bururaino 
joan: herensugea Anderearen senarra litzateke. Senar-
emazteak, paredroen bikotea edo hierogamia androginia 
irudikatzeko modu bat da. Herensugearen sexu maskulinoak ez 
luke Anderearekiko identitatea oztopatzen. Ekaitzegileen 
bikoiztasuna maila anitzetan agertu da: lurpekoa eta airekoa, 
onegilea eta kaltegilea, ama eta alaba, konjuratua eta 
konjuratzailea... Berezkoa da feminino eta maskulino izatea, 
aurkarien batasuna sexuan ere gauzatzea.  
 

Melusina androginoa da (Markale, 1983: 15): Rabelais-ek, 
bere Quart Livre-ko 38. kapituluan dio “que Melusine, leur 
première fondatrice (de Lusignan), avoit corps foeminin 
jusques aux boursavitz (testicules), et que le reste en bas 
estoit andouille serpentine, ou bien serpent andouillique. 
Elle toutesfoys avoit alleures braves et gallantes...”  

Mitologia dibinitate androginoz betea da. Ekaitzegileen 
eremuan, adibidez, Jupiter eta Juno edo Janus eta Diana 
bikoteak bikoizte hutsak dira, Frazer-en ustez (1981 (1911): 
474), bikote bakoitzaren terminoak identikoak baitira, bai 
funtzioaz, bai jatorriz eta bai etimologiaz: lau izenetan 
'di' erro arioa da. Dibinitatearen androginiaren zentzua 
hauxe da Eliade-ren eritziz: 

 Tous les attributs coexistant dans la divinité, on doit 
s'y attendre à y voir coïncider pareillement, sous une 
forme plus ou moins manifeste, les deux sexes. 
L'androgynie divine n'est pas autre chose qu'une formule 
archaïque de la bi-unité divine. (...) L'intention vraie 
de la formule est d'exprimer -en termes biologiques- la 
coexistence des contraires, des principes cosmologiques 
(i. e. mâle et femelle, bon, méchant), au sein de la 
divinité. (...)  Rappelons que les divinités de la 
fertilité cosmique sont, pour la plupart androgynes, ou 
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bien encore sont femelle une année, et mâle l'année 
suivante. Le plus grand nombre des divinités de la 
végétation (type Atys, Adonis, Dionysos) et de la Grande 
Mère (type Cybèle) sont bisexuées. Dans une religion 
aussi archaïque que la religion australienne, le dieu 
primordial est androgyne et il l'est, de même, dans les 
religions les plus évoluées, dans l'Inde par exemple 
(parfois même Dyaus...) (...) 
 La bisexualité divine est un phénomène extrêmement 
répandu dans les religions et, - trait qui vaut la peine 
d'être souligné - sont androgynes jusqu'aux divinités 
masculines ou féminines par excellence. (Eliade, 1975: 
352). 

 
 
XVIII. G. 5. Aurkakoen batasuna eta erreflexibitatea 
 

Konjuratua eta konjuratzaileak bat diren bezala, 
herensugeak eta haren kalitzaileak rol trukagarriak dituzte, 
identikoak izateraino. Cadmus, Tebaiko herensugearen 
garailea, herensuge bilakatu zen bere biziaren azkenean 
(Frazer, 1983a (1911): 71). Adibidea ez da salbuespen bat, 
eta Frazer-en lan berean aurkituko dugu beste zenbait. Apolok 
Python sugea hil zuela gauza jakina da, baina alderantzizkoa 
ere bada:  

 Selon une tradition, Apollon lui-même était enterré à 
Delphes; Pythagore, dit-on, grave sur sa tombe une 
inscription qui relatait comment le dieu avait été tué 
par le python et enterré sous le trépied (Frazer, 1983a: 
24). 

  
Familiar ekaitzegileek ekaitzegilea sortzen dute eta 

Andereak bere burua. Herensugearen bitartez somatuko dugu 
ekaitzegileak bere burua hiltzen duela, konjuratuaren eta 
konjuratzailearen identitatea erreflexibitatea dela. Frazer-
ek aipaturiko Cadmus-en kasua Errusiako herensugeari 
alderatzen dio Propp-ek, konklusio hau ateratzeko:  

 Est-ce que ce n'est pas son double que craint, lui 
aussi, le dragon du conte? Pour répondre à cette 
question nous examinerons les cas où le dragon est mis à 
mort par le dragon (Propp, 1983: 364). 
 On peut trouver le cas d'un conte où le dragon ne peut 
périr que de ses propres coups. (...) “(Le dragon) était 
si terrible que lui seul pouvait se donner la mort, 
aucune autre force que lui-même ne pouvait venir à bout 
de lui”. (...) Le dragon, donc, se suicide: “Il enfonça 
ses griffes dans sa poitrine avec une telle force qu'il 
se déchira en deux, tomba sur la terre avec un hurlement 
et périt”. (...) Le dragon est un ennemi tel qu'il ne 
peut y avoir en autre, assumant le rôle héroïque de 
vainqueur du dragon, comme cela existe encore en Égypte 
(Propp, 1983 (1946): 367-368). 

 
Suizidioa aski gai errekurrentea da mitologian, Lamina 

zauritua-n eta jentilen bukaeran aurkitu dugu jadanik. Baina 
hemen erreflexibitatearen adierazpena dela interesatzen 
zaigu, oposatuen batasunaren alderdi bat. Ateratzen den 
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ondorioa hau da: gure mitologiako ekaitzegile eta 
konjuratzaile guztiak egitura bakar batean sartzen direla, 
haien itxura eta izenak desberdinak izanagatik. Herensugea, 
Anderea, haren ama madarikatzailea, haren senarra Sugar, bi 
seme kontrajarriak (Atsular edo Atarrabio eta Mikelats 
tipokoak) edo ekaitz-zalduna eta abadea, ezin ditugu 
elkarrengandik bereiztu, bakarrik batasun gisa uler dezakegu.  
  
 
 
XVIII. H.  Anderea zeruko dibinitatea 
 
 

Aimery Picaud-ek, XII. mendean idatzi zuen Guide du 
pélerin liburuan euskal lexiko bat utzi zigun. Hartan esaten 
digu euskaldunek jainkoari “Urcia” deitzen diotela (“Deum 
vocant Urcia”). Izen horrek tinta asko isurarazi du eta 
gehienetan haren egiatasuna ukatzeko, nik dakidanez. Batzuek 
diote jainkoaren izena galdegin nahiz, zerua seinalatu 
zukeela Picaud-ek hatzamarraz, eta euskaldunek, jestuari 
erantzunez, “ortzia” (zerua) erantzungo zioketen (Azkue). 
Kontua da, Michelenak oharrarazten duen bezala (1964: 51), 
beste hitzak ongi ulertu zituela Picaud-ek; eta zergatik ba 
horretan bakarrik huts egingo zuen? Picaud-ek egin bidearen 
gainean Ortzanzurieta mendia dugu, XIII. mendeko dokumentu 
batean “Orçiren çorita” izena daramana (Michelena, 1964: 38); 
Nafarroako Anboto ote zen mendi hura? 

Barandiaranek berak (1984: 168) onartzen du Urtz, Ortz 
edo Ost hori zeruaren eta ekaitzaren pertsonifikazio gisa 
gurtu zuketela euskaldunek, “osteguna” ere opa baitzioten, 
erromatarrek Jupiterri “Jovis diem” opa zioten bezalaxe. 
Halere, antropologoak ondorioztatzen du: “Es posible que 
Picaud interpretara mal en este caso lo que le contaron los 
vascos y que urcia no tuviera ya el significado que aquél le 
atribuyó”  
 
 
XVIII. H. 1. Ortzia 
 

Ulergaitza da gure hizkuntzalari eta antropologo 
zenbaiten herabetasuna edo, nahiago bada, begibistan dagoena 
ukatzeko ausardia. Alde batetik, “ortzi” hitzak Azkueren 
hiztegian dituen lehen eta bigarren esanahiak “trueno” eta 
“nube atronadora” dira. Bestetik Euskal Herriko pertsonaia 
mitologiko nagusiaren, Anbotoko Anderearen, eginkizun 
garrantzitsuena ortzia egitea da.  Eta halere harridura 
sortzen du XII. mendeko dibinitate nagusiari Urcia izena eman 
izanak.  

Bitartean, Anderea batez ere ortziegile eta euriegilea 
dela kontuan hartu gabe, “Lurraren jainkosa” aldarrikatua da.
 Hamaika ekaitza egiten aurkeztu ondoren, konklusioa hau 
atera dute:  

 Esta Mari provoca tempestades y es representada como 
una mujer de belleza extraordinaria, que cruza por los 
aires rodeada de fuego. Sus moradas dentro de las 
cavernas están llenas de oro y de piedras preciosas. 
(...) Las tradiciones que corren en torno a ella nos 
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hacen pensar en una divinidad ctónica, del tipo de 
Proserpina (Caro Baroja 1966: 293). 

 
 Atendiendo a algunos de sus atributos (dominio de las 
fuerzas terrestres y de los genios subterráneos, su 
identificación con diversos fenómenos telúricos o con 
los que se suponen que proceden de las entrañas de la 
tierra), lo consideramos como símbolo -quizás 
personificación- de la Tierra (Barandiaran, 1984: 139). 
 

 
Hartsuagak (1984: 49), Anderearen airekotasunari 

garrantzi sobera eman gabe, eritzi bera adierazten du. Handik 
aurrera etengabeki entzun behar dugu “Mari gure ama-lurra” 
eta antzeko melengeriak. Ama baldin bada, “ama-ortzia” deitu 
behar genioke.  Anderea ktonikoa ere dela ezin da ukatu, 
bere zuloaren atetan agertzen da eta; baina mendian dauzka 
zuloak, zerutik ahalik eta hurbilen, eta airean betetzen ditu 
bere funtzio ospetsuenak: Eskoriatzan esaten dute zeruan 
(paradisuan) eta lurrean onartu ez zutelako, airean edo goi 
mendietako zuloetan dabilela. 

Menditarrak dira gure inguruko ekaitzaren dibinitateak: 
Landesetako tradizioak (Sébillot, 1968a (1904): 223-24) 
Pirinioetan kokatzen du kazkabarra zuzentzen duen gizon 
beltza; Vaud-eko Alpeetako ekaitzegilea harpe batean bizi da, 
eta hango urrea zaintzen du hurbiltzen direnak zigortzen.  
 

Anboto (eta Muru eta Txindoki...), beraz, euskal Olinpoa 
da, eta mitologia klasikoan Anderearen lankideak 
bilatzekotan, Zeus-Jupiter dateke haren hurbilena, Proserpina 
baino areago. Ikus ditzagun haren ezaugarri zenbait, Eliade-
ren arabera:  

 Les dieux les plus primitifs du ciel contrôlaient les 
phénomènes météorologiques et avaient comme attribut 
principal la foudre (Eliade, 1975 (1949): 68). 

 
 Les titres de Zeus sont transparents et témoignent tous 
plus ou moins directement de ses rapports avec la 
tempête, la pluie, la fertilité. C'est ainsi qu'on 
l'appelle Ombrios, et Hyettios (pluvieux), Urios (celui 
qui envoie les vents favorables), Astrapios (qui 
foudroie), Bronton (celui qui tonne), etc. On l'appelle 
Georgos (fermier) et Chtonios (cf. Hésiode,  Les travaux 
et les jours) parce qu'il commande la pluie et assure la 
fertilité des champs.  
... 
 Le Jupiter italique, comme Zeus, était adoré sur les 
hauteurs. La montagne cumule un symbolisme multiple: 
elle est “haute”, est plus proche du ciel, c'est le ciel 
où s'assemblent les nuages et où se déclenche le 
tonnerre (Eliade, 1975 (1949): 76-77). 

 
Zeusen zerutasunak ez du inondik ere galarazten haren 

alderdi ktonikoa. Jainkoen aita Kretako Dikte mendiko harpean 
sortu zen eta gaztaroa bertako Idako haitzuloan pasatu zuen. 
Anatoliako Zilizian ere (Frazer 1983a (1911): 290-92) badu 
lurpeko zulo bat, Tyfon sugearen egoitzatik ez urrun. 
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Preseski, suge honen garailea izaten zen Zeus, baina behin 
Tyfonek garaitu zuen eta leizean bota. Zeusek, ktonikoa den 
neurrian, suge itxura hartzen du eta horrelako forman 
karreatzen zuten helenoek beren migrazioetan (Eliade, 1975 
(1949): 77).  

Gure Anderea ez da Zeus baino ktonikoagoa eta, harek 
legez, euriaren bidez gobernatzen du lurraren emankortasuna. 
Baina mitologia klasikoaren eraginagatik edo, itxura bizardun 
maskulinoa bilatzen dugu ortzia manatzen duen dibinitatea 
irudikatzeko: bitxi egiten zaigu komunzki giza-sinbologia 
duen arloa (goia, zerua) andere batek okupatzea, emakumea 
beheari eta lurrari lotu ohi delarik. Urciari buruzko 
eztabaidara itzuliz, menturaz arazoa da ez dakigula XII. 
mendean nola irudikatua zen. Oraingo Anderea bezala emakumea 
izan balitz? Gure arbasoek “Aita gurea zeruan zaudena” orde 
“Ama gurea zerutik zabiltzana” otoitz egin zezaketela 
pentsatzea iraultza mental handiegia da... 
 
 
XVIII. H. 2. Liskarrak, kexua eta ortzia 
 

Anderearen jatorrian liskarra aurkitzen dugu beti, 
etxekoen artean gehienetan: ama alabaren kontra, senarra 
emaztearen kontra, ugazanderea neskamea baliatzen kupidarik 
gabe. Etxe barneko arazoen gordina aurkezten dute kondairek, 
tartean agintearena ere, ahaldunak ahula kondenatzen baitu; 
bitartean menpekoen jazartze zerbait ere bada (orraztea, 
mezara ez joatea) geroagoko jazartze azkarragoaren 
(ortziaren) iragarle.  

Amerikako mito zenbaitetan, intzestoak eta aitarekiko 
gatazkak sortzen dituzte ekaitza, euria eta haizea: Lévi-
Strauss-en Mythologies laneko erreferentziako mitoan (M1) 
protagonistaren mendekua dira: “Je ne veux plus vivre avec 
les Orarimugu qui m'ont maltraité, et pour me venger d'eux et 
de mon père, je leur enverrai le vent, le froid et la pluie” 
(1964: 45). Beste intzestoak aztertzean hau dio Lévi-Strauss-
ek (1971: 136): “Partout le héros devient maître de la 
tempête et de l'orage”.   

Hazparnen norbait oso hasarre denean “ortzia bezain 
kexu” dela esaten dute. Suminduraren metafora akustikoa dela 
durrunda, tximista haren ikus-irudia den letxe, eta berezkoa 
da Anderearen sorreran horrelakorik aurkitzea.  

Inguruko erligioen historian ekaitzaren jainkoak ugariak 
badira, gutitan aurkituko ditugu ekaitzaren andereak. Alta 
emakumeak ekaitzarekin lotuak dira Europako tradizioan, eta 
jadanik Aintzin Arotik, Verdier antropologoak oroitarazten 
duenez:  

 Pline rapporte: “La grêle, les tourbillons sont chassés 
par une femme qui se dénude au moment de leurs règles 
face aux éclairs eux-mêmes; c'est ainsi qu'on détourne 
la colère du ciel et, au cours des navigations, les 
tempêtes, et même si les femmes n'ont pas ses règles, en 
se dénudant”. Vertu paratonnerre des femmes encore en 
usage aujourd'hui en Serbie: “Par temps d'orage, une 
femme nue, accrochée à la barrière de sa maison, expose 
son sexe à la fureur du ciel et la foudre s'éloigne” 
(Verdier, 1979: 64). 
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Kausa berak ondorio kontrajarriak eragin baititzake, 
hilekoak ekaitza sortzeko ahala ere badu:   

 Dans l'île grecque de Calimos elle (la femme réglée) ne 
peut toucher l'eau du puits ou de la rivière, elle ne 
peut pas rentrer dans la mer. Sa présence dans un bateau 
causerait des tempêtes (Frazer, 1984 (1904): 61). 

 
Hain zuzen asaldadura dateke hilekoaren eta ekaitzaren 

arteko zubia, Borgoñako Minot herrian egin azterketaren 
arabera:  

 Le souffle, le sang, c'était quelque chose de sacré qui 
avait un sens autrefois. Ce pouvoir putréfiant, les 
femmes, quand elles sont indisposées, le partagent avec 
un phénomène météorologique, l'orage. Mêmes effets sur 
les mêmes choses. 
 L'orage, un pot pourri d'air chaud, de souffle, de vent 
et de pluie, c'est surtout l'orvale de l'été issue de la 
rencontre de deux nuages chargés de foudre, portés par 
deux vents contraires, l'un venant du nord, l'autre 
venant de l'ouest, et qui éclate les jours de grosses 
chaleurs. Elle fait tourner la viande, le vin et les 
mayonnaises sous les mêmes conditions que les règles des 
femmes.  
 Les règles sont d'ailleurs perçues à Minot comme une 
sorte d'orage biologique: “Il paraît que si on voyait à 
l'intérieur du corps d'une femme à ce moment-là, c'est 
affreux, c'est un désordre, c'est tout agité, ça n'a pas 
de nom” (Verdier, 1979: 41). 

 
   Hortik zetorkeen neskatoek errogatibetan zuten 

eginkizuna:    
    
   Ce n'est pas la virginité qui est le “bien de la jeune 

fille” mais les menstruations. (...)  (Ainsi) s'éclaire 
tout particulièrement le rôle des jeunes filles dans 
(...) les rogations, (...) dont le but est (...) d'avoir 
une action sur la météorologie. Quant elles (...) 
chantent sous le couvert (...) de la grande bannière de 
la Vierge pour appeler le beau temps sur les récoltes, 
(...) ce n'est pas leur virginité qui est exposée comme 
force susceptible de lutter contre les intempéries, mais 
leurs menstruations fraîches, seules capables de se 
mesurer avec les forces du temps. De même quand (...) on 
les envoyait dans l'eau de la fontaine pour demander la 
pluie  -alors que l'on sait l'effet néfaste de l'eau sur 
elles -on utilisait dans un cadre rituel leur force 
d'attraction sur l'orage, dans un combat entre 
puissances de même nature où on les espère victorieuses. 
La société donnait là aux jeunes filles leur emploi 
(Verdier, 1979: 255-56). 

 
Neskatoen indar hori sozialki kontrolatu beharra da: 
 Si donc on se préoccupe tant, dans la société, de 
l'éducation des jeunes filles, c'est bien qu'elles 
portent en elles des pouvoirs qu'il convient de 
maîtriser, ne serait-ce que pour mieux garantir l'usage: 
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(...) les filles sont des êtres périodiques que, pour 
protéger contre des dérèglements possibles, on juge 
indispensable de bien élever (Verdier, 1979: 256).  

 
Horregatik da hain jasanezina beti orrazten egoten den 

neskatila? Sedukzioko eginkizun horretan bere inditziplina 
erakusten duelako, beren indarraren erabilera asoziala? 
Horren kari agitu liskarra da ekaitzaren Anderearen eragilea. 
 
 
XVIII. H. 3. Izarra 
 

Mitoaren arrazionalizazio guztiek erakusten dute 
Anbotoko Anderea aireko dibinitatetzat hartua dela: saia edo 
aireplano dela diote batzuetan, izarra gehienetan (Sutan 
pasatzen). Zeberioko bertsio batean ere hala da. 

Ekaitza baino askoz urrunagoak dira izarrak eta harekin 
identifikatzeak izaki mitikoaren urruntzea adieraz lezakete. 
Hori egiteko joera dukete zeruko dibinitateek (Eliade, 1975 
(1949): 89): pasiboak bihurtzen dira beste batek lurra 
ureztatzeko lana hartzen dienean. Hain zuzen, Orozkoko gaur 
egungo Señora eraginkortasuna ez da oso aipatua: urte onak 
eta txarrak egiten baditu, ez da horri buruzko kondaira 
esplizitorik eta hodei-zaldunak du ekaitza egiten.  
 

Baina Anderearen izartasunak balituzke beste oinarriak. 
Orozkoko Santosek eta Juliak eta Zeberioko bi bertsiok diote 
Andere hori udazkenean ikusten zela eskuarki. Burundako 
Luziferrek negua Urbasan ematen baitzuen, udazkenean egin 
behar zuen bidaia. Ziklo horrek oinarri meteorologikoa izan 
dezakete. Baina Laborderen (1979) ustez Andere eta 
meteoritoen arteko harreman zuzenaren adierazlea da; harek 
dioenez meteoritoen garaia azaroa da (ez ote da agorrilaren 
erdia?), eta haien suzko isatsa litzateke Damaren adats 
distiratsua. Hortik Anderearen zerikusia burdingintzarekin, 
jendeek landu lehen burdin hutsa sideritoetatik ateraia 
baitzen; horrela ulertzen du Labordek zergatik Urkiolan 
dagoen harri handiari, meteorito izan gabe, meteorito esaten 
dioten. Ahaztu gabe euskaraz “tximistarri” deitzen diotela: 
edozein aldetatik harturik ere Anbotoko Anderearekin duen 
harremana agertzen da.  

Labordek gogorarazten du Webster-en bildumako herensugea 
(eta Ravier-ena ere bai) Pirinioetako burdin goriari esker 
garaitua izan zela. Tipo horretako herensugeak, polbora edo 
burdin goria irentsi eta, uretan bukatzen dira, su hori 
itzaltzeko edo; eta zergatik ez burdina tenplatzeko teknika 
isladatzen dio Labordek? Burdingintzaren teknikaren eta 
narrastien arteko zerikusia ikusten du labegaraitik aterako 
lingoteari ematen zaion “arrabio” izenean; haren ustez 
piztiaren eta lingotearen antzeko formatik heldu da erabilera 
hori; Seguran bada Arrabiola deritzon burdinola bat. Baina 
suak ere badu funtzio garrantzitsua burdingintzan, eta ez 
dugu motibazio hori baztertu behar arrabio hitzaren aukeran.  
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XVIII. H. 4. Anderea eta erritoak: Donibaneko suak 
 

Hodeiari zuzendutako erritoa bizirik mantendu da 
oraintsu arte Orozkon, baina ez dugu hartan aurkitu 
Anderearekiko lotura zuzenik. Donibaneko suetan ikusten da 
lotura hori, zeharkakoa baina nabaria.  

Gogora dezagun corpuseko “Ospakizunak” XI. kapituluko 
Donibane tituluan esaten dena. Bezperako gauean, suak 
etxaurrean egin aintzin soroetara joaten ziren jendeak 
gurutzeak jartzera, eskuan lastozko pollak pizturik 
zeramatzatela, zuziak legez. Santosek zehaztu du firrindaka 
eta txirrinkak eginez erabiltzen zituztela ilintiak, 
txinpartak ateratzeko moduan. Harek eta Angelak oroit dira 
zein eder eta hunkigarria zen su horiek ikustea udako gauaren 
ilunpean ibiltzen.  

Hots, halakoxea zen Anbotoko Señorearen irudia. Juan 
Pikazaren esanetan zuziak lotuta zeramatzan sai bat zitekeen, 
eta azauondo bat sutan bezala deskribitu du Sofik. Pollak eta 
azauak berdintsuak dira, gari lastozko eskutadak; sutan 
kurritzen zuten Donibane gauean lurrean, zeruan pasatzen 
ziren Anderea aldatzen zenean: erritoak mitoa antzezten du, 
nahitara ez bada ere.  

Donibaneko erritoen itxaron nagusia uzta ona zen: artoa 
eta garia aipatzen da kopletan, eta Santosek dio gurutzeak 
eta suak soroetara eraman eta: “Ja, hai egiten zanean etzera 
pozik, bof! Ja a ver, a ver kosetxa ona egiten bada!”; 
Moisesek: “Aquello indicaba que todo... vas a hacer una buena 
cosecha, y pedrisco y el otro y tal y cual”.  

Anderea aipatu gabe, harek eragiten duen eguraldia 
kontrolatu nahi da Donibaneko erritoen bidez, suaren itxura 
duen dibinitatea suaren bidez hunkitu. Lapurdiko herensugea 
ere suzkoa da menditik itsasora dabilenean. Urruñan kontatu 
didate bertako zahar batek zeruan herensugea ikusten 
zuelarik, haren beldurrez, su bat pizten zuela. Bavierako 
Würzbourg hirian zuziek eta su-gurpilek zeukaten 
protagonismoa Donibaneko jokoetan:  

 Au XVIe s. on lançait des disques de bois enflammés 
depuis la montagne qui domine la ville. (...) Dans 
l'obscurité ces disques volants prenaient l'aspect de 
dragons en feu (Frazer, 1984 (1911): 96). 

 
Zein ote da Urruñeko edo Bavierako suen xedea, 

herensugea uxatzea ala mimetismoz gogatzea? Galdera bera egin 
dezakegu Orozkoko mitoaren eta erritoaren arteko 
paralelismoari buruz. Han sugeak erretzeko asmoa azaltzen da. 
Sua arma erasotzailea dela ahantzi gabe, zeruko sua gurtzeko 
erritoa ere datekeela ezin dugu baztertu. Dena dela, ukaezina 
da bien arteko lotura.  
 
 
 
 



 Ekaitzegileak - 793 
 
 
XVIII. I.  Konklusioa 
 
 

Anbotoko Señora aireko izakia da Orozkon (Sutan 
pasatzen). Berriemaileek izarra zatekeela esateko joera dute, 
esan nahi baita, urrundik ikusten eta harekin harreman oso 
guti zela; urte onak eta txarrak egiten dituen arren, ez zaio 
horretarako zuzenki erritorik egiten, hurbilago diren beste 
hodeiegileei bezala. Ez da dudarik, ordea, egitura anizkor 
eta zabal -baina bakar- batean biltzen direla gure 
ekaitzegileak oro, hau da, Anderea, hodeia eta herensugea.  
 
 
 
XVIII. I. 1. Anitza eta bata 
 

Ekaitzarekin lotuak diren izakien irudiak aski 
desberdinak dira. Andereak, emakumearenaz gain, beste hainbat 
itxura hartzen du. Bele gisa azaltzen da jendeek objektu 
bedeinkatu batez bere zuloko atea hesten diotenean 
(Sorginzuloko beleak, Supelegorreko beleak). Orduan borroka 
harremanak izaten dira jendeen izaki mitikoaren artean, eta 
azken hau nagusitzen zaio kandela ipini diotenei.  

Hodeiak protagonizatzen dituen kontakizunetan 
alderantziz gertatuko da, jendeak nagusiko dira. Horrela 
irabaziak eta galtzeak jendeen eta izaki mitikoen artean 
banatzen dira, aurreko kapituluetan aurkitu dugun 
neutralizatzeko jokaera berdinean. Zalduna eta abadea eta 
Hodeia bedeinkatu kondairetan apezak hodeiegilea menderatzen 
du eta uzta barazuzatik jagoten. Bi etsaiak anaiak izan 
daitezke eta aurkakoen batasuna adierazten du senidegoak, 
Anderearengan agertu den egitura bikoitza (urte onak zein 
txarrak...) errepikatuz. Coincidentia oppositorum hori 
pertsonaia bakarrean batzen da abade konjuratzailea 
ekaitzegilea ere denean, Axpuruko abade kondenatua-gan legez.  

Hodeiaren kontrako konjuruak eta Donibane gaueko 
erritoek xede berdina dute. Donibaneko zuzi izetuek zerutik 
pasatzen den Anderearen itxura antzezten dute, Lapurdin 
herensugeagatik pizten diren suen antzera, eta harria 
galarazten dute; erasotzeko ala gurtzeko asmoz egiten diren 
ez da argia, baina hemen ere xede kontrajarriak bat daitezke. 
  

Melusina bizitzaren oso antzekoak dira Anderearen 
jatorria edasten duten hainbat kondaira eta herensugearekin 
duen lotura iragartzen dute. Aztertu diren lau jatorri 
tipotik hiru elkarren eraldeketak dira, ziklo hetsi eta 
errekurrentea osatzen dute; Amak kondenatu eta Elizara ez 
kondairetako Anderea, Andere-gaia eta haren madarikatzailea 
bat dira, eta esan daiteke Andereak bere burua sortarazten 
duela, Familiarrengatik kondenatu kondairan familiar 
ekaitzegileek ekaitzegilea sortarazten duten letxe. 
Erreflexibitate gisa formula daiteke ekaitzegile eta 
konjuratzailearen batasuna ere, ekaitzegileek bere buruari 
egiten baitiote borroka. Hori bera egiten du herensugeak. 
Hots, herensugea eta Anderea itxuraz eta ihardueraz bat dira: 
biak dira suzko hegalariak, airekoak eta lurpekoak, eta 
euriari (urari) lotuak; batzuetan duten sexu desberdintasunak 
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androginia salatzen du, dibinitatearen batasun bikoitzaren 
adierazle.  

Euskal Herriko ekaitzegileek sistema bat osatzen dute, 
beraz. Haietarikoa da Anderea ere eta, hartzuloetan bizi 
izanagatik ortziaren dibinitate zerutarra da batez ere; gure 
panteoneko dibinitate nagusienatakoa izanik, tradizio greko-
latinoko ortziegile nagusia den Zeus-Jupiterrekin alderatzeko 
da. Testuinguru horretan ulertzen da Erdi Aroko euskaldunek 
jainkoari Urcia deitzea. 
 
 
XVIII. I. 2. Funtzioak 
 

Batasun, aurkaritza, erreflexibitatea aurkitzen ditugu 
ekaitzegileen mitoetan, gogoeta filosofikoak funtsean. Haien 
lehen gaia diren fenomeno meteorologikoak ere bikoitz eta 
kontrajarriak dira: ekaitza, euria den aldetik ona izaten da, 
harrijasa eta ihurtziria denean, kaltegarria; eta elementu 
oposatuak biltzen ditu, sua eta ura.  

Fenomeno horien kontrola da hodeiaren inguruko mito eta 
erritoen kezka nagusia. Laminak ikertzean (XVII. kap.) beheko  
-errekako- uraren irudikapena ikusi dugu, orain goikoarena  
-zerukoarena-, lurraren emankortasunaren giltza ureztatzen ez 
diren eskualdeetan. Baserriko ekonomia autarkikoan, biziak 
edo heriotzak bezain munta du uztak, elikadurak baldintzatzen 
du-eta osasuna; hodeiaren edo Donibaneko erritoak 
garrantzitsuak izan behar nahi-ta-ez.  

Baina mitoetan ez dira arazo materialak soilki 
pentsatzen, auzoko harremanei buruz ere aritzen direla ikusi 
dugu aurreko kapituluetan. Aldi honetan etxe barneko 
soziologiazko gogoetak azpimarratu ditut, arlo pribatuko 
bortizkeria aurkezten baitigute Anderearen jatorriko 
kondairek: etxeko batek beste etxeko baten kontrako hasarre-
madarikazioak, ekaitzegilea sorrarazten du, kondenatu bat. 
Aginte handiena duen bikotekidea (ugazanderea, ama, senarra) 
ahulagoaren kontra (neskamea, alaba, emaztea) bihurtzen da 
eta honek, biktima eta aldi berean jazarle delarik, ortziaren 
bidez erantzuten du. Laminen mitoetan ahaideen adostasunak 
izaki mitikoaren urruntzea zekarren. Hemen, alderantziz, 
liskarren ondorio larriak erakusten dira: kondena eta izaki 
mitikoaren sortzea. Etxe barneko soziologiak ere neurri 
mitikoa du.  
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 Kapitulu XIX 
 
 

AIRETIKO LANGILEAK  
FAMILIARRAK 

 
 
 

Ospe handia dute Orozkon familiarrek. Haiei buruzko 
xelebrekeriak izan dira bertako mitologiaz egin zidaten 
lehenengo aipamena: berriemaileengana eraman ninduen lagunak, 
Garik, berehala eskatzen zien Axpuruko abadearena konta 
zezaten. Bertako pertsonaia ezagunenetakoa da hori, 
familiarrei lotua eta auzo zehatz batean kokatua, Axpurun. 
Orain mehatxatuta da leku mitologiko hori, haren azpiko 
harrobiaren zabaltzeak suntsituko omen du laster.  

Familiarrak bereziki orozkoarrak direla esan daiteke, 
auzo herria den Zeberion ez dira agertzen, Etxebarria Ayestak 
inguru horretan egin duen inkestan bederen. Euskal Herriko 
tradizioaren beste bildumetan, berriz, bai aurkitzen ditugu, 
baina ez usu. Alta, haien nortasun bereziak ahanztezinak 
egiten ditu. 
 
 
 
XIX. A. Familiarren ezagugarri orokorrak 
 
 

Aurkezpena egiteko ezin egokiago da Barandiaranen 
laburpena: 

 Las extraordinarias virtudes atribuidas a las brujas, 
se supone que proceden o bien de la fuerza mágica de 
ciertas unturas y frases, (...) o bien de ciertos 
animalitos u hombres minúsculos que en todo las ayudan y 
sirven. (Ondoren haien izenak aipatzen ditu, ikus 
beherago). 
 Los brujos los llevan consigo en una alfiletera. En 
Añes los llevan en el mango de una hoz. Si se rompe el 
mango de la hoz, desaparecen ellos. 
 En Munguia (Bizkaya) dicen que los “prakagorri” se 
recogen cierta noche del año (no la recordaba mi 
comunicante) en el monte Sollube, con solo tener abierta 
una alfiletera.  
 En Añes (Alaba) creen que si la noche de San Juan se 
recoge la flor de helecho, se conocen los “prakagorri”. 
 Según datos de Artaza-Lakozmonte, se cogen a las doce 
de la noche de la víspera de San Juan. 
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 En una leyenda de Zarauz se dice que antes los vendían 
en una tienda de Bayona por media onza. Servíanlos en 
alfiliteras. Cada una de éstas contenía cuatro hombres 
muy pequeños, casi imperceptibles, de figura de diablo, 
vestidos de calzones rojos. 
 En Cortezubi me decían que al vender los “prakagorri”, 
se debe de hacer con ganancia. Añadían que tales 
extraños seres son de forma de insectos (Barandiaran, 
1960: 105)  

 
 
XIX. A. 1. Izena 
 

Lehen arazoa izenarena da. Orozkoko berriemaileetarik 
bakarrik Eulalik eman die izen berezi espezifikoa: 
“jamerilak” (Petroleoren agilitatea). Hitzak erdarazko 
“familiar”etik etorria dirudi, eta antza haundia du 
Barandiaranek (1984a: 126) Orozkon bertan aurkitu duen 
“famelijerak” izenarekin. Jose Angelek, Jose Mariren semeak, 
“prakagorriak” aipatu zizkidan, esanez haren aitak ere 
erabiltzen zituela, baina gero zalantzatan egon zen ez ote 
zuen libururen batean irakurria. 

Osterantzean, izen orokorragoak eman ohi dizkiete, hau 
da, beste hainbat izaki mitikoei ere ematen zaizkienak; eta 
beti-beti pluralean, familiarrak, laminak baino areago, 
multzoka ibiltzen baitira. Justok sorginekin lotzen ditu, eta 
Barandiaranen antzeko definizioa egiten du: “Sorginon indarra 
edo, nik ez dakit zelan esan leikeen, baia tira!- gauzook” 
(Axpuruko abadea eta krida). Pablok, Angelak, Sofik eta 
Paulak “Sorginak” esaten diete, besterik gabe, beharbada 
identifikazio metonimikoa eginez sorginen eta haien indarren 
artean.  

Lamina izena ematen zaie usu, Sofik adibidez: “laminak 
edo zertzuk... beste zerok, demonio edo deabruak, sorgin edo 
deabruak”; eta Moisesek: “laminak” edo “espirituak”; 
Florenzioren ustez ere laminak dira. Jentil Zuloko “laminak” 
deitzen zaie Barandiaranek Orozkon bildutako kontakizun 
batean (1973a: 477, ikus beherago). 

“Deabruak” ere esaten diete askotan: “(infernuko) 
deabruak” bazituela esaten zioten Petroleori artzain lagunek, 
bai eta “parte-txarrekoak” ere; “beste mundukoak” edo “parte-
txarrekoak” sinonimo gisa ematen ditu Angelak, haren amak 
abadearen armairuan aurkitu zituen bolatxuak izendatzeko.  

Baina izenen ugaritasunak izen egokiaren falta edo 
adierazten du. Horregatik, seguraski, askotan ordezko 
zabalagoak ematen zaizkio: “zerok”, “aparejuak”, “gauzok”, 
“katxarrok”, “bitxok” Jakoak zeuzkanak, “trasteok” Anbotoko 
Anderearen ugazandereak zituenak. 
 

Euskal Herrian zehar ere izen anitz daramate izaki tiki 
horiek, kasik herri bakoitzean desberdina. Azkuek (1959 
(1935): 371) “Pamerialak” titulu pean hainbat biltzen ditu: 
“orraztokikoak” Murelagan, “orratzuntziak” Baztanen, 
“famerialak” Arronan. Ez du “sorgin” hitza erabiltzen.  

Barandiaranek (1960: 105) “Prakagorri” edo “genio 
familiar” generikoen ondoan hauek aipatzen ditu: 
“famerijelak” Kortezubin, “familiarrak” eta “mamarroak” 
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Orozkon eta Zarautzen, “bestemutilak” eta “prakagorri” 
Gernikan, “galtzagorriak” Zarautzen, “los enemigos” Arbeizan 
(Nafarroa), “los enemiguillos” Añes-en. Hauexek gaineratzen 
ditu Diccionario-an (1984a: 126): “mamur” Lesakan,  “mozorro” 
Albisturren, “gaizkinak” Bedian, “autzek” Zenarruzan, 
“patuek” Ibarrurin,  “aidetikako” Saran, “aiar” Lapurdin, 
“ximelgorri” Abadianon. Oraindo izen bat gehiago ematen du 
Brujería-n (1984b: 117): “etxejaunak” Ithurrotxen.  

Lhanderen hiztegian (1926) lapurterako “aiharra-haioak” 
aurkitzen dira, “les démons familiers” itzuliak, “aihar” 
hitzak aiher edo gorroto esanahia duelarik. 

Cerquand-ek (1986 (1974): 27) horietaz bildu Zuberoako 
bi ipuinetan “ili (euli) langileak” deitzen diete. 
 
 
XIX. A. 2. Zer eta zelan  
 

Zuberoan legez, Orozkon intsektu antza izaten dute 
familiarrek: Sofik zorritxuak langoak deskribitzen ditu; 
Pablok eta Eulalik euli gisa; Moisesen erleen antzekoak. 
Abadearen armairuan neskameak aurkitu zituenak ere “hiru 
moska” ziren Eulaliren arabera, eta “bolatxu” batzuk Angelak 
dioenez, merkuriozkoak haren ustez (Abadearen krida).  

Azkueren idazkietan ere (1959 (1935): 302 eta 371) 
intsektu itxurakoak dira, pitxilotak (pinpirinak) edota 
inurriak: “Sarreran inurriak dirudie, hain dira txikiak!, 
urteeran barriz soldaduak langoxeak, kaltza gorridunak”. 
Bargotako Joanesen “enemiguillos” (Barandiaran, 1973a: 479) 
beltzak dira, “de forma indefinible y del tamaño de un 
mosquito. Salen precipitadamente en cuanto les destapan la 
caja donde se hallan y revolotean velozmente sobre la cabeza 
de quién los posee y preguntan y esperan con gran impaciencia 
algún mandado”  

Añesen ira-lorea azaltzen da prakagorriekin batera. 
Horri buruz beherago arituko naiz, Frantzia eta Alemaniako 
ira-hazia dela eta. 

 
Oso aipatu da familiarren gordelekua, haien izenean ere 

agertzen dela ikusi dugu, eta Orozkon askotan azaldu dute. 
Sofik eta Paulak jostorratzontzian gordetzen zirela diote; 
Pablok kajatxu batean; Intxaur azalean, Moisesek; Ibarrako 
abadearen neskameak botila batean aurkitu zituen. Bargotako 
Juanis-ek bere makilaren “cañute”an zeuzkan gordeta 
(Barandiaran, 1973a: 479). Orixek aipatu “izugarriak” 
(Euskaldunak, 373) arto txurtenean gordetzen dira. Gorokizan 
diote (Azkue, 1959 (1935): 379): “(Sorginek) orratzontzian 
daukez euren eskubideak”. Zeanurin (Azkue, 1959: 385): 
“Orratzontziko sorginak txikerrak izaten dira”     
 

Familiarren jabe egitea eta, bereziki, haietaz gabetzea 
ez da erraza izaten, eta haien salneurria zorrozki arautua 
da, araudiak kontraesankorrak badira ere leku batetik 
bestera. Elorrion, “norberak daukazan pamerailak saldu gura 
dituanak ez dau eurakatik zuriko bat baino gehiago eskatu 
behar” (Azkue, 1959 (1935): 371). Besteetan mozkina atera 
behar zaie, edo bat ere ez, Orozkon adibidez, Barandiaranek 
jaso duenez:  
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 Dícese que tales enemiguillos se adquieren en la ermita 
o iglesia de Santiespiritu en Francia. Se pueden 
revender pero ha de ser a precio más subido que en el 
que fueron comprados. La diferencia ha de ser, por lo 
menos, de un marevedí. También pueden ser donados 
(ahuntzari edo baheari: ikus azalpenaren segida 
beherago) (1973b: 57). 

 
Sofik esan zuen, “donatu egin behar diraz horreek, (...) 

saldu bere ez” (Hil ezin). Erleak ere ezin dira saldu: 
 Euskalerri guztiko basauri askotan erleak ez dabela 
diruz ez salduak ez erosiak izan behar esaten dabe, 
zerbaiten ordez hartu bai. (...) Diman eta Ursuaranen 
gariaren ordez (Azkue, 1959 (1935): 431).  

 
Eta Nafarroa Beherako Dohoztirin: “Los ancianos 

recuerdan que antes un enjambre no podía ser vendido a cambio 
de dinero, sino a cambio de otra cosa o de otro enjambre” 
(Barandiaran, 1962b: 46). Familiarrek erleek gisa ausikitzen 
dutela esan du Moisesek (Axpuruko abadea); antzekoak lirateke 
biok: airekoak, langile onak eta erasotzaileak. 

Osterantzean, familiarrak Jentil Zulon edo Supelegorren  
hartzen dira, handik omen zituzten Orozkoko familiardun 
ospetsuenek, Axpuruko abadeak eta Petroleok. Donibane goizean 
harrapatzen dira, “Aita Gurea” atzerantza esanda eta mantila 
bat zabalduta, Sofik dioenez. Azkuek, mantilaren orde, zapia 
aipatzen du: geroago ikusiko dugunez horixe erabiltzen da 
Frantzian eta Alemanian ira-hazia biltzeko. 

 Donibane aurreko gabean Bilboko emakume bermeotar bat, 
bere otseina lagun ebala, Artxanda ganera joan ohi zan 
eta otatzetan zapia zabaltzen eban gaberdi-gaberdian. 
Zoriona ekarten ei dabe gau eta ordu hartan baturiko 
pitxilotak (tximeletak), eurak hartzen gatx ei da baina. 
Andra haretxen otsein izandako Juana Aranzubia 
Berriztarrari entzun dautsat hau (Juanak ugazanderea 
laguntzen zuen pitxilotak arrapatzen) (Azkue, 1959 
(1935): 302). 

 
 
XIX. A. 3.  Zertarako 
 

“Sorginen indarrak” dira familiarrak Justoren 
definizioan. Indar ez ohikoak, naturalak baino handiagoak. 
Haiei esker balentria handiak egiten dituzte familiardunek, 
prakagorriek egiten dizkiete. Ahalak bereziak eta desberdinak 
dituzte, Sofik horrela sailkaturik (Zelan eta zertarako): 
batzuk listezakoak dira, beste batzuk beharrekoak, beste 
batzuk karra egitekoak, zaluak; horietakoak zituen batek 
(Petroleok?) “taka-taka” harrapatzen zituen ahuntzak. 
Eulaliren arabera, egur lanak egiten dituzte: mokorrak 
ekarri, txondarra kargatu, “betegarri emon eta ikatz egiteko 
eukiten euezan abadeak” (Abadearen krida); Petroleok beharrak 
egiteko eta karraka ibiltzeko zeuzkan (Petroleo).   

Egur ekarleak ere izaten dira maizetan; Moisesek arbolak 
erauzten deskribitu ditu, ekaitza bailira, eta Axpurura 
ekartzen. Azkuek aipatzen duen esakera batean somatzen da 
egurraren garraioa beren-berena dutela: “Lehenago egurrak dei 
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eginda etorten ei zirean etxera. Moxonean (Teilerian) behin 
larregi etorri jakezan. Moxok atzera bihaldu zituan eta 
egurrok ez dira gehiago etxeratu” (Azkue, 1959 (1935): 456).  

Apustuetan erabiltzen ziren (Barandiaran, 1960: 104): 
idi-deman uztarrian sartu omen zituen aarauztar batek, eta 
irabazi. Beizamako aizkolari famatu batek ere mozorroak omen 
zituen (1984a: 144). Karta-jokuan asko irabazten dagoenari 
sarri esaten zaio (Azkue, 1959: 460-61): “Hik poltxikoon 
moxorrook dauzkak”, bai eta karta-jokuan irabazteko surangila 
buztana orratzontzian euki behar dela.  

Baina familiarrek betetzen duten lanik xelebreena ura 
ekartzea da, batez ere bahean egiten dutenean, Axpuruko 
Abadea eta krida istorioan bezala.  
 

Etekin handia atera badakieke familiarrei, akats handiak 
ere badituzte. Kutxatik askatu eta lana eskatzen dutenean 
zailak dira kontrolatzeko eta pakea eman dezaten trukoak 
asmatzen dituzte jendeek:  

 Sorginen orratzontzi-jaube egiten danari eginkizunen 
bat emon behar jako. Hau egin ezik, orratzontzi-jaubeak 
eroango lauke beharduna. Beste beharrik topatu ezik, 
galbaheaz ur-bila erabilten dabe. Bitartean behardunak 
ines (ihes) egiten daube (Azkue, 1959 (1935): 386). 

 
Orozkon Axpuruko Abadearen kridak bahean ura ekartzeko 

agindu zien, baina hori ere jakin zuten egiten.  
Beste akats larriagoa daukate familiarrek: Sofik 

dioenez, haiekin urtebete dabilena zazpi urtez zahartzen da. 
Heriora arin eramaten dute, beraz. Baina haraino heldu eta 
hiltzea galarazten dute: prakagorridunak hil beharrean eta 
hilezinean paratzen dira eta erremedio bakarra haien donatzea 
da. Orozkon, beste norbaiten familiarrak hartzen dituenak 
kaltea baizik ez du biltzen, airean ibiltzera kondenatzen da, 
Anbotoko Anderearen antzera. Caro Barojaren ustez (1966: 286) 
familiarren emailea bere sorgingoaz gabetzen da eta beste 
bati pasarazten dio kutuna (familiarren orratzontzia) emanten 
dionean.  

Prakagorridunak bezala sorginak hilezin paratzen dira. 
Euban eta Diman (Azkue, 1959 (1935): 377-378), “sorgin bat 
ezin hil izaten da besteren bati eskubideak emon bagarik. 
(...) Sorgin bat hil orduan eskua ixten badu esan nahi du 
bere sorgingoa beste norbaiti pasatu nahi diola. Orduan xuxki 
(inarra) giderra edo makila eman behar zaio eta inarra erre 
gero”. XVI. kapituluan azaldu dira horrelako kasuak eta 
geroago ere aztertuko dugu hilezinaren garrantzia. 
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XIX. B. Axpuruko abadearen familiar langile eta hegalariak 
 
 

Mamarroak erabiltzeko trebea zen Axpuruko abadea. 
Sorginen indarren jabe zen aldetik sorgina zen, baina apez 
konjuratzailea ere badela ikusiko da. Baliteke izena bertako 
abade batena izatea: 1661 inguruan, Francisco Larrea de 
Axpuru zen Muruetako elizako “beneficiado” (Ojanguren, 1975: 
139), eta mitoan ere Murueta aipatzen da (Barandiaran, 1973a: 
477, ikus beherago). 
  Bereziki bi episodiotan da ospetsua pertsonaia, Axpuruko 
abadea eta krida kontakizunean sartzen diren Zezenketa eta 
Bahean ura pasadizoetan. Biak lotuta kontatzen badira 
askotan, autonomoak eta berezituak izan daitezke, eta 
bakoitza bere aldetik aztertuko ditut. Dena den, familiarren 
airekotasunean oinarrituak dira biak. 

Bahean ura kondairak erakusten du tipo horren autonomia, 
ez baita beti abaderi edo haren familiarrei lotua; bertsio 
batzuetan norbaitek deituta agertzen dira “sorginak”: “Sorgin 
batzuk balegoz sikieran beharrak egiteko...!” (Angela) edo 
“sikieran baletoz, sorginak baletoz ura altzetako...!” 
(Sofi). Zezenketa-ko bidaia ere bakarrik kontatzen ahal da. 
Ditugun bertsio guztiak kontutan harturik modu desberdinez 
elkartzen dira bi episodioak:  

1) Lotuak eta aldiberekoak: Paularen eta Moisesen 
bertsioetan. Azken honetan kridak bietan protagonismoa ukan 
dezan, bi krida agertzen dira.   

2) Lotuak baina ez aldiberekoak, Sofiren bertsioetan.  
3) Ez dira lotuak. Angelaren eta Pabloren bertsioak. 

Hala da Barandiaranek argitaratuetan ere.  
 
 
XIX. B. 1. Familiar langileak: ura, sua eta airea   
 

Entzutea dut Luiaondon, orozkoar batek esanda omen, 
morroi berriak galbahean ekartzen duela ura, ekarri ere. 
Zeberion hauxe esaten dute: “Ezkonbarritan galbahean bere 
ura, gero erradan bere ez” (Etxebarria Ayesta 1991: 323). 
Badakigu ezinezko betebehar hori dela prakagorrien lan 
ospetsuena. Eta beti ondorio bera ekartzen du: uholdea. 
Horixe gertatzen da Orozkon Axpuruko abadea eta krida 
kondairan, neskameak nagusiaren familiarrak askatu eta. 

Gure corpuseko testuei gaineratu behar zaie 
Barandiaranek argitaratu duen bertsioa; apez bati lotua da 
eta, izena zehaztu gabe bada ere, Axpurukoaren oso antzekoa 
da, salbu hartan laminek ez dutela jakin bahean ura ekartzen: 
   Un sacerdote tenía secuestradas las lamias de la cueva 

de Jentilzulo. Esta se halla a la orilla izquierda de la 
carretera de Areta a Orozko en la falda SW del monte 
Untzueta, cerca del barrio de Anguru. La entrada de la 
caverna es de 2,50 de ancha y 1,70 de alta y su longitud 
no pasa de 15 m. Las lamias que en un tiempo la 
ocuparon, fueron aprehendidas y encerradas en una cajita 
por dicho sacerdote. Un día en que éste se marchó a 
celebrar misa en el pueblo de Murueta, su llavera, más 
curiosa que prudente, abrió la cajita. Las lamias, 
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saliendo de su encierro, preguntaron a la llavera que 
trabajo quería que hicieran. La llavera les contestó que 
le trajeran leña. Se la trajeron en efecto; pero en 
forma de troncos enteros y en tal cantidad que le 
llenaron la hera. 
 De nuevo las lamias se le ofrecieron y la llavera les 
pidió que le acarreasen agua valiéndose de una criba, 
cosa que les fue imposible (Recogido en el caserío de 
Aizpuru (Axpuru), de Orozko, por Ernesto Nolte, el 15 de 
Mayo de 1960) (Barandiaran, 1973a: 477). 

 
Kortezubiko bertsio bat Orozkokoaren oso antzekoa da.  
 Gixon batek erosi zituan famerielak behar egiteko. 
Orraztoki baten eukezan. Etorri jakozenean behar egiteko 
motibua, atera zituzan orraztokitik. Agindu eutsen 
beharra; akabatu ebenean etorri jakozan atzera; agindu 
eutsen behar barria; akabatu eben beharra; etorri 
jakozan atzera: “Zer egingo dogu” preguntatu eutsoen. 
Etorri jakozan laugarren aldiz. Gixonari beharra akabatu 
jakon. Gixonari akordatu jakon behar barria. Agindu 
eutsen galbahean ura ekarteko. Hasi ziren ekarten; ezin 
ekarri galbaheak azpitik zuloak eukezalako. Famerielak 
gelditu ziren egin ezinik, ugazabak agindu eutsen 
beharra egin ezin ebelako. Famerielak baino gixon on 
baten jakituria gehiago dalako, famerielak joan ziren 
atzera (Matias de Aranazek kontatua) (Barandiaran, 1960: 
106). 

 
Barandiaranen kondairakoak baino maltzurragoak dira 

corpus honetako familiarrak, bahean ura ekartzeko trukoa 
aurkitu zuten-eta zuloak tapatuz; kridak orduan artile beltza 
zuritzen (Sofi) edo tripapeko ileaz katea egiten (Pablo) 
agindu behar die, amore eman dezaten; osterantzean, abadeak 
soilik sarraraz ditzake beren zuloan. 
 

Orozkoko Axpuruko abadearen familiarrek, uraz gain, 
egurra ere ekartzen dute. Paularen eta Moisesen bertsioetan, 
egurrez bete zuten Axpuru, urez egin baino lehenago. 
Abadearen krida istoriakoak txondorrako lanak egiten dituzte. 
Egurra sua egiteko erabiltzen baita, esan daiteke Orozkoko 
familiarrak urez eta suez hornitzen dutela etxea.  

Ura eta sua lotuta laminen kondairetan ere agertu 
zaizkigu, eta interesgarria dateke haiekin alderatzea. 
Laminen ura errekakoa da eta naturala; familiarrena teknikoa 
da, errekatik etxera ekarri eta lanaren bidez lortua. Eta 
suari dagokionez: laminena sukaldaritzari lotua da, teknikoa; 
familiarrena ere teknikoa da, karreatua, baina maila bat 
beherago kokatzen da, hornikuntzaren heinean.  

Zeruko ur eta su naturalak ekaitzaren elementuak ere 
dira, eta familiarren lurreko ur eta su teknikoei oposa 
dakizkie. Dagoeneko harreman horretan igartzen dugu familiar 
eta ekaitzegileen arteko lotura; lotura esplizitoa aurkitu 
dugu Moisesen Hodeia bedeinkatu kondairan, eta zentzu berean 
doa haren Axpuruko abadea eta krida-ko zehaztasun zenbait: 
familiarrek “arbolak ekarten eutsien arrapakalan, (...) 
pagoak osorik (...) aterata zuztarretik, (...) zugatzak 
arrankatu zuztarretik”. Zuhaitzak ateratzeko moduak 
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ekaitzaren triskantzak gogorarazten ditu, bereziki haize 
zirimolenak. Haizeak legez lan egitean, beren airekotasuna 
erakusten dute familiarrek. Horrela Moisesek prakagorrien 
ezaugarri eta eginkizunen bilduma eskaintzen digu, gertakari 
bakar batean bilduta: familiarrek hegan egiten dute 
Valladolidera, eta aldi berean uholdeak eta zuhaitz erauzketa 
eragiten dituzte, ekaitzaren antzera. 

Abadearen familiar langileek airea, sua eta ura biltzen 
dituzte beren baitan: airetik ekartzen dute ura, eta haizeak 
bezala sutarako egurra.  
 
 
XIX. B. 1. a. Zuberoako eta Gaskoiniako uzta biltzaileak 
 

Zuberoan eta handik oso hurbil den Gaskoinian badira 
euli langileak. Irudiz, tipo honetako istoriak Euskal Herrian 
eta Gaskoinian baizik ez dira aurkitzen, nahiz eta deabru 
familiarrak oso arruntak izan Europan. Sébillot-ek 
Zuberoakoak (Cerquand-enak) eta Gaskoiniakoak bakarrik 
aipatzen ditu (1968, III (1904): 334), laburzki.  

Harrigarria da kontakizun horiek Orozkokoekin duten 
antza, Euskal Herriko mendebaleko eta ekialdeko bi muturrak 
hain hurbil izatea. Zuberoako familiarrek, ura ekartzeaz 
gain, uzta ere biltzen dute, ekaitzatik salbatzeko hain 
zuzen. Hona hemen Cerquand-ek Eskiulan bildu duen 
“Mendiondoko iliak”, zuberoera doi bat aldaturik:  

 Mendiondoan bazen etxeko jaun bat, alfer haundi bat, 
eta halere hango lanak lehenetarik eginak ziren beti. 
 Goiz batez, oren batetan barnean, etxeko soroa 
dailaturik (segaturik) izan zen; igande egun batez, meza 
denboran, alor batetako ogia oro ebakirik. Mundua oro 
harriturik zen, langilerik ez zelako ageri. 
 Bere emaztea ere Mendiondori mesfida zen. Igande batez, 
elizara joaten zelarik, borosta (sasi) batetan zerbait 
gorde zuen. Emazteak urrundik ikusi zuen eta aski kurios 
izan zen jakiteko han zer utzi ote zuen. Edireiten 
(aurkitzen) du estutx bat. Zabaltzen du eta handik 
jalkiten (urten) zaio hamar bat euli. Euli horiek joaten 
zitzaizkion begietara eta belarrietara galdatzen 
diotelarik: 
 - Zer egin? Zer egin? Zer egin? 
 Harriturik emazteak erraiten die: 
 - Ber zulotik sar. 
 Eta berehala estutxen barnean sartu ziren berriz, etan 
han zerratutik ohiko lekuan ezarri zituen. 
 Ez zitzaion berandu senarrari erraitea zer agitu (jazo) 
zitzaion, eta harek aitortu zion ili haiek zirela hango 
lanen egileak. 
 Handik aintzina, emazteak ere zernahi lan emanik, 
berehala oro egiten zizkioten. Egun batez tormentatzen 
zuten, “lan, lan, lan, lan” hotsez. Eman zien bahe bat 
eta erran: 
 - Zoazte, sotoko barrika huts hori bete ezazue eihera 
(errota) nazatik ura ekartez ontzi horretan; karreatuko 
duzue etxapeko soroan gora. 
 Memento baten buruko, lan hura eginak, han ziren berriz 
tinkatzen: 
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 - Lan, lan, lan, lan! 
 Ezin haboro (gehiago) haien soportatzera, jin zen eta 
erran zion bere senarrari: 
 - Zer mirakulu da hau? Behar dugu ili horiez gabetu. 
 - Bai -arrapostua ematen dio- baina behar dute opari 
bana. 
 - Hamar antzara etxegaraian baitira, haiek emazkiezu. 
 Berdenboran, antzara haiek kankaz airatu ziren 
hodeietara buruz, eta Mendiondoko euliak ez haboro 
agertu (Cerquand, 1986 (1874): 27). 

 
Hurrengo kondaira (“Muneko iliak”)  

    Eskiula ondoko Inhase herrian bildua da; euliek uzta 
mozten dute ekaitzetik salbatzeko.   Egun batez tenpesta 
haundi bat jaisten zen mendian behera. Uzta betea zen. 
Muneko alorrean ogia (garia) idorririk lurrean zen. 
 Memento batez, langilerik ez ageri eta, ikusten dira 
eskutak (eskutadak) oro hersten, orgak (gurdiak) berak 
bordatik jekiten (urteten), bueltan alorrean behera 
joaten eta, kargaturik petik gora burrunbaz bordan 
sartzen. 
 Ili langileak ziren etxe hartan mirakulu horren 
egileak. 
 Tenpesta heldu gabe, ogia oro barnean ezarririk izan 
zen (Cerquand, 1986 (1874): 29)  

 
Gaskoinian Bladèr-ek bildu “Les tretze moscas” delakoek 

antza handia dute “Mendiondoko ili”ekin. Leitora (Lectoure) 
ondoko Monet-deu-Horn herria sorgin lekua ei da. Hango ehule 
bat oso alferra zen, ez zituen batere alorrak eta mahastiak 
zaintzen eta auzoek halako hamahiru biltzen zuen gero; 
emazteak ere ezin zuen ulertu. Done Marti goiz batean, ehulea 
Leitorako feriara joana zelarik, emazteak sorotzi zuen bai 
eta ikusi ere gizonak ipuru batean zerbait izkutatu zuela; 
intxaur bat zen, antzara arrautza bezain handia, eta barnetik 
entzuten zen: 

- Brr. Draubís la notz. On es l'obrage? (Zabal 
intxaurra. Non da lana?).  

 
Intxaurra etxera eraman eta zabaldu; hamahiru euli jalgi 

ziren hegaka eta oihuka:  
- Brrr. On es l'obrage?. Eta emakumeak: Moscas, rentratz 
totas dens la notz.  

 
Sartu ziren, baina barrutik beti oihuka. Emazteak 

senarrari aitortu zion, eta harek baietz, haiek zirela haren 
langileak eta emazteak ere nahi zuenean erabil zitzakeela. 
Handik aurrera emakumeak ez zuen gehiago lan egin beharrik, 
baina pazientzia galtzen zuen eta zernahi agintzen zien. 
Behin esan zien: 

- Moscas, aquí siès crithes, siès sedacis e ua barrica 
desculada d'en haut e d'en bas. Volatz dinc au Gers e 
portatz-m'ací tota l'aiga de la ribèra (Euliak, har 
itzazue sei bahe, sei artze eta zola gabeko upel bat. 
Zoazte Gers ibaira eta ekar iezadazue hango ur guztia).  
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Berehala agortu zuten ibaia eta herri guztia urpean 
jarri. Eta gero intxaurrean sartu ziren. Emazteak ezin zuen 
gehiago, despeditu behar zituela esan zion senarrari.  

- Moscas, partissètz -esan zien euliei, eta haiek:  
- Brrr. Compta-nos nòstes gatges. Partiram (Ordain 
iezaguzu saria eta joango gara).  
- Moscas, aquí tretze agraulas, tretze agraulas que 
volan enlà luènh, de caps au bosc de l'Arramer. 
Prenguètz-vos-las en pagement de vòstas penas (Hona 
hemen hamahiru bele, han urrun dira hegan, Arramer-ko 
oihanera buruz. Har itzazue lan saritzat).  
 Las Tretze Moscas s'envolèn, en s'amportar las tretze 
agraulas. E dempús, ni l'òme ni la hemna las tornèn pas 
jamès véser, jamès (Hamahiru euliak hegaldatu ziren 
berekin beleak zituztela. Geroztik ez gizonak ez eta 
emazteak ere ez dituzte berriz ikusi) (Bladèr, 1966 II 
(1886): 308). 

 
 

Van Gennep-ek Labriten (Albret) atxeman ditu intsektu 
segalariak. Tourène, haien jabea, oso ospetsua izan omen zen.  

 (Passage de l'histoire de Tourène dans le Sud-Ouest de 
l'Agenais):  
 Une autre fois, pour la fauchaison, il étaient une 
troupe de faucheurs. Avant le déjeuner, ils fauchèrent 
deux prés. Ils laissèrent le grand pour l'autre jour. 
Ils allèrent déjeuner, mais un faucher resté derrière 
pour visiter les outils trouva au manche de la faux de 
Tourène un petit robinet qu'il tira. Du trou sortit un 
petit insecte qui se mit à parler: dit-il. “Fauche, 
fauche”, lui dit l'ouvrier surpris. Et aussitôt le pré 
se trouva fauché. Quand il fut au bout la faucheur 
entendit l'insecte qui disait: “Que fais-je? Que 
fais-je? - Reviens où tu étais” dit l'autre. Et 
l'insecte s'enferma dans le manche, où le faucheur remit 
le robinet. Quand on parla de faucher la grande prairie: 
“Elle est fauchée, dit l'autre.- Tu t'est servi de ma 
faux, dit Tourène; je m'étonne que tu ne sois pas 
écartelé”.  
... 
 Une autre fois qu'il moissonnait, un chevalier passa au 
bout du champ et Tourène lui paria un louis d'or qu'il 
serait plus vite en fauchant au bout du sillon que 
l'autre au galop de son cheval. Pari tenu. Il arriva au 
bout du sillon bien moissonné, on aurait dit un éclair 
qui abattait cette paille toujours au-devant du cheval.  
... 
 Du temps où l'on moissonnait au volamp (faucille), dans 
un champ, parmi les moissonneurs “engagés”, il se 
trouvait un qui paraissait faire son travail sans aucune 
peine. Il allait plus vite sur sa faucille que son 
maître sur son cheval. Un jour, pendant qu'il faisait la 
sieste sur le coup de midi, un jeune garçon, qui 
soupçonnait qu'il y avait de la magie là-dessous, 
examine longuement la faucille, voit que le manche en 
était creux et fermé avec un bouchon. Il enlève le 
bouchon et aussitôt il s'échappe du trou une nuée de 
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moucherons. A ce moment l'homme s'éveille. Il était 
temps, tout commençait à danser dans le champ. En proie 
à une violente colère, l'homme, après avoir travaillé 
deux heures à faire rentrer les moucherons dans la 
faucille, quitta le village. Ses coéquipiers disaient 
que ces moucherons étaient des “esprits mauvais” (Van 
Gennep, 1951: 2201, 2331, 2333).  

 
 
XIX. B. 1. b. Uzta 
 

Ekaitzegileen kondairek bezala uztaren kezka adierazten 
dute ekialdeko familiarrenek. Lehenetako kontua naturaren 
indarrak kontrolatzea izan da, ekaitza galaraztea. 
Bigarrenetako taktika desberdina da: ekaitza baino lasterrago 
ibiltzea; Muneko euliek garia bildu dute barazuzak suntsitu 
baino arinago, arazoari irtenbide teknikoa emanez.  

Kondaira melusiniar zenbaitetan irtenbide berdina 
aurkitzen dugu, haden eginkizuna Muneko eulien bera dela. 
Gaskoiniako bat aipatuko dut berriz ere (Bladèr, 1976 (1886): 
7-11), “Los dus bessons e las duas hadas”. Gizon bat basoan 
aurkitutako hada batekin ezkondu zen baldintza honen pean: ez 
ziola inoiz emazteari “hada” edo “eroa” esango:   

- Se tengues a jo, hè cas de m'aperar pas jamès ni hada, 
ni hòla. Autrament arriberé un gran malur.  
Zazpi urtez aberats eta pozik bizi ziren beren zazpi 

haurrekin. Baina uztail erdiko egun eder batez, senarra 
ferian zela, harrijasa asmatu zuen ugazandereak, eta morroiei 
agindu zien gariak arin mozteko, nahiz eta oraindo ontuak ez 
izan:  

- Anem, vailets, ça digoc era. Anem, bordilèrs. Viste, 
viste. Segatz lo blat. Sarratz las garbas. Viste, viste. 
La granissa et l'auratge s'avançan. 
Marmarka obeditu zuten sehiek. Hartan ari zirenean heldu 

zen ugazaba. Hasarraturik emaztea larderiatu zuen eta eroa 
deitu: 

- Hemna, lo blat segat n'es pas enqüèra madur. Cau que 
sias hòla! 
Instantean emaztea joan zen eta arratsaldean harriak 

eskualde guztia arrasatu zuen: 
 Astanlèu, la hemna partiscot. Lo medish ser, la 
granissa e la periglèra arrïnen tot lo païs. 
 
Hada segeretuki itzultzen zen, urrezko orraziaz bere 

zazpi haurrak orraztatzera. Senarrak sorotzi zuen eta gau 
batez deitu. Tximista bezala joan zen hada (“la hada 
partiscot coma un lambret”), eta ez zuten gehiago ikusi.   

Ez da azpimarratu beharrik kontakizun honek, Anderearen 
jatorriarekin duen antzagatik (tabuaren haustea), lotura 
egiten duela ekaitzegilearen eta familiar uzta-egileen 
artean. 
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XIX. B. 1. c. Bahea, ogia eta ura 

 
Garia ereitetik ogia egosi arte luzea da bidea, eta 

mitoak urratsez urrats jarraitzen zaizkio prozesu osoari. 
Lehenik ekaitza nola galarazi; edo ekaitzak jo baino arinago 
garia nola bildu; bildurik denean, uzta ondoko lanak eta 
tresnak aipatu; gero Anbotoko Andereak aleak ehotzeko teknika 
(errota) emaile edo kentzaile. Azkenean, ogi egosiak laminak 
erakarri.  

Gari-lanetan du hartzen du bere esanahi sinbolikoa 
baheak, gariaren ugaltasunari lotua: Arabako Entziako leizeko 
amialamiak “son rubias, inofensivas y poseen secretos 
maravillosos como el da sacar harina de un cedazo vacío” 
(Barandiaran, 1973a: 426). Aintzineko Grezian aberastasunaren 
marka zen bahea:  

Les anciens Grecs avaient l'habitude de placer les 
nouveaux-nés dans des vans, en manière de présage de 
richesse et d'abondance pour la vie des enfants (Frazer, 
1983b (1911): 27). 
 
Baina Axpuruko abadearengandik urrundu gara uztaren 

atzetik. Orozkoko familiarrek ez dute garia biltzen, eta 
bahearen protagonismo handia uraren garraioari lotua da. Esan 
nahi baita, bahearen eginkizun propioa janari antonomasikoa 
(ogia) ekoiztea izanik, infrentzuz eta edari antonomasikoa 
(ura) biltzeko erabiltzea agintzen dietela familiarrei; hori 
ezinezkoa izanik, anti-janari antonomasikoa (pekorotza edo 
buztina), erabiltzen dute. Janari solidua iragateko den 
tresnak edari likidoa edukiteko balioko du, anti-janariari 
esker.  

Zuloak estaltzeko lohia edo pekorotza erabiltzea teknika 
tradizionala da, trenkadak egiteko adibidez. Interesgarriago 
guretzat: erlauntzak ere horrela eginak ziren, saski sare bat 
lurrez tapatuta. Erleak baitira Moisesen prakagorriak, 
teknika hori ongi ezagun dezakete: dena lotua da. 

Bahea pekorotzaz tapatzeko motiboak arrakasta handia du 
edasle zein entzuleengan, denek barre egiten dute. Ez da 
harritzeko, teknika eta lan ezagunetan oinarriturik 
espekulazioak eraikitzen baititu. Irudimenak, elementu 
enpirikoetatik abiatuz, haien birtualitateaz jokatzen du, 
solidua / likidoa, janaria / edaria, janaria / ez-janaria 
oposizioak baliatuz eta harreman ostendu horiekin jolastatuz. 
Asmo ludikoak, bistan da, ez du beste gogoeta mota 
galarazten, uztaren kezkarena adibidez.  
 
 
XIX. B. 1. d. Joanes Bargotakoaren larrain-bahea 
 

Bargota Bianaren ipar-ekialdean da. Hango apeza, Joanes, 
Axpuruko abadearen antzekoa zen eta Nafarroako familiardun 
ospetsuena, “enemiguillo”ak zituela aldean. Haren biografiak 
beste apezen artean banatuak diren hainbat ezagugarri batzen 
ditu, eta bilduma gisa har daiteke. Caro Barojak dioenez 
pertsonaia historikoa da, XVI. mendean bizi izan zen:  

 Estudió en Salamanca asistiendo a las famosas cuevas, 
en donde aprendió las artes mágicas (Atarrabiok eta 
Atsularrek bezala). (...) Una vez vuelto a su pueblo se 
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dedicaba a viajar por los aires y así visitaba sus 
posesiones en Viana y otras situadas a orillas del Ebro. 
(...) Para asustar a unos que venían a prenderle de 
orden de la Inquisición fingió que le habían arrancado 
una pierna, pierna que los otros se llevaron ante el 
tribunal, (mas que) resultó ser un tronco de árbol 
calzado. (...) Aún hoy día en Bargota (...) se señala la 
casa donde vivió el clérigo nigromante (que) fue 
edificada en una noche merced a los encantos de Joanes, 
y algunos dicen que en ella reside todavía el alma de 
éste y la de su ama (Caro Baroja, 1975: 18-22).  

 
Joanesen abentura zenbait argitaratu ditu Barandiaranek 

(1973a: 478-481), haietarik asko Orozkokoen antzekoak.  
 Juanis tenía los enemiguillos metidos en un alfilitero 
que tenía guardau en el abujero de una peña. 
 Un día encargó a un chico que fuera a buscar el 
alfilitero que tenía guardau allí, y apuntó con el dedo 
el sitio. Después que el chico se lo trajo, Juanis lo 
destapó y enseguida salieron los enemiguillos. Estos le 
decían: 
 - Qué quiés c'haga, qué quiés c'haga? 
 Juanis les dijo: “Que ajuntéis en un montón todas las 
piedras que hay por aquí alrededor”. 
 Y ellos las ajuntaron. Y Juanis hizo con ellas en una 
noche su casa, en la cual, según la tradición falta una 
piedra que nadie es capaz de colocar (Barandiaran, 
1973a: 479). 

 
Beste pasadizo batean morroia dugu Axpuruko neskamearen 

lekuan: 
 Juanis bajó a Torralba (Navarra) a un entierro. Al 
volver a casa se dio cuenta de que había dejado allí su 
bastón con el cañute que tenía dentro. Mandó un propio a 
por él, encargándole de no abrir el cañute. 
 Cuando el encargado regresaba de Torralba con el bastón 
de Juanis pensó para sí: “Y no tengo de saber lo que 
esto tiene dentro?” Y lo abrió y entonces salieron los 
enemiguillos que le preguntaron: 
 - Qué quiés c'haga, qué quiés c'haga? 
 Y él atemorizau les dijo: “Que me ajuntéis en montones 
todas las piedras que están por aquí”. 
 Y al momento las juntaron y enseguida volvieron donde 
él preguntando: “Qué quiés c'haga? Qué quiés c'haga?” Y 
lo querían comer, porque él, lleno de miedo no les 
mandaba nada. Hasta que por fin les dijo: “Que entréis 
otra vez donde habéis salido”. 
 Y entraron en el cañute, y el otro los tapó y así 
entregó a Juanis su bastón. 
 En Torralba del Río enseñan todavía los montones de 
piedra que ajuntaron los enemiguillos. A estos hay que 
mandarles algo cuando salen de su prisión; si no, 
acometen al que los lleva (Barandiaran, 1973a: 479). 

 
Bargotako Joanesek, hari dagokion modu xelebreaz, garia 

bahetzeko teknika zorrotza eta bitxia asmatu zuen, beti lan 
guti eginez asko lortzeko: 
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 Juanis tenía una era con el suelo lleno de agujericos 
y, cuando trillaba, el grano iba cayendo al granero que 
tenía debajo, y arriba solo quedaba la paja limpia, sin 
necesidad de ablentar ni trigalar (Barandiaran, 1973a: 
479). 

 
Ez da arrunt bahea Joanesen larraina, baina bahea bezala 

zuloz egina da, eta haren eginkizunak betetzen ditu, super-
bahe bat da. Axpuruko familiarren baheak bezala, dagokion 
funtzioaz gain berea ez dena ere betetzen du larrainak eta 
ogia jotzeko ezezik bahetzeko ere balio du. Irudimen handia 
Juanisena, horrelakoa asmatzeko? Bai eta ez. Bahean ura 
ekartzeko trukoa teknika tradizionalean datzan bezala, 
larraineko zuloak egiazkoak direla erakusten du etnografiak, 
zulo tapatuak halere:   

 D'ordinaire l'aire, qu'elle soit couverte ou non, est 
constituée par de la terre battue qu'on a rendue plus 
cohérente en mélangeant à de l'argile de la bouse de 
vache. (...) (En Finistère) avant de pétrir l'argile 
jaunâtre on faisait dans la terre des trous, dans 
lesquels on versait des vieux chaudrons et de vieux pots 
de fer renversés. Ainsi la terre demeurait creuse sous 
l'aire qui résonnait comme un tambour quand les fléaux 
frappaient (Van Gennep, 1953: 2681). 

 
Bahearen inguruan letxe, larraina prestatzean zuloak, 

buztina eta pekorotza elkartzen dira. Orozkon ere pekorotza 
erabiltzen zen, Marik esan zuenez, larrainaren azala 
lehuntzeko, zuloak betetzeko (Larrain lana “Bizimoduak” XII. 
kap). Joanesen larraineko zuloak, aldiz, irekiak dira eta 
horregatik da bahea. Laburbilduz, familiarren baheak eta 
Juanisen larrainak badute elkarrekin zerikusia, eta biak 
iruntzitara ikusten ditugu, bahea tapaturik eta larraina 
zulaturik. 
 
 
XIX. B. 1. e. Gatazka eta ezinezko betebeharrak  
 

Familiarren iruntzikeriak bikoiztasunaren adierazgarri 
dira. Langile onak direlako gutiziatzen dituzte jendeek; 
baina hartan berean daukate akatsa eta langilegiak direlako 
bilakatzen dira kaltegarri: gehiegikerian dira bihurriak. 
Haien indarraren kontrola dago jokuan istorietan, eta 
horregatik sortzen da gatazka. Orozkon bakarrik Axpuruko 
abadeak eta Petroleok lortu omen dute prakagorriak nahi 
bezala erabiltzea: Petroleok “manejetan euezan”, esaten du 
Pablok (Petroleoren ajilidadea); Marik hitz bera ezartzen du 
Lamina zauritu-ko senar garailearen ahoan: “Neuk manejatuko 
dut hori”.  

Modu batez edo bestez, bati izaki mitiko kontrolatzea da 
kontua. Laminak menderatzeko armak erabiltzen ziren, 
familiarrak gobernatzeko ere bai. Baina aldi honetako armak, 
zorrotzak izan arren, ez dira zaurigarriak, ez dute odolik 
isurtzen, adimen lehiaketa da, jakiturian oinarritua: jende 
maltzurrek ezinezko betebeharra agintzen dute, familiar 
maltzurragoek huraxe bete; eta berriz haste.  
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Bahean ura ekarraraztea da Axpuruko abadearen neskameak 
familiarren kontra erabili tresna. Orozkon ezezik, ikusi 
ditudan Euskal Herriko bertsio guztietan ezinezko betebehar 
hori aski da prakagorriak atzera bihaltzeko. Baina Orozkokoak 
bihurriagoak ote dira agindua betetzeko orduan; munduan 
bakarrak izan gabe halere: Thompson-ek motiboa atxeman du 
Ingalaterran eta Amerikako Georgiako beltzen artean (H 1023. 
2. 0. 1. “Task: carrying water in sieves; sieve filled with 
moss”).  

Ontzi zulatu batean ura ekartzeko motiboa oso ezaguna da 
eta hainbat aldaera du. Zigor gisa agertzen da Guyanako 
tradizioan (Lévi-Strauss, 1964: 193): Tapirra, berekoia izan 
delako, baheaz ura ateratzera kondenatua izan da. Gehienetan 
jendeek dute trukoa baliatzen izaki mitikoen kalteaz 
libratzeko: “The Children and the Ogre” (T 327) Frantziako 
bertsio batean (“Le petit Poucet”, Delarue, 1957: 306) ogroa 
ura ateratzen alferrik saiatzen ari den bitartean, haurrek 
ihes egiteko astia dute; Okzitaniako “Jan de l'Ors” ipuinean 
(Fabre & Lacroix, 1974: 344), hartzari agindu diote ura 
ekartzeko saski batean, harengandik ihes egiteko.  

Ura karreatzeko ez beste moduetan erabilia da bahea 
parte-txarrekoen kontra. Grezian “kallikantzaroi” deitu 
izpirituei ematen diete, zuloak kontatzen denbora pasa 
dezaten oilarrak kukurruka egin arte (Rey-Flaud, 1985: 30): 
zulo anitzetan tematzeak emakume-sexuaren obsesio neurotikoa 
gogorarazten du, Freud-en ustez (1968: 115). Egipton haurrak 
bahean ezartzen zituzten, haiengandik izpiritu gaiztoak 
uxatzeko xedearekin (Frazer, 1983b (1911): 27-30) eta 
aintzineko Grezian Dionisos-en sinboloa zen, jainkoaren 
seaska izan zelako.  

Zenbaitetan izaki mitikoek erabiltzen dute bahearen 
ezinezko betebeharra jendeen kontra, hala nola deabruak 
heroia garaitu nahiz (Sébillot 1968 II (1904): 460). 
Atsularren legenda batean (Barandiaran, 1984a: 29) apez hori 
“fue obligado por el diablo (...) a extraer el agua de un 
estanque con una caldera cuyo fondo era una criba. Tambien 
estaba obligado a contestar emen nago al diablo que le 
preguntaba Atsular nun haiz?. Atsular enseñó a su caldera a 
decir "aqui estoy"“. Familiarrek bezala, ezinezko betebeharra 
gainditzeko, Atsularrek bahea egokitu zuen, berea ez zen lana 
egin zezan.  
 

Orozkoko familiarrek bahean ura ekartzen lortu dutenean 
beste ezinezko betebeharra asmatu behar dute jendeek. Sofiren 
bertsioan ardi kapa beltza zuritzeko agindu zien neskameak; 
Pablorenean, neskamearen senarrak emaztearen tripapeko ilea 
eman zien katea egin zezaten. 

Bi motiboak katalogatu ditu Thompson-ek: H 1023.6: 
“Task: washing black wool white” eta T 1175: “Task on the 
Devil: Straghtening Curly Hair”. Biak Europa guztian 
zabalduak dira, Eskandinaviatik Greziara, Irlandatik 
Errusiara. Artile beltza zuritzea edo tripapeko ileaz katea 
egitea hein bereko lanak dira; beltza eta kixkurra zuriaren 
eta zuzenaren aurkakoak dira, eta azken hauek baliostatzen 
ditu gure kulturak: ardi beltza artaldeko bihurria izaten da, 
ahuntza bezala; eta emakumearen sexua -ile sexuala- ahuntza 
bazain hezi ezina. Bi lehen gai “gordin” eta “basa” horietaz 
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zerbait “landua” eta “jendetua” ekoiztea agintzen zaie 
familiarrei, eta hori bahean ura ekartzea baino zailagoa da. 
Hots, ile zuritzea zein ileaz katea egitea ehungintzako lanak 
dira, eta bahea ere, sarea den ber, ehuna da: hiru ezinezko 
betebeharrak elkarrekin lotu al dira. 
 

Axpuruko abadea eta krida kondairetako bukaerek argi 
adierazten dute ezin ditzakeela nornahik familiarrak erabili, 
bihurriak eta arriskutsuak direlako. Baina aldi berean 
ondorio optimistagoa atera daiteke: nahiz eta abadeak 
bakarrik dakien zelan menderatu, haietaz libratzea ez da hain 
zaila, krida batek ere egin baitezake, irudimen pixka bat 
badu. Alde horretatik XX. kapituluko “deabru engainatu”aren 
istoriekin batera koka litezke familiarrenak. Haatik, jendeen 
garaipenak bere iruntzia badu beherago ikertuko diren Hil 
ezin eta Jakoa istorietan: haietan, familiarren jabe izan 
ordez, familiarrek jabetua da familiarduna.  
 
XIX. B. 1. f. Mitoaren arrabizitzea: Ibarrako abadearen krida  
 

Eulalik edatsi duen Abadearen krida Axpurukoarekin 
asimilatua da. Berriemaileak biak gurutzatzen ditu, 
Axpurukoaren modeloaren arabera: abadea meza ematen zegoela 
hiru euli atera ziren ontzi tikitik eta kridak bahean ura 
ekartzeko agindu zien. 

Mitoaren berraragitzearen adibide interesgarria da, are 
eta gehiago protagonistaren alabak, Angelak, ematen baitu 
beste bertsioa bat, jazotakotik hurbilagoa, urrean. Horrela 
ikusten dugu nola giltzatu dituen Eulalik mitoaren egitura 
eta protagonistaren lekukotasuna, apez familiardunaren mitoa 
egiaztatzeko eta berriz biziarazteko. Angelak alderantziz 
egiten du, gertakaria desmitifikatu du, amaren ustea mitoan 
zuen sinestearen ondorioa zelakoan; bolak (ez euliak) urten 
zuten  boteilatik, merkuriozkoak seguraski, eta horregatik 
saltariak.  

Angelaren interpretazioa, mitoaren arrazionalizatze 
gehienak bezala, mitoaren arlo semantikoaren barruan kokatzen 
da. Merkurioak, Erdi Aroko alkimisten gogoetan, harreman 
hestuak ditu familiarrekin, Jung-ek dioenez:  

 (Hermès-Mercurius) en tant que vif-argent, dissout l'or 
et était son éclat solaire. Tout au long du Moyen Age il 
fut l'objet, plein d'énigmes, de la spéculation des 
philosophes de la nature: il était tantôt un esprit 
serviable et secourable, un “paredros” (littéralement 
“Assistant, camarade”) ou familiaris (esprit familier), 
et tantôt le servus ou cervus fugitivus (le serf ou le 
cerf fugitif), un lutin remuant, insaisissable, taquin 
et trompeur, faisant le désespoir des alchimistes et 
partageant ses attributs divers avec le diable (Jung, 
1970: 90). 

 
Mercurius “homunculus” bat bezala arraultzan sartuta 

irudikatzen dute alkimistek (Jung, 1970: 90). Jung berak 
beste lan batean izpiritu horren bikoiztasuna azpimarratzen 
du eta, bistan da, interpretazio psikologikoa ematen dio: 

 (Mercure) est lui-même la source de tous les opposés, 
il est le duplex et utriusque capax. Ce facteur fugitif 
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représente dans chacun de ses traits l'inconscient, à la 
confrontation duquel conduit une conception correcte des 
symboles (Jung, 1970: 462). 

 
Edukin sinbolikoen aldetik, beraz, alferrikakoa 

litzateke trenkatzea boteilakoak familiarrak ala merkurioa 
ziren, biok balio antzekoa baitute: prakagorriak izkutuak, 
bikoitzak eta iheskorrak dira, Mercurius bezala. 
 
 
XIX. B. 1. g. Sorgin-aprendiza 
 

Apez sorgina eta sehi kuriosaren larritasuna gai 
ezagunak dira folklorean:   

 Le curé, qui est l'ennemi né des sorciers, peut 
empêcher leurs maléfices à l'aide des secrets qu'il a 
appris dans le grimoire. On raconte en beaucoup de pays 
que (...) des domestiques, trouvant dans une chambre du 
presbytère ces livres (...) ont la curiosité de les 
ouvrir; il leur arrive malheur, ou ils sont emportés par 
le diable; heureusement le prêtre survient à temps et 
parvient à les délivrer (Sébillot, 1968d (1904): 240).  

 
Bestalde, munduan jende-bizitza bezain zaharra dateke ur 

horniduraren arazoa. Aspaldikoak, halaber, irtenbide 
miragarriaren ametsa eta hura lokamuts bilakatzeko joera. 
Biak kausitzen ditugu Axpuruko abadea eta krida tipoko 
kondairetan, eskasiaren eta demasiaren dialektikaren bidez.  
  Arazoa urari bakarrik ez baina beste lehengaiei buruz 
ere agertzen da. Aarne & Thompson-en T 565 tipoan adibidez, 
“The magic Mill: The magic mill grinds an enormous amount of 
mead or salt when the man who has stolen it cannot stop it”. 
Eta Thompson-en katalogoan, motibo A 1115: “Why the sea is 
salt. Magic salt mill is stolen by seacaptain, who takes it 
aboard and orders it to grind. It will stop only for his 
master; ship sinks and mill keeps grinding salt”. Frantziako 
ipuinen katalogoko (Delarue & Tenèze, 1964) “Le moulin 
magique” beti ari da itsasoko gatza egiten. Sébillot-ek (1968 
II (1904): 20) ipuin bera aurkitu du Manche eskualdean, eta 
berak dioenez oso ezaguna Eskandinavian eta Finlandian.  

Bretainian horrela kontatzen dute itsasoaren uraren 
jatorria (Belmont, 1973: 43): Jon Donibane eta Jon Done 
Petrik, ostatu eman zien atso zahar bat saristatzeko, 
eskatzen zaion guztia ematen duen upela oparitu zioten; 
lehorte handia zen eta ura eskatu zuen emakumeak, baina gero 
ez jakin nola itxi kanila, eta beti upeletik isurtzen ari zen 
uraz sortu zen itsasoa. 

Orozkoko familiarrek eragiten dituzten ur gainerakadekin 
antza handiago du Goethe-k 1797an idatzi “Sorgin-aprendiza” 
balada ospetsuak. Hau da istoria: sorginaren ikasleak, 
nagusiari aditu hitz magikoen bidez inarra bati ura ekartzeko 
agindu dio, bainu-ontzia betetzeko asmoan; baina 
geldiarazteko formula ahantzia zuen eta inar-langilea ura 
ekartzen jarraiki da: laster etxe guztia urpean da, sorgina 
heldu eta dena konpondu arte.  

Tema folklorikoa da, Aarne & Thompson-en T 325” 
tipokoaren antzekoa: “Apprentice and Ghost: Sorcerer's 
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apprentice having read verse from forbbiden book evokes 
Ghost, but cannot make disappear. When sorcerer reads verse 
back-wards, Ghost dissappears”. Jadanik idazle helenistiko 
batek, Samosatako Luzianok, erabili zuen gaia II. mendean, 
“Gezurraren laguna” deitu ipuinean: aztiaren morroiak, 
Eukratese-k, ugazabaren formula eskuratu eta erabili du, 
inarra-kirtena ur ekarle bilakarazteko. Segida eta amaiera 
Goethe-renak bezalakoak dira.  

“Sorgin-aprendiza” istorietan ez da familiarrik 
azaltzen, inarrak du haien lekua. Preseski, kirtenak dira usu 
prakagorrien gordelekua: Orixeren arto txurtena, Joanisen 
“cañutea” eta Tourène-ren sega-kirtena. Halaber, morroia eta, 
ez neskamea, du sorginak, Bargotako Joanesek “propio” duen 
legez. Sorginek eta apezek bere mutilarekin osatzen duten 
bikoteak abade-bereterrena oroitarazten digu: familiardunen 
eta konjuratzaileen beste alderdi amankomun gehiago  
 

Eta Goethe baitugu aipagai, ohartuko gara familiarren 
mitoek adierazten duten ametsa “sorgin-aprendiz”aren 
larritasun barregarria baino harantzagoa joaten dela, 
Faust-en ahal-goseari hurbiltzen zaiola. Familiardunek hil 
orduan jasaiten dituzten oinazeek Marlowe-ren Doctor Faust-en 
(1604ean idatzia) heriotza ikaragarria gogorarazten dute. 
Baina arima deabruari saltzea beste ziklo batean aurkitzen 
da, corpuseko “Deabruak eta Ama Birgina” IX. kapituluan; 
prakagorriekin dituzten loturak “Eraikitzaileak” XX. 
kapituluan aztertuko dira.  
 
 
XIX. B. 1. h. Santa Marinako abadea 
 

Santa Marinako mendia eta ermita Axpuru parean dira, 
ibaiaz bestaldean. Han abade bat egoten zen, eta krida 
zeukakeen. Axpuruko abadea konjuratzaile-kondenatu-
familiarduna da; Santa Marinakoak Urduñatik zetorren hodeia 
geldiarazten zuen. Moisesek kontatu du haren istoria eta 
Axpurukoaren simetriko hutsa dena, kasik elementu guztiak 
oposatuak dituela.  

Ez da xiripa Sofik Galbahean ura esaten hastean Santa 
Marina esan badu Axpururen orde; lapsus bat izan zen hain 
segur, eta lapsusak biziki esangarriak izan ohi dira. Juan 
Pikazak, bere aldetik, Axpuruko abadeak Muruetan ofiziatzen 
zuela dio, Barandiaranen bertsioak egiaztatzen duena. Murueta 
Santa Marina azpian izanik, baliteke bi abadeak asimilatuak 
izatea. Biok krida zeukaten, ohekidea Moisesen ustez; 
Pikazaren arabera Santa Marinakoa bertara destinatu zuten 
emakume asuntu batengatik. Bi abadeen erkaketan ikusiko 
ditugu haien harremanak.  

 
Axpurukoa 

 
- Axpuruko istoria “lamina  
  asuntua” da, sinestezina  
- Axpuruko krida xoroa da 
 
- Axpuruko abadea zuhurra   

  
Santa Marinakoa 

 
- Santa Marinako istoria    
sinesgarria da, laminena ez 

- Santa Marinako krida      
  zuhurra da 
- Santa Marinako abadea     
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  da  
- Axpurun ur guti 
- Axpuruko abadea krida     
  bategaz zezenetan dagoen  
  bitartean, beste kridak   
  txandrioa eragin du       
  (uholdeak). 
- Axpurura behetik ekarri   
  ura isurtzen da  
- Ura errekan da, behean  
- Axpuruko neskameak bere   
  etxean bilatu ontziak,    
  soberazko ura sartzeko 
- Familiarrak behera joan   
  ziren ur (edukin) bila  
 
- (Lan) gutxiagaz ur asko   
  egin Axpuruko familiarrek 

  ergela da 
- Santa Marinan esne guti 
- Santa Marinako kridea     
  etxean ez den egunean,    
  abadeak txandrioa eragin  
  du (esnea galdu) 
 
- Santa Marinako esnea gora 
  etorri eta isurtzen da  
- Esnea etxean da, goian 
- Santamarinako abadeak     
  kanpoan bilatu ontziak,   
  soberazko esnea sartzeko 
- Santa Marinako abadea     
  beheko etxera, ontzi      
  (edukitzaile) bila  
- (Esne) gutxiagaz asko     
    egina Santa Marinan  

   
 

Bikote berdinak ditugu bi istorietan, baina kideen rolak 
aurkakoak dira: Santa Marinan neskamea argia da eta abadea 
zozoa, Axpurun alderantziz. Abadeen desberdintasuna da 
istorien eraldaketaren giltzaunea, kontzientea gainera, 
nabaria baita Moisesengan Santa Marinakoaren ergelkeria 
erakusteko gogoa, Axpuruko kridaren xorakeriaren ondoan. 
Beste aurkaritzak ere badira. Santa Marinan esnea da mozkin 
preziatua eta Axpurun ura; ura erreka zolatik altxatzen dute 
familiarrek, esnea galdalla hondotik gora gainerarazten du 
suak: Santa Marina gailurreko galdallatxoak beheko Nafarrondo 
errekaren miniatura da.  
 
 
XIX. B. 1. i. Bi mendien arteko ura  

 
Simetrikoak dira Axpuruko eta Santa Marinako kondairak 

eta lekuak ere geografikoki simetrikoak: aurrez aurre dira 
biak, lehena Untzuetapikuko (765 m.) maldan, bigarrena 
Jesuriko (740 m.) maldan. Haien artean Altubeko erreka dabil, 
Orozkoko nagusiena, eta bi gailurrak nolabait bizkiak dira; 
Juan Pikazak dioenez Jesurin ba ei zen gaztelu bat, 
Untzuetapikun bezala.  

    “Truketak” XVII. kapituluan ikusi dugu bi tontorrak 
parekatuak direla, pilotan jokatzeko jentilek zango bat 
Untzetan ipintzen zutela eta bestea Santa Marinan 
(Barandiaran, 1960); Eulaliren izeko Juana Larreak esandako 
istoria batean, errekaren gainean kokorika ikusten da 
jentila, erdiko errekako ura edateko:    

    Hori (jentila) bere joan ei zan, hanka luzeren batzuk 
ei eukezan eta, Untzetapikutik Santa Marinako puntara 
paratu ei zan ura edaten, egarri eukala eta. Ba ezin 
bajatu hona, ezin bajatu eta gero puntan paratuta ura 
edan. Eta gero errotea bere ur faltan paratu, 
Torrelandako errotea sikitu euen, ba ha dago lelengo 
Santa Marinatik (Untzetapikutik Santa Marinara 3 km) 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 385).  
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Uraren kezka agertzen da berriz ere. Santa Marinako 
goitasunean (650 m.) ur eskasia da ziur aski. Axpurun (460 
m.) beti arazo hori izan dutela entzun du Santosek, eta 
Moisesek dioenez, han “iturri bat bostehun metro, eta udan ha 
bere sikitu”; Nafarrondoko erreka 200 metro beherago dago, 
eta berezkoa da uraren hornidurak pausatzen dituen arazo 
teknikoak han kokatzea: “ura urrun eta aldapa haundia” 
(Pablo) direlako, handik ekartzeko agindu zien neskameak 
familiarrei. Mitoak uraren arazoari buruzko gogoetak egiten 
ditu. 

Ez bakarrik mendiko etxeetako uraren horniduraz, baina 
errekako industriarenaz ere. Ubide bat bada Nafarrondon, 
Altubeko errekako ura argindar lantegi bateraino eramateko: 
ur hori teknologikoa, da Torrelandako errotakoa bezala, 
jentilak edan eta sikitu zuena. Gaskoiniako familiarrek Gers 
ibaia agortu zuten eta Zubero Mendiondoko euliek “eiherako 
nazatik” (errotako ubidetik) ekarri zuten ura, “etxapeko 
soroan gora”. Mendikoen ur arazoek errekakoen korrelazioan 
dira: goikoek (Axpurun, Mendiondon) ura hartzen dutenean 
(familiarrek eroanda edo jentilek edanda), behekoek eskasia 
dute (Gers ibaia edo Torrelandako erreka agortuta).  

Familiarren kondairek etxeko eta industriako uren kezka 
adierazten dute. Zuberoan elkarrekin agertzen dira errotako 
eta etxeko urak, eta gainera goiko urarekin lotuak dira, 
familiar ur karreatzaileek uzta salbatu baitute barazuzatik. 
Azken funtsean gariaren zikloan denak dira kontrolatu 
beharra: zerukoa, uzta bildu aintzin, eta errekakoa garia 
errotan ehotzeko.  
 
 
XIX. B. 2. Familiar hegalariak: zezenketa 
 

Abadearen familiar langileak airetikoak ere direla 
ikusia dugu. Haiekin bidaia zoragarriak egiten dituzte ondo 
kontrolatzen dakitenek. Orozkoko Paula, Sofi eta Moisesen 
kondairetan zezenetara joan ziren Axpuruko abadea eta krida, 
hegazkinean baino edertoago. Barandiaranek ere bildu du 
horrelako bat 1922an, Pedro Mari Sautua Olartekoari entzunda 
(1960: 107): 

 Aizpuruko abadeak familiarrak ei eukezan eta krideak 
behin egun baten esan ei eutsan 
 - A! Zer ederto gaur arratsaldean joango nitzaken 
Madrilgo zezenketara! 
 Eta abadeak esan ei eutsan: 
 - Ba, gure badozu joango gara horrekaz. 
 Eta mamarroak hartu eta bazkaria jan eta gero Madrilgo 
zezenketara joan ei ziran. Eta Plazako Orientean gelditu 
ziran. Eta han zezenketan bere ei egozan besteren batzuk 
bere mamarrodunak, eta batek esan ei eben: 
 - Aiko han Aizpuruko abadea bere kriadeagaz. 
 Eta ez eutsen sinestuten. Eta orduan berak: 
 - Ba, gure badozue, beren zapatea ekarriko dautzuet. 
 Eta esan eta egin, ekarri ei euen abadearen zapatea. 
 Baina gero Aizpuruko abadeak esan ei eutson. 
 - Ez badaustazu ekarten zapatea, bekokian fundiduko 
dautzut adar bat. 
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 Eta gero adar hori fundidu jakon eta, nahi-ta-ez, 
lotzatu ez egotearren atzera eman eutson zapatea. 
 
Bargotako Joanes modu berean joan zen San Isidrora bere 

neskamearekin: 
 A la doce y media del día de San Isidro estaba la 
criada de Juanis en el balcón de la casa cural de 
Bargota, y Juanis, que estaba en su cuarto, oyó un 
suspiro muy grande que echó la criada. Juanis le 
preguntó: “Pero chica, )qué te pasa?” 
 - (Ay! (Quién estuviera a estas horas en los toros de 
Madrid! 
 - Si es por eso prepárate, de tira vamos. 
 Y para las doce ya estaban los dos en la corrida de 
toros en Madrid. Al poco rato, se dio cuenta la criada 
de que le faltaba un zapato y no dijo nada; pero Juanis 
la encontraba muy apesarada y la dijo: 
 - )Qué te pasa? 
 - (Qué m'a de pasar! (Qué m'a de pasar! Que me falta un 
zapato. 
 - No te apures, veras que pronto te lo devuelven - le 
contestó Juanis. 
 Y al momento se vio a uno de los que estaban en la 
corrida con un cuerno en la frente. Era el que había 
robado el zapato. Al verse el ladrón adornado con tan 
raro apéndice, todo avergonzado devolvió el zapato 
robado. Juanis le había puesto el cuerno mediante sus 
enemiguillos y así paició el zapato. 
 Después, notando Juanis que hacía mucho calor, empezó a 
bambolear la capa que llevaba puesta y dijo: 
 - (Cómo nieva en los montes de Oca! 
 Y con gran asombro de los asistentes a la corrida, cayó 
una gran nevada que cubrió toda la plaza (Barandiaran, 
1973a: 478). 

 
Joanesen kapa elurregilea oso esanguratsua da, jabearen 

ahal meteorologikoak erakusten ditu-eta. Bargotako apezak 
Atarrabio konjuratzailea oroitarazten du, eta ez bakarrik 
kapagatik. Atarrabioren galtxagorri arinenak “han-hemen” 
batez eraman zuen bere jabea Erromara; handik itzuli zenean 
etxeko sukaldean kapa astindu eta elurra erori zitzaion: 
“Ama, Jakako portuetan elurra ari du” (Azkue, 1966 (1942): 
69; ikus ere Barandiaran, 1973a: 440-444 ere). Atarrabio 
Jakatik, Joanes Okatik, ibilbide antzekoak, toponimoen 
kontsonantziaren aldetik ere.  
 
 
XIX. B. 2. a. Apezaren (neskamearen) zapata  
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Istiluak gertatu dira zezenketan zapataren inguruan. 
Orozkoko Sautuaren bertsioan abadeari kendu diote. Axpuruko 
abadearen zapata haren nortasun-ageria bezala da, bertan 
dagoela frogatzeko erabili dute zezenketako lagunek. Hodeia 
bedeinkatu Sofiren bertsioan artzainek mendian zapata bat 
aurkitu zutenean berehala abadearekin gogoratu ziren; 
bereterra salbatzeko eman zuen apezak. Hodeiak kendu zion 
Angelaren bertsioan. Eta deabruak Atarrabiori eta Atsularri 
takoina edo aztala hartu zien, beren buruaren orde 
(Barandiaran, 1984a: 30). Zapatak pertsona balio du. 

Bargotako bertsioan apezari ez baina neskameari kendu 
zioten zapata. Egintzak konnotazio berezia dauka. Aldatzen 
diren zapatekin alderatzen ditu Moisesek abadearen bi 
neskameak, eta ideia ez da berria: Gilgames-ek oina zauritzen 
duen oskiari konparatu zion Ixtar jainkosa, harek ezkontzeko 
eskaintza egin zionean. Frantziako eztei batzuetan emazte 
ezkonberriari kentzen zioten oinetakoa (Van Gennep, 1946: 
412); Belmont-en ustez (1973: 58), jestu horren bidez gazteek 
emaztea lapurtzen diote senarrari eta, berdenboran, haren 
fideltasuna segurtatzen dute, “herrena” den emakumeak ezin 
izango baitu gehiago “ibili”. Hots, zapata bikotekide 
femininoaren sinboloa bada alde batetik, eta bestetik haren 
kentzeak pertsonaz jabetzea esan nahi badu, neskamea bera 
eramateko saioa da haren oinetakoa lapurtzea.  

Jendeen eramaileak dira familiarrak: Jakoa eta Anbotoko 
Anderea eroan zituzten. Hodeia bedeinkatu kondairan ahuntzek 
bereterra hartu nahi zuten, eta haren truke zapata eman zion 
apezak; airetik eraman zuten prakagorri hodeiegileek Moisesen 
bertsioan. Zezenketako familiardunen eta hodeiaren jokaera 
pareka daitezkeen bezala, zezenketako neskamea konjuruko 
bereterrari parekatzen ahal zaio: bataren zapata eramana izan 
zen eta zapata baten truke salbatu zen bestea, Atsular eta 
Atarrabio bezala. 
 

Zezenketako zapata-lapurrei adarra funditzeko mehatxu 
egin zien abadeak. Europako folklorean ohointza zigortzeko 
modu tipikoa, printzesa lapurraren ipuin tipoan agertzen den 
bezala (ikus 438, Aarne-Thompson zerrendan, eta Delarue & 
Tenèze, 1964). 
 
 
XIX. B. 2. b. Zezenketa eta akelarrea 
 

San Isidroko zezenketak badu akelarre airea: Axpuruko 
abadea eta krida bezala, beste prakagorridunak ere airetik 
heldu dirateke, sorginak letxe. Familiardunak sorginak 
badira, haien bilkurak akelarreak. Zezenketaren istoriaren 
egitura ere akelarrearena dela erakutsiko du Sofiren 
Josepetako landako dantzaldia-rekiko erkaketak (kronologia 
desberdineko elementuak parentesi artean dira): 

 
Josepetako Landa 

 
Pertsonaiak: 
  Atso sorgina 
  Sorgina ez den zapataria. 
 

  
Zezenketa 

 
Pertsonaiak: 
  Apez sorgina 
  Sorgina ez den neskamea. 
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- Zapatariak ere akelarrera 
  joan nahi.  
- Atsoak izkutatzen duen    
  ontziko unturia erabiltzen 
  du zapatariak. 
- Formula ondo ikasi ez eta 
  sasien azpitik ibili da:  
    eratzita heldu. 
- Atsoa eta haren atzetik   
  zapataria, hegan joan     
  dira.  
- (Akelarrearen             
  bertsio batzuetan         
  herrikideak ikusten ditu  
  zapatariak).  
- Zapatariak akelarreko     
  sorginak barreatzen ditu. 

- Kridak zezenketara joateko 
  gogoa du. 
- Abadeak izkutuan duen     
 orratzontzia erabiltzen du 

  krida eramateko. 
- (Etxean gelditu den       
  kridak, kutxa zabaldu eta 
  uholdeak eragin). 
- Abadea eta krida          
  elkarrekin joan dira      
  airetik. 
- Sautuaren bertsioan beste 
  familiardunek abadea      
  ezagutu zuten. 
 
- Kridak etxean zabaldu     
  familiarrengatik abadeak  
  akelarretik joan behar du.
 

 
Akelarre izateko buruzagia falta du zezenketak. Menturaz 

abadea bera da, Juan Pikazak esandakoaren arabera. Non ez 
duten zezenek betetzen akerraren rola.  
 
 
 
 
XIX. C. Petroleoren  familiarrak  
 
 

Petroleo da, Axpuruko abadearekin batera, familiarrak 
kontrolatu ahal izan dituena: “harek manejatan euezan” dio 
Pablok. Mitoaren berraragitzearen adibide esanguratsua da 
gizon azkar hori, abade legendarioaren idarrak ditu eta aldi 
berean hurbila da, informatzaile gehienek ezagutu dute beren 
gaztaroan. Haren alaba emagina oso zaharra da orain (1992an), 
eta aita bizi balitz ehun urte ongi pasatuak izango lituzke. 
Esan nahi baita, haren egintza ospetsuak 1920 inguruan 
gertatu ziratekeela.  

Petroleoren balentriek mitoaren egiatasuna bermatzen 
dute eta naturaz-gaineko gauza batzuk badiren seinale gisa 
aipatu zizkidaten: “harek zeredozer baeukan, (...) dana ez da 
gezurra”, dio Eulalik, eta Pablo ere ados da harekin.  

Eman zioten izengoitia ez da txiripazkoa. Aitzinean 
argia egiteko erabiltzen zen gehien bat petroleoa, Santosek 
esan duenez (Gabon Gaua, XI. kap.) eta, egurra bezala 
erregaia izanda, sua eta ura biltzen ditu bere baitan; oro 
har energia iturria da, eta izena oso ongi doakio hain zalua 
zen gizonari. Aguardientea gustatzen zitzaiolako aukeratu ei 
zioten auzoek; eta horrek ere ura eta sua biltzen ditu, 
izenean eta izanean: “Une image aussi essentielle que 
l'eau-de-vie, (...) cette rêverie essentielle c'est très 
précisément le mariage des contraires (l'eau et le feu)” 
(Bachelard, 1942: 133). 

Familiarren esanahiak biltzen ditu petroleoak 
sinbolikoki, beraz: egurrarena (erregaia delako), urarena eta 
suarena.  
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XIX. C. 1. Infernuko deabruak 
 

Agilitatea da Petroleoren ahal aipatuena. Hura neurtzeko 
abereen parametroak erabiltzen dituzte berriemaileek: 
ahuntzekin, basabehiekin, txakurrekin lehian ibili zen eta 
garaile urten. Ardia jan zion txakurrari Itzingotetik San 
Juan auzoraino jarraitzeko (Pablo) hamar kilometro egin zuen 
nonbait. Sofik esan zuen norbaitek “ahuntzak taka-taka 
harrapatzen zituela”, eta hori Petroleo zela ez da dudarik. 
Eulali dioenez basa-behiak oratzeko laguntza eskatu 
ziotenean, hau erantzun zuen: “Infernuko deabruak ez badira 
harrapatuko ditut nik”, eta jauzi itzela egin zuen Uxuluzeko 
errekan. Horrelako abenturetan ahuntzak eta deabruak nahasten 
dira, eta Petroleoren esanek badute antza Azkuek Arratian 
bildu kondairan agertzen den beste ihardespen batekin: 

 Basajaunak ahuntzak ineskatu (uxatu) egiten omen ditu. 
Biribildu ezinik ibili zen batek esan zuen: “Infernuko 
deabruak bere ez leukez ahuntzok biribilduko!” Orduan 
beste mutilak (deabruak) agertu jakozan, zaldi ganean 
batzu, besteak oinez, eta ahuntz guztiak inguratu 
zituezan (Azkue, 1959 (1935): 356). 

 
“Beste mutila” deabruari esaten zaio, eta pluralean 

familiarrei Gernikan, gorago ikusi denez. Ahuntzak biltzea 
deabruen lana da Arratian, eta Petroleoren familiarrena 
Orozkon; deabruak harrapatzaile gisa aipatzen dira kasu 
batean eta harrapatu gisa bestean. Petroleok bere 
agilitatearen jatorri naturala erakutsi nahi du: mundu 
honetako behiak harrapatzen ahal ditu, eta ez beste munduko 
deabruak. Baina alderantzizkoa adierazi du gure testuinguru 
mitikoan: ahuntzak biltzen ditu, eta ahuntzak deabrua baino 
gehiago dira, deabruak berak ez baititzake bil.  

Petroleok alferrik errepikatzen zien artzain lagunei ez 
zeukala parte-txarrekorik. Deabruen atributuak dira 
agilitatea eta jauziak euskal folklorean. Orozkon, preseski, 
deabruak jauzi handia egiten du artopiloaren gainean (Ikus 
Deabruaren artoa, IX. kap). Zalutasuna da pastoralako satanen 
ezaugarria.  

 Les satans doivent non seulement être bons danseurs, 
mais tout leur comportement doit avoir quelque chose de 
diabolique. (...) Le danseur Eyharcet de Barcus faisait 
cela admirablement. Cinquante ans après sa mort on 
parlait encore du satan Colttat de Larrau (1860): “Hoi 
eztük zelilako”, “Celui-là, disait-on, n'ira pas au 
ciel!” Car sa “diablerie” s'exprimait par des gestes 
d'une incroyable agilité (Idiart, 1987: 113). 

 
Uxuluzekoaz gain, beste jauzi antologiko bat egin zuen 

Petroleok San Antolineko festetan, zezen plazako hesiaren 
gainetik. Axpuruko abadearen antzera, zezenketara airetik 
joan zela esan liteke... Dena den, “airean” ibiltzea oso arin 
ibiltzea da, eta Jakoagatik “aidan” zebilela esaten du 
Eulalik, edozein lekutan agertzen eta desagertzen baitzen 
bat-batean, familiarrak hartu zituelako, hain zuzen. 
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Bargotako Joanesen abenturetan ere badira arintasuna eta 
zezena; ez atzetik segitzeko, Petroleok basabehiei bezala, 
baina aurretik kurritzeko, entzierro moduan: 
   Gran aficionado al juego de pelota era el cura de 

Bargota; pero un día se encontró sin ninguna para poder 
jugar y encargó a un muchacho que fuese a Viana, 
distante unas dos horas, y le comprase una. El recadista 
le advirtió que, dada la distancia, tardaría mucho en 
volver. Pero Juanis le dijo: “Vete y no te importe la 
distancia, verás qué pronto vuelves”. 
 No había hecho mas que salir del pueblo cuando el 
recadista oyó unos bufidos detrás de él. Volviose y 
asombrado vio un toro que a todo correr se le echaba 
encima. Asustado, se lanzó más que a galope. De vez en 
cuando volvía la vista atrás, pero siempre veía al toro 
a la misma distancia... Cansado y jadeante llega a 
Viana: 
 Compró la pelota y emprendió el regreso. De nuevo se le 
apareció el toro que le persiguió hasta Bargota. 
 Al recibir la pelota Juanis dijo al recadista:  
 - )Ves cómo no es tan largo el camino cómo te parecía? 
(Barandiaran, 1973a: 480). 

 
Mutilaren arintasunean Joanesen “enemiguillo”en indarra 

igartzen  da. Bargotako eta Axpuruko abadearen familiarren 
eiteak aurkitzen ditugu Petroleorengan: karrerak, zezenak, 
aireko jauziak eta bidaiak, askotan deabruaren izenarekin 
batera.  
 

 
XIX. C. 2. Hilezina  
 

Familiarren ezaugarri orokorrak ematean jadanik aipatu 
ditut Sofik esandakoak: haien eukiteak zazpi aldiz arinago 
zaharrarazten du, eta gero hilezina ekartzen du. Petroleok, 
parte-txarrekoak ongi baliatuta, akats hori ekiditen jakin 
zuen, “ikasi zuen aren batetik nondik despedidu” (Pablok) eta 
hiltze orduan ahuntzari eman zizkion; eta abereak zuen saria 
ordaindu: airetik joan zen eta ez zuten gehiago ikusi. 
Petroleo bere familiarretaz desjabetu ondoan sendatu zen, 
ontsalaz hiltzen ahal izateko ematen direlarik. 

Biraoa botatzeak, familiarrak eukiteak bezala, fin 
gaiztoa ekar lezake, Pedro Mari Sautuak 1923an edatsi zuenez: 

 Un ejemplo de maldición o biraua consiste en decir esta 
palabras: “Atzen onik ez al dau izango” (ojalá no tenga 
buen fin). A veces la dificultad o el prolongamiento de 
la agonía depende de que el moribundo haya tenido en su 
vida una riña o enemistad con alguien que luego le echó 
el siguiente birau: “Atzeneko orduan bere ez dautzut 
barkatuko” (ni en la última hora te perdonaré). Y así se 
prolonga su estado agónico hasta que el maldiciente se 
presenta a perdonarle. 
...  
 Las personas que poseen enemiguillos (=familiarrak, 
mamarroak) van al infierno (Frantziako Santiespiritu 
elizan hartzen dira, eta saltzerakoan zerbait irabazi 
behar da. Ikus gorago azalpen osoa). También pueden ser 
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donados. Así una vieja los donó a una cabra y ésta saltó 
al instante por la ventana de la cuadra donde se hallaba 
y huyó velozmente por los campos. Otra los donó al 
cedazo que se usa para cerner la harina de la artesa 
(azpiriko bayari) y al instante el cedazo, rompiendo el 
techo de la casa, se escapó por los aires (Barandiaran, 
1973b: 57-59). 

 
Familiarrak edo antzekoak emateko beharra oso gai 

zabaldua da, Barandiaranek askotan aipatua: 
 Personas hay que mantienen secuestrados a los Mamur 
hasta el fin de su vida; pero no pueden morir ni 
suavizar ni acortar las congojas de su agonía sin antes 
hacerlos desaparecer o venderlos o donarlos a alguien. 
Cuentan en Bedia que una anciana del barrio Burtzeta 
estaba agonizando durante muchos días. El cura que la 
asistía se dio cuenta de que en el lecho de la moribunda 
había un saquito de los Mamur; lo recogió y lo echó al 
fuego, donde los pequeños genios desaparecieron dando 
grandes relinchos. Entonces murió la anciana 
(Barandiaran, 1984a: 127). 

 
Gaskoinian (Bladèr, 1976 II (1886): 296), “lo Mandagot” 

deitzen duten pizti arraroa urteko gau bakar batean harrapa 
daiteke, bide gurutze batean. Gero urrezko txanponak egiten 
ditu egunero, baina haren jabeak ezin du hil ez bada haietaz 
gabetzen: “lo cau largar au moment de l'agonia. Autrement, 
los praubes malaus sofrisson mòrt e passion, sense poder 
jamès trespassar”. 

 
Heriotza mito askoren gai erredundantea dela ikusteko 

parada izan dugu. Eta mitoen ezaugarri baita zentzu 
anitzetako gogoetak egitea, herioaz ere horrela da. 
Familiarren kondairek ikuspundu berezia hartzen dute: 
hiltzearen gabeziaz arrenguratzeko dira eta herioa baikor eta 
desiragarri daukate, hilezin edo hiltamu luzeko oinazearen 
irtenbidea.   
 
 
XIX. C. 2. a. Ondo bizi txarto hil  
 

“Ungi bizi baziren, ungi hil ziren” da Webster-ek bildu 
ipuin andana baten bukaera. Kaltzagortak (1989: 23) 
gogorarazten digu Giese-ren eritzia (1931): “"Ongi bizi 
baziren arabera hortara hil ziren" (...) es una fórmula 
genuina del país vasco”. Auzo herrietako ipuinetan, bizitzako 
zoriona azaltzen delarik gehien bat (“Vivieron felices, 
comieron perdices...”), hemengo esakerek testuinguru kultural 
berezia adierazten dute, herioaren beldurra baino haratago 
doana, kasik ideologiaraino. Ez da bizi on bat pentsatzen 
ahal heriotza ere ona ez bada, bata bestearen bururapena 
baita, iragan guztia markatzen duena eta usu azpimarratzen 
den elementu esankorrena, Douglass-en ustez:  

 El vasco considera a la muerte como el acontecimiento 
más importante de su ciclo vital. Y, sobre todo, como 
algo que no debe de dar miedo (Douglass, 1973: 237). 
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Tradizio zaharrekoa da horrelako pentsakera. Lidiako 
Cressus erregeak, hiltzera kondenatua izan zenean, Solon 
zuhurraren hitzak gogoratu zituen: “Ezin da inor 
zoriontsutzat hartua izan hil baino lehenago”. Horien 
guztiengatik, jende baten kontra ihaurti daitekeen 
madarikazio larriena ez da hil dadin agintzea, baina atzen 
txarra izan dezan. Giro horretan kokatzen dira eutanasiaren 
aldeko jarrera eta hiltzear dagoenaren sofrimenduak 
laburtzeko erritoak, magikoak baina errealak haietan sinesten 
den neurrian. Luiaondon entzun dut behin meza bat atera 
zutela, hiltzorian zegoen batek “p'alante o p'atrás que 
haga”. Zerainen (Goñi, 1991: 64), norbaitek heriotza gogorra 
bazuen, auzoko etxeetan dirua biltzen zen eta meza atera, 
lehen bailehen itzal dadin.  

Pentsamolde hori oso zabaldua izan da. Frantzian nonahi 
atxeman ditu Van Gennep-ek baita ohar zenbait egin ere:  

 Le paysan, (...) quand il pense ne pas pouvoir guérir, 
préfère mourir plus vite. D'où un certain nombre de 
pratiques et d'observances populaires destinées à rendre 
l'agonie moins pénible ou à l'abréger, qui peuvent 
paraître étranges ou même cruelles aux citadins et aux 
personnes sensibles. Elles ne témoignent nullement, 
comme on l'a cru parfois, d'une apathie fataliste, ou de 
la hâte des proches d'hériter, mais correspondent à 
cette idée qu'il est superflu de souffrir pour rien, ou 
de laisser souffrir autrui quand on peut le lui éviter, 
alors que la mort est de toute manière inévitable. En 
temps de guerre un balle dans la tête; dans la vie 
civile des injections de morphine correspondent au même 
point de vue (Van Gennep, 1946: 664). 

 
 Faire dire une messe spéciale de délivrance, dite 
topezu (Cf. euskarazko “tropeziak”); procédé encore très 
répandu de nos jours dans les Côtes-du-Nord, malgré les 
objurgations des curés. (...) Il existe même des 
sanctuaires où l'un des parents (...) se rend en 
pèlerinage pour demander la fin des souffrances du 
moribond. On en a signalé en Auvergne, (...) avec messe 
à saint Languinon, payée par l'argent demandé aux 
voisins (Van Gennep, 1946: 666). 

 
Heriotza onari hainbeste garrantzi ematen dion 

ingurugiroan ulertu behar da familiarren ikaragarritasuna. 
Irakaspidea hau litzateke: familiarren jabeak, besteek baino 
hobeto bizi ondoan, heriotza gaiztoa jasan behar. Non ez 
diren apez-sorgin ahaltsuak, Axpurukoa edo Bargotakoa bezala, 
edo aski argiak mamarroez garaiz gabetzeko, Petroleo bezala. 
Eta hauen kasua ere ez da hain argia. Orozkon bada Axpuruko 
abade kondenatu bat, familiarrengatik ez izan arren. Petroleo 
hilezinetik libratu omen zen behin, baina azkenean “txarto 
hil zela” esaten dute, bere burua bota zuen zubitik behera 
Uxuluzen, basabehien atzetik errekaren gainean jauzi egin 
zuen lekuan berean. Bi gertakariak ez dira txiripazkoak, 
bizitzaren eta herioaren korrelazio simetrikoa adierazten 
baitute: zubirik behar izan gabe uraren gainetik saltu egitea 
eta zubitik behera uretara saltu egitea.  
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Arrazoiak badira, beraz, inor ez dela familiarren 
akatsetik salbatzen pentsatzeko.  
 
 
XIX. C. 2. b. Hilkortasun desiratua 
 

Mamarroez desjabetzen ez direnak betirako bizirik egongo 
lirateke, ontsalaz. Euskal Herriko kondairek ez dute 
horrelakoaz mintzo, baina beste tradizioek bururaino eraman 
dute ezin hilaren ondorioa. Eta hilezkortasunaren izigarria 
agertzen zaigu orduan. Cumas-ko sibilak patu hori jasan behar 
izan zuela kontatzen du Frazer-ek: urna batean bizi zela 
Apoloren tenploan, eta galdegiten ziotenean zer zuen nahiena, 
“hil gura dut” erantzuten omen zuela. Alemanian ere ei ziren 
antzeko kasu bitxiak: 
   Dans le Holstein une dame qui vivait joyeusement et 

mangeait bien souhaita vivre toujours; au début tout 
alla bien, mais après elle se mit à se ratatiner au 
point de ne plus pouvoir marcher ni manger; mais 
impossible de mourir. D'abord on la fit manger comme un 
petit enfant; puis, devenue minuscule, on la mit dans 
une bouteille en verre qu'on suspendit dans l'église de 
Sainte-Marie de Lübeck. Elle n'est pas plus grosse 
qu'une souris et ne remue qu'une fois l'an (Frazer, 1984 
(1911): 62-63).  

 
Ohartzekoa da jende hilezkor horiek tiki-tikiak eta 

ontzian sartuak direla, familiarren antzera: Alemaniako 
hilezinduak hemengo hilezinaren eragileen ezaugarriak ditu.  

Aarne & Thompson-en 331 tipoko ipuinak, “The Spirit in 
the Bottle”, hirugarren modelo bat eskaintzen du, herioa dago 
ontzian: gizon batek itxi du boteilan, hil ez egiteko, eta 
sasietan gorde; baina haritza handitu eta ezkurrak eman ditu; 
zerrama batek botila hautsi, herioak ihes egin eta gizona 
hil.  

Heriotzari buruzko diskurtso ezkorra izaten baita gure 
inguruan arruntena, interesgarria da herioa baikor daukaten 
mitoei ohartaraztea. Familiarren mitoetaz gain, beste 
kondaira batean bederen aurkitu dugu hiltzeko guraria, 
“Truketak” XVII. kapituluan (Barbier, 1931: 22): laminek, 
hiltzen ahal izateko, jende baten otoitza behar dute, 
sorginek edo familiardunek beren indarrez gabetu eta 
“jendetu” behar duten bezala.  

Laminaren amorantea kondairetako laminek hilkortasuna 
bilatzen dute Paracelsok dioenez eta, huts egiten dutenean, 
gizona da hilko, hadak ezin eskuratu hilezinaren truke. Hor, 
laminaren hilkortasunaren diskurtso baikorraren ondoan 
mutilaren herioaren diskurtso ezkorra aurkitzen dugu, eta 
bata bestearen trukea dela. Truketa bera da familiarren 
emailearen eta hartzailearen artean: Anbotoko Anderearen 
jatorrian ere (Familiarrengatik kondenatu) neskazaharrak 
hiltzea ardietsiko du, eta neskamea naturaz-gainekoa 
(hilezkorra) bilakatuko da; eta berdin Jakoa.  
  Familiardunek urkoari pasatzen diote beren 
hilezkortasuna, gaitz bat bailitzan. Prozedura arrunt horren 
printzipioa hau litzateke: gaitza ez da sortzen edo 
suntsitzen, lekuz aldatzen baizik. Frazer-ek (1983b (1911): 
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441-450) adibide frango bildu du munduan zehar, eta 
horietarikoa da gure artean garatxoak kentzeko modua: garatxo 
bezain beste harri edo ale ezartzen dira bidean, eta biltzen 
dituenak kalitxak ere hartuko ditu. Metodoa jadanik IV. 
mendean deskribitzen du Bordaleko Marcellus idazleak. Ezaguna 
da gure artean suge-pozoina kentzeko metodo bera: Larraunen, 
Haltsun eta Arratian (Azkue, 1959 (1935): 242), “subegorri 
batek norbaiti miztoa sartu dionean, honek berehala etxera 
joan behar du eta han oilo batzu harrapatu. Behatz zauritua 
sar bezaio oilo bati atzetik, gero beste bati eta gero 
hirugarrenari. Laugarren oilora ezkero haien atzean gelditzen 
da subegorriaren pozoia”. Petroleok bere mamarroez gabetzeko 
ahuntzaren gorputzean sartu zituenean ez zuen bitxikeria bat 
egin, baina tradizioak eskaintzen zion irtenbidea baliatu.  
 
 
 
 
XIX. D. Familiarren ordaina 
 

 
Familiardunek berreskuratzen duten hilkortasuna 

familiarren hartzaileak ordaintzen du: neskamea Andere 
bilakatuko da, alaba (Jakoa) sorgin. Eulalik iradoki zuen 
Petroleok ere alabari ematen saiatu zela, baina harek onartu 
ez eta ahuntzari sartu zizkion. Olarteko neskazaharrak 
baheari eman zizkion (Hil ezin). Hartzailea beti airatzen da 
eta airean ibiltzeko kondenatzen da.  

Familiarrengatik airean dabiltzanen istoriak, Jakoa-rena 
bereziki, Axpuruko abadea eta krida-renaren oposatuak dira: 
lehenean prakagorriek eman zerbitzuak kobratzen dizkiote ez 
gozatu dituenari baina hartzaileari, beren airekotasun 
ezkorra jasanaraziz; bigarrenean, berriz, airekotasunari 
esker doaz zezenketara, eta familiarrek huts egiten dute 
neskamea xifritu nahian, abadeak lagunduko baitu. Bi 
kondairen amaierak alderantzizkoak izanik, garaipena eta 
derrota aldizkatuak dira eta, aurreko kapituluetan legez, 
berdinduak dira izaki mitikoak eta jendeak.  
 
XIX. D. 1. Familiarren hartzaile emeak 
 

XVI. eta XVII. kapituluetan nabari izan da gizona sorgin 
eta laminen antidotoa edo dela, eta emakumeak alderantzizko 
joera dutela. Prakagorrien istorietan ere argia da sexuen rol 
banaketa, baina beste modu batez adierazia. Gizonak “sorgin” 
mamarrodun ahaltsuak dira gehienetan (kakotxen artean, 
Orozkon inoiz gizon bati ez diotelako sorgin esaten), eta 
emeak mamarroen hartzaile petzeroak. Eta hauei bai sorgin 
deitzen zaie: Anbotoko Anderea “sorginen moduan ibilten zan” 
(Mari: Sutan pasatzen); eta Jakoagatik Eulalik dio: “Nik 
ezagutu dut emakume bat sorgina”.  

Eta sexuen rol banaketa honetan, airetik doazen 
hartzaileak emakumeak ez direnean emetasunarekin zerikusia 
dute Orozkon, hala nola ahuntza (Petroleo) edo bahea (Hil 
ezin).  
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XIX. D. 1. a. Ahuntza  
 

Abere hori bi aldiz da eme Petroleoren istorian: lehenik 
bere sexu biologikoagatik, eta bigarrenik objektu faliko bat 
(familiarren ontzia jostorratzontzia da usu) sartu ziotelako 
gorpuan. Hirugarrenik ere bada, gure kulturan ahuntza 
emakumeari alderatzen baitzaio maizetan. Adibidez Mikoletaren 
165. erranzaharrean, “Esan daroe, mandako on bat, ahuntz on 
bat eta emazte on bat, hiru gauza gaizto direala” (Sarasola, 
1990: 194); “Ahuntza ez kabale, ametza ez mairan (habe), 
emaztia ez jende” esaten dute Oztibarren (Videgain, 1989: 
281); eta Okzitaniako Arles-en: “Quan filho gardo, e cabro 
meno es pas senso peno” (Neska zaintzen eta ahuntz gidatzen 
duenak badu nekea) (Amiel, 1987); Sigüenzako jota batek, 
berriz: “A la mujer y a la cabra / Para tenerlas contentas / 
Atarlas con cuerda larga / O si no dejarlas sueltas”.  

Ahuntza dateke abereetarik bihurriena, basena, 
deabruzkoena. Orozkon haren itxura hartzen du hodeiak (Hodeia 
bedeinkatzen) eta gorago aipatu Arratiako ahuntzak “beste 
mutilen” perekoak dira.  
 
 
XIX. D. 1. b. Bahea  
 

Ahuntzari ez egitekotan baheari ematen zaizkiola 
familiarrak esaten du Sautuak (ikus gorago). Bahea bi modu 
oposatuz baliatzen da: Axpuruko abadea eta krida istorian 
bahea familiarrei ematen zaie, hartan ura ekartzeko; Hil ezin 
istorian baheari familiarrak ematen zaizkio, hura harturik 
joan daitezen. Eta beti helburu berdinean, familiarretaz 
libratzea. Eraldaketa bera aurkitu dugu Anderearen jatorrian: 
neskari deabruak (familiarrak) eman eta neska deabruari eman. 

Zuberoako eta Gaskoiniako bertsioetan, lansari gisa eman 
zizkieten familiarrei antzarak edo beleak. Eta abadearen 
zapatak (“Ekaitzegileak” XVIII. kap.) pausatu duen arazo bera 
dugu hemen: arma ala emaitza den familiarrei emandakoa. Ohi 
bezala, lehenak ez duela bigarrena galarazten; eta horiez 
gain beste motibazioak ere badira prakagorriei bahea emateko.  

Esangarria da familiarrek eta baheak elkar erakartzea. 
Orratzontzikoak diren ber, orraziekin parekatzen ahal ditugu 
familiarrak; bahea, bere aldetik, sare moduan bilbatua eta 
ehunaren antzekoa da. Hots, orratza eta ehuna osagarriak 
dira, metonimiak lotzen ditu: mamarroak bahearen bikotekideak 
dira, orratza eta bastidorra bikote diren letxe. Bikote 
sinbolikoki heterosexuala, bahea bere formarengatik femininoa 
delako eta orratza maskulinoa.  

Orratzak daukan sinbologia falikoa orratzontziak ere 
hartzen du, ontzia izan arren, eta forma ere zentzu berean 
doa (Sofik puru-kutxatxu langoak deskribitu du), nabariagoa 
ahuntzari sartzen zaionean. Faloa, bestalde, sarearen kidea 
izaten da eta haren barnean agertzen da, fruituekin batera, 
oparotasuna itxuratzen duten irudietan (Frazer, 1981 (1911): 
27-30).  

Orratzontzia eta orratza elementu falikoak izanik, 
berezkoa da familiarren hartzaileak elementu emeak izatea: 
Jakoa, Anbotoko Anderea, ahuntza, bahea... Bata besteari 
ematea elkarrenganako joera birtuala gauzatzea da.  
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XIX. D. 1. c. Ontzikatzea 
 

Mamarroen eta ontzien elkarrenganako joera sinbolikoki 
justifikatua da. Orratzontziak hatzamarren forma du, eta 
hauen sinbologia ongi doakie familiar bihurriei:  

 Le psychanalyste (Jung) rapproche la légende du Poucet 
de celle des Dactyles, faisant ressortir la parenté 
étymologique existant entre païs, l'enfant, spécialement 
l'enfant divin personnifiant le phallus de Dionysos, 
avec peos, poste (latin pénis). Jung d'autre part 
rapporte des rêves où les doigts jouent un rôle 
nettement phallique. Mais il faut remarquer qu'il s'agit 
de phallus “gulliverisés”, mis à leur tour en miniature. 
(...) Cette gulliverisation est donc une minimisation 
inversante de la puissance virile, (...) (et) s'intègre 
dans les archétypes de l'inversion. (...) L'archétype 
qui accompagne ces schèmes du redoublement et les 
symboles de gulliverisation, c'est l'archétype du 
contenant et du contenu (Durand, 1969: 241-243). 

 
Gorago ikusi dugu alkimistek familiarrak Mercurius-ekin 

lotzen zituztela, “homunculus” bat legez irudikatuz (Jung, 
1970:90). Homunculus horrek Daktiloen zerikusia du: 

 Le lilliputien et les “poucets” de nos légendes ne sont 
pas autre chose que la vulgarisation folklorique d'un 
thème éternel que la doctrine paracelsienne de 
l'homunculus avait largement diffusé dans les milieux 
cultivés, homunculus “emboîté” dans la liqueur 
spermatique puis emboîté dans l'oeuf philosophique des 
alchimistes (Durand, 1969: 239).  

 
“Emboîtement” edo ontzikatze hori familiarren ezaugarria 

da. Alde batetik, beti ontzi (tiki) batean gordetzen dira 
eta, askatzen direnean, hara sartzeko manua (“ber ziloan 
sar”) aski izan daiteke bertan biltzeko. Hilezin dagoenari 
ontzi edo kirten bat ezartzen zaio aurrean familiarretaz 
libratzeko (Azkue 1959 (1935): 377), hara zuzen jotzen 
dutelakoan. Bestalde, familiarren kutxa usu agertzen da beste 
“ontzi” baten barnean: bahean, ahuntzaren arranean edo 
gorpuan. Axpuruko abadeak gordeleku batean izkutatzen zuen 
kutxatxua; Joanesek makilaren barruan zeukan “cañute”a; 
Ibarrako abadeak arasan zuen botila; eulien estutxa borostan 
(sasietan) gordetzen zuen Mendiondok, eta ipuru batean 
gaskoinak...   

Ontzia emetasunaren irudia den neurrian, ontzi zaletasun 
orokorrean kokatzen da familiarren emeenganako joera, jabez 
aldatzeko orduan ere erakarpen horrek mogitzen dituela. 
 
 
XIX. D. 2. Bikoteen mezu ideologikoa 
 

Familiarren kondairetan leku handia dute bikoteak.  
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Gogoeta soziologikoak egiteko lehengaia emateaz gain 
estruktura narratiboaren hezurra ere da: bikotekideen 
harremanek erabakitzen dute jendeen eta izaki mitikoen arteko 
borrokaren ondorioa.  

Bikote ugari aurkitu ditugu familiarren kondairetan: 
abade-neskameak (Axpuruko abadea eta krida), abade-mutila 
(Bargota), ugazandere-neskameak (Familiarrengatik kondenatu), 
aita-alabak (Jakoa), senar-emazteak (Zuberoako Mendiondo). 
Haietan bi mota berez daitezke: aliantza horizontala (senar-
emazte) eta filiazio edo klase harreman bertikala (aita-
alaba, nagusi-sehi).  

Baina biak gurutzatzen ahal dira: Orozkoko abade-kridak 
bikote bertikala izan zitekeen, baina haien harremanak senar-
emazteenak izanik, Moisesek asmo satirikoz dioenez, 
horizontala ere da. Esan nahi baita, bikote horizontaleko 
emazteak eta bikote bertikaleko haur edo sehiak baliokideak 
direla, soziologikoki ere emazteak menpekoen lekua baitu. 

Ondorioz, neskamegoa eta emaztegoa emakume bakarrengan 
bat daiteke (Moisesen krida-amanteak, Pabloren abadearen 
krida senarduna). Eta simetrikoki, bi pertsonaiatan bana 
daitezke azkarraren rola: Pabloren bertsioko abadeak eta 
senarrak funtzio bera betetzen dute, hau da, krida edo 
emaztearen txandrioa konpondu eta mamarroez libratu dute modu 
erredundanteaz. Beste kasuetan, emakume batek du nagusiaren 
rola, ugazanderea denean; eta gizon bat menpekoa da, morroia 
denean. Baina ez dugu ugazandere-morroi tipoko bikoterik 
aurkitu.  

Alabaina, nagusia / menpekoa oposizio orokorrean badira 
ñabardurak eta bada familiarrez libratzen dakien kridarik 
(Sofiren bertsiokoa artilea beltza zuritzeko emanez), 
morroirik (Joanesena: “que os metáis por donde habéis salido” 
esanez) eta emazterik (Mendiondokoa “ber ziloan sar” esanez). 
  

Bikotekideen berdintasunaren zentzuan doazen 
zehaztasunak aurkitu ditugu zapatari buruzko sailean. Zapatak 
apeza balio du Atsular eta Atarrabioren kondairetan, eta 
apezari kendu zioten Sautuaren zezenketan. Baina Bargotako 
apezaren neskameari ere kendu zioten, eta Hodeiaren 
bedeinkatu-an bereterra balio du.  

Laburzki, emazteak edo sehiak “zuhur” izatera heltzen 
direnean ere, senar edo nagusien azpian dira beti, eta 
neskameek bi motako menpekotasunak bil dezakete beren baitan.  

Kondairek adierazten duten egoera horri kontalarien 
oharrak gaineratzen zaizkio: Noltek esaten du neskamea “más 
curiosa que prudente” izan zela, eta ez dio inongo 
merezimendurik ematen bahea emateko ideia izateari. Oraingo 
berriemaileek behin baino gehiagotan esan dute neskamea 
mirakusia zela (Justo, Moises), delako “bertutea” emakume 
guztiena delakoan; topiko misoginoa ez oso larria, bai ordea 
egunero entzuten ditugun aspergarri horietakoa. Mezu 
esplizito hori, ostera, arrunt iraultzen du Santa Marinako 
abadea-ren istoriak, rolen inbertsioaren bidez: abadea da 
ezjakina, eta kridak bakarrik daki esnea egosten. Kondairen 
mezu ideologikoa ez da erabatekoa, eta doi bat orekatzeko 
joera bada maila horretan ere, baina oso ahula da nagusien 
edo gizonen aldekoarena neutralizatzeko. 
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XIX. E. Familiarrak eta ekaitzegileak 
 
 

Meteorologiaren inguruan ibiltzen diren mitoak eta 
familiarrenak alderatzeko aski elementu bada. Gogora dezagun 
Andere ortziegilearen eragile zuzenak familiarrak direla 
Orozkon eta Abadianon, XVIII. kapituluan ikusi denez; eta 
haren egoitza den Supelegorreko haitzuloan han biltzen direla 
familiarrak. Hodeia bedeinkatu-aren Moisesen bertsioan 
prakagorriak berak ziren ekaitzegileak; eta berriemaile 
beraren Axpuruko abade eta krida-ko familiarrek arbolak 
sustraietatik erauzten dituzte, ekaitz-haizearen antzera. 
Kapituluan zehar azaldu diren beste harremanei errepaso 
egingo diegu orain.  
 
 
XIX. E. 1. Axpurukoa abadea, konjuratzaile familiardun 
kondenatua 
 

Bargotako Joanesek, Atsular edo Atarrabio 
konjuratzaileek bezala, deabruarekin ikasi, hari itzala utzi 
eta bere herrira itzuli zen. Inkisiziotik ihes egiteko, zango 
bat falta zuelako plantak egin zituen, sorgina eta errena 
bailitzan. Bargotan apez zegoela, “los sábados desaparecía y 
por la mañana del domingo, siempre en retardo, jadeante y 
sudoroso, volvía para asistir a los oficios divinos” (Caro 
Baroja, 1975: 20). Ez dakigu zer egiten zuen larunbatetan, 
baina segeretuak Melusinaren bainua edo mezara berandu 
heltzeko beharra oroitarazten ditu. 

Axpuruko abadea “laino bategaz” joaten da zezenetara 
eta, hodei bedeinkatzaileei bezala, zapata kenduko diote. 
Beste batean (Barandiaran, 1960: 82, ikus XVIII. kap.) 
Aizpuruko abadea brebiarioa ahantzi zuen Supelegorren, eta 
bertako ekaitzegileek ezin zuten barrenera sartu; badakigu 
apez konjuratzaileen ibilaldi horiek landak bedeinkatzeko 
egiten zirela.  

Egutegiak ematen digu familiardunen zezenketak eta 
konjuruak hurbiltzeko parada. Hodeiaren bedeinkazioa 
maiatzaren hasieratik irailaren erditsu arte egiten ziren; 
zezenketak ere egun horien inguruan kokatzen dira: Urduñakoa 
“Ochomayo”etan da; Madrilgoa San Isidron Maiatzaren 15ean; 
Valladolidekoa San Mateon Irailaren 21ean, Jondone Mikele eta 
Santa Gurutzen.  

Anbotoko Anderea eta Axpuruko abade kondenatua elkarren 
ondoan ezarri ditut: bata familiarrengatik kondenatu zen, 
bestea familiarduna zen, eta biak airean gelditu gabe ibili 
behar dute, familiar hartzaileak bezalaxe. Zeberioko istoria 
batean sorgindu (familiardun) bat Anderea bezala airatu zen: 

 Uriondon egon ei zan bat sorginduta. Eta sekula ez ei 
zan hilten, eta sekula ez zan hilten. Eta eroan eutsien 
abadea, elexakoak, hil daiten-eta, elexakoakaz joan zan 
abadea eta, ha abadea ikusi euenean elexakoakaz-eta... 
bentanako marko eta guztia sutan, garretan urten ei 
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auan. Eta gero intierrua bere egin behar eutsien kajan 
harriak dagozela.  (Etxebarria Ayesta, 1991: 35). 

 
 

 
XIX. E. 2. Hartzaileak eta hodeiaren irudikapenak  
 

Familiarrak hartu bezain laster, lurretik zerurantza 
airatu zen ahuntza. Ahuntzak dira hodeiaren eragileak Sofiren 
Hodeia bedeinkatu-an. Eta Moisesen bertsioan ahuntzen lekuan 
familiarrak baititugu, berriz ere familiarren hartzaile bat 
(ahuntza) ekaitzegilea da, Anderea bezala. 

Bahea da beste hartzailea. Ez da hodeiaren itxura 
animatua, aurrekoak legez, baina bai haren metafora 
inbertitua. Hodeia (edo euria) tantoz egina eta bahea zuloz 
egina izanik, bata bestearen negatiboa da: bahean hutsak 
direnak (zuloak), eurian beteak dira (tantoak). Bien 
eginkizunak antzekoak eta oposatuak dira: bahetik eragiten 
den irina (janaria) hodeiak egiten duen euriaren ur (edari) 
tantoak bezala erortzen da. Preseski, bahea infrentzuzko 
eginbeharrean erabiltzekotan (ura karreatzen), haren 
zuloetatik iragaziko ura euriaren antzera erortzen da.  

Bahea zuloz eta hodeia tantoz eginda, biak sare baten 
antza dute, orratzen aurkakideak. Bata menperatzeko orratza 
botatzen zaio; besteari orratzontzia ematen zaio, hartaz 
libratzeko.  
 
XIX. E. 3. Abadearen familiarrak eta beleak 
 

Supelegorreko beleak eta Sorgin Zuloko beleak 
kondairetako hegaztiak ekaitzegileak direla ikusi da XVIII. 
kapituluan. Familiarrekin duten zerikusia istorioen egituran 
eta partaideen jokaeran atxematen da. Familiardun kanporatuek 
ez dute sartu nahi eta krida nardatzen dute “arpegitik 
auxika, bestetik auxika, denetik auxika” (Abadearen krida); 
kridaren gizonak “pakeak eginik eukezan” (Axpuruko abadea eta 
krida). Barrura sartu ezin duten beleek artzainei “pikaka, 
baztar guztiak pikaka, (...) begia bere atara behar eta 
dana”; oztopoa kendurik zuloan sartu eta “orduan bakea egin 
eudien”, dio Pablok.  

Harreman simetrikoak erkaketan agertzen dira:   
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 Beleak 
 
Protagonistak: 
artzainak eta mutikoa 
 
- Artzainek mutikoari agindu 
  kandelaz haitzuloa ixteko 
- Mutikoak agindua bete 
- Beleak kanpoan ziren,     
  sartu nahiz eta ezinez 
- Beleak artzainei pikaka   
  eta erasoka 
- Artzainek ikusi eta ulertu 
- Artzainek mutikoa bihali  
  kandela kentzen 
- Mutikoak, kandela kenduz, 
  belak sartzen utzi 
- “Orduan egin eudien pakea”

  
 Familiarrak 
 
Protagonistak:  
abadea eta krida 
 
- Abadeak kridari debekatu 
  orraztzontzia zabaltzen 
- Kridak debekatua egin 
- Euliak kanporatuta, kridak 
  sartu nahi ditu eta ezin 
- Familiarrak kridaren      
  inguruan hegaka eta auxika
- Abadeak ikusi gabe igarri 
- Abadea neskamearengana    
  etorri 
- Neskameak zabaldu euliak  
  abadeak sarrarazi 
- “Pakeak eginak eukezan    
  gizonak” 

 
 
XIX. E. 4. Anderea: aireko eta lurpeko bidaiak  
 

Familiarrei “aidetikakoak” deitzen diete Saran, eta 
Barandiaranek ohartarazi duenez, izen hori “va bien con el 
carácter de tales genios” (1973a: 478). Airekotasuna dute 
Anbotoko Anderearekin amankomun, baita lurpekotasuna ere: 
familiarrak harpeetan (Jentil Zulon, Supelegorren) biltzen 
dira, Anderea Supelegorren egoten da.  

Anderearen airekotasuna modu askotan agertzen da. Harek 
ere, familiarrek bezala, bere adiskideak eramaten ditu leku 
batetik bestera bere bi eremuetan zehar, airean edo lurpean:  

 Behin biaje luze bat egin behar auen (zuten) eta 
biajean oiezanak (zihoazenak) asko sinesten auen 
Anbotoko Señoreagaz. Eskoriatzan pasatu behar auen 
Atxorrotx'ko kuebatik eta hor barruan oiezala, 
axe-bolara moduko bat etorri ei zan eta bestelako 
puntaraino eroan ei zituezan. Handik urten auenean 
esaten auen Anbotoko Señorea zala (Barandiaran, 1973a: 
399). 

 
Gogoratuko gara Lopez de Haroren emaztea, senarra 

utzirik, berriz mendira itzuli zela eta semea joan zitzaiola 
hara aholku bila, aita presondegitik nola askatuko zuen. Amak 
orduan zaldi arin bat eman zion, Toledoko joan-etorria egun 
erdian egin zezakeena. Hari esker, Iñigok etxera ekarri zuen 
bere aita libre egun berean. 
  Dimako Baltzolako sugea ere trebea da gustoko dituen 
jendeak etxera itzultzen laguntzen (Etxebarria Ayesta, 1991: 
372): Aldakoetxeko bi anaiek suge bat ikusi zuten. Zaharrenak 
esan zuen: “hori bere Jangoikoak egina dok eta bizi dadila”, 
baina gazteenak buztana kendu zion makilaz. Anaia zaharra 
gerrara joan zen eta Gabon gaua etxean zein goxo litzatekeen 
zerabilen gogoan, gizon bat agertu zitzaionean: etxera joan 
gura bazuen bere bizkarrean jartzeko eta “Jesus” orde “arre 
diablo” esateko. Berehala eraman zuen Baltzolako kuebara. Han 
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gizon bat artza batean lo zen bitartean, ikatz multzo bat 
eman zion, eta urten orduko urregorria zen; gehiago hartu 
nahi izan zuen, baina ezin, lo zegoen gizona atzarri zen-eta. 
Bizkarrean ekarri zuenak hatzamar txikerra falta zuen, anaia 
gazteak sugeari kendu buztana; Aldakoetxeko etxaguntzan 
egundo bere ez zela mutua, edo mankua edo herrena faltako 
esan zuen, eta gerriko bat eman zion soldaduari anaiari 
emateko. Mutilak Gabon gauean bere abenturak kontatu 
etxekoeri. Anaia gazteak gerrikoa mizpirari jarri zion eta 
zuztarretik atera eta eroan zuen infernura edo aren batera. 

Oso kontakizun antzekoa dakar Barandiaranek (1960: 
53-55), beti Baltzolako sugeari buruz.  
 

Itziarko Andra Marik ere badaki horrelako laguntza 
ematen, menturaz Andereagandik ikasita:  

 En cierta ocasión un hijo de Itziar, se hallaba preso 
en la cárcel de Buenos Aires porque se le imputaba, 
aunque falsamente, el delito de un importante robo por 
el que estaba condenado a muerte. Era la víspera de su 
ejecución y también lo era de la fiesta de Nuestra 
Señora de Itziar que es el primer domingo de Junio. A la 
noche se acordó de esta señora y le hizo oración. Decía 
entre sí: )quién pudiera estar en la romería! A la 
mañana siguiente se despertó debajo de un corpulento 
olmo que había junto a la iglesia de Itziar (hoy ya no 
existe). A su lado se hallaba un batel en el que 
milagrosamente había sido trasladado por los mares. El 
batel se conserva todavía en la iglesia de la Virgen de 
Itziar (Barandiaran, 1973b: 45). 

 
“ (Ay! (Quién estuviera a estas horas en los toros de 

Madrid!”, “Ai! Zer ederto gaur arratsaldean joango 
nintzatekeen Madrilgo zezenketara!”, “A! Oraintxe nor egon 
lekien Urduñako zezenak ikusten!”, neskameak esan eta abadeak 
eraman. Lopez de Haroren emazteak, Baltzolako sugeak, 
Itziarko Amak etxera ekartzen dituzte atzerrian herrimina 
dutenak.  
 
 
XIX. E. 5. Goiko ur-su naturalak eta beheko ur-su teknikoak  
 

Urarekin duten zerikusiagatik ere lotuak dira 
ekaitzegileak eta familiarrak. Lehenen mito eta erritoak 
zeruko uraren kontrolaz arduratzen dira: natura ulertuz edo 
menderatuz euri ona lortu, harria galarazi eta uzta ona 
ardietsi nahi dute. Zuberoako eta Gaskoinako familiarrek, ura 
kontrolatu gabe, harriaren triskantzak ekiditen dituzte. 

Orozkoko familiarrek erabiltzen duten ura ez da zerukoa 
eta naturala, lurrekoa eta teknikoa baizik, errekatik 
etxeraino karreatua; bi aldiz teknikoa ere da ur hori 
errotako ubidekoa denean. Eta beti ur bikoitza, 
ekaitzegileena bezala: onerako ekartzeko agindu diete eta 
uriol kaltegarria eragiten dute. Ekaitzegileen eta 
prakagorrien ura hiru ardatzetan dira aurkakoak: 1) goiko ura 
/ beheko ura, 2) ur naturala / ur teknikoa, 3) ur ongarria / 
ur kaltegarria.  
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Goiko / beheko aurkaritza askotan erabiltzen du 
tradizioak, hala nola Urteberriko kantuetan azaltzen diren 
“ur goienak” eta “ur barrenak”, azalekoak eta sakonekoak 
Satrustegiren ustez (1980: 40). Pentsaera modernoak ere 
banatzen ditu urak: euriak eta errekak egindako kalteak 
berezten dituzte aseguroen etxeek damuak ordaintzeko orduan; 
ondotxo dakite hori 1983ko uholdetako kaltetuek.  

Desberdinak baina hestuki lotuak. Goiko urak behekoan 
duen eragina aipatzea pellokeria litzateke, euriak 
harroarazten baitu ibaia. Harrigarriago da alderantzizkoa, 
hau da, errekako urak zerukoa eragiten duela. Baina, mitoek 
simetria gustokoa dute edo, hala egiten du Gabiria aldeko 
Eztanda errekak (Alustiza, 1985: 225): “lehorte baten 
ondotik, eta euri tanta bat inguruetan somatu gabe, 
berealdiko emanaldiak izaten ditu”, eta orduan “denbora 
aldaketa jeneralean: euria egiten du ondotik”; bada esakera: 
“Eztandak emanaldia egiten duenean, euria atzetik”. 

Iturrietako urean egindakoak zeruko urean isladatzen da, 
eta euria edo ekaitza sor ditzake. Bretainiako Broceliande 
oihaneko Barenton iturria horregatik da ospetsua XII. 
mendetik bederen; Robert Wace-ren Roman de Rou-n irakur 
daitekeenez, iturriko harrian ura botaz gero euria egiten 
zuen: “Aler i solent veneor / A Berenton par grant chalor, / 
Et o lor cors l'ewe puisier, / Et li perron de suz moiller / 
Por ce soleint pluée aveir”. Ez bakarrik euria, baina 
ikaragarrizko ekaitza, Chrétien de Troyes-ek Chevalier au 
Lion eleberrian dioenez: “S'au bacin viax de l'eve prandre / 
et dessus le perron espandre, / la verras une tele tanpeste / 
qu'an cest bois ne remenra beste, / (...) / car tu verras si 
foudroier, / venter, eta arbres peçoier, / plovoir, toner, et 
espartir...”. Oraindo XIX. mendean gauza bere egiten zuen 
bertako apezak lehortea zenean (Frappier, 1969: 86).  

Okzitaniako Piriniotan, Lavedan-en, euri-harriak sartzen 
zituzten ibaian euria egin zezan (Peyrouzet, 1985). Oso 
zabaldua da Europan eta Euskal Herrian sainduak erreketan 
sartzea lehortea denean; errito horren helburua saindua 
zigortzea baino areago magia sinpatikoa da seguraski. 
Printzipio hori baliatzen dute sorgin ekaitzegileek 
kazkabarra sortzeko (ikus XVI. kap).  
 

Zeruko sua eta lurrekoa ere hestuki lotuak dira. 
Ashluslay mitoetako ekaitz-hegaztiak sukaldeko suaren jabeak 
dira (Lévi-Strauss, 1985 69), eta Europako Donibaneko suek 
goikoak irudikatzen dute. Orozkoko familiarrek egurra, hau 
da, sua egiteko lehengaia karreatzen dute, zuhaitzak erauzi 
eta ekaitz-haizeak egingo lukeen moduan (Moises, Axpuruko 
abadea eta krida): familiarrek ekarritako egurrak zeruko sua 
ikusi du jadanik, etxekoaren lehengaia izan aintzin. 
 

Beheko ur-suak eta goiko ur-suak, beraz, sistema osatzen 
dute. Goiko ur-suaren kezka adierazten duten ekaitzegileen 
mitoek eta beheko ur-suaren ardura duten familiarrenek ere 
sistema osatzen dutela esan dezakegu. 
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XIX. F. Euskal Herriko eta besteetako familiarrak  
 
 

Familiarren tipo bereko kondairarik ez dut aurkitu 
Euskal Herritik eta Gaskoiniatik kanpoan. Horrek ez du esan 
nahi munduan antzekorik ez dutela. Haietatik hurbil diren 
mitoak ikusiko ditugu segituan, gure iparraldean zein gure 
hegoaldean kokatuak. 
 
 
XIX. F. 1. Donibaneko eta Gaboneko indarrak: ira-hazia 
 

Kapituluaren hasieran azaldu testu batek dioenez, “en 
Añes (Alaba) creen que si la noche de San Juan se recoge la 
flor de helecho, se conocen los "prakagorri"“ (Barandiaran, 
1960: 105). Gogora dezagun Orozkon mamarroak Supelegorren edo 
Jentil Zulon harrapatzen direla Donibane goizean edo egunean, 
Petroleok egin ei zuena. Ortozik izan behar da Eulaliren 
arabera; Agur Maria edo Aita Gurea atzerantza esan behar da 
eta mantila bat zabaldu, Sofiren ustez.  

Ortozik ibiltzea Donibaneko indarra biltzeko modua da, 
ihintzarena adibidez (“Ospakizunak” XI. kap), edo berdin 
sorgin indarrak diren familiarrak hartzeko. Otoitza 
atzerantza esatea otoitzaren iruntzizkoa da; otoitzak 
(elizaren beste armek bezala) parte-txarrekoak uxatzen baldin 
baditu, haren kontrarioak alderantzizkoa behar du: erakarri 
egiten ditu.  

Mantila zertarako jartzen zen ez daki Sofik, beharbada 
zorriak non dauden ikusteko; baina mantila beltza izanik, 
metodoa ez daiteke oso efikaza izan. Zorriek eta mantilak 
burukoak izatea dute amankomun. Hots, buruan jantzi 
beharrean, lurrean ezarri behar da: otoitza bezala, 
infrentzuz erabilia da. 

Mantilak ira-hazira eramaten gaitu, familiarrekin duen 
antzari ohartzera. Ugazandere bermeotarrak (ikus gorago, 
Azkue, 1959 (1935): 302) zapi bat zabaltzen zuen gauerdian 
otatzetan pitxilotak biltzeko. Eta horixe da hain zuzen ira-
hazia edo ira-lorea hartzeko metodoa. Donibanen egiten zuten 
Inglaterran, Frantzian, Errusian, Austrian, Alemanian eta 
Italian, Frazer-ek dioenez (1984 (1911): 235-36). Iraren 
loreek eta haziek sekulako bertuteak omen dituzte, hala nola 
bere jabea ikustezina bilakaraztea edota altxorrak non dauden 
igartzea. Gauza preziatu hori biltzen duenak ez du ikutu 
behar, ez eta lurrera erortzen utzi ere, eta horretarako 
izara zuri bat ezarriko du iraren azpian, Donibane gaueko 
gauerdian, landarea loratzen den une zehatzean. Pentsa 
genezake, orain ahantzita bada ere, antzeko motibazio 
errituala zuela mantila zabaltzeak Orozkon.  

Ez dakigu nola egiten zuten Añesen ira-lorea biltzeko. 
Van Gennep-ek dio hazi hori zela Donibaneko belarretatik 
azkarrena, eta XVI. mendeko La maison rustique argitalpena 
azaltzen du: 

 “...qu'on ne devait en amasser la semence (de fougère) 
que la nuit de Sain Jean d'esté, encores avec grandes 
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cérémonies et paroles ou murmures entre les dens qui 
ayent la vertu de chasser les diables qui ont garde de 
la dite semence”. Cueilli dans ces conditions, elle 
faisait gagner à tous les jeux et servait contre les 
maléfices en toutes occasions.” 
... 
 A Courçay (Touraine) on allait chercher la graine de 
fougère à minuit juste, avec des serviettes et de 
cierges bénits; mais il fallait bien saisir ce moment, 
quand l'heure sonnait. Autrement les chênes vous 
auraient écrasé et les démons vous auraient “galopé”. 
Cette graine non seulement était bonne pour bien des 
maladies, mais faisait aussi trouver la fortune (Van 
Gennep, 1949: 1971-78). 

 
Folklorista frantsesak azaldu Pierre de Lancre-ren testu 

batean, sorginek dute ira-hazia bilatzen:  
 “La veille de la Saint-Jean, après un jeûne de 40 
jours, les sorciers recueillent pendant cette nuit la 
graine de fougère, herbe qui n'a ni tige, ni fleur, ni 
semence et qui renaît de la même racine. Ils placent une 
nappe de fin lin ou de chanvre sous la fougère qu'ils 
croient voir fleurir en un heure pour en recevoir la 
graine. Ils la plient dans un taffetas ou un parchemin 
vierge et la gardent précieusement pour deviner les 
songes et faire paraître les esprits. Le diable qui se 
joue de ces misérables sorciers, leur apparaît cette 
nuit-là au milieu des tempêtes, sous une forme 
monstrueuse, pour les épouvanter encore plus” (Van 
Gennep, 1949: 1995). 

 
Deabruarengandik ira-hazia lortzeko erritoa 

konplikatuagoa eta zorrotzagoa zen Suabian. Advientoan ezin 
zen otoitzik egin, elizara joan edo ur bedeinkatua ikutu; 
gero, Gabon gauean bidegurutze batean arbasoen arimen 
galderei eta inguruan jauzika ibiliko diren ireltxoen aurrean 
firme atxiki behar zen; orduan, baldintza guztiak bete 
dituenari agertuko zitzaion deabrua eta ira-haziz beteriko 
paperezko kukurutxu bat emango zion:  

 Cela vous donnera la force de faire en un seul jour, 
autant de travail dans votre métier qu'en peuvent faire, 
dans le même temps vingt ou trente homme ordinaires. 
Vous deviendrez ainsi très riche. Mais peu de gens ont 
le courage de soutenir l'épreuve jusqu'au bout. A 
Rotenbourg, les habitants citent un tisserand de la 
ville, qui vivait il y a quelque deux cent cinquante ans 
et accomplit des prodiges dans son métier par le simple 
moyen de la graine de fougère qu'il avait pu se 
procurer; il la tenait sans doute du diable. (...) Le 
paresseux coquin ne travaillait que le samedi, et 
passait tout le reste de la semaine à jouer et à boire; 
et pourtant dans un seul jour, il tissait bien plus 
d'étoffe que n'importe quel tisserand habile qui, d'un 
bout de la semaine à l'autre, restait assis à son métier 
du matin au soir. (...) Un jour -c'était l'octave d'une 
fête- notre homme avait tissé une étoffe qui ne mesurait 
pas moins  de cent aunes; son épouse résolut de la 
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porter, le soir même, au client. En passant devant une 
église, elle entendit le tintement de la cloche qui 
annonçait l'Elévation. (...) Elle déposa son panier 
(...) et reçut la bénédiction du soir qui la préservait 
des dangers de la nuit. Puis elle se leva réconfortée et 
reprit son panier. Mais quel ne fut pas son étonnement 
en le regardant de trouver qu'il n'en restait plus qu'un 
amas de fil! Les saintes paroles prononcées par le 
prêtre avaient détruit le charme maudit de l'ennemi du 
genre humain (Frazer, 1984 (1911): 356-357). 

 
Rotenbourg-eko ehuleak Bladèr-en “Les tretze moscas” 

istoriakoa oroitarazten du: biak alferrak dira eta haien 
emazteak esku sartzen du familiarrez gabetzeko.  
 
 
XIX. F. 2. Deabru “familiaris” 
 
  Eulaliren “jamerila” edo Barandiaranek Orozkon jaso duen 
“famelijera” izena latinezko “familiaris” hitzetik etorria 
bezala azaldu da kapituluaren hasieran. Izenak ezezik izanak 
ere elkartzen ditu biak. So egin diezaiogun “familiar” 
izenaren esanahiari gure inguruan, Espainian eta Frantzian. 
Encyclopaedie Guillet-ek dio: “Esprit, démon, génie familier, 
sorte de génie que l'on croyait attaché à une personne pour 
la garder, l'inspirer, la servir”. Caro Barojak (1944: 126) 
Feijoo zitatzen du “demonio familiar”rei buruz: “demonios que 
se dice estar ligados por alguna persona, la cual se sirve de 
ellos a su arbitrio”. Real Academia Española-ren Diccionario 
de Autoridades-ek: “El demonio que tiene trato con alguna 
persona y la comunica, acompaña y sirve de ordinario, el cual 
suelen tener en algún anillo u otra alhaja doméstica”; 
hiztegi honetan berean 'familiar' hitzak beste esangura ere 
badu: “Se toma comúnmente por criado o sirviente de una 
casa”. Gure prakagorriak ere sehiak dira eta aldi berean 
sehiekin, neskameekin bereziki, nahasteko joera handia dute. 

Espainiako mende klasikoan usu aipatzen ziren deabru 
zerbitzariak: “Era cosa general creer que los hechiceros 
solían tener un demonio familiar metido en una redoma” dio 
Rodríguez Marín-ek (1925: 19), Vélez de Guevara-ren El diablo 
cojuelo liburuko oharretan. Nobela horretako deabru herrena 
astrologo baten “redoma” batean hetsia zen; Cleofas 
lizentziatu mirakusiak askatu zuen eta deabruak, saritzat, 
Madrilen gainetik eraman zuen airez aire, ikus zezan “todo lo 
más notable que a estas horas pasa en la Babilonia española”. 
Lizentziatuak galdegin zionean ea Lucifer, Satanas, Bercebu 
edo Barrabas ote zen, deabruak jakinarazi zion horiek 
“demonios mayores” direla, eta bera, aldiz, “demonio más por 
menudo, aunque me meto en todo. (...) Soy las pulgas del 
infierno, (...) el espíritu más travieso del infierno”. Labur 
bildurik, XVII. mendeko azti baten familiarra mamarro 
bihurria eta arina zen eta bere ontzi txikitik atera zuen 
ikasle mirakusia airetik eramango du, oraingo Euskal Herriko 
familiarren moduan. Baina hemengoak pluralean agertzen 
badira, hura bakarra da; Inglaterran ere horrelakoak dira, 
Thompson-ek jaso duen motiboan bederen: G 225.1: “Insect as 
witch familiar (fly, bee, gnat, spider)”.  
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Euskal Herriko familiarrak, beraz, Europako beste 
erresumetako familiarren eta ira-haziaren tradizioan kokatzen 
dira, beren baitan bien ezaugarriak biltzen dituztela.  
 
 
 
 
XIX. G. Konklusioa 
 
 

Berriz errepikatzen da hemen orain arte aztertu izaki 
mitiko guztien ezaugarri topikoa: familiarrak bikoitzak dira, 
beren naturan (airekoak, lurpekoak), beren egintzetan 
(onuragarriak, kaltegarriak) eta erabiltzen dituzten lehen 
gaietan (ura, sua), besteak beste. Haiekiko sendimenduak ere 
araberakoak: desiragarriak eta beldurgarriak dira; haien 
pasadizoak kontatzean, barre egiten da Axpuruko abadearen 
kridaren larritasunez, baina ez da batere txantxetan hartzen 
hilezinean paratzen denaren larritasuna. 

Beste izaki mitikoek ez bezala, Orozkoko familiarrak ez 
dira antropomorfoak, mamarro itxura dute; mamarro hurbilak, 
soinekoak (zorriak) edo etxekoak (euliak, erleak). Lamina 
izena ematen zaien arren, ez dute haien antza, ez dira jende 
jokaeren ispilu edo kontrapuntu gisa agertzen, arrunt 
bestelakoak baitira; ez dakigu zer bizimodu eramaten duten, 
menturaz sozietate zerbait badute, erleei parekatzen 
zaizkienez gero. Baina, laminek legez, lurpetasunarekin, 
etxeko surekin eta beheko urekin lotuak dira, 
  Lotura esangarriak dituzte familiarrek ekaitzegileekin. 
Haiek bezala lau elementuekin zerikusia dute: jatorriz 
lurpekoak izanik (haitzuloetan harrapatzen dira), airean lan 
egiten dute, ura eta su egiteko egurra ekartzeko.  
 
 
XIX. G. 1. Lehiaketa 
 

Laminen eta jendeen artean ontasunak, mesedeak eta 
kalteak zirkulatzen ziren, parekoen artean bezala. 
Familiarrak eta jendeak ez dira parekoak. Mamarroek mirabe 
eginkuzunak betetzen dituzte, lehen gai gordinak (ura eta 
egurra, errekan eta baso komunaletan dohainik hartzen ahal 
direnak) karreatzen dute etxera, eta ordaina exigitzen. Ez 
beti serbitu dituztenei: sorgin ahaltsuei lagundu bai, eta 
jende xehea nardatzen, non ez duten kondenatzen eta galtzen.  
  Lana eta lansaria indarrezko harremanen testuinguruan 
egiten dira. Jendeak eta familiarrak nork nor kontrolatuko 
lehian ibiltzen dira, prakagorriak kontrolatuak direnean 
langile onak direlako, bestela kaltegileak. Lehiaketa hori ez 
da odoltsua, hartan zuhurtasuna eta maltzurkeria dira arma 
erabilienak. Alabaina, gauza seriosak sartzen dira jokuan, 
kondena adibidez, eta apustuak aire “faust”ar zerbait ere 
badu. Azkenean badirudi inor ez dela familiarren ordainetik 
libratzen, ez eta menderatu izan dituzten sorgin ahaltsuak 
ere, Axpuruko abade bera kondenatua baita (“Ekaitzegileak” 
XVIII. kap.): pertsonaia hori sorgina, konjuratzailea eta 
kondenatua da, oposatuen batasun hirukoitzaren adibide 
ederra! 
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Osterantzean, borrokaren egitura duten kondairen 
estrukturak aurreko kapituluetakoen antzekoak dira; Sorgin 
Zuloko beleak alderatu dira Axpuruko abadea eta krida-rekin 
eta elkarren eraldaketak direla ikusi dugu. Familiarren 
mitoen barnean ere aurkitzen ditugu eraldaketak, eta batzuk 
erreprozitatearen adierazle dira, hala nola Axpuruko abadea 
eta krida eta Jakoa: lehenean neskamea salbatua izan da, 
bigarrenean galdua.  
 
 
 
XIX. G. 2. Mintzagai soziologikoak, existentzialak, 
ekonomikoak  
 

Mito hauetan ez dira ondasunak trukatzen jendeen eta 
izaki mitikoen artean, ezpabere izaki mitikoak berak, 
prakagorriak, ematen eta hartzen dira jendeen artean. Ez, 
ordea, parekoen artean: hain zuzen, jendarte barneko hainbat 
desberdintasun erabiltzen dituzte familiarren mitoek 
oposizioak adierazteko, bereziki etxe barneko bikote 
harremanen bitartez. Bikotekideak ez dira inoiz maila 
berekoak, sexuak, klaseak edo filiazioak ekartzen du baten 
menpekotasuna. Eta ez da ustekaberik: senarrek, nagusiek edo 
aitek familiarrak erabiltzen dituzte; emazteek, mirabeek edo 
alabek jasaten. Lehenak azkarrak dira, beraz, bigarrenak 
ahulak. Istoria bakar batean aurkituko dugu eredu horren 
salbuespena: Santa Marinako abadea-ko rolak eta Axpuruko 
abadea eta krida-koak inbertsoak dira, eta horrek 
berdinzaletasun zerbait ekartzen dio ideologia nagusiari. 
 

Leku handia egiten diote kondaira batzuek heriotzaren 
kezkari, eta gutitan gogoetatzen den alderdiari begiratzen 
diote, hilezinari. Hilezina gaitzestean hilkortasunari 
buruzko diskurtso baikorra egiten dute. Hilezkortasunaren 
gaitzespena bera aurkitu dugu laminen istoria batean, eta 
Melusina lango haden mitoetan ere agertzen da.  
 

Baina familiarren mintzagai nabariena lana eta teknikak 
dira. Santa Marinako abadea istoriaren azken esakera, 
“gitxiagaz asko egina”, dateke mito hauek adierazten duten 
ametsaren bilduma: kemen gutiz ondorio miragarriak lortu, 
arintasuna, ura, egurra... Laster baina, lokamuts bilakatzen 
da ezinezko ametsa.  

Kezka ekonomikoak adieraztean, ekaitzegileen mitoen 
osagarri dira familiarrenak: ura dute gogoetagai nagusia, ez 
zerukoa, lurrekoaren garraioa baizik; uzta ere agertzen 
zaigu, lanari edo lan tresnei lotua eguraldiari baino areago.  
 
 
XIX. G. 3. Errealitatea mitoen adierazgailu  
 

Lehengai ugari erabiltzen ditu mitoak; emakumea eta 
gizona, ura eta sua, behea eta goia, herioa eta bizia 
erkatuz, oposatuz edo parekatuz. Aurkaritza tipiko eta topiko 
horiez gain, bereziago zenbait aurkezten dizkigute 
familiarren kondairek. 
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Etengabeki erabiltzen dituzte eguneroko bizitzako 
objektu arruntek eskaintzen dituzten birtualitate 
sinbolikoak. Bahearen kasua dateke azpimarragarriena, haren 
inguruan ar eta emea, orratza eta sarea, jana eta edana, jana 
eta anti-jana bikoteak baitabiltza jokoan, gogo-ariketa oso 
laketgarriak sortuz; eta beti ere familiarren bikoiztasuna 
indartzeko. 

Beste alor batean, garrantzi handia dute kondairetan 
beren kokalekua, eta gure corpuseko gehienak Orozkoko toki 
zehatz bati lotuak dira. Baina familiarrenek bereziki 
integratzen dute bertako paisaia, harek ahalbideratzen dituen 
aurkaritzak baliatuz eta orografiaren estruktura fisikoa 
beren egitura narratibora eramanez. Mendiek eta errekek 
sortzen dituzten oztopo eta zailtasunak erabiliak dira ur-
garraioko bidearen gora-beheren logikan, karreatzaileen 
harat-honatak eraginez. Aurrez-aurre eta simetrikoak diren 
Santa Marina eta Axpuru mendiak baliatuko dira istoria 
simetrikoak kokatzeko. Errealitatearen edozein arlotan badira 
elementu onak pentsaeraren tresna eta sustengu izateko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kapitulu XX 
 
 

ERAIKITZAILEAK 
 ETA TEKNIKA EMAILEAK 

 
 DEABRUA ETA AMA BIRGINA 

 
 
 
 
 

Kapitulu honetako naturaz-gaineko izaki mitikoek, 
deabruek eta Ama Birginak, eraikuntzak egiten dituzte, bai 
eta laborantza eta industriako teknikak ekartzen jendeei. 
Mito etiologikoak dira oraingoak, ondasun eta jakintza 
zenbaiten jatorria azaltzen dute.   Deabruak eta Ama 
Birginak, hemengo erligio nagusiaren pertsonaiak izanki, ez 
dute aurkezpen beharrik. Baina teologia kristauan dituzten 
ezaugarriak ez datoz beti bat mitologia tradizionalean 
dituztenekin: teologian, ezin elkartuzkoak izaten dira; 
tradizioan, ordea, alderdi amankomun anitz dute eta 
elkarrengandik aski hurbil izaten dira. Mitologiako deabruak 
eta Ama Birgina lotzen dituzten alderdiak izango dira 
kapitulu honen ardatza: ez aztergai bakarra, noski, mitoaren 
zentzua ezin baita norabide batera murriztu. 

Eraikitzaileen kondairak aztertuko ditut lehenik, eta 
gero laborantzako edo burdingintzako teknika emaileenak.  
 
 

 
 
XX. A. Zubia eta eliza 
 
 

Deabruek zubia egin zuten (Kastrejanako zubia eta 
Deabruen zubia) eta Ama Birginak eliza egiteko materialak 
karreatu zituen, edo aingeru bati karrearazi (Ama Birginaren 
eliza). Zubiaren istoria aski ezaguna da Orozkon, bost 
berriemailek kontatu didate eta haietarik batek haren 
bukaeran den San Martinen kantua gaineratu dio. Elizarena 
Sofik bakarrik esan dit.   

Oso pertsonaia desberdinak dira bi eraikitzaileak eta, 
azaletik, elizek eta zubiek ere ez dute elkarrekin zerikusi 
handirik, salbu izaki miresgarriek eginak direla. Biok atxiki 
dute Jatorri horren oroitzapena: zubiak harri baten faltan 
daude beti, eliza goian dago, Ama Birginak erabaki bezala. 
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Hurbiletik begiraturik, lotura esangarriak dituzte deabruaren 
zubiak eta Birginaren elizak. Aldera ditzagun Sofiren 
Deabruaren zubia eta Ama Birginaren eliza.  

 
Zubia 

 
- Neska esneketariak zubia  
  behar du  
- Berak ezin du egin eta    
  deabruei eskatu  
- Deabruak lanean hasi 
 
- Neskak lanak ikusten ditu: 
- Deabruek harriak ekartzen 
  dituzte laster 
 
- (Oilarrei kantarazi)-     
  Deabru sorotziek ihesi    
  joan behar eta koxoari    
  jipoia 
- Zubia egin dute deabruek  
    neskak nahi zuen bezala 
 
- Deabruak galtzaile eta    
    jendeak garaile 

  
Eliza 

 
- Eliztarrek eliza egin nahi
  behean 
- Eliztarrak lanean hasi 
 
- Ezin egin, materialak gora 
  eramanak direlako 
- Eliztarrek sorotzi:  
- Zuriz jantzitako baten    
  behiek materialak gora    
  karreatzen 
- Eliztar sorozleak erori   
    dira 
 
 
- Eliza goian egin behar    
  eliztarrek, zuriz         
  jantzitakoak nahi bezala 
- Zuriz jantzitakoa garaile 
    eta jendeek amore eman  
      behar 

 
 

Eskema honetan agertzen ez diren harreman gurutzatuak 
ere badira istorien artean. Kondaira batean naturaz-gainekoak 
duen ezaugarria, bestean jendeak du. Deabru bat herrena da 
eta eliztar sorozleak eroriak, zangoz flakatuta edo. Geroago 
ikusiko dugu Euskal Herriko bertsio gehienetan begietan 
hartzen dutela kolpea sorozleek: Ama Birginak begia ateratzen 
die; baina oraingo honetan deabrua (izaki mitikoa) eta 
sorozleak (jendeak) parekatuak dira, zangoan duten 
arazoagatik. 

Halaber, eta simetrikoki, parekoak dira neskatoa 
(jendea) eta zuriz jantzitakoa (izaki mitikoa). Sofik 
materialen karreatzaileen zuritasuna azpimarratzen du: 
aingerua zuriz jantzia zen, eta behien izena “Txuri” zen. 
Zubia eskatzen duen neskatoarengan ere zuritasunik bada: 
esne-saltzailea da, zuriaren karreatzailea; eta behiak 
dauzka, noski, aingeruak bezala.  

Sofiren ustez materialen karreatzailea aingeru bat da. 
Ama Birginak berak betetzen du eginkizun hori beste 
bertsiotan, eta baliokidetzat hartzekoak dira bi pertsonaiak. 
Dena den, kristau ingurugiroan aingerua edo Birgina 
semantikoki deabruaren oposatuak dira: batzuk ona da eta 
bestea gaiztoa. Berezkoa da zubiaren kondairan deabruaren 
aurkakoa den neskatoa zuria izatea (aingerua legez); eta 
elizaren kondairan aingeruaren aurkakoa den sorozleak 
oinetako flakezia izatea (deabrua legez).  

Beste ondorio bat ateratzen da bi istorien 
alderaketatik. Zubiaren amaieran jendeak dira garaile: 
deabrua engainatua izan da eta lansaririk gabe geldituko da. 
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Elizarenean, aingeruak edo Ama Birginak irabazten dute: haiek 
nahi lekuan egiten die jendeek eliza. Beraz behin izaki 
mitikoa (Ama Birgina), da garaile eta beste behin jendeak 
(neskatoa): orain arte aurkitu dugun neutralizazio bera. 
Baina ingurugiro kristauan deabrua eta Ama Birgina etsaiak 
dira, eta haien artean ez da neutralizaziorik, alderantziz: 
Ama Birgina ez da inoiz garaitua, deabrua ez da inoiz 
garailea, ez kondaira hauetan eta ez besteetan ere.  

Hargatik eta oposizioaren gora-behera, trukagarriak dira 
bi izaki aurkakoak, batak egiten duena besteak ere egiten 
duelarik. Hori erakusteko, beste lekuetako tipo berdineko 
istoriei begiratu behar diegu, Euskal Herrian eta kanpoan, 
eta ageriko da Deabruaren zubia eta Ama Birginaren eliza 
serie baten bi muturrak direla, arteko bertsioen bidez lotuak 
direla, eraldaketaz eraldaketa, kate bateko ustaiak bezala. 
Lotura egiten duten bertsioetako eraikitzaileak mitologia 
autoktonoko pertsonaiak (laminak, jentilak) dira usu, eta 
haiengandik datoz Ama Birginaren eta deabruen hainbat 
ezaugarri amankomun.  
 
 
XX. A. 1. Deabru zubiegileak 
 

Deabruen zubiez bi bertsio multzo dira corpusean: 
batetik Sofiren Deabruen zubia, bestetik Eulali, Angela, Jose 
Mari eta Justoren Kastrejanako Zubia. Lehenean, erreka iragan 
behar duen neskato batek eskatzen die deabruei zubia egiteko; 
bigarrenean zubia eraiki behar duen kontratistak. Bi 
bertsioak aski finkatuak dira Euskal Herrian zehar. Eta 
denetan aurkitzen ditugu elementu hauek: deabruei egindako 
deia, arimaren saltzea, deabruen engainatzea oilarraren 
bitartez, salbazioa.  
 
 
XX. A. 1. a. Hainbat zubi 
 

Zeberion Etxebarria Ayestak bildu dituen lehen tipoko bi 
alek antza handia dute Sofirenarekin. Ikerketa honetako 
interesa duten pasarteak baino ez ditut aipatuko. Batean 
(1991: 358) neskatoa “baserri baten bizi zala eta beste 
herrira pasetako” buelta handia egin behar izaten zuen; 
iluntze batez, berandu zebilela, esan zuen: “Oño! ez da 
egongo deabrurik hauxe erreka honetatik zubi bat egiteko!”. 
Agertu zirenean beldurtu zen eta herriko abadearengana; harek 
aholkatu zion “martian arrauntza eta martian txita izan den 
oilar bat” topatzeko eta kantarazteko. Deabru guztien atzetik 
koxoa zetorren, besteek baino zama txikiagoa zekarrela, hau 
da, bostehun arroba eta erremintak. Kondaira oilarren 
kukurruka eta deabruen ihesarekin amaitzen da. 

Etxebarria Ayestaren bigarren bertsioan (1991: 359), 
neskato elegante batek gauez iturrira joan behar zuelarik 
esan zuen: “Arimea emongo neuskio deabruari hementxe zubi bat 
egitearrik”. Koxoak zazpi arroba eramaten zituen eta neskatoa 
abadearengana. Oilarrari kantarazteko abadeak egin zuen 
lehenik kukurruka, eta deabruek erantzun: “ese es el gallo 
negro” eta “siga”. Baina hirugarrenez, abadeak gorriari 
joarazi zionean: “Ese es el gallo rojo, ya hemos terminado”.  
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Eskoriatzako bertsioan (Barandiaran 1973a: 459) Urkuluko 
zubiaren truke eman zion neskak arima deabruari, eta amak 
salbatu zuen: galbahe handi baten gainean oilarra ipini eta 
azpian kandela bat, eguna piztu zelakoan jo egin zezan. 
 

Protagonista kontratista duten tipoko bertsio andana 
jaso du Barandiaranek (1973a: 456-464), eta haietarik 
lauretan zubia Kastrejanakoa da. Batean San Martinek uxatu 
eta garaitu du deabrua bere kantuaz. Horra beste bi. 

Kortezubin diotenez, Kastrejanako zubia eraiki behar 
zuen harginak ezin zuen arkua egiteko zinbreriarik hartu eta 
esan zuen: “Inpernuko deabrurik ez dator, hau niri egiteko?” 
Deabrua etorri bai, eta arimagatik egingo ziola oilar zuriak 
jo baino lehenago. Deabruak Oizmenditik harriak ekartzen eta 
gizona ernegatuta zegoen. Abadearen kridak ikusi zuen eta 
nagusiari kontatu. Harek oilolokaren hiru arraultza hartu eta 
ezagutu zuen zeinetan zen oilar zuria. Lehen eta bigarren 
arraultzak hautsita “gallo negro”k eta “gallo rojo”k 
kukurruka egin zuten, baina deabruek arrapostu eman eta 
lanean jarrai; hirugarrenean, “gallo blanco”k egin, eta 
erantzun gabe beharrari utzi zioten deabruek; Mikolas deabru 
koxoari bota zioten errua, hura zela azkena, mila eta 
bostehun arroba eta erremintak ekarri arren. Eta Kastrejanako 
zubia harri baten faltan dago orain. 

Larrabetzuako bertsioa ere interesgarria da: gizon batek 
ezin zuen Kastrejanako zubia bururatu, egunez egiten zuena 
gauez botatzen ziolako norbaitek. Parte-txarreko batek 
arimagatik zubia egitea eskaini eta gau hartan hogeita 
hamahiru Mikolas hasi ziren lanean, hamar arrobako harriak 
erabiltzen. Abadeak aholkatu legez gizona Marti oilar bat 
hartu eta, hamabiak jotzen hasi zirenean, esan zion: “Marti 
oilartxu gorria / Orain balia, balia / Orain balietan ez 
bazara / Joan da nire bizia”. Oilarra, hegoei pla-pla-pla 
eraginda, kukurruka hasi ei zan. Mikolasak tximista legez 
joan ziren ihes, zubia harri baten faltan utzita; eta beti 
harri baten faltan ei dago. Ohartzeko da Larrabetzuako 
bertsio honetan, Ama Birginaren elizan bezala, egunez 
egindako lana gauez desegiten zuela norbaitek. Azelaingo 
(Andoain) zubiaren kondairan (Azkue 966 (1942): 381) harginak 
zubia egin samar zeukanean, blaust! erortzen zitzaion behin 
eta berriz.  
 

Bretainiako deabruen zubien berri ematen digu Sébillot-
ek:  

 Le Pont-Yeu (ou Pont saint-Martin) est une longue 
chaîne de rochers qui ne se découvre qu'aux basses 
marées; il est dû au saint dont il porte le nom. Un jour 
que, n'ayant pas de bateau, il était embarrassé pour se 
rendre à l'île, il accepta l'offre de Satan, qui promit 
de lui bâtir un pont dans une seule nuit; il allait être 
achevé lorsque le coq chanta. Les rochers transportés en 
l'air par les démons leur échappèrent et vinrent tomber 
à la place qu'ils occupent encore aujourd'hui (Sébillot, 
1968b (1904): 70). 

 
Beste bertsio batean, haren ondotik pasatuko zen lehen 

izakiaren arima eskatu zuen deabruak; San Martinek katu bat 
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igorri zionean, deabruak, amorraturik, ostiko batez bota zuen 
zubia. Errotak ere eraiki ditu deabruak, arimaren truke:  

 Les gigantesques monolithes qui parsèment les bords et 
le lit de la rivière du val de l'Emblève sont les débris 
d'un moulin que le diable construisit, après avoir 
stipulé que l'âme du meunier lui appartiendrait si 
l'édifice était achevé, la troisième nuit, avant le 
chant du coq. La meunière, qui avait surpris ce secret, 
se glissa dans le nouveau moulin et, au moment où les 
travaux allaient être terminés, elle fit chanter un coq. 
Satan, furieux, étendit la main, et les matériaux qui 
avaient servi à la construction roulèrent le long de la 
côte et vinrent tomber dans la rivière (Sébillot, 1968b 
(1904): 332). 

 
 

Deabruak egin zubi eta beste eraikuntzak oso ugariak 
dira munduan zehar, Thompson-en katalogoko motibo andanak 
erakusten duen bezala. Hauexek dira gure istoriekin zerikusi 
handia dutena: 
- G 303.9.1.1: “Devil as builder of bridges (England, Walles, 
U.S., Lituania, Japon)”. 
- G 303.14: “Devil's unfinised work cannot be completed by 
human hands. One stone missing church”. 
- G 303.14.2: “Devil builds bridge except for one stone. No 
one dares to add the final stone (England)” 
- K 1691: “Devil is deceived of his reward by premature 
crowing of cock”. 
- M 211.2: “Man sells soul to Devil in return for devil's 
building house”. 
 
 
XX. A. 1. b. Deabruak, familiarrak eta apezak 
 

Eraikitzaileen kateko hurrengo ustaia aztertu aintzin, 
XIX. kapituluko familiarrak aipatu behar ditugu, deabru 
zubiegileekin duten antza azpimarratzeko. Lan egiteko modu 
berdintsua dute, laster ari eta arin bukatu: Bargotako 
Joanesen etxea gau batez eraiki zuten “enemiguillo”ek eta 
beti harri bat falta du (Barandiaran 1973a: 479). Sofiren 
Deabruaren zubi-ko deabrua eta Galbahean ur-ko familiarrak 
berdin deituak dira eta berdin agertzen, eta gero berdin 
hestu dabil deitu dituenak. Hainbesteraino non Etxebarria 
Ayestak bildu “Kastrejanako zubi” batean (1991: 384) 
prakagorriak baitira deabruaren langileak: “Ez ete dira 
agertuko horreek frakagorri batzuk sikeran hemen zubi bat 
egiteko!” esan zuen iturrira joateko buelta handia egin behar 
zuen kridak; kaballero elegante bat agertu zaio, baina 
prakagorriek dute lan egiten, oso arin, koxo batek ere harri 
handiak dakartzala.  

Gorago aipatu Eskoriatzako bertsioan, alaba salbatzeko 
bahea erabiliko du amak oilarrarekin batera, hau da, 
familiarrak kontrolatzeko tresna espezifikoa. Kortezubiko 
bertsioko abadeak, Axpuruko familiardunak bezala, neskamea du 
eta haren bitartez salbatuko da kontratista; eta deabruen 
kontra dauzkan baliabideak (oilarrak) ontzi txiki (arraultza) 
batean gordeta ditu, familiarrak intxaur azalean bezala. 
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  Azelaingo zubiaren egileak (Barandiaran, 1973a: 458-59) 
eta beste hainbat bertsiotako deabruek Mikolas izena dute, 
eta elkarri pasatzen dizkiete harriak esanez: “Tori Mikolas, 
ekatzak Mikolas”. Barandiaranek ohartarazten du: “el nombre 
de Mikolas del relato precedente corresponde a Mikelats de 
otras leyendas”. Mikelats Atarrabiok konjuratzen duen 
ekaitzegilea da, Mikolasen eta Mikelatsen konjuratzaileek 
antzekoak izan behar dute urrean, apez familiardunen 
ahaideak. Hain zuzen, Iparraldeko lamin eraikitzaileak, Gilen 
deituak, Mikolasak letxe aritzen dira lanean eta, tiki-tikiak 
izanik, familiarrak gogorarazten dute. 

Deabru eraikitzaileen mitoek eta familiarrenek ur 
arazoez gogoetatzen dute. Axpuruko abadea eta krida-n, ur 
faltaren erremediatzeko, ur sobera ekartzen dute familiarrek, 
uriola eragiteraino. Deabruen zubien kondairetan ere ur falta 
azaltzen da -iturrikoa karreatu behar du neskatoak- eta ur 
sobera -errekan ur handiegia (uriola) delako behar du zubia-. 
Petroleok, bere aldetik, ez du zubiaren beharrik, ura 
zeharkatzen ahal du jauzi eginez familiarrei esker. 
 

Familiar ur ekarleen eta deabru zubiegileen istoriak 
elkarren eraldaketak direla esan daiteke. Batzuetatik 
besteetara pasatzen da, uraren beharraren lekuan zubiarena 
ezarriz, eta abadearen kridaren lekuan iturrira joan behar 
duen neska. Naturaz-gaineko izakiak garaitzeko printzipio 
bera erabiltzen da bi multzoetan: haien lanaz baliatu ordaina 
pagatu gabe (haien erasoak jasan edo arima eman gabe), eta 
horretarako maltzurkeria erabiliz (ezinezko betebeharra eman 
edo oilarrari joarazi). Faust-en ahal-nahia somatu dugu 
familiarren mitoetan, eta hemen arima salduaren motiboa dugu, 
Mefistofele itxurako deabruarekin batera; zubiaren saria 
arima galtzea baldin bada, familiarrak izatearena infernura 
joatea da, Barandiarani Orozkon kontatu diotenez. 
 
 
XX. A. 2. Lamina zubi egileak 
 

Oztoporik gabe pasatzen da deabruetatik laminetara, eta 
horretarako ezin egokiagoa da Nafarroa Behereko Arrosako 
zubiaren istoria, noiz deabruak noiz laminek egina delarik. 
Azkueren bertsioan (1966 (1942): 377) deabruak harginari 
erran zion: “Arima saldu nahi badidak, neronek gaur finituko 
diat zubi hori, oilarrak kukurruku egin baino lehenago”. Bere 
odolaz sinatu zuen gizonak kontratua; eta deabruak lanean 
hasi inork ikusi gabe, “to Gilen, hartzak Gilen, emak Gilen” 
elkarri erranka. Harginaren emazteak jakin zuen eta gauerdia 
gabe oilartegira joan zen eskuan argi bat zuela: eguna 
zelakoan kukurruku jo oilarrak eta deabruak ihesi joan ziren. 
Geroztik Arrosako zubiak azken harria ments du. 

Barandiaranen bertsioan laminek egin zuten Arrosako 
zubia, eta ez da arima saltzerik:  

 También el puente de Arrosa fue construido por ellas 
(las laminas) durante une noche. Cuando sólo faltaba 
colocar una piedra para terminar la obra, cantó el 
gallo, a cuya señal tuvieron que retirarse 
precipitadamente todas aquellas nocturnas constructoras. 
Antes de partir la lamina que dirigía los trabajos lanzó 
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esta sentencia: “Martxoko oilar gorria, madarika ikala 
mihia” (Barandiaran, 1962b: 9-11). 

 
Tradizio bera du Zuberoako Ligiko zubiak. Cerquand-ek bi 

bertsio eman ditu; lehenean (1986 (1874): 31), herriko 
neskatila ederrena galdatu zuten laminek gau batez oilarrak 
kantatu baino lehenago zubia bururatzearren. Neskaren maiteak 
oilotegira jo eta lauzpabost zafla egin zituen, “oilarrak 
kantu baino lehenago hegal kaldu emaiten dituenak bezala”. 
Oilarra atzarri eta kukurruku egin. Laminek azken harria bota 
eta ihes egin zuten esanez: “Dela madarikatua oilar hori, 
zeinek egin baitu bere oihua tenorea baino lehen”. Harri hura 
ez dute inoiz bere lekura eraman ahal ukan. Ligiko eta 
Arrosako laminek oilarrari ihaurti  madarikazioa 
Larrabetzuako jendeek egin zioten hel-deiaren simetrikoa da. 

Cerquand-en bigarren bertsioan (1986 (1874): 32), gizon 
baten arimaren truk egin zuten Ligiko zubia hiru laminek 
Jondone Johane gauaz. Oilar guztiak enkantatu-eta, lanean 
hasi ziren, elkarri harriak ematen eta erraiten: “to Gilen, 
indak Gilen, hartzak Gilen”. Zubia bukatuxea zen, “oilo 
koroka baten petik arrautzaren barnetik txita batek kukurruku 
egin baitzuen”. Hiru Gilenek erran zuten: “Adio gure 
pagamentua!”, eta azken harria urerat ihaurtiki. Geroztik 
harri bat ments omen du zubi horrek. 

Ligiko hirugarren bertsioa Azkuek eman du (1966 (1942): 
233) eta horrela hasten da: “Ez üste ükhen lamiña güziak 
gaxto diela, bada hetan ere orotarik.” Laminek hitz hartu 
zuten zubi baten egitea eta gau ilun bat hautatu zuten, ez 
baitzuten nahi so egilerik. Ixilik eta zalu lotu ziren lanari 
argia gabe urhentzeko (bukatzeko). Okin batek labea piztu 
zuen gauerditik laster, eta oilar gazte bat, argia ikustean, 
kukurrukuz eta hegal zaflaka hasi zen. Laminak, azken harria 
ihaurtiki zuten uhaitza behera eta marrakaz galdu ziren. 
Zubiaren hegatz zolan zulo bat da, azken harriaren zuloa. 
 
XX. A. 3. Deabru eliza egilea 
 

Zubiak ezezik elizak ere egiten ditu deabruak, Ama 
Birginak edo laminek bezala. Euskal Herrian ez dut 
horrelakorik aurkitu, baina Frantzian bi behintzat badira, 
zubien antzekoak:   

 Satan partage avec les fées l'honneur d'avoir bâti des 
églises qui, par leur beauté, semblent au-dessus du 
génie humain. A Saint-Paul de Léon on appelle le 
Kreisker, la tour du diable. (...) (Le diable) voulait 
avoir la plus belle église et la fit en une seule nuit, 
mais quand le coq fut posé sur le clocher, saint Paul la 
bénit. (...) 
 Le bourgmestre d'Aviotte que sa femme tourmentait pour 
avoir une église, conclut un marché avec le diable qui 
s'engagea à parfaire, en une nuit, avant le chant du 
coq, une église qui surpasserait toutes celles de la 
contrée. Satan se mit à l'oeuvre, mais la femme (...) se 
mit en observation et quand l'édifice fut à peu-près 
terminé, elle chassa son coq qui se mit à chanter, et 
Satan s'enfuit. Il ne manquait à l'église qu'une seule 
pierre, mais on n'est jamais parvenu à faire tenir celle 
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que l'on mettait pour combler la lacune (Sébillot, 1968d 
(1904): 125). 

 
Léon-eko elizako oilarrak ez ohiko eginkizuna du. Beste 

bertsioetan eraikuntza bukatzen galarazten du eta horri esker 
harginak eliza edo zubia irabazten du arima galdu gabe. Hemen 
alderantzizko bidea da, eliza bururaino eginen den marka da 
haizeorratzeko oilarra, azken harria bezalako zerbait: hari 
esker du sainduak benedikatu eta hartaz jabetu. Kanpain 
dorreko oilarrek deabrutik begiratzen ote duten somatzeko da.  
 
 
XX. A. 4. Laminen elizak 
 

Oso ugariak dira laminen elizak. Ezpeizekoa eraikitzeko 
Arrosako edo Ligiko zubien teknika bera erabili zuten: 

 Bestorduz Ezpeizeko eliza laminek gau bakarrean egin 
zuten. Iraganaraztearekin harriak, laminek batek besteei 
erraiten zieten: “To Gilen! Hartzak Gilen! Hor duk 
Gilen! Hamabi mila baginen eta oro deitzen Gilen”. 
Bainan lehiatukiegi erauntsiz (ihardunez) lanean, murrua 
egin zuten bidera oker (Cerquand, 1986 (1874): 30). 

 
Arrozeko eliza ere laminen lana da. Arroz Lartzabal 

herriko auzoa da, eta ez dugu zubia duen Arrosa herriarekin 
nahastu behar (Barandiaran, 1962b: 9-11). Cerquand-en 
bertsioan, Arrozeko eliza Begoñakoaren tipokoa da, naturaz-
gaineko izakiak nahi duen lekuan eraikia, materialak gauez 
lekuz aldatzearen bidez:  
 

 Beti bada erran zahar bat Arrozeko eliza laminek egina 
dela. Arrozeko habitanteek nahi zuten egin eliza plazan, 
eta hortako bazituzten harat ekarriak behar ziren tresna 
guziak. Bainan laminek ereimaten zituzten gau guziez 
taulak, harriak eta bertze herrementak denak mendi 
bixkar batera. Arrozetarrak biharamun goizean joaiten 
ziren xerkara. Azkenean enoatu ziren eta ez zakiten zer 
egin; heiek ekarri guziak plazara, laminek eremaiten 
zituzten mendi punta batera. Batek erraiten du: 
 - Ikusi behar diagu eia gaur zer eginen duten, behar 
ditiat guaitatu. 
 Eta erran bezala, kanpo egoiten da gau hartan. Beti 
beha dago noiz jinen diren laminak eta, somer (lastagia) 
batean jarririk igurikatzen ditu. Ez baitziren sekula 
ageri, azkenean loak hartu zuen. Memento baten buruan 
jiten dira eta edireiten dute gizon hori lo. Erraiten 
dute: 
 - A! Nahi gintuak gu hik tronpatu, bainan guk hi eginen 
haugu. 
 Hartzen dute somerarekin eta, batere senditu gabe, 
eramaiten mendi gainera, eta ordukoz egin baitzituzten 
muruak, plantatu zuten heian gainean. Goizean, iratzarri 
zenean, estonatua da gure gizona han bere buruaren 
kausitzeaz, eta ahal den bezala jausten da. 
 Arrozeko jendek ikusi zuten ez zutela bururik emaiten 
ahal, laminak beti nagusitzen zirela, eta utzi zituzten 
nahi zutenen egitera. Beraz, laminek hasi eta finitu 
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zuten beren eliza, erran dugun bezala, mendi baten 
gainean (Cerquand, 1986 (1874): 33). 

 
Ipar Euskal Herriko lamina eraikitzailei buruz ohar 

zenbait egin zuen Cerquand-ek (1986 (1874): 108-109): hemengo 
laminen izena 'Gilen' dela eta, gogora arazten du Bretainian 
'Vieux Guillaume' deitzen diotela deabruari.  
 

Zubia edo elizak letxe, jauregiak ere eraikitzen dituzte 
laminek, edo berdin dolmenak: Mendibe Gazteineko dolmenaren 
gaineko harria “lamina batek Armiagatik ekarria dela 
erhikintxarretik (hatzamar txikerretik) dilindan” (Cerquand, 
1986 (1874): 35). Europan zehar hadek karreaturiko harriez 
egin dolmenak kontaezinak dira (Markale, 1983: 39-42, 101): 
Bretainia Handiko Stonehegen-ko megalitoak Merlinek ekarri 
omen zituen Gales-tik; Okzitanian ere Pedauca Erregina 
(antzara zangoduna) monumentu erromatar eta akueduktoen 
egiletzat zeukaten (Markale, 1983: 155).  

Melusinak, eliza bat edo beste egin badu ere, gazteluak 
eta hiriak eraikitzen ditu gehienetan, besteak beste 
Lusignan-go gaztelua eta La Rochelle-ko harresiak. Egia esan, 
ez ditu berak egiten, baizik eta haren zerbitzuko diren beste 
munduko langile on eta arinek, gure deabruen antzekoak: gauez 
lan egiten dute, eta askotan ez dute eraikina arras bukatzen. 
Zenbaitetan, Euskal Herriko laminek eta Ama Birginak bezala, 
“elle déplace les monuments ou s'arrange pour qu'on les 
construise ailleurs qu'à l'endroit prévu”. Verruyes-ko 
elizan, Deux-Sèvres departamentuan, adibidez, “toutes les 
nuits la Mère Lusine emportait dans sa dorne (tablier) au 
bourg actuel, la bâtisse faite pendant la journée. Au clocher 
il manquait seulement une fenêtre que Melusine n'avait pas eu 
le temps de replacer. Et on n'a jamais pu en faire une” 
(Markale, 1983: 103). Melusinak ez du sorozlerik onartzen eta 
punitu egiten du: 

 Les fées interviennent dans le choix de l'emplacement 
des châteaux. (...) En Poitou, Mélusine travaillait au 
clair de lune, de minuit au chant du coq, et n'aimait 
pas à être regardée. Un des habitants de Pouzauge 
(Vendée) se cacha et Mélusine lança:  

“Pouzauga, Tifauge, Châteaumur et Vouvent   
Iront chaque an d'une pierre en périssant” 

(Sébillot, 1968d (1904): 181). 
 

Cerquand-ek (1986 (1874): 108-109) gogorarazten du 
Aladinoren jauregi miresgarria ere gau batez eraiki zuela 
kriseiluko genioak, eta bukatu gabe utzi zuela. Frantzian 
ohidura batean gauzatzen da legenda folklorikoa, G. 
Jeanton-ek jasoa (Habitation paysanne en Bresse) eta 
Varagnac-ek aipatuta:  

 Une vieille coutume voulait qu'en Bresse quiconque 
bâtissait une maison sur la lande communale devenait 
propriétaire de la maison et du terrain d'alentour, à 
condition toutefois qu'elle fût achevée en une nuit. Un 
camp volant voulait-il se fixer, (...) il avait la 
suprême ressource de devenir propriétaire (Varagnac, 
1948: 175). 
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XX. A. 5. Jentilen elizak 
 

Satrustegik bildu datuen arabera (1980: 141-147), 
jentilak harginak ziren, Zuberoako eta Nafarroa Behereko 
laminak bezala. Harriak lepoan ekarrita jentiletxe eta 
jentilbaratzak egiten zituzten, baita elizak eta ermitak ere, 
haien inguruan bizia antolatuz. Beste teknikak ere 
bazituzten: arotzak, errotariak eta gari ereileak ziren eta 
haiengandik ikasi dituzte jendeek. Satrustegiri berriemaile 
batek esan zion ez duela haietaz deus txarrik entzun, oraingo 
jendeak baino hobeak zirela:  “Gure aurrekoak onak zitukan, 
haien aurrekoak hobiak. Gu ere onak gaituk, bainan gure 
atzetik heldu direnak txarrak heldu dituk” (Satrustegi, 1980: 
141-147). 

Jentilek ez dute arimarik eskatzen, baina eraikitzeko 
orduan laminak edo Kastrejanako deabruak letxe iharduten dute 
harriak ekartzen (Barandiaran, 1961: 79-80). Jaizkibeltik 
hartu zituzten Oihartzungo eliza egiteko, gero itsasotik, 
ibaitik eta azkenean aziendekin karreatu. Zumarragako elizako 
harriak Aizkorritik jaurti zituzten. Xemeingo elizakoak 
abailaz bota zituzten Santa Eufemiako menditik, eta ehun urte 
behar izan zituzten lana bukatzeko. Aitziberkoak ere antzeko 
istorioa du.  

Elkanoko eliza ere egin zuten Jentilek, eta haietarik 
bat herrena zen Kastrejanako deabrua legez: 

 José Antonio Manterola, de 89 años, que vivió en el 
caserío Elkanobitarte, solía contar que la iglesia (de 
San Pedro) de Elkano (Aia) la levantaron tres gentiles 
en una sola noche. Unos de los gentiles era cojo y por 
ello le llamaban “Kojua”. Comenzada la obra, los dos 
compañeros del cojo comentaron que aquél les estorbaba. 
Kojua que tenía el oído muy fino y les había escuchado, 
ya les aclaró que estorbara o no, cargaba más de 300 
kilos al hombro cada vez. (...) (La frase) pretende 
explicar la existencia de los bloques de arenisca en el 
templo de San Pedro de Aya, piedra que sólo se encuentra 
a notable distancia de esa iglesia, en el monte 
Garatemendi. (...) Uno de los gentiles tiraba las 
piedras desde el monte de Garate hasta el lugar de 
Arbastañaundi. Kojua lo hacía desde Arbastauñamendi. El 
tercero recogía el material que lanzaba el cojo, y con 
esas piedras construyeron la iglesia (Peña Santiago, 
1989: 136). 

 
Laminek bezala jentilek lotura egiten dute Kastrejanako 

deabruen eta Ama Birginaren artean: batzuetan herrenak dira, 
beste batzuetan herritarren aurka eta berek nahi lekuan 
eraikitzen dute zigor batez auzia trenkatzen; Ataunen, 
adibidez:  

 Plazako elizea jentilek egina dela esan oi doa. 
Kristauek orain kanposantua dagoen tokian hasi omen 
ziren eliza egiten. Baino egunez han biltzen zituzten 
harri guztiak, gero gauez jentilbaratzeko jentilek 
beheko erreka ondora, orain eliza dagoen lekura, jeisten 
omen zituzten. 
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 Gau baten Zaindiko andra bat etxeko leihotik zelatan 
jarri omen zan, zeinek gaindik behera harriak jeisten 
ote zituen ikusteagatik. Jentil bat omen zebilen lanean 
idiekin, eta Zaindi ondotik zihoala esan omen zuen zer: 
 “Aida zuria, aida gorria,  
Zelatan dagoen andra horri, ateraiok ezkerreko begia” 
 Ordutik aurrera andra hura begibakar geratu omen zan.  
 Geroztik danak jentilen eranera makurtu eta orain 
dagoen lekuan eliza egitera jarri omen ziren 
(Barandiaran, 1961: 36). 

  
Horrelako zerbait gertatu bide zen Zenarruzako elizaren 

eraikitzean (Barandiaran, 1961: 9): jendeek Gontzegarain egin 
nahi zuten, baina lanak Ziortzara eramaten zituen norbaitek 
gauez; eramailea nor zen jakiteko ipini zuten zaintzailea 
itsu gelditu zen, eta azkenean Ziortzan egin zen eliza.  

Frantziako tradizioan hadek edo Ama Birginak eramaten 
dituzte materialak, beraiek nahi lekuan eliza eginarazteko: 

 La paroisse de N.-D. du Castel à Guernesey, qui est 
fort étendue, a son église sur les confins de celle de 
Saint André: on avait apporté tous les matériaux 
nécessaires à sa construction dans un champ assez 
central appelé les Fuzés; mais en une seule nuit tout 
disparut, et fut retrouvé le lendemain sur le site de 
l'ancien castel du Sarrasins; les pierres ayant été 
reportées à l'endroit d'où elles avaient été enlevées, 
on les retrouva toutes, le matin, sur le champ du 
château. Cela arriva par trois fois; on renonça à la 
bâtir sur cet endroit, et elle s'éleva sans encombre à 
celui où on la vit aujourd'hui. Les vieilles gens disent 
que les fées qui affectionnaient particulièrement le 
champ des Fuzés, et qui ne voulaient pas qu'on les en 
chassât, transportèrent les pierres dans leurs 
“devantiaux” (tabliers); d'autres affirment qu'elles 
furent emportées par les anges, et qu'ils travaillaient 
sous les ordres de la Sainte Vierge qui avait choisit ce 
lieu pour y établir son sanctuaire. Une légende analogue 
s'attache à l'église de la Forêt qu'on avait d'abord 
voulu construire sur un emplacement occupé par un dolmen 
appelé La Roque ès faïes (Sébillot, 1968d (1904): 116). 
 
Ama Birgina horren agindupean lan egiten duten aingeruek 

Melusinak edo deabru nagusiak manatzen dituen langileak eta 
prakagorriak gogorarazten dituzte. 
 
 
XX. A. 6. Ama Birginaren elizak 
 

Orozko deabruen zubitik abiatu, laminen zubi eta 
elizetatik pasatuz, jentilen elizei behako bat, eta berriro 
Orozkora heldu gara, Ama Birginaren elizara. Atauneko 
jentilen eliza Begoñakoa berdin eginak dira. Azken honetan 
bezala, Ama Birgina edo haien aingeruak aurkituko ditugu 
askotan elizako materialak karreatzen Barandiaranek bildu 
duen zerrenda luzean (1961: 9-41). Ez ditut denak aipatuko, 
bakarrik Zeanurikoa, Orozkotik hurbilena delako eta ongi 
biltzen dituelako tipo bereko kondairen ezagugarriak:  
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 La iglesia parroquial de Zeanuri está dedicada a Andra 
Mari. Dícese que en otros tiempos unos vecinos 
intentaron construir con sus materiales otra iglesia 
capaz de reemplazar aquella en el sitio en que se halla 
actualmente la capilla de San Isidro, en el barrio que 
llaman Plazea. (...) Parrokia plazatarrek bere eratzi 
gure ei eudian, eta harriak, ormak botata, orain San 
Isidro dagoen lekura ekarten hasi bere bai. Baia egunez 
ekarten eudena gaubean aingeruek edo... atzera eroan. 
Errekaurreko (Andra Mari ondoko baserriko) lagun batek 
berak jagongo euela esan ei euen, eta atezulotik nor dan 
zainduten gauben baten paratu ei zan. Eta begira dagoela 
entzun ei euen:  

“Aida zuritxo eta Gorritxo,  
hor begira dagoenari begiak urten balio”. 

 Eta ez zala han etxean faltako koxo, mauku edo itsu. 
Lehen egoten izan ei dira, orain ez dakit (Barandiaran, 
1961: 17). 

 
Elizaren kokalekuagatik Zeanuriko auzoen artean izan 

ziren kalapitei buruzko bertsuak jaso ditu Barandiaranek eta 
haren ustez materialen aldaketaren legendak eztabaida 
historikoen aztarnak izan litezke. Baina gatazkak egiazkoak 
izan arren, gaia folklorikoa, eta Barandiaranek berak 
ekartzen digu froga: ezbai ber-bera hainbat lekutan azaltzen 
da, Bizkaiko Ibarruri, Ereñuzarre, Aulestia, Muxika, 
Ondarroa, Berriatua eta Artziniagako elizei buruz. Askotan 
sorozlea zigortua izaten da; Errigoitin Ama Birginak esan 
zuen: “jauzi daikozola begiak horreri”; Mendatan San Migelek: 
“Begira dagonari, begia atera beio”, eta ordutik aurrera 
begiralearen etxean bada itsu edo tuerto bat. Gipuzkoa aldean 
berdin: Itziarko Amak bere eliza egiteko lanak eramaten 
zituen gauez gora, eta begia kendu zien sorozleari eta haren 
ondorengoei; gauza bera Arantzazun eta Ezozian; Amezketan eta 
Aian elizako zaindariek (San Bartolome eta San Estebanek) 
aldatu zituzten harriak berek nahi lekura, eta begiraleari 
begia atera.  

Beste zerutiar bat ere, Jon Donibane, aritzen da lanean: 
 Les habitants de Poggio avaient amené dans un champ la 
pierre nécessaire à la construction d'une église; quand 
les maçons arrivèrent le matin, ils ne trouvèrent plus 
un seul des matériaux, ils avaient été déposés dans une 
vallée, de l'autre côté du hameau. Les poggiolinchi les 
ramenèrent au lieu de leur choix, mais le lendemain les 
pierres étaient retournées au bas de la colline. Ils se 
cachèrent, et virent, après minuit, un âne sur lequel un 
inconnu chargea plus de la moitié des pierres, puis, le 
conduisant par la corde, s'achemina vers la vallée. 
Quand il revint, l'un des hommes lui demanda pourquoi il 
prenait ainsi leur bien: “Je suis Saint Jean, 
répondit-il, et j'ai choisi moi-même l'emplacement; car 
le vôtre est maudit; il y a cent ans, un homme a 
assassiné une femme et un enfant, et c'est ici-même que 
le misérable a été enterré” (Sébillot, 1968d (1904): 
116).  

 



 Eraikitzaileak - 881 
 
 

Euskal Herriko bertsio gehienekin alderatzen badugu, 
nabaria da Orozko Ama Birginaren eliza-ko sorozleen zigorra 
aztarna gisa baizik ez dela agertzen: honetan erori egin 
ziren bakarrik, haietan begia galtzen dute, ondoko 
belaunaldikoek ere batzuetan. Horrelako zigorrak laminek edo 
jentilek ematen ohi dituzte Orozkon (Orrazia lapurtua, Jentil 
gatibatzaileak).  
 
 
XX. A. 7. Deabruak, Ama Birgina, jentilak, laminak 
 

Gogora dezagun, labur bildurik, nola lotzen diren 
deabrutik eta Ama Birginara doan katearen ustaiak, eta zein 
diren bakoitzaren berezitasunak. 

Deabruek zubiak eraiki ohi dituzte, noiz behinka elizak 
ere bai. Kastrejanako kontratistak egunez egin lana norbaitek 
gauez galarazten zion Larrabetzuako bertsioan. Deabruek arima 
bat nahi dute lanaren truke, eta oilarraren kukurruagatik 
dohainik egingo dute, harri baten ments utzita. Deabruen 
lanetan bereziki azpimarratzen da harriak menditik karreatzen 
dituztela, herrenak toneladaka, eta elkarri pasatzen 
dizkietela: “otsok Mikolas, ekatzak Mikolas” edo “To Gilen, 
emak Gilen, hartzak Gilen”.  

Laminei buruz esaten dute ez direla gaiztoak. Halere, 
batzuetan arima edo neska batengatik egiten dituzte zubiak, 
eta oilarrak galarazten die ordaina, harek jo eta ihes egiten 
baitute murua oker utzirik, deabruek bezala. Deabruek legez 
elkarri pasatzen dizkiete harriak, “to Gilen, hartzak Gilen, 
emak Gilen” esaten. Baina Ligiko zubia egin zuten laminak Ama 
Birgina langoak dira: ez dute so egilerik nahi gauez ari 
direnean. Arrozeko eliza berek nahi lekuan egiteko, lekuz 
aldatzen zituzten materialak, sorozlea engainatu eta hartaz 
trufa egin.  

Jentilek ere elizak egiten dituzte eta deabru 
zubiegileen antza dute. Kastrejanako hiru Mikolas eta Ligiko 
hiru Gilen bezala, hiru dira Elkanokoak, eta koxoak 300 
kiloko harriak karreatzen ditu menditik.  

Ama Birginak gauez lan egiten du, deabruek bezala. 
Izkutuan karreatzen ditu materialak berak aukeratu tokira eta 
ez du begiralerik nahi, Arrozeko laminek bezala. Jendeek 
egunez egin dutena desegiten du, deabruaren zubiaren 
Larrabetzuako bertsioetan bezala.  

Ez da dudarik deabruak eta lamin-jentilak asimilatuak 
izan direla, lamin-jentilak eta Ama Birgina bezala. Azken 
hauen lotura hau hain da hestua non Guernesey-ko eliza hadei 
zein Ama Birginari lotua baita. Zumarragako eliza auzo-lanean 
eraiki zuten Ama Birginak eta jentilek, azken hauek deabruen 
moduan:  

 Entzuteria da Aizkorritik jentilek harria botata, Ama 
Birgineak bi idirekin, bat zuria eta beltza bestea, lana 
egin zuela: aurreraka sartu eta atzeraka lan egin zuela. 
Landaburuko mutil zahar bi, begi batekin bat eta bestea 
birekin, begira gabean jarri zirela, eta Ama Birginak 
esan zuela: 
 “Kapio zuloan hor zentelinan dagon hori itxutu bedi” 
 Eta hala gertatu zala (Barandiaran 1961: 34). 
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Gorago Orozkoko Deabruen zubia eta Birginaren eliza 
alderatu ditut. Orain, Orozkotik kanpoko Kastrejanako zubia 
tipoko bertsioak kontutan harturik, alderaketa esangarriagoa 
egin daiteke, loturak multzo osoari doazkiola.  

 
Zubia 

 
- Herritarrek zubia egin    
  nahi dute 
- Kontratista lanean hasten 
  da baina ezin aurrera     
  joan: dana erortzen da,   
  edo gauez desegiten delako 
 
- Deabruek edo Arrosako     
  laminek gauez lan egiten  
  dute inork ikusi gabe     
- Deabruen gaueko lana      
  ikustera joaten dira      
  herritarrak     
- Jendeek deabruak ikusi    
  harriak menditik behera   
  karreatzen  
- Deabru koxoak harri       
  handiagoak ekarri 
- Deabruak, gizonak eskatu  
  bezala, zubia egingo du  
 
- Sorozleek deabruak        
  engainatu zituzten:       
  ordaindu gabe gelditu     
  ziren 
- Deabrua galtzailea eta    
  jendeak garaile 
- Zubia harri bat ments     
  duela geratu da betirako  
  (deabru batek ere ments   
  bat du: maingu zen)  

  
Eliza 

 
- Eliztarrek eliza egin nahi 
   dute 
- Eliztarrak lanean hasten  
  dira baina ezin aurrera   
  joan, materialak gauez    
  beste norabait eramaten   
  dituztelako 
- Ama Birginak gauez lan    
  egiten du eta ez du       
  lekukorik onartuko 
- Birginaren gaueko lana    
  ikustera joaten da        
  sorozle bat  
- Sorozleak Birgina ikusi   
  lanean, materialak gora   
  karreatzen  
- Behiek idiek baino        
  karga gehiago eraman 
- Birginak eliztarrek nahi  
  ez duten lekuan eginarazi 
  du eliza 
- Ama Birginak sorozlea     
  zigortu: begia atera edo  
  nolabait kolpatu 
 
- Ama Birgina garaile eta   
  jendeek amore eman 
- Sorozlea begi bat ments   
  duela geratu da, hurrengo 
 belaunaldietan ere bertsio 

  zenbaitetan 
 

 
Eraikitzaileen kondairetan gai eta motiboak trukagarriak 

dira. Salbu Ama Birgina ez dela inoiz arima galtzen saiatuko 
eta ez dela engainaturik izango, deabrua bezala, ingurumen 
kristauak ematen dion balio semantikoa baikorragatik.  
 
 
XX. A. 8. Ama Birgina eta deabru bikoitzak 
 

Kristau doktrinaren manikeismoan Ama Birgina eta deabrua 
elkartezinak dira: bata ona da osoki, osoki gaiztoa bestea. 
Hargatik, ikertzen ari garen istorien egituretan leku bera 
daukate biok, parekoak dira, eta aurkaritzak beste hauek 
dira:  

- deabrua / kontratista (Kastrejanako zubia)  
- laminak / ligitarrak (Ligiko zubia)  
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- laminak / arrostarrak (Arrosako eliza)  
- jentilak eta Birgina / zumarratarrak (Zumarragako 

eliza)  
- jentilak / kristauak (Atauneko eliza)  
- Ama Birgina / eliztarrak (Begoñako eliza)  

 
Aurkaritza izaki mitiko eta jendeen artekoa da beti, 

inoiz ez deabruen, jentil-laminen eta Birginaren artekoa, 
hauek termino berean egoten baitira; estrukturak dakarren 
parekatzearen ondorioz, deabruak eta Ama Birginak duten 
edukin semantiko oposatuak indarra galtzen du.  

Ezinezkoa dirudien parekatze horretara heltzeko eragin 
oso sakona behar da. Eta hemen betiko bikoiztasuna aurkitzen 
dugu berriz, bere eremua hainbeste zabaldu duela non Ama 
Birgina eta deabruengana ere hedatu baita, bataren ontasuna 
eta bestearen gaiztotasuna nahasteraino, mitologia 
autoktonoko pertsonaiekin homologatuz.  

Kristianismoak lamin-jentilak “deabrutu” dituela da 
euskal mitologiaren ikerketako topiko bat; gutiago esaten da 
“birgindu” ere direla, nahiz elizak eraikitzen ibili Ama 
Birginarekin batera. Baina seguraski beste aldetik hartu 
behar dugu arazoa, ikusteko mitologia autoktonoak noraino 
aldarazi dituen deabrua eta Birgina. Gero ikertuko ditut 
eragin hori. Oraingoz, Ama Birginaren eta deabruaren 
bikoiztasunari azpimarratuko du, bakoitzaren ontasuna eta 
gaiztotasuna erkatuz.  

Orozkoko Ama Birginaren eliza-ko aingeruaren zigorra 
arina bada, beste bertsioetako Birginak eritasun larriak 
bihaltzen ditu: itsu edo betoker bilakarazten ditu sorozleak. 
Ama Birginaren gerrikoa-n mutu bat egin zuen Begoñakoak. Gure 
istorietako Ama Birgina mesede eta mirakulu egilea da, baina 
gaitzikorra eta mendekatia ere. Deabrua, bere aldetik, asmo 
gaiztokoa da, arimak galtzeaz beste nahirik ez du; 
bizkitartean, eraikin ederrak egiten ditu eta jendeek erraz 
engainatzen dute, haren lan eta teknika onak eskuratzeko 
kalteak jasan gabe.  Eraikitzaileen kondairetako deabruak 
eta Ama Birgina, biak dira bikoitzak, kristau teologiaren 
arren; eta hurrengo edastietakoak ere berdin antzekoak. 
 
 

 
 
XX. B. Teknika emaileak eta zigor emaileak  
 
 

Zubi egileen eta eliza egileen arteko simetria dela-eta, 
jende eta izaki mitikoen arteko neutralizazioa aipatu dut. 
Sofik esandako  Deabruaren artoa edo Deabruaren burdina eta 
Ama Birginaren gerrikoa kondairetan berdin jazoten da, lehen 
bietan jendeak dira irabazle, hirugarrenean izaki mitikoa. 
Baina arestian ikusi dugu izaki mitiko guztiak ez direla 
berdinak: deabruari ez diote zubia ordaintzen, eta Birginak, 
jendeek nahi ez duten lekuan eliza egitarazteaz gain, 
eritasunaz saritzen du. 

Ondoko kondaira etiologikoek hiru gauzen jatorria 
kontatzen digute: jendeek nola lortu dituzten artoa eta 
burdinaren teknika eta Ama Birginak nondik daukan bere 
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gerrikoa. Artoa engainuz ohostu zioten deabruari eta burdin-
teknika dohainik lortu zuten; Ama Birginak gerrikoa eskaini 
dion gizona mututasunaz ordaindu du. Horrelako komertzioan 
Ama Birginari irabazlearen rola egokitzen zaio, deabruari 
petzeroarena. Deabrua beti kalte egiteko prest izan arren, 
gauza onen iturria da; Ama Birgina mirakulutsua eta zintzoa 
baina zigorren emailea eta opari hartzailea. Kontuak eginda, 
deabrua da errentagarriagoa jendeentzat. 
  

 
XX. B. 1. Artoa 
 

Deabruaren artoa tipoko istoria ezin ospetsuagoa da 
Euskal Herrian, eta haren bertsioak beti oso antzekoak. 
Orozkon Sofik bakarrik kontatu zidan oso laburzki, eta 
Kortezubikoa kasik berdin-berdina da:  

 San Martinek arto hazirik ez eukan eta egin eban 
posturia inpernuko deabruekin zeinek deabruaren 
artopiloa saltuka pasatu. Inpernuko deabruek lehenengo 
saltatu eban eta pasatu eban artopiloa. San Martinek 
zapata haundiak eukezan soinean lasaituta, eta hark egin 
eban saltua artopiloaren erdira, eta arto haziez bete 
jakozan zapatak. San Martinek posturia galdu eban, baia 
arto hazia eroan (Barandiaran, 1960: 67). 

 
Etxebarria Ayestak Orozkon bildu du, Juana Larreak, 

Eulaliren izekok kontatuta:  
 Ba, San Martinek atera euen zera... Artopiloren bat ei 
egoan eta: 
 - Baietza nik horreri artopilo horreri batik bestera 
sailtu egin! 
 Ha bere jentilean, artoa bere. Gulangoak ez ei eukien. 
Eta eroan ei euezan zapatak honan, haundiak, soltu, San 
Martinek. Eta: 
 - Baietza artopiloari sailtu egin! 
 Eta gero han kaderari (hankari) eragin eta han, zapaten 
barruan ohostu egin euen artoa. Eta halan dugu guk artoa 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 387). 
 
Sofiren eta Juana Larrearen bertsioen artean bada nire 

ustez  garrantzitsua den desberdintasuna. San Martinen 
balentriaren ondorioa esaten digu Juanak: “halan dugu guk 
artoa”; heroiaren egintzak jendarte osoari ekarri dio onura, 
eta gaur ere munta handia du artoa eskuratu izanak. Sofiren 
edo Kortezubiko bertsioetako San Martinek, aldiz, arazo 
pribatu bati ematen dio irtenbidea, eta maltzurkeria da 
istoriaren interesunea: ahulena nola nagusitu zitzaion 
azkarrari engainuz, edota nola alegiazko derrota egiazko 
garaipena izan zen. 

Atauneko bertsioan (Barandiaran, 1960: 66), mendigaineko 
lurretan uzta oparoa biltzen zuten basajaunengandik lortu 
zuten jendeek (San Martin Txikik) ez bakarrik garia, baina 
artoa eta arbia lantzeko teknika ere.  
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XX. B. 2. Burdina 
 

Burdina ona egiten ere badakite deabruek edo basajaunek. 
Sofik kontatu du Orozko Ibarrako ola-gizonek deabrua deitu 
zutela burdina ateratzen lagun ziezaien eta gero, langileren 
batek edan aurretik “Jesus” esanda, ihesi joan zela. 

Sofik ez du ondo gogoratzen istoria eta ez du zehazten 
ola-gizonek, behin burdina eskuratuta, gurata engainatu 
zutenez deabrua, zubiaren kondairan bezala. Orozkon bada 
deabrua engainaturik burdingintzaren testuinguruan berean, 
Juana Larreak kontatu istoria batean; eta berriz ere 
gertakariaren ondorio soziala azaltzen du berriemaileak: 

 Han Uxuluseko olean, lehenago egon zireala burdinak 
egiten jentilak. (...) Eta gero haiek kaldea ateratan 
eudien eta San Martinek ezin atera. Eta hango baten 
batek esan ei eutsien San Martineri: 
 - Joan hadi horren jentilen aurretik (esanez): “San 
Martinek kaldea atera jok”. 
 Eta “San Martinek kaldea atera jok” kantatu ei euen, 
eta: 
 - Area egin ez balotzak, ez joan aterako kaldea. 
 - Ene -San Martin- Area, area, area. 
 Orain kaldea edozein errementarik ateretan dau 
(Etxebarria Ayesta, 1985: 154). 

 
Kortezubin istoria ber-bera jaso du Barandiaranek (1960: 

152): deabrua engainatuz lortzen du San Martinek kalda 
ateratzen. Oihartzunen (Barandiaran, 1984a: 40) zerra nola 
egin atera zion San Martinek basajaunari, beti metodo beraren 
bidez, hau da, bazekiela aldarrikatuz; deabrua, amorraturik, 
hortzak okertu zizkion zerrari, eta horrela tresna hobekitu: 
“así se propagó el uso de la sierra en el mundo”. Bretainian 
mika batek esan zion arrotzari nola egin behar zuen kalda 
ateratzeko:  

 Un forgeron essayait en vain d'en souder un morceau; 
une pie perchée dans un chêne voisin lui criait: “Mets 
de l'argile!”. Le forgeron se fâcha d'abord et dit des 
injures à l'oiseau, mais il finit tout de même par 
suivre son conseil, et le fer se souda on ne peut mieux 
(Sébillot, 1968c (1904): 161). 

 
Pentsatzeko da Sofiren Deabruaren burdina-n ere 

buztinaren teknika erabili zuela deabruak; zernahi gisaz, 
edateari ekin zioten gero, arrakasta ospatzeko edo, 
deabruaren urrezko basuan, hain segur. Eta ola-gizon batek 
“Jesus” esan orduko deabruak ihes egin zuen, basua bertan 
utzirik, seguraski. Gauzak horrela balira, eskertua izan 
gabe, are gutxiago pagatua eta gainera bere urrezko basua 
galduta joango zatekeen deabrua. Etekin garbiak atera 
zizkioketen ola-gizonek.  

Balizko asko gaineratu dizkiot Sofiren bertsio motzari. 
Baina horrela gerta zitekeela iradokitzen dute ondoan 
azalduko ditudan istoriek. “Jesus” esateko motiboa XVI. 
kapituluan aurkitu dugu jadanik, hitzak akelarrea desegiten 
duenean. Tipo beretsuko kondairetan, ibiltari bat gomitatzen 
dute sorginek akelarren dantzatzera eta edatera eta, harek 
“Jesus” esanda, bakarrik eta basu ederra eskuetan aurkitzen 
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da. Halaxe gertatu ei zitzaion Plazentziar bati eta oraindik 
daukate haren etxean urrezko basua (Barandiaran, 1960: 89).  

Alpeetan, “goga” (sabatoa) lekutik pasatu zen gizon bati 
kafea eskaini zioten. Gizonak, katilua eskuetan zuela, “Jesus 
eta Maria -egin zuen-, hauxe da katilu ederra!”. Goga 
desagertu zen eta katilua etxera eraman zuen, baina gero 
eskatu zioten eta atzera eman behar izan zuen (Abry, 1988).  

Anbotoko Anderearekin batera (XVIII. kap.) aurkitzen 
dugu basu ederraren motiboa, behin aholku teknikoa emateari 
lotua (Etxebarria Ayesta, 1991: 360): kontsultara joan 
zitzaion ola-gizon bati sagardoa eskaini zion; gizonak 
kurutzea egin zuen eta edan zuenean Andereak basua eman zion 
esanez: “Ez, orain hori heurea dok: guk, kurutzea egin 
dautsok eta guk holangorik ezin geinkek hartu”. Beste behin 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 364), urre gorrizko basuan eman 
zion ura Anbotokoak abadegai bati, eta harek gurutzea eginda 
Andereak esan zion: “Urten egizu hemetik eskuetan daukazun 
eta guzti...”.  
 
 
XX. B. 3. Gerrikoa 
 

Jentilen edo basajaunen gisara egiten du deabruak 
industria eta laborantza teknikak jendeei ematen dizkienean. 
Halaber laminek eta jentilek bezala egiten du Ama Birginak 
zigorrak ematen dituenean. Ama Birginaren gerrikoa istorian 
mirakulu eta on egile agertzen da lehen; baina mesedearen 
hartzaileak eskerrak bihurtzerakoan okertu ziren gauzak: 
Begoñako Amari gerrikoa eskaini gura izan zion, baita eskaini 
ere, orain horixe baitu jantzita; eta harengatik astoaren 
bastea aipatu zuelako, bertan mutu geratu zen.  

Mututasunak biziki gogorarazten ditu eliza 
eraikitzaileak ematen dituen zigorrak. Hemen mintzoa kendu 
dio Ama Birginak mintzatu denari; han, “begira dagoenari 
begia atara” dio. Korrelazioa ez da beti hain argia. 
Adibidez, Zeanuriko elizako madarikazioak hiru maingotasun 
eragingo ditu: “koxo, mauku edo itsu” ez da faltako 
sorozlearen etxean. Arantzazuko Amak estalpea eraiki nahi ez 
zionari, “etxe hartan beti herrenen bat izango zela” ihaurti 
zion bertsio batean, “manco o paralítico” bestean 
(Barandiaran, 1960: 132-133). Badakigu Arantzazuko Amak 
Anbotoko Anderearen lekua hartu zuela eta zigortzeko modua 
ere harengandik daukake: Txindokiko Damak bahitu zuen 
neskaren etxean “txangoa edo mangoa” ez dela falta esaten 
dute (Barandiaran, 1962b: 114).  

Orozkoko Jentil gatibatzaile-ek hartu neskaren etxean, 
Uxin, ero eta zoroak omen dira beti. Eta berdin laminei 
Orrazia lapurtu zieten etxean. 

Ama Birginaren zigorrak tradizio autoktonotik hartuak 
dira, beraz. Laminen eta naturaz-gaineko izakien punizioneak 
aski neurrigabekoak izan daitezkeela ikusi dugu XVII. 
kapituluan: orrazia atzera emanda ere bota zioten Arandiri, 
eta neska bahitzeaz gain Uxikoei. Halaber Ama Birginak begia 
kentzen dio kuriosoari eta mintzoa galarazten txarkeria gabe 
hitz desegoki bat esaten duenari. Horrelakoak izaten dira 
dibinitateen hasarreak, eta oraindo handiagoak Yaveh-renak 
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edota Olinpiarrenak: gogora dezagun zein zigor ankerra eman 
zion Artemisak Akteoni, bainatzen ikusi zuelako.  
 
 
 
 
XX. C. Erligio ordezkapena 
 
 

Deabrua eta Ama Birgina semantikoki oposatuak dira 
kristau doktrinean, eta hargatik parekoak mitoen egituretan. 
Bi ikuspuntuak elkarrekin doaz eta elkar eragiten dute: 
doktrina kristauaren berezketa manikeistan errotuak dira 
pertsonaiak eta, aldi berean, herri tradizioko izaki mitiko 
bikoiztasuna hartu dute. Bi faktoreak nola giltzatzen diren 
igartzen saiatuko naiz. 
 
 
XX. C. 1. Elkarren eraginak 
 

Europa guztian bezala, Euskal Herrian erligio 
ordezkatzea izan da; kanpotik ekarritako kristianismo berria 
aintzinekoaren ondoan kokatu da, gero eta leku handiagoa 
hartuz. Usu entzuten da prozesu horretan mitologia zaharraren 
pertsonaiak (laminak eta jentilak kasu honetan) onak izatetik 
gaiztoak izatera eramanak izan direla eta beren jatorrizko 
balio baikorra galdu dutela elizak deabruarekin identifikatu 
dituelako, harek teologia kristauan duen funtzio ezkorra 
betetzeraino (Hartsuaga, 1978a: 149; 1978b: 33); eta ber 
denbora, pertsonai kristauak etorri direla aintzinekoen 
funtzio baikorrak betetzera.  

Formulazio horiek, orokorki faltsuak izan gabe, ez dute 
egia osoa adierazten eta zehaztu beharrekoak dira, 
horretarako ongi kontutan hartuz istoriek esaten dutena. Eta 
bi ondorio atera ditzakegu. Lehenik, erligioa ordezkatzeko 
prozesua ez dela bururaino joan, herri mitologiako pertsonaia 
tradizionalek deabruaren izena hartu badute ere ez dutela 
haren izana erabat hartu, ez direla arras gaiztotu. 
Bigarrenik eta bereziki, alderantziz ere gertatu dela: 
kristau pertsonaiek dute laminen eta jentilen eitea hartu eta 
haien bikoiztasunaz kutsatu; horrela Ama Birginak haien 
alderdi txarra eskuratu du, eta deabruek haien alderdi ona; 
beste modu batez esanda, kristau pertsonai ezkorrek zuten 
erabateko gaiztotasuna galdu dute, baikorrek beren erabateko 
ontasuna galdu duten bezala.  

Batzuek ontuz eta besteak gaiztotuz, desberdintasunak 
ezabatu eta elkarrengandik hurbildu dira teologian zeharo 
bereztuak zirenak, azkenean izaki autoktonoen multzoan sartu 
ahal izateko biok, haren logika hautsi gabe. Harrezkero 
deabruak gauza onak egiten ahal ditu, zubiak eta elizak ere 
bai; gainera ez da sobera ikaragarria eta erraz engainatzen 
da; inon ez da esaten ona dela, baina jokaera bera daukaten 
lamina eta jentil eraikitzaileengatik esplizitoki esaten da 
ez direla gaiztoak (Satrustegi), nahiz eta batzuetan arima 
edota neskatila bat eraman nahi duten zubiaren truk (Ligin). 
Ama Birgina, berriz, izaki ahalbait onberarena da doktrina 
kristauan, pekatarien eretzean errukiduna eta bihozbera 
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(Virgo clemens, Advocata nostra, Mater misericordiae); eta 
herri tradizioan mutu, itsu edo betokerrak egiten ditu erruz, 
huskeriak zigortzearren; inork ez du esango gaiztoa dela, 
baina ez da teologian bezain ona ere. 

Horrekin batera uka ezinezkoa da kristau doktrinaren 
marka: inork ez ditu Ama Birgina eta deabrua nahasiko. 
Ezaugarri batzuk amankomunean badituzte ere, beste batzuk 
ezin elkartu dira, teologiak printzipio zenbait inposatu ditu 
eta. Sofiren istoriek ezin hobeto erakusten dute pertsonaia 
zerutarrak errespetagarriak direla, infernutarrak batere ez. 
Ama Birgina, bikoitza izanik ere, ez da bururaino heldu 
lamina bilakatzeko bidean, ez da inoiz engainatua izango 
edozein jentil bezala; inoiz ez herrena, nahiz eta 
herrentasunez zigortuko duen; eliza egiteko orduan, aingeru 
langile batek ordezkatzen ez duenean, karreatzaile lana 
soilik egingo du eta herritarrek eraikiko diote eliza, hori 
ere zor baitiote, urrean. Halaber, deabruak sekula ez du 
errespetua sortarazten eta zilegi da hari iruzur egitea, 
lapurtzea.   

Elizaren eraginez dudarik gabe, izaki mitikoak uxatzeko 
edo haien gaiztakeriak ekiditeko metodoak eta armak kristauak 
dira askotan, nahiz eta ez diren inondik ere bakarrak. 
Bitartean, sekula ez da arma edo baliabiderik erabiliko Ama 
Birginaren kontra, zigortzen duenean ere inork ez dio 
ihardokiko.  
 

Horiek hola, ezin daiteke besterik gabe esan 
kristianismoak aintzineko pertsonaiak aldatu dituela, 
alderantzizkoa zuzenagoa izanik. Ez dira, beraz, laminak eta 
jentilak “deabrutu”, eta bai Birgina eta deabrua “lamindu” 
edo “jentildu”, haiek bezala eraikitzaile, burdina egile eta 
zerealen jabe bilakatu direnean. Kristianismoak bere izenak 
sartu ditu, baina ez izanak: pentsaera autoktonoak eman die 
herri mitologiako deabruei eta Birginari beren nortasuna. 
 
 
XX. C. 2. Bikoiztasunaren iraupena 

 
Eta herri mitologiako izaki gehienak bezala Birgina eta 

deabrua bikoitzak dira, ez arras onak, ez arras txarrak.  
Aintzineko jentil eta laminak, oraingoak bezala, onak 

eta txarrak ziratekeela erakutsi nahi izan dut “Truketak” 
XVII. kapituluan. Haien gaiztakeria ez dira Elizak eratxiki 
dien akatsa, mitologo batzuek nahi duten bezala; betidanik 
bikoitzak izan dira, horixe baita dibinitatearen osotasunaren 
adierazlea, “Ekaitzegileak” XVIII. kapituluan aipatu dugun  
coincidentia oppositorum molde bat (Eliade, 1975 (1949): 
351).  

Bikoiztasuna hain konstantea da non monotono ere 
bilakatzen baitzaigu. Haren iraupen tematsua ulertzeko 
pentsatu behar da akatsa bertutea bezain baikorra dela. 
Zentzu horretan oso adibide esangarria da herrentasuna. 
Kastrejanako zubia eraiki zuten deabruetarik bat koxua da; 
eta paradoxikoki, besteek baino harri gehiago ekartzen du 
hainbat bertsiotan, haren akatsa bertute bilakaturik. Vélez 
de Guevararen El diablo cojuelo-ak dio bere buruaz dio ez 
dela besteak baino geldiago edo traketsago eta, Rodríguez 
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Marín-ek dioenez, ospe handia zuen deabru horrek Espainian 
XVI. eta XVII. mendeetan, hartaz bildu duen hainbat esakerak 
erakusten duenez: 

“El diablillo cojo sabe más que otro” enseñó el refrán. 
(...) “El diablo cojuelo que es el más ligero”. (...) 
Una fórmula de hechicera dice “con el diablo coxo que 
corre más que todos” (Rodríguez Marín, 1952: 19). 

 
Lévi-Strauss-en ustez akatsa baikorra da izatearen 

alderdia delako: 
 Aveugles ou boiteux, borgnes ou manchots, sont des 
figures mythologiques fréquentes par le monde, et qui 
nous déconcertent parce que leur état nous apparaît 
comme une carence. Mais, de même qu'un système rendu 
discret par soustraction d'éléments devient logiquement 
plus riche, bien qu'il soit numériquement plus pauvre, 
de même les mythes confèrent souvent aux infirmes et aux 
malades une signification positive: ils incarnent des 
modes de la médiation. Nous imaginons l'infirmité et la 
maladie comme des privations de l'être, donc un mal. 
Pourtant, si la mort est aussi réelle que la vie et si, 
par conséquent, il n'existe que de l'être, toutes les 
conditions, même pathologiques, sont positives à leur 
façon. Le “moins être” a le droit d'occuper une place 
entière dans le système, puisqu'il est l'unique forme 
concevable de passage entre deux états “pleins” 
(Lévi-Strauss, 1961: 61). 

 
Harrigarria, beraz, ez da mitologia autoktonoko 

pertsonaien bikoiztasuna, baizik eta ortodoxiako Ama 
Birginaren eta deabruaren erabateko ontasun edo gaiztotasuna. 
Herri erligioko saindu sendatzaileek eritasunak kendu zein 
ekarri egiten zuten, eta jendeek kandela bana eskaintzen 
zioten Jainkoari eta deabruari (Delumeau, 1978: 61); nire 
lagun baten amatxik zerbait galtzen zuenean San Antonio eta 
deabrua otoizten zituen, eta biloba asaldatuei esaten zien 
biak berdin ahaltsuak zirela.  
  Pertsonaien bikoiztasunak kontalari bakoitzari 
libertatea uzten dio zein aldetara makurtuko den aukeratzeko; 
horrela kristautasunaren marka handiago edo tikiago hartzen 
dute istoriek, baina inoiz erabatekoa. Edo mitoek ez dute 
apezen predikua asimilatu, edo apezen predikua eliztarrena 
bezain heterodoxoa zen. Erligio ordezkapena gertatu da, eta 
horren froga da kristianismoa bizi dela eta mitologia 
autoktonoa kasik hila dela. Baina ez du kutsadurak hil. 
Aintzineko sinesteek iraun duteno beren egitura eta funtsa 
atxiki dituzte, eta aurre egin diote erligio berriaren 
pentsamoldeari; horixe erakusten dute gaur egunean gelditzen 
diren laginek.  
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XX. D. Heroiak eta haien baliabideak  
 
 

Deabrua engainatzeko eta menderatzeko eginbideetan 
hainbat arma erabiltzen dituzte jendeek, sinboliko-magikoak 
batzuetan, maltzurkeria besteetan, edo biok batera. Arma 
kristauak eta ez kristauak aldizkatzen dira, eta berdin 
eragingarriak dira, logika berean ibiltzen direlako.  

Halamoduzkoak dira arma horiek erabiltzen dituzten 
heroiak: Euskal Herriko bertsio gehienetan pertsonaia 
eliztarrek, abadeak edo San Martinek, jakiten dute deabru 
zubiegilea nola uxatu eta saldu arima nola salbatu. Baina 
jende arruntek ere egiten dute: ama batek Eskoriatzan, emazte 
batek Arrosan. Eta aipatzea merezi dute, familiarren 
kondairetan bezala arraroak direlako heroi gehienak 
maskulinoak diren testuinguruan; emakume horiek abadeak 
bezain ongi ematen diote arazoari irtenbidea eta horrela 
ahularen rola betetzen duen pertsonaia (emakumea) 
azkarrenaren (apezaren) parekoa da. Osterantzean, badirudi 
edozein pertsonak baduela deabrua urruntzeko ahala, aski 
baita “Jesus” esatea, olagizonek egin legez.  

Apezaren garrantzia ez da kapitulu honetako 
berezitasuna, maizetan aurkitu dugu izaki mitikoen garaile 
eta konjuratzaile gisa, eta funtzio hori ikertua izan da. 
Hemen deabrua menderatzen du zuzenki edo zeharka, arma egokia 
aholkatuz edo berak oilarrari joaraziz.  

 
 
XX. D. 1. San Martin 
 

San Martinek baliabide eta jakituria bereziak ditu. 
Pertsonaia oso anizkorra da, santutasuna erakusten du 
erligioaren misterioak ondo errezitatuz (San Martinen 
kantua), beste bertsioetan Ama Birginak berak edo Jondone 
Petrik egiten dutena. Zenbakien eta hitzen indarra 
erabiltzeaz gain, maltzurkeria ere baliatzen du deabrua 
engainatzeko eta haren teknikak eskuratzeko (Deabruaren artoa 
eta Deabruaren burdina); orduan bere zerutasuna galdu eta 
azeriaren maiñak hartzen ditu santuak. Ez gara harrituko, 
jakinda Ama Birginak laminenak hartu dituela.  
 
 
XX. D. 1. a. San Martinen hamabi misterioak  
 

Kastrejanako zubia-ren istoriaren bukaera da San 
Martinen kantua, Justok esanda; berriemailearentzat zubiak 
berak baino garrantzia handiagoa bide du kantuak, horixe 
errezitatzen hasi baitu kontakizuna, bestea ahantzirik. 
Kantua autonomoa da eta, Azkuek dioenez (1959 (1935): 197), 
errosario bat balio du; gainera, “hori erratearekin deabru 
batek infernuko zolan leher egiten omen du” (Azkue, 1966 
(1942): 40).  

Oilarraren kantuari lotua azaltzen da San Martinena, eta 
ohartzekoa da kapitulu hasieran aipatu Bizkaiko Zeberioko eta 
Larrabetzuako bertsioetan marti-oilarra dela deabruen 
uxatzailea. Hots, “Martin” eta “marti” hitzen homofoniak 
oilarraren eta santuaren nolabaiteko ahaidetasunaren 



 Eraikitzaileak - 891 
 
 
adierazle, eta bakoitzaren indarraren azkartzaile da 
erredundantzia. 
 

Europa osoan ezaguna da kantua, Espainiatik Suediara eta 
Ingalaterratik Errusiara; Latino Amerikara ere heldu da, 
Aarne & Thompson-en arabera; haien katalogoan bi aldiz 
aipatua da. Batean bakarrik, T 2010: “Ehod mi yodea. Le 
dodeci parole della verità. Las doce palabras retornadas. The 
numbers from one to twelve are brought into relation with 
various objets, often of religion signifiance”; beste batean, 
deabruaren aurrean erabilia, T 812: “The devil's Riddle”.  

Cerquand-ek (1985 (1874): 120) Bretainiako kantu baten 
adibidea ematen du, hartan druida batek bere ikasleari 
erakasten baitizkio lehen hamabi zenbakiei doazkien misterio 
ez kristauak; Bretainiako katezismo bat ere aipatzen du, 
latinez egina, gure kontakizunarekin antza handiago duena.  

Euskal Herriko aleak ugariak dira. Azkuek (1966 (1942): 
312) bildu “San Martinen hestutasunak” burdinaren teknikari 
lotua da: Martin erremintaria zen eta laneko hestualdi batean 
arima Txerreni emango ziola esan zuen; berehala damutu zen, 
baina Txerrenek bi gauza eskatu zizkion libre uztearren: 
burdinezko tresna berri bat asmatzea eta hamabi misterio 
handiak esatea. San Martinek, gaztain orri horzdunari 
begiratuta, zerra asmatu zuen. Gero Txerrenak banan banan 
galdetu zizkion hamabi misterioak. Galderak eta erantzunak 
Orozkokoen oso antzekoak dira: “Martintxo, esaik bat - Gura 
Jauna bera dok bat, berak salbatuko gaiozak, baina ez hi”, 
etabar; seigarrenean, Orozkoko “sei serbil”en lekuan, hobeki 
ulertzen den “sei argi-egileak” ematen du Azkuek, “seis 
luceros” itzulia. Horrela hamahirugarren galdera heldu arte:  

“San Martin, esaik hamahiru - Ez dok hamahiru - Badok 
hamahiru - Oilarrak joten dau munduan, aingeru ederrak 
zeruan, neure arimea izten dautsat Andra Mariari 
altzoan”. 

 
Azkuek berak (1966 (1942): 38) Luzaiden aurkitu du beste 

bertsio bat: deabruak iturrian atxeman gizon baten arima 
hartuko zuela, biharamunean hamabi apostoluak ikasten ez 
bazituen; Andre Dona Mariak laguntza eskaini zion gizonari, 
eta berak erantzun zituen galderak. Erantzunak Bizkaikoen oso 
antzekoak dira, eta seiak argiegileak dira berriz ere.  

Kortezubin Barandiaranek bildutako bertsioan (1973b: 
401) ikazkin batek esan zuen kantua, deabrua egurra biltzeko 
deitu eta hartaz libratzeko gero. Orain arte aipatu ditugun 
bi bertsioekiko desberdintasun bakarra hamabigarrenean da, 
apostoluen orde hamabi ordu santuak. Seiak, aldiz 
“argillarijuak” dira, “candelabros” itzulia. Honetan ere “el 
canto de San Martin equivale a un rosario”, dio 
berriemaileak. 

Cerquand-en bilduman (1985 (1874): 105) zerrenda bera 
aurkitzen dugu: gizon pobre bat aberastu zuen Jaun Gorri 
batez libratzeko, Jon Done Petrik hartu zuen haren galderei 
ihardesteko lana. Hamabigarrenaren ondoan Jaun Gorrik dio: 
“Etxe huntan idi ederrak ditie - Behi ederren umeak ditie - 
Etxe huntan akuilu eder ederra die - Urritzaren umea die - A 
Petri, Petri, hi ere hemen? - Bai, bai, eta hi ere bai? - 
Errak, hortxeko ur hori goiti ala behiti doa? - Badoa goiti, 
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badoa behiti: habil hi ere hori”. Jaun Gorrik lasterra 
hartzen eta handik galtzen da; gisa horretan gizon pobrea 
libratua izan zen.  
 

San Martinen kantua formula magiko-profilaktikoa da. 
Deabruaren kontra duen eragin handia erligio kristautik 
dator, dudarik gabe, baina beste erro sakonagoak ere baditu. 
Alde batetik zenbakien bertutea eta sinbolismoa; hamabiak, 
hiru eta lauaren multiploa izanik, orotasunaren esanahia izan 
lezake, eta zenbaki markatua da (ikus Thompson-en motibo D 
1273.1); baina berdin markatuak dira hiru, lau, bost, zazpi, 
bederatzi, hamar eta hogeita hamar. Baliteke deabruaren xedea 
Martin galtzea izatea hamahirua esanaraziz, zenbaki hori 
txarra baita gure kulturan. Seguraski, zenbaki bakoitzaren 
balio zehatzean baino areago, zenbakien zerrendan datza 
kantuaren indarra: zenbakiak enigmak dira.  
 
 
XX. D. 1. b. Azeriaren hiru egiak 
 

Enigmak igarri behar dituenak bere bizia arriskatzen du 
jokuan. Gaia oso zaharra da, Edipo eta Esfingea bezain 
zaharra bederen; mito hartan monstruo irensleak Thebai osoa 
zeukan ikaran eta Edipok salbatu zuen hiria enigmen esanahia 
igarriz. Halaber, salbatzeko borroka eramaten du hamabi 
misterio edo enigmei erantzuten diena. Motibo ospetsu hau 
testuinguru aski desberdinetan aurkitzen ahal da. Cerquand-ek 
(1986 (1874): 8-9) bere bildumako “Hiru egia” kondairarekin 
parekatu du, hartan ere zuzenki erantzutea hil ala bizikoa 
kontua dela: artzain batek hiru egia esan behar dizkio 
basajaunari harek hil ez dezan, eta hauexek dira egiak: eguna 
gau ederrena baino argiagoa da, ogia beti artoa baino hobea 
da, jakin izan banu hemen izanen zinela ez nintzateke 
etorriko. Hiru egiak ez dira erligiozko misterioak, baina 
eginkizun salbatzaile bera daukate.  

Azkueren bertsio oso antzekoan (1966 (1942): 415), 
bigarren egian heriotza agertzen da, jokoaren larritasunaren 
marka: “Belea herioa bezain beltz dela erraten baitute. Ez 
sekula”. Eta aldi horretan ere protagonista salbatu zen 
basajaunatik. Baina beste batean (Azkue, 1966: 189) enigmen 
asmatzeak ez du herioa ekidin: mutil batek gau-argi bateraino 
baietz joango zela apustua egin zuen; zakurtzar argidun bat 
zen, eta hiru egia galdetu zizkion mutilari; harek erantzun: 
gaurik argiena baino egunik ilunena argiago da, norberaren 
ama txarra ugazamarik onena baino hobeagoa da, hogeitalau 
urtetan ez joat ikusi hi baino zakur handiagorik. Mutila 
etxera itzuli eta ez zen gehiago ohetik jaiki.  
 

Orozkoko Sofiren Azeriaren hiru egiak ipuinean 
testuinguru humoretsuan kokatuak dira enigmak eta haietaz 
ordaindu zion azeriak barkeruari ibaiaren iragatea. Hauek 
dira: iletargi ederra denean ere, ez da gaurik eguna 
langorik; ez da bedar ederragorik garia baino; fraka zaharra 
daukok eta, nilango asko pasetan badok, ostera bere erabili 
beharko.  

Webster-ek kondaira beraren hiru bertsio jaso ditu, 
denak berdinak (1887: 42-45; 1993 I: 7; 1993 II: 47 eta 201). 
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Egiak ere Sofiren ber-berak dira: “A! Zer gau ederra, iduri 
dik eguna, bainan ez duk sekulan eguna bezain ederra! / Oi 
hau arthoa! Iduri du ogia! Bainan ez duk egia, ez duk sekulan 
artoa ogia bezain ona. / Axerito, axerito. Galtzak txarrak 
dituk, bainan txarragoak izanen dituk ni baino hobeagorik ur 
hontan pasatzen ez baduk”.  

Ipuin eta egia antzekoak dira Azkuek Garain (1966 
(1942): 414) eta Barandiaranek Kortezubin (1961: 132) 
bildurikoak: ilargia ez da eguna bezain argia; inoren ama ona 
da, baia norberarena langorik ez; Pasajerua, pasajerua, 
prakatxu zaharrak daukazuz, nilako asko pasetan badozuz, 
ostera bere eukiko dozuz. 

Aarne & Thompson-en katalogoan T 150, “Advice of the 
Fox” izen pean abereen ipuinetan sailkatua da azeriarena. 
Tenèze-ek aztertu Frantziako aleetan (1976: 412), Webster-en 
eta Orozkoko egiak berak dira gehienetan agertzen.  
 

“Azeriaren hiru egiak” tipoko pasadizoak barrea eragiten 
badu ere, basajaunarenak erakusten du gauza ez dela 
txantxetakoa. Edipok eta San Martinek bezala, zerbait 
arriskatzen zukeen azeriak hiru egiak ez esatekotan: enigmak 
balbe mehatxupean igartzen dira, eta barkeru guztien azpian 
Caronteren zerbait kukutzen da. Azeriak, gainera, badu  
zerbait amankomun Esfingearekin: antzeko enigmak formulatzen 
ditu “Learning to Fear Men” deitu T 157 ipuinean, Sébillot-ek 
horrela bildurik:  

 Le lion qui rencontre un vieillard demande si c'est là 
un homme; le renard lui répond qu'il l'a été, mais qu'il 
ne l'est plus; d'un enfant il dit qu'il est du bois dont 
on les fait; ils trouvent enfin l'homme véritable, et le 
lion demande de se battre avec lui: “volontiers, répond 
l'homme, mais il faut se faire des menaces à distance”. 
Le lion recule, et l'homme lui envoie une balle dans le 
front; le lion, voyant que les menaces sont aussi dures 
n'a plus aucune envie de se mesurer avec le passant 
(Sébillot, 1968c (1904): 63). 

 
Gizon-gai, gizon eta gizon-ohi horietan, lau zangoz, 

hiru zangoz eta bi zangoz ibiltzen den izakia igartzen dugu, 
Esfingeak Edipori pausatu enigma bera.  
 
 
XX. D. 1. c. San Martinen azerikeriak 
 

Misterio edo enigmetan jakitunak dira azeria eta San 
Martin. Beste loturarik ere badute. Europako kulturan 
maltzurraren arketipoa da azeria, eta haren jokaera du San 
Martinek: deabruari artoazia hartzeko edo kaldaren sekretua 
ateratzeko erabili zuen metodoari azerikeria deitzen diogu. 
Kolektibitate osoarendako teknika berriak ekarri dituelako 
heroi zibilizatzailea da, baina bere jukutriengatik 
“trickster”aren zerbait ere badu.  

Kantuko hitz sakratuak esan bezala, hitz maltzurrak 
esango ditu kaldaren teknika eskuratzeko: ez dakiena 
badakiela esateak egiazki jakitea dakarkio, gezurrak ekarri 
dio irabazpena. Zerealak ohosteko berdin: ahalmen handia 
baduela ulertarazi du, gezurra sinestarazi, nahi duena 
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eskuratzeko. Artopilo gaineko jauziaren azpijokuak 
familiarren mitoetako ezinezko betebeharra gogorarazten du, 
baina alderantziz pausatua: beteko ez dutelakoan ematen zaie 
agindua familiarrei, eta norberak beteko ez duelako 
proposatzen zaio deabruari; San Martinek ahuleziatik 
abantaila hartu du eta paradoxatik dator motiboaren umore 
arrakastatsua.  
 

Hitz maltzurrek erligioaren hitz sakratuek beste indarra 
dute, beraz, ondoan ikusiko dugunez “Jesus” esanda ere berdin 
eskuratzen dira deabruaren ondasunak, haren akatsak jasan 
gabe. 
 
 
XX. D. 2. Jesus eta sugeak 
 

Ibarrako ola-gizonek (Deabruaren burdina), deabruari 
esker burdina ona atera ondoren, harekin edan aintzin “Jesus” 
esan zuten eta deabruak berehala ihes egin. Kristau 
erligiotik heldu da izenaren indarra, eta gorago ere ikusi 
dugu sorginen edo Anbotoko Anderearen aurrean duen eragina. 
Nafarroa Garaian diote laminekin dabilenak ez duela “Jesus” 
erran behar eta erran baleza ihes eginen luketela (Azkue, 
1959 (1935): 367). Baina mintzoaren indarraren funts 
sinbolikoa XXI. kapituluan aztertuko dut, beste armak 
aipatzearekin batera. Orain bakarrik Orozkoko kondairaren 
testuingurua argi dezaketen zenbait osagarri.  

Sofik esan du haren aititak beti “Jesus” esaten zuela 
edan aurretik. Azkuek ematen digu ohidura horren berri (1959 
(1935): 263-64): “Erreketako urak gaitzik ez egiteko umeek 
hiru kurtze egin eta hau kanta: "Andra Santa Luzia, puskat 
artileria, (...) (Jesus mila bidar"!”. 

Battitta Etxebarnek, 80 urteko zuberotarrak gogoratzen 
du Ahüzki aldean, Azalegiko herensugearen egoitzatik ez 
urrun, artzain ibiltzen zenean,  

 “ur biltzaileak, pegarra pausatu baino lehen, behar 
zuen benedicamus bat erran, bestela ura ez zen garbi; 
honen egitea ahaztu egiten bazitzaion, behar zuen 
berriro uraren bila joan; ohidura hau, zaharren denbora 
errespetatua izan zen baina gero, emeki-emeki galdu egin 
zen” (Euskaldunen Egunkaria, 1995-IV-18). 

 
Ur naturala, itxuraz, ez da onuragarri modu batez edo 

bestez bedeinkatu aintzin. Baina zerk du kutsatzen? 
 
 
XX. D. 2. a. Sugeak, ileak eta ura 
 

Lekeition, San Gregorio garaian, ur bedeinkatua ekartzen 
zuten Los Arcos-tik, “por la virtud que tiene contra el 
gusano”. Gusanoak iragartzen digu nondik datorren uraren 
kutsadura. 

Eta argiago esaten digu Orozkoko kondaira batek, XVIII. 
kapituluan (“Ekaitzegileak”) azalduta. Han laburturik eman 
dut sugeei buruzko atala, eta orain alderantziz egingo dut:  
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 (Urigoiti Olarteko ola egin zuten eta errueda ez zen 
ibiltzen. Aholku bila Anbotoko Señorearen gana joan 
behar errentadoreak. Aholkua eman zio Andereak).  
 Eta emon eutson sagardoa, basukadea. Lehenago usadioa 
egoten zan ullezko (ilezko) subeak (sugeak) funditen 
zirela iturrietan eta baten batek edan euela ullea eta 
guzti zera, ura, eta fundidu jakola barruan subea 
haregaz ulleagaz. Eta gero handik etorri zala “Jesus” 
esateko usadioa, edan egite orduan. Ha “Jesus” esanez 
gero ez dala formetan suberik. Baliteke hori egia izatea 
ezta...? Kontetan dira eta, gauzak eta... 
 Eta horrek beste horrek sagardoa edan euen eta esakerea 
euken “Jesus”. Eta esan euen “Jesus” eta itxi euen 
basua. Eta badiñotso Señoreak: 
 - Hau basu hau eroan egizu. Zer honegaz, lehen badaukat 
penitentziarengandik handiagoak daukadaz. Zer hau basu 
hau zuk egin duzu bendezidu “Jesus” esan dozunean. 
 (Andereak esan bezala egin zuten, ola bedeinkarazi eta 
errueda ibiltzen hasi zen ikaragarrizko zaratan: 
deabruak zeukan gelditurik) (Etxebarria Ayesta, 1991: 
379). 

 
Sugeek dute, beraz, ura arriskutsua bilakarazten eta 

haietaz libratzeko behar da “Jesus” esan edan aintzin. Baina 
haratago joan behar da sugeen sorbururaino heltzeko. Azkuek 
emango digu erantzuna: sugeak uretan diren ileetatik sortzen 
dira:  

 Ile bat palangana batean paratu eta suge bihurtzen da 
(Bera, Olaeta, Barkoxe, Gipuzkoa). Zeanurin horrela uste 
dute, ilea emakumearena denean. Behorraren zurdea uretan 
sugea egiten da. Eguzkitan dagoen biloa suge bilakatzen 
da. Elorrion eta Diman, erreketako sugeak zaldien 
uleetatik sortuak dira. Erronkarin suge-bilo du izena 
uretan ibilten den har batek eta berarengatik erraten 
dute: iturrietan ebilten den sugeño bikalako bat, haria 
gisa ez lodiago, hau da gur artean suge-bilo. Bilotik 
sorten dela erratea da. Orma zuloetan bere suge egiten 
dira andren uleak. 
 Urean ilerik utziz geroz, suge bihurtzen dira. 
Honegatik Lekeition eta Diman uleak batu eta sutara bota 
ohi dabez. Jean Iparragarre (Ezpeletako semea da) behin 
behorraren buztan biloak ebaki eta ur-erreka batean 
harri baten azpian utzi zituen eta egun batzuen buruan 
sugeño itzuliak ikusi zituen. Honelaxe erran zautan. 
Norbaitek behor-biloa nahiz jendearena irents baleza, 
barrenean suge bat sortuko litzateke. Ilea eduzkitan 
luzaz egoiten bada, suge bilakatzen da (Azkue, 1959 
(1935): 80 eta 439). 

 
Uraren eta ilearen loturaren sinestea zein zabaldua den 

erakusten du Eliade-k:  
   Le lien entre les serpents et les sources et cours 

d'eau s'est même conservé dans les croyances populaires 
européennes. Dans l'iconographie des cultures 
amérindiennes le binôme serpent-eau est extrêmement 
fréquent. (...)       D'après certaines superstitions 
d'Europe centrale, si l'on enterre des cheveux arrachés 
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à une femme qui se trouve sous l'influence de la lune 
(c'est à dire, à l'époque des règles) ils se 
transforment en serpents. Une légende bretonne nous 
assure que la chevelure des sorcières se transforme en 
serpents (Eliade, 1975 (1949): 150). 

 
Sébillot, zirkulua hesteko, ile eta sugearen 

hurbiltasunaz mintzo da, metafora nola gauzatzen den 
adierazteko: 

 Il est vraisemblable que la superstition d'après 
laquelle des poils ou des cheveux peuvent produire des 
reptiles est basée sur une analogie d'aspect entre des 
petits serpents très déliés, et des crins auxquels l'eau 
communique une sorte de mouvement. Suivant les paysans 
poitevins, les aspics naissent de crins de cheval 
plongés dans l'eau dormante, au lever du soleil, à 
certaines époques de l'année; d'après ceux d'Auvergne, 
un crin mis dans l'eau ou dans du fumier se transforme 
en serpent. Dans les Côtes-du-Nord, si une jument en 
chaleur perd les poils de sa queue et qu'ils tombent 
dans une mare, où la soleil les chauffe, ils ne tardent 
pas à devenir serpents; dans le Finistère, le crin 
remonte le courant du ruisseau et se change en reptile. 
En Poitou, les cheveux mis dans l'eau, ou même 
abandonnés à l'air libre, se métamorphosent en reptiles; 
une vieille sorcière de ce pays avait infecté de 
serpents le champ d'un voisin en venant s'y peigner 
chaque jour (Sébillot, 1968c: 257). 

 
 
XX. D. 2. b. Metaforak eta ideiak 
 

Errealitatearen itxuran datza metafora. Baina edozein 
errealitatek ez dio irudimenari sinbolo multzo bat 
sortarazten eta bestelako hariak behar dira sare sinbolikoak 
bilbatzeko. Esanguratsua da emeen eta emakumeen ileak besteak 
baino egokiagoak izatea suge bihurtzeko. Laminak eta Anderea 
aztertuta badakigu gure kulturan adatsa dela emetasunaren 
adierazgarri bat, emakumea, ura, ilea eta sugea elkarrekin 
joaten direla, maizetan.  Nola biltzen dira elementu 
horiek konstelazio sinboliko batean? Durand-en ustez (1969: 
107-109), sinbolo feminino ezkorren testuinguruan gauzatzen 
da lotura, haren ardatza odol menstruala delarik, ur eme 
nefasto guztien mamia. Hilargiak eta hilek denbora neurtzen 
dutelako, hileroko isuria denboraren iragaitearekin eta 
denboraren ondorioa den heriotzarekin identifikatzen da, ur 
herakliarra bezala. Horien gainean txertatzen da Bachelard-ek 
(1942: 114) “Opheliaren konplexua” deitzen duena: ur azalean 
hilotzaren adatsa zabaltzen denean uhainak bezala, urak 
ilearen mogimendua irudikatzen du haren itxura baino areago. 
Eta Durand-ek gaineratu: 

 Le symbolisme de la chevelure semble venir renforcer 
l'image de la féminité fatale et thériomorphe. La 
chevelure n'est pas reliée à l'eau parce que féminine, 
mais bien féminisée parce que hiéroglyphe de l'eau, eau 
dont le support physiologique est la sang menstruel 
(Durand, 1969: 117). 
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Sugeak emakumearekin duen loturak uraren eta ilearen 

artekoa azkartzen du, Eliade-ren ustez: 
 Les relations entre la femme et le serpent sont 
multiformes. (...) Le serpent est un animal qui se 
transforme. On connaît les divinités méditerranéennes 
représentées tenant un serpent à la main (Artémis 
arcadienne, Hécate, Perséphone, etc.) ou avec une 
chevelure formée de serpents (Gorgone, Erynnies, etc.) 
(Eliade, 1975 (1949): 149). 

 
Gorgonak adatsean berean ditu sugea. Sirenak, berriz, 

orrazten diren sugeak dira: Bertitz Araneko armarrietan 
ikusten ditugu, esku batean orrazia eta bestean ispilua 
dituztela, gerritik gora emakumea eta behera suge-arraina. 
Irudi horiek nabarmenki adierazten dute beren hiru atributuen 
(sugea, ilea eta ura) harreman hestua, ispilua uraren irudia 
baita eta ura ispilu arketipikoa, Nartzisoren mitoan agertzen 
den bezala.  
 

Ileak ekaitzarekin ere, goiko urarekin, badu zerikusia. 
Zelanda Berrian, Eskozian eta Tirolen ileak ekaitza sortzen 
ahal dutelako sineskera aipatu du Frazer-ek (1981 (1911): 
639-40); Lapurdin zioten ekaitza egiten duenean ibaiak 
narraztiz betetzen direla (Barandiaran, 1973b: 416-18, 
“Ekaitzegileak” XVIII. kap). Herensugea den Anbotoko Andereak 
bere burua orrazten duenean ez ote ditu sugeak eta tenpesta 
sortzen, Poitou-ko sorginek legez?  

Beti ere nahikoa da “Jesus” esatea Anderea, deabruak edo 
sugeak uxatzeko eta, batzuetan, haien basu ederraz jabetzeko.  
 
 
XX. D. 3. Oilarra eta kukurruka 
 

Deabruak eta parte-txarrekoak beren lurpeko zuloetara 
bihaltzeko Jesusen izena bezain eraginkorra da oilarraren 
kukurruka eta askoz zaharragoa eta hedatuagoa; jadanik Avesta 
liburuan agertzen da, Sébillot-ek azaltzen duenez: 
   La croyance est encore générale en France, où à ce 

signal les revenants rentrent dans leurs tombeaux. Le 
sabbat des sorciers cessait au premier chant du coq, et 
tout disparaissait en un instant; dans les contes, il 
chasse les démons. C'est aussi la voix de Chanteclair 
qui arrête les travaux que les êtres surnaturels ne 
peuvent exécuter que la nuit, et que dans un grand 
nombre de légendes, où le diable doit avoir achevé son 
oeuvre avant son premier cocorico, une personne trouve, 
par ruse, le moyen d'éveiller son coq plus tôt que 
d'habitude; la construction demeure inachevée, parce 
qu'il  reste encore quelques pierres à placer, et le 
diable est obligé de s'en aller sans avoir reçu son 
salaire (Sébillot, 1968c (1904): 223). 

 
Kastrejanako zubia kondairako oilarrak deabruak ohildu 

ditu. Baina ez beti; oilarraren eta egunaren identifikazioa 
ez bada gauzatzen sinboloak ez du indarrik eta infrentzuzko 
ondorioa dakar: Gauez bidean pasadizoan oilarrak egunsentia 
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gabe jo du eta ez ditu gauekoak uxatu, guztiak libre ibiltzen 
jarrai dira gaua baitzen. Oilarraren bertutea bikoitza da, 
eta oso esangarria da bi kondairen arteko kontraesana, 
bereziki biak Sofik berak edatsi dituelako: hari ez dio 
arazorik pausatzen batean oilarrak egiazko egunak baino indar 
handiagoa izateak eta besteak batere ez, hau da, kausa berak 
ondorio kontrajarriak izan ditzakeela.  

Beste logika batek elkartzen ditu bi kondairetako 
oilarrak, biak iruzur egilea dira-eta: deabrua engainatzen 
dute, etorri ez den eguna iragarriz, eta merkatura doan 
emakumea ere, gauekoak joan direla iragarriz. Oilarrak izaki 
mitikoez trufatzen da hartaz jendea salbatzeko, edota jendeaz 
trufatzen da gauekoen eskuetara eramateko.  
 

Zubiaren hainbat kondairetan hiru koloreko dira 
oilarrak: zuria, beltza eta gorria. Deabruek bakoitzari 
ematen dien erantzun desberdin baina errekurrenteek 
“crescendo” bat sortzen dute egintzan, indarra eta suspentsea 
areagotuz. Bestalde, hiru koloreek badukete zentzua: beltza 
kolorerik eza da, zuria guztien batuketa eta gorria kolore 
antonomasikoa, erdarazko “colorado” hitzak erakusten duen 
bezala; hirurok elkarrekin betetasunaren zentzua hartzen 
dute. 

Hiru koloreetarik ahaltsuena zein den erabaki orduan, 
aldiz, kondairak ez datoz bat. Sofiren bertsioan beltzak du 
azken hitza: “negro, todos los demonios al infierno”. 
Kortezubin zuriak (gallo blanco). Baina bertsio gehienetan 
gorria da azkarrena. Oilar gorria martxokoa izaten da: 
Arrosako zubiko laminak “martxoko oilar gorriak” uxatu 
zituen. Aezkoan (Azkue, 1966 (1942): 438) hel egin zion 
estudiante batek: “Martxoko oilarra, otoi! Balia dakidala”, 
eta lamina uxatuek: “Madarikatu al zaio oilar gorri mihia, 
horrengatik galdu baitut estudiante bilo gorria”. Bizkaiko 
Larrabetzuako, Zeanuriko eta beste hainbat bertsiotan “marti 
oilarra” izaten da deabruen aurkako berezia:  

 Martian jaioriko oilarrak dauka izen hau. Zeanurin, 
bere kukurruka entzueran noizean behin esakera polit hau 
zuzenduten dautsoe: “Marti oilar gorria, izan zakidaz 
balia”. Martian jaioriko gizonei “Marti oilarra” olgetan 
esaten jake. (...) Martxoko oilarra beste hilabetekoa 
baino hobea da. Martxoko oilandak ere hobeak, arrautza 
erruleago” (Azkue, 1959 (1935): 67). 

 
Ohartzeko da oilarrari laguntza eskatzeko egiten zaion 

otoitza (“balia zakidaz”) Mendibeko Salbatoreri adierazten 
zaion ber-bera dela: artzain batek laminei ganderailua 
lapurtu eta haiek pertsegiturik hestu eta larri zebilela, 
“Jondoni Salbatore, otoi balia zazkit” oihu egin zuen; 
orduan, ilun izan arren, eguzkia agertu zen eta lamina galdu 
(Cerquand, 1986 (1874): 12). Salbatorek eta oilarrak, sinbolo 
zaharrak eta jainko kristauak, ahal berdinak dituzte, 
baliokideak eta trukagarriak baitira. 
 
 
XX. D. 3. a. Hegalak eta liburua 
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Oilarrak ez du bere ber jotzen, jendeek eraginda baizik. 
Ardaoa ematen diote Orozkoko Eulaliren bertsioan; argia 
erakusten eguna balitz bezala, Eskoriatzan eta Ligin; esku-
zaflen bidez oilarren hegal-zaflak antzezten Ligin. Zaflak 
egiten dituzte Sofiren bertsioan ere, baina ez eskuez 
liburuez baizik, eta ez oilarrek bezala, oiloek legez baizik. 
(Irudiz, Sofik genero femininoa hautatzeko joera du: Ezin hil 
kondairan atso bat da familiarren jabea, Galbahean ura-n 
emakume batek badaki nola familiarrez libratu, Deabruaren 
zubia-n neskatoak du deabrua deitu, Ama Birginaren eliza-ko 
materialen karreatzaileak behiak dira, eta hemen oiloen 
zafladak...)  

Kapitulu honetan lau lekutan azaldu dira zafladak: 
Larrabetzuan eta Ligin (Azkue) oilarrak berak egiten ditu, 
Ligin (Cerquand) neskatoaren maiteak, eta Orozkon jendeak. 
Hainbestetan errepikatua izateko, garrantzizkoak izan behar 
dute. Oilarra hegalduna dela oroitarazten dute zaflek. 
Goizargiaren sinbolo eta inpernu iluneko etsaiaren garaileak 
hegalak ditu, zerutarren atributua eta haien ontasunaren 
marka, Durand-en ustez:  

 L'outil ascensionnel par excellence, c'est bien l'aile. 
(...) D'où il résulte paradoxalement que l'oiseau n'est 
presque jamais envisagé comme un animal, mais comme un 
simple accessoire de l'aile. (...) Les images 
ornithologiques renvoient toutes au désir dynamique 
d'élévation, de sublimation. (...) D'autres oiseaux (que 
l'alouette), quoique à un moindre degré, sont 
désanimalisés: aigle, corbeau, coq, vautour, colombe. 
Désincarnation qui explique la facilité avec laquelle 
ces volatiles deviennent emblèmes et allégories et sont 
utilisés en héraldique (Durand, 1969: 144). 
... 
 Les ailes sont les galons des milices célestes comme en 
témoignent les séraphins aux ailes sextuples de la 
vision d'Isaïe (Durand, 1969: 167). 

 
Eta Sofiren bertsioko oilarraren hegalen esanahia 

oraindo azkarragoa da: oilarraren zafladak eta liburuarenak 
elkartuak dira, kukurrukarazteko liburuaz egin baitzuten pla-
pla-pla jendeek. Hegalak eta orriak elkarren metafora izanik 
beren itxuragatik, oilar hegalduna eta liburu orriduna 
parekoak dira. Hots, liburuak ere parte txarrekoak uxatzeko 
ahala du, eta Sofiren beraren hainbat istorietan agertzen 
zaigu funtzio horren betetzen abadea konjuratzailearen 
eskuetan, Hodia eta abadea eta Hodeia bedeinkatuten 
edastietan. Apartekoa da hegaztiaren eta liburuaren bertutea 
batzen dituen oilarraren indarra.  
 
 
XX. D. 3. b. Argia eta hitza  
 

Argiaren sinboloa (oilarra) eta hitz idatziarena 
(liburua) elkartzea oso pertinentea da eta zentzuz betea:  

 Dans les cinq premiers versets de l'évangile 
platonicien de saint Jean, la parole est explicitement 
associée à la lumière “qui luit dans les ténèbres”, mais 
l'isomorphisme de la parole et de la lumière est bien 
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plus primitif et universel que le platonisme johannique. 
Constamment les textes upanishadiques associent la 
lumière, quelque fois le feu, et la parole, et dans les 
légendes égyptiennes, comme chez les anciens Juifs, la 
parole préside à la création de l'univers. Les premières 
paroles d'Atoum comme de Yaveh sont un “fiat lux”. (...) 
C'est que la parole, comme la lumière, est hypostase 
symbolique de la Toute-Puissance (Durand, 1969: 173). 
 
“Jesus” hitzaren eta kristau misterioen indarra ikusi 

dugu. Deabruen hitzak ere badu berea: haiek San Martinen 
moduan egiten dute eta oilar bakoitzari ihardokitzen die 
ihardespen egokia emanez; baina, hamabigarren misterioan 
amore eman zuten bezala, hirugarren kukurrukuari ere makurtu 
behar izan zaizkio, “todos los demonios al infierno” 
erantzuten. Erdaraz hitz egiten dute deabruek, hau da 
hizkuntza iluna euskaldunentzat. Izaki mitikoak arrotz 
hizkuntzetan mintzo dira usu, Zuberoako laminak bearneraz, 
adibidez. Esakera ulergaitzek, semantikoki hutsak direlako, 
edukin birtual handia daukate, ezagunek baino askoz 
azkarragoa; eta magikoak izateko ezin egokiagoak dira 
misteriosoak diren ber. Latinerak bete du eginkizun hori gure 
kulturako formuletan. 
 
 
 
 
XX. E. Konklusioa 
 
 

Mito gehienetan edasten da zerbaiten hasiera, baina 
eraikitzaile eta teknika emaileen kondairetan besteetan baino 
markatuago da funtzio etiologikoa, eta denen motibazio 
esplizitoa da. Mundu honetako gauza preziatu eta bitxiei 
naturaz-gaineko jatorria emateko joera unibertsal eta betikoa 
izan da: aitzineko dolmenak mairuek edo laminek eginak ziren, 
geroko elizak eta zubiak Birginarenak edo deabruarenak.  

Kondaira hauen edukina, ordea, etiologia baino zabalagoa 
da. Ohi bezala, izaki mitikoen eta jendeen arteko harreman 
gatazkatsuen inguruan egituratuak dira. Amaieretan jendeek 
zerbait irabazten dute deabruengandik; Ama Birginarengandik 
ez da hain argia: batzuetan elizak eraikitzeko lana egiten 
badu ere, gehienetan besteei betearazten die bere nahikaria, 
eta bitartean mirakuluak eta zigorrak banatzen ditu. Horrela, 
izaki mitikoen eta jendeen artean bada amaierako galtzaile 
eta garaileen aldizkatzea; baina deabrua beti garaitua eta 
Ama Birgina beti garailea den sistema batean.  

Kondairen beste bi alderdi azpimarratuko ditut hurrengo 
lerroetan: gogoetatzen dituzten kezkak eta, bereziki, 
mitologiaren bilakaerari buruz ekartzen dizkiguten 
argibideak. 
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XX. E. 1. Kezka materialak eta espiritualak  
 

Eraikuntzen eta tekniken jatorria edastean jendeentzat 
duten garrantzia azpimarratzen dute mitoek. Zubien kondairek 
bereziki lanari buruzko gogoetak eskaintzen dizkigute; 
familiarrenetan ere aurkitu dugu gai hori, baina haiek bere 
nagusiarendako egiten dute lan, eta deabru harginek jendarte 
osoarentzat. Haiengandik hartzen diren teknika berriak ere, 
artoazia edo kalda ateratzeko modua, denek baliatuko dituzte 
geroago, Juana Larrearen bertsioetan zehazten denez. 

Zubien kondairak, bestalde, familiarren mitoen osagarri 
dira uraren kezkari dagokionez: familiarrak uraren garraioaz 
arduratzen dira, ur handia eraginez; deabruek ibaiko ur 
handiak garraioari egiten dion oztopoari irtenbidea ematen 
diote. Erreka harrotuaren arazoa pausatzean, euriarena ere 
pausatzen da, zeharka, eta zentzu horretan meteorologia 
mintzagai duten kondairen osagarriak ere dira hauek, goiko 
urak beheko urean duen ondorioaz hitz egiten baitute.  
 

Deabruak eta Ama Birginak ekarri ondasunek arlo 
materialeko grinak ezezik espiritualak ere bideratzen ditu, 
bi arloak elkarrekin doazelarik. Heriotzaren ardura kapitulu 
guztietan aurkitu dugu, eta hemen arimaren salbazio gisa 
azaltzen da, jendea deabrutik (infernutik) nola begira. Izan 
ere, ez da oso argia arima hori gorputzetik berezten ahal 
den; Sofik lehenik dio “neskaren arimagaitio” zuela deabruak 
lana egin eta, geroago, oilarrari kantarazi ziotela “neskatoa 
ezein eroan”: arimak pertsona osoa esan nahi luke eta “eroan” 
aditzean herioa eta infernuko kondena bilduko lirateke. 
“Urten” XV. kapituluan ikusi dugu hilak beren osotasunean 
azaltzen direla eta, bestalde, kondenaren arazoa ez dela 
norberaren salbazioarena bakarrik, ezpabere komunitate 
osoarena, infernuratuek urten dutenean denak direla 
kaltetuak.  

Beti ere, kondena “faust”arraren zein herioaren arazoa 
testuinguru optimistan agertzen zaigu hemen: deabruak ez dira 
beldurgarriak, maltzurkeria eta engainuen bidez menderatzen 
dira; alde irringarria dute, gainera, bereziki lagunen jipoia 
jasan zuen herrenak. Kondena eta deabru desdramatizatu hauek 
eta sorginen akelarrean ikusi dugun beste munduaren irudi 
alaiak zentzu bera dukete: hilbehar duen jendearen beldurra 
lasaitzea. 
 
 
XX. E. 2. Bi erligioen bilgunea 
 

Deabru eta Ama Birgina oposatuak alderatu eta haien 
antzak azpimarratu ditut, Euskal Herriko mitologian biak 
lotzen dituen etengabeko katea agertarazteko. Deabruaren eta 
Birginaren ahaidegoa izaki mitiko autoktonoekin duten 
zerikusian oinarritzen da. Baina, aldi berean kristau 
doktrinaren eraginpean baitaude, pertsonaia autoktonoengan 
baturik ohi diren ezaugarriak beren moduan partikatzen 
dituzte bi izaki horiek: Birginak abantaila guztiak 
bereganatzeko joera du, deabruak akatsak biltzekoa. Elkarri 
hurbiltzeko eta elkarrengandik berezteko dialektikaren erdian 
bizi dira.  
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Deabrua eta Birgina erligio arrotzetik etorriak dira, 
eta gurean dituzten eiteak oso argigarriak dira difusioaren 
eta maileguen mekanismoak nolakoak diren eta zer ekartzen 
duten ikertzeko. Kasu honetan, mitologia autoktonoak 
pertsonaia kanpotarrak onartu ditu, beren izen eta ezaugarri 
zenbaitekin; baina bere tradiziozko egituretara moldatu ditu, 
kasik fagozitatu, horretarako ohiko berraragitze prozedura 
erabiliz, hau da, izen berriei izan zaharra erantsiz. 
Ondorioz, kristau teologian elkartezinak diren pertsonaiak 
trukagarri bihurtu dira herri mitologian, biak 
bikoiztasunaren printzipioari konbertituak.  

Elementu arrotzak ez baitira nolanahika onartzen. Lévi-
Strauss-ek ohar zenbait egin du horretaz bere azken lanean: 

 Loin donc qu'un récit étranger soit passivement reçu, 
les auditeurs le modifient ou même le transforment pour 
l'adapter à leurs propres traditions. Parler d'emprunt 
serait trop simple. Chaque fois que le problème se pose, 
il faut démêler derrière les apparences ce qui fut 
véritablement emprunté (Lévi-Strauss, 1991: 259). 

 
Maileguen bidez norberaren tradizioan ments edo 

ostenduta den zerbait osatzea bilatzen dela jarraitzen da 
Lévi-Strauss. Ez da segur Ama Birgina eta deabruengan zerbait 
bilatu dela; aitzitik, hautua baino areago elizaren sakadura 
nabaritzen da gure kulturan. 

Sakadura beretik heldu dateke apezaren rol heroikoa eta 
hura gabe ere betetzen ahal da eginkizuna. Berdin San 
Martinen maltzurkeriaz: artzain batek ere badaki basajaunari 
hiru erantzun egokiak ematen, azeria bezain jakintsua bada 
behintzat, hitz salbatzaileak kristauak zein ez kristauak 
baitira. 

Istoria multzo hauetan izaki mitikoen kontrako armak ez 
dira fisikoki zaurigarriak, beren esanahi sinbolikotik heldu 
zaie eragina. Argiaren irudiak gaueko izakiak ohiltzen ditu; 
hitzek eta enigmen zenbakiek etsaiak menperatzen dituzte, 
irudikatzen dituzten izakiek berek egingo luketen bezala. 
Izenak duena izana badu, izenak izana balio du. Baina gai 
honek hurrengo kapitulura eramaten gaitu, hartan aztertuko 
baita armen erabilera eta haien balioaren funtsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitulu XXI 
 
 

ARMAK 
IZAKI MITIKOEN AURKAKO 

BALIABIDEAK  
 
 
 
 
 

Corpuseko kondaira gehienek jendeen eta izaki mitikoen 
arteko gatazkak baitituzte mintzagai, etengabeki erabiltzen 
dira mota guztietako armak, gehienetan izaki mitikoen kontra, 
haien kalteak ekiditeko askotan, noiz-behinka haiek 
suntsitzeko asmoan. Lan osoan zehar agertu zaizkigunen 
bilduma egingo dut, datu berriak bildu baino areago 
azaldutakoen sistema bilatzeko. 

Arma mitikoak oso desberdinak izaten ahal dira, beren 
natura edo mekanismoagatik. Arma eta errito magikoen 
eragingarritasuna zertan finkatzen den aztertuko dut, eta 
lotura logikoetan datzala nabariko da, haren mekanismoak ez 
direla misterio hermetikoetan oinarrituak eta bai bertako 
kulturako ideia eta sinboloetan.  
 

 
 
 
XXI. A. Arma zorrotz zaurigarriak 
 
 

Objektu batzuk espezifikoki arma izateko eginak edo 
horretarako egokiak dira eta beren naturatik datorkie 
eragingarritasuna, ez lotura sinbolikotik; ezpata, makila edo 
eskopeta, adibidez, berez dira armak. Horrek ez du esan nahi 
ezin dutela bertute eta kalitate magikorik ere hartu: ezpata 
magikoak eta bala bedeinkatuak ere badira, arruntak baino 
hobeak. 

Orozkoko corpusean behin ere ez dugu ezpatarik 
atxemanen. Bai, ordea, haren antza duten zenbait tresna edo 
haren lekua hartu duten suzko arma modernoak, polboraz 
ibiltzen direnak. Arma horien guztien printzipio zaurigarria 
zorroztasuna da, eta sua ere gaineratzen zaienean, bikoiztu 
egiten dute beren indarra.   

Arma zaurigarrien multzo honetan hiru azpitalde berezi 
ditut: handiak diren egiazko armak, haien miniatura izanik 
analogiari esker eragin dutenak eta laborantzako tresnak. 
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Hiru moten arteko mugak ez dira beti argi eta garbi 
markatuak. 

 
Izaki mitikoak, jendeak bezala, arma horietaz ehotzen 

eta zauritzen ahal dira. Ez dira, beraz, gorputz gabeko 
izpirituak, baina fisikoki zaurikorrak. Eta horretan kristau 
doktrinako dibinitateetatik desberdinak dira. 
 
 
XXI. A. 1. Burdinezko eta suzko arma antonomasikoak  
 

Hasteko ezpataren tipoko armak ditugu, zorrotzak eta usu 
burdinezkoak, batzuetan zurezkoak. Kakoerrekan su eta gar 
agertzen zen kondenatuari habitu-mortaja kentzeko eta 
infernura bihaltzeko kakoa erabili zuen fraileak. Funtzio 
bera betetzen du gurutzeak Barakaldoko agerpen batean (Azkue, 
1966 (1942): 364, “Urten” XV. kap). Gurutzeak, makila lango 
arma izateaz gain, kalitate magikoa ere badu, salbazioaren 
sinboloa delako kristau erligioan. 

Jentil bahitzaileak garaitu edo hil zituzten burdinezko 
palankak armen multzo berean sartzen dira. Jentilen azkena 
edasten duten hainbat kondairatan urkuluak, labe-palak edo 
antzeko tresna luzeak agertzen dira usu; ez beti arma 
erasotzaile gisa, baina azken jentil zaharraren betazala 
zabaltzeko (Barandiaran, 1960: 45-47). Barrak zein palankak 
etengabe agertzen dira heroien eskuetan, deabruaren, 
tartaroaren eta edozein monstruoren kontra (ikus Cerquand 
1986 (1874): 66-87).  

Lamina zauritua kondairako burduntzia da ezpatarekin 
antza handiena duen arma. Istoria multzo horretako armen 
balio naturalari gaineratzen zaion sinbologia falikoa ez dut 
berriz errepikatuko, bakarrik gogorarazi bi elementuak 
hestuki lotuak direla eta elkar indartzen dutela, baina ezin 
dela igarri zeinek zein azkartzen duen, zein den bietarik 
lehena.  

Burduntzia berotua denean suaren erredura gaineratzen 
zaio zorroztasunari. Horrela izan zen itsutua Polifemo, baita 
Euskal Herriko hainbat tartaro (Satrustegi 1980: 152). 
Orozkoko testuetan bitan bakarrik agertzen da burduntzia, 
Paularen eta Eulaliren bertsioetan; besteetan burduntzian 
sartua den urdai beroak zauritzen du lamina, edo berdin 
zartagineko urdaiak eta morokil irakinak: zorrotza eta 
erretzailea elkarrekin ez doazenean, elkarren “aldakin 
konbinatorio”a izaten dira, eginkizun bera betetzen baitute 
batak zein besteak.  

Beroa dela eta, beste aldakin bat badu arma zaurigarriak 
euskal mitologian eta, Orozkon ez bada azaltzen ere, 
aipatzekoa da logika orokorra ulertzeko. Gotaineko bertsioan 
labeko pala sutan gorritua hartzen du gizonak lamina 
zauritzeko. Okinaren labean berotutako palankaz menderatu 
omen zuten Arrasateko herensugea (Barandiaran, 1973b: 431). 
Hots, burduntzia, pala eta kakoa elkarrekin pentsatzen direla 
erakusten digute Garmendia Larrañagak bildu bi esakerek: 

 (Arotz bati galdegin zioten): “Zer ari haiz jo eta jo, 
zer egingo duk burdin horretatik?” Erantzuna arotzak: 
“Zabaltzen bada pala, makurtzen bada makoa”.  
Beste baten erantzuna hau izan zen: 
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“Zuzena ateratzen bada burruntzia; zabala ateratzen 
bada, pala; eta okerra ateratzen bada, igitaia” 
(Garmendia Larrañaga, 1991: 15). 

 
Suarekin lan egiteaz gain burdinaren nagusiak diren 

olagizonek eta arotzek dituzte izaki mitikoak garaitzen usu 
(Barandiaran, 1984a: 153).  
 

Arma zorrotzen ondorengoak dira suzko armak eta oso ongi 
kokatzen dira haien segidan, burdina eta sua baturik askoz 
eragingarriagoak baitira. Arnegin ekaitzaren kontra botatzen 
dituzte tiroak (Satrustegi, 1980: 84). Suzko armek burdinezko 
tresnen eginbeharra betetzen ahal dute: gizona zer den jakin 
nahi zuen lehoinari bala sartu zion gizonak bekokian 
Sébillot-en bertsioan (1968c (1904): 63), eta Azkuerenean 
(1966 (1942): 228) kurrika handiez oratu zion sudurretik.  

Polbora hestuki lotua da suzko armei, eta balarik gabe 
ere erabiltzen ahal da, Altzai Azalegiko herensugea 
lehertarazteko, adibidez (Cerquand, 1986: 94-97). Orozkon 
suzko armak eta polbora baliokideak dira eta izaki mitikoen 
bukaeran aipatzen dira: Galdakanoko polbora lantegia egin 
zenetik ez ei dela gehiago laminarik eta holangorik. Gauza 
bera esaten dute Zornotzako inguruetan Eibarko armei buruz.  
 
 
XXI. A. 2. Aiztoak, iltzeak, orratzak, arantzak 
 

Gauza sorginduak zuzenki ez ikutzeko iltzedun makila 
baliatzen dute sorginkeriaren kontrako aztiek (Camus, 1988: 
113). Euskal Herrian akuiluak ihardokitzen dio begizkoari 
(Barandiaran, 1984a: 42). Sorginek eta are gehiago sorginduek 
bere burua defendatzeko maiz erabiltzen dituzte burdinezko 
arma-kutunak, bereziki iltzeak:  

 (La) magie du geste (...) fait une très large part aux 
pointes, symboles de force. Les clous percent coeurs, 
photos, cierges. Les fourches se plantent dans les 
substituts des victimes. Bâton clouté pour s'en prendre 
aux charges. La baguette magique qui peut être 
rapprochée des pointes, par sa forme et l'évocation de 
la puissance qu'elle symbolise quitte rarement les 
sorciers. (...) Et, bien sur, le couteau qui perce et 
tranche trouve ses utilisations (Camus, 1988: 150). 

 
Camus-ek punta zorrotzen eta suaren arteko lotura 

sinbolikoa azpimarratzen du, indar bikun hori bikaina 
delakoan sorginetatik libratzeko edo sorginari berari 
erasotzeko: 

 Si les vaches de l'envoûté donnent moins de lait que 
par le passé, c'est parce que le jeteur de sorts 
détourne le lait, en les trayant “à distance” à son 
profit. L'action effectuée sûr le lait va se répercuter 
sur lui, par contagion: lorsque le désenvoûteur plante 
un couteau brûlant dans le lait, le jeteur de sorts est 
censé ressentir la brûlure occasionnée (Camus, 1988: 
212). 
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Arma puntadunak beti dira eragingarriak, tikiak izan 
arren, handien itxurakoak direlako. Zapatariaren eztenak 
berehalako ondorioa izan zuen Josepetako landako sorginen 
kontra. Eta ez bakarrik Orozkon; zapatariek horrelako 
kondairetan daukaten protagonismoa beren mini-armatik heldu 
ote da, edo zapatatik? Bietatik menturaz. 

Orratza berebiziko erremedioa da hodeiaren kontra, 
zapata bezala Orozkon. Orohar, edozein armaz zauri daiteke 
ekaitza: 

 Les Yucarés de l'est du Pérou menacent de leurs flèches 
le dieu du tonnerre et le défient quand il tonne. (...) 
De même on a vu les Kazans de Bornéo saisir leur épées 
en entendant un coup de tonnerre, dans le but d'éloigner 
le démon  qui en est la cause (Frazer, 1981 (1911): 268 
eta 838). 

 
Alpeetan berdintsu egiten zuten. Kanpaiak lagundurik, 

aurre egiten zion ekaitzari apezak, eskuetan errosarioa, 
igitaia eta pioleta zituela; elausoa konjuratzeko eta 
geldiarazteko ere aiztoa botatzen zen (Abry, 1988): “Ces 
objets, en particulier les objets tranchants sont utilisés de 
longue date pour se protéger contre les esprits”. Ez 
arriskurik gabe, batzuetan erabiltzailea etxera itzuli eta 
hiltzen baitzen. Armak hartzea hil ala biziko borrokan 
sartzea da.  

Ekaitzaren kontra bezala, beste elementu oldartsuen 
aurrean balio du orratzak. Euskal Herriko “Hiru uhainak” 
ipuinean horixe bota dio arrantzaleak uhain gaiztoari eta 
horrela desegin du Barandiaranen bertsioan (1960: 98); 
Vinsonenean (1883: 20) harpoiak betetzen du funtzio bera.  
 

Seguraski printzipio beretik hartzen dute indarra 
landare arantzadunek. Elorria da horietan ospetsuena eta 
edozein sorginkeriaren kontra balio du: Tirol-en, ateetan 
ezartzen dute Walpurgis gauean sorginetatik babesteko 
(Frazer, 1983b (1911): 517). Gure artean leku hauta du 
Donibaneko belarren artean: Azkuek (1959 (1935): 293-310) eta 
Garmendia Larrañagak (1987) aipatzen du haren erabilera, 
ihurtziritik begiratzeko, besteak beste. Frantzian ere 
hainbat gauzatarako ona da baina bereziki ekaitzen kontra:   

 Cette immunité (contre l'orage ...) est attribuée plus 
généralement à l'épine blanche; en certaines contrées, 
comme en Haute Bretagne, on croit même que l'on peut en 
toute sécurité s'abriter sous ses branches pendant les 
orages. Elle possède ce privilège parce qu'elle a 
couronné le Sauveur à la Passion. En Gascogne, la prière 
contre le tonnerre débute par ces mots: “La Vierge Marie 
/ S'est endormie / Sous un aubépin / Depuis le soir 
jusqu'au matin”...   
 Aux environs de Dinan, quelques personnes disent que 
l'aubépine protège, parce qu'elle a ses racines en 
enfer, et que le diable qui produit le tonnerre, ne veut 
pas qu'il tombe sur un de ses arbres (Sébillot, 1968c 
(1904): 381). 

 
Ama Birginarena zein deabruarena izan, elorrian ere 

aurkitzen dugu aurkakoen batasuna. Orozkon, urritz, lizar, 
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erramu eta argizari bedeinkatuekin batera erabiltzen dute: 
elorri-arantzazko gurutzeak ezartzen dituzte soroetan 
barazuzatik begiratzeko (Donibane, “Ospakizunak” XI. kap), 
eta Sofiren Hodeia bedeinkatu-an elizako arantzazko 
itxituraraino heldu ziren ahuntz hodeiegileak, handik aurrera 
ezin pasatuz edo. Menturaz ekaitzaren konjuruan zeregina 
duten santutegi zenbaiten izena ez da zentzugabea: Gipuzkoako 
Aranzazu, Lapurdi Ainhoako Arantza.  

Elorria ez da hargatik gaitzen kontrako babesle bakarra. 
Donibane-xortetan beste belarrak ere erabiltzen dira 
(Garmendia Larrañaga, 1987), haietarik batzuk arantzadunak 
edo puntadunak, hala nola arrosak eta ezpata-landareak: iris 
leku batzuetan, gladiolus besteetan, beti ezpataren itxura 
eta izenekoak. Nafarroan (Satrustegi, 1980: 75), elorri zuria 
eta alkakaratsa (basarrosa) ezartzen dituzte atean 
ihurtziriaren kontra; sorginen kontra eguzkilorea ipintzen 
dute, haren puntak kontatzen denbora pasa dezaten, diotenez, 
baina menturaz punta horiek ziztagarriak direlako eta 
landarea eguzki irudikoa delako. Donibaneko suetan landare 
arantzadunak erretzen dira maizetan, Orozkon hasteko (matak, 
dio Santosek) eta beste hainbat lekutan (Garmendia Larrañaga 
1987 II). 
 
 
XXI. A. 3. Burdina eta laborantzako tresnak 
 

Altzaiko herensugea lehertarazteko polbora erabili zuten 
bezala, Gavarnie-koari burdin goritua eman zioten jaten 
(Webster, 1887: 20; Ravier, 1986: 85). Su gabeko burdina ere 
izaki mitikoen etsai zaharra da, eta etsaigoa armeetatik 
datorkiolakoan, haien artean sartu dut. Izan ere, burdinezko 
kasik edozein tresna hartzen ahal da arma gisa eta 
laborantzako tresnek betetzen dute ezpaten eginkizuna 
matxinaden irudi klasikoetan. Orozkon, laiek zituzten Jentil 
bahitzaileak garaitu Santosen bertsioan, tresna moduan 
erabiliak horma botatzeko.  

Laborantzako tresnek, lurrean sartzean, Ama-Lurraren 
gorpua zauritzen duten sinestea bada hainbat erligiotan. 
Indiako Baiga-ek “considèrent comme un péché de "déchirer le 
sein de leur mère avec la charrue"“ (Eliade, 1975 (1949): 
213). Ipar Amerikako “Sudur-Zulatu”en tribuko Wowoka profetak 
erligio sinkretiko bat predikatu zuen 1850 inguruan, eta hitz 
ospetsu hauetaz erantzun zien Whashington-tik zetozkion 
aginduei: 

 Vous me demandez de labourer le sol. Me faut-il donc 
prendre un couteau et fendre le sein de ma mère. Lorsque 
je mourrai ma mère ne me donnera pas le repos dans son 
sein (Radin, 1980: 291). 

 
Lamina ktonikoak beren egoitzatik ateratzeko eta 

galtzeko laborantzako tresnak erabiliko dituzte Zeberion, 
laster ikusiko denez. Frazer-en ustez, burdinetik heldu da 
laborantzako tresnen eragina, eta horri buruzko sineste 
zenbait aipatzen du: 

 Les pluies exceptionnelles qui suivirent l'arpentage 
des îles Nicobar par les Anglais dans l'hiver de 1886-
1887 furent imputées par les autochtones alarmés au 
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courroux des esprits, irrités par les théodolites et 
tous les instruments étranges qu'on avait placés dans 
leurs grottes favorites. (...) 
 Comme l'introduction des charrues à soc de fer fut 
suivie en Pologne par une série de mauvaises récoltes, 
les fermiers l'attribuèrent à ces socs, et les 
abandonnèrent pour revenir aux anciens socs en bois. 
(...) 
 La défaveur où les dieux et leur serviteurs tiennent le 
fer a un autre aspect (...) : on peut employer le fer 
pour bannir les fantômes ou d'autres esprits dangereux. 
Ainsi, dans les Hautes-terres d'Ecosse,le grand moyen de 
défense contre la race des elfes est-il le fer, ou mieux 
encore, l'acier. Ce métal, sous quelque forme qu'il se 
trouve, épée, couteau, canon de fusil, etc. est tout-
puissant pour cet effet. Chaque fois qu'on pénètre dans 
la demeure d'une fée, il faut songer à enfoncer un objet 
acéré, un couteau, une aiguille, ou un hameçon, dans la 
porte; les elfes ne pourront pas ainsi fermer la porte 
et vous empêcher de ressortir. (...) Un couteau ou un 
clou dans votre poche suffit pour arrêter les fées; 
elles ne vous enlèveront pas la nuit. Des clous au-
devant du lit protègent, contre les elfes, les femmes en 
couches et leurs bébés; mais pour en être bien sûr, il 
vaut mieux mettre un fer à repasser sous le lit, et la 
faucille à la fenêtre. (...) Au Maroc, on regarde le fer 
comme un grand moyen de protection contre les démons; 
aussi est-ce l'usage de placer un couteau ou un poignard 
sous l'oreiller d'un malade (Frazer, 1981 (1911): 617-
619). 

 
Printzipio berari jarraituz, metalezko zatitxo bat edo 

txanpon bat ezartzen da txitan dagoen oilolokaren azpian, 
ihurtziriak arraultzak gal ez ditzan.   

 
 
 
 
XXI. B. Sua eta Donibaneko erritoak 
 
 

Sua berez zaurigarria da, armei lotua izan gabe ere. 
Hemen haren alderdi sinboliko eta magikoen erabilpenari 
begiratuko diogu, baina ezaugarri naturalei lotua direla 
ahantzi gabe: ustezko sorginak egiazki erreak izan dira, eta 
Donibane erritoetan sinbolikoki eta irudian erretzen 
direnean, sua hilgarria dela gogorarazten da. 
  Bi sinbolo nagusietan azaltzen da suaren balio baikorra. 
Batetik elementu ernagarria da, maskulinitateari lotua: 
horrelakoak dira Izpiritu Santuaren sugarrak eta tipo bereko 
irudiak; baliteke ahal hori baliatu nahi izatea lurrean 
hautsa botatzen denean. Bestetik, sua suntsitzailea da, eta 
horregatik erabil daiteke arma gisa. Zentzu hori ematen 
zaiola gehien bat salatzen dute berriemaileek emandako 
testuek.  
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Biziki ugaria da suaz mintzo den literatura 
etnografikoa. Frazer-ek (1984 (1911): 66-200) ehun eta 
hogeita hamar orrialde idatzi ditu su profilaktikoei buruz, 
pizten diren garaiaren arabera sailkatuz: Garizuma, Pazko, 
maiatzaren leheneko gau (Walpurgis), Donibane gau, Domu Santu 
eta Gabon gauekoak; horiez gain, izurritea zenean egiten 
ziren “miseriako suak”, gaitza urruntzeko xedean. Frantziako 
Beauce eskualdean jende eta landareen emankortasuna zaintzeko 
eskatzen zieten Garizumako suei, kopla hauen bidez: “Brûlez 
torches pour ces vignes, pour ce blé; brûlez torches pour les 
filles à marier”. Tirol-en, Walpurgis gaueko sorginak 
uxatzeko, elorria ezartzen zuten ataburuan, eta kanpai hotsa, 
zaratak eta tiroak egiten zituzten suekin batera, “garia 
bahean eta goldea lurrean” kantatuz. Alemanian Pazko suaren 
ikatza atxikitzen zuten etxea eta soroak ihurtziritik 
babesteko eta gorrina urruntzeko. Gales-en sorginen kontra 
pizten zituzten maiatzeko eta Donibaneko suak, XVI. mendean.  

Europako beste eskualdeetan bezala, askotan egiten dira 
Orozkon su erritualak, hiru aldiz behintzat: Gabon gaua-n, 
Kanporamartxo-n eta Donibane bezperan (“Ospakizunak” XI. 
kap). Santosek esanda badakigu Gaboneko sua berezia zela, gau 
hartan enbor hoberena erretzen zela. Baina inork ez dit 
aipatu enbor horren ikatza sendagarria edo babeslea denik. 
Alta, hala izan da Euskal Herriko leku askotan (Barandiaran, 
1973a: 48), eta pentsatzekoa da Orozkon ere horretarako 
erabili dutela, ogiaz egin duten bezala. Gaboneko ogia, 
preseski, ekaitzaren kontrakoa da Jurretan (Barandiaran, 
1973a: 50).  
 

Donibane bezperako erritoek garrantzia handia zuten 
Orozkon, berriemaileek diotenez lurraren emankortasuna 
segurtatzen zuten. Etxe aurrean sua piztu ezezik, soro 
guztietara joaten ziren zuzi izetuak eskuetan, gurutzeak 
ipintzera, eta batzuetan etxejaunak berak egiten zuen: 
Santosen etxean ez zion beste inori uzten betebehar hori; eta 
Mariren etxean, aitak prestatzen zituen gurutzeak, nahiz eta 
umeek egin soro guztietako ingurua.  

Zuziak erabiltzeko ohidura oso zabaldua da Frantzian, 
Van-Gennep-ek erakusten duenez. Alford ere zitatzen du (1949: 
1924): “En Basse Navarre le maître de la maison court un 
brandon allumé à la main dans autant de ses champs qu'il peut 
avant extinction”. Barandiaranek (1984a: 50) Larrabezuan jaso 
du usadio bera; baina Euskal Herriko lekukotasun guti atxeman 
dut horri buruz.  
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XXI. B. 1. Sua, sorginak eta herensugea 
 

 Zuzi piztuak eskuetan, “apoak eta sugeak erre, artoak 
eta gariak kaxan gorde” kantatzen zuten Orozkon, eta etxe 
aurreko suetan sorgin itxura bat erretzen zuten. Koplek eta 
sorgin erreek erakusten dute izaki kaltegarriak suntsitzeko 
egiten zela sua. Emankortasuna negatiboki pentsatua da, 
sorginek galerazi ezik lortzen dena, eta sorginekin zerikusia 
duten piztiak kalitu nahi dira. Europan zehar Donibanen edo 
urteko beste garaietan egiten ziren suek eta zuziek xede bera 
zuten: jende, abere eta lurraren osasunaren aurkakoak 
akabatzea. 
  Kaltegarrien artean ekaitza dugu, eta hartatik babesteko 
xedea dute Donibaneko erritoek. Zuziekin batera gurutzeak 
eramaten dira soroetara; erritoa kristianizatua izan da, 
baina hasierako indarra sutik zetorkiola usteko arrazoinak 
badira. Frantzian (Van-Gennep, 1949: 1421 eta 1624) ziri 
bedeinkatuak ezartzen zituzten landetan, eta leku batzuetan 
ez ziren bedeinkatuak baizik eta Donibaneko suan keztuak:  

 Les laboureurs flambaient de même une baguette de 
coudrier qu'ils plantaient dans leurs champs afin de les 
préserver de l'orage et de faire pousser le chanvre 
aussi haut que la baguette. (...) Il en est de même des 
tisons, braises et charbons, (...) dont l'emploi magique 
doit être considéré comme universel dans les régions à 
feux de la Saint-Jean. Leur attribution la plus 
fréquente est de garantir de la foudre, ou feu du ciel, 
et des incendies ordinaires, par suite d'un raisonnement 
analogique: ce reste (pars pro toto) d'un feu considéré 
comme sacré annule les autres feux ou leur effets 
malfaisants (Van-Gennep, 1949: 1880). 

 
 

Suak, beraz, bedeinkazioa balio du, eta seguraski 
gurutzeek hartu dute zaharo keztuen lekua; sua eta gurutzea 
batzen ditu erritoak, erligio zaharraren eta berriaren 
indarrak bilduz.  

Herensuge ortzegilearen kontra sua pizten zela ikusi 
dugu “Ekaitzegileak” XVIII. kapituluan: Belgikako Maspelaer 
herrian, Termonde ondoan, herensugeak ohiltzeko egiten 
zituzten udako solstizioko suak (Frazer, 1984 (1911): 115). 
Aspaldiko gauza dela diosku Van Gennep-ek, testu zahar bat 
azalduz: 
 

 Jean de Beleth, qui publia son Tractatus en 1165 et, 
selon une doctrine courante à cette époque, mit les feux 
de la Saint-Jean en relation avec les dragons qui 
infestaient l'air pendant l'été, nageaient dans les 
eaux, se promenaient par terre et laissaient tomber leur 
sperme dans les puits et les eaux courantes, d'où une 
année néfaste: c'est pourquoi il convenait de faire un 
feu avec des os dont la fumée chasserait ces sales 
bêtes. (...) Le folklore français ignore ces croyances 
concernant les dragons depuis le XVIe siècle (Van 
Gennep, 1949: 1815). 
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Alabaina, suaren asmo suntsitzaileari ñabardura zerbait 
gaineratu behar zaizkio, haren printzipio eraginkorra 
zehazteko. Lurrean egiten diren suek helburu propiziatorioa 
ere izan dezakete, zeruko suaren irudia diren ber. Lastozko 
pollez egindako biribilketetan, Santosek deskribitzen dituen 
bezala, Anderearen itxura igartzen da; “Ekaitzegileak” XVIII. 
kapituluan ikusi dugu Bavierako zuzi eta suzko gurpilei 
dragoi antza hartzen zietela. Suek, beraz, bi helburu 
zituzten goiko suaren eretzean, uxatzea eta gogatzea, eta 
biek ez dute elkar baztertzen. Antzekoak antzekoa sendatzen 
duen printzipio homeopatikoa bada mitologian ere, gure kasuan 
mekanismoa honek bideratua: lurreko sua zerukoaren erremedio 
dateke, bata ez baitzaio bere antzekoari erasotzen. 
Oinaztarri deitzen diren harrizko aizkorak oinazetik babesten 
du (Barandiaran, 1973b: 488), menturaz ihurtziriak ez 
duelakoan bere kontra egingo. Printzipio beragatik 
herensugearen odola ongarri bikaina da (Frazer, 1981 (1911): 
358).  
 
 
XXI. B. 2. Kea eta zapatak 
 

Suaren ahal suntsitzailearekin batera kearen bertute 
desinfektagarria azaltzen zaigu hainbat erabileratan. 
Soroetan erabiltzen ziren zuzi piztuen (“brandons mobiles”) 
eragina ketik zetorkeen Van-Gennep-en ustez (1949: 1906).  

 La coutume combine donc la magie et la science, car 
l'effet destructeur des flammes et de la fumée, surtout 
de la paille, est réel, alors que la formule récitée est 
une incantation fondée sur la puissance du verbe. Les 
fumigations à elles seules ont d'ailleurs aussi une 
action magique, admise dans l'antiquité classique. (...) 
On disait: “Brandons empêchent nielles et chardons”. En 
Sologne: “Brandons brûlez - Par ces vignes par ces prés 
- Sortez petits mulots des blés - Allez-vous en dans les 
bois fouiller - S'il vient un prêtre - Donnez-lui des 
guêtres - S'il vient un capucin - Donnez-lui un quart de 
pain - S'il vient un grand larron - Donnez-lui cent 
coups de bâton”... “Sortez, sortez mulots - Ou je vais 
vous brûler les crocs - Quittez, quittez ces blés - 
Allez, vous trouverez - Dans la cave du curé - Plus à 
boire qu'à manger”... “Taupes et mulots - Sortez de 
l'enclos - Allez chez le curé - Beurre et lait vous y 
trouverez - Tout à planté” (Van-Gennep, 1947: 1034-
1042). 

 
Kea eta sua bereztezinak dira eta batak bestea balio du:  

   La qualité des combustibles doit donner soit de belles 
flammes vives qu'on puisse voir de loin, soit au 
contraire beaucoup de fumée dans le but magique 
d'enfumer objets, personnes, animaux à des fins 
prophylactiques. Ainsi s'explique l'emploi de goudron ou 
“fû d'os” qui dégagent une odeur nauséabonde pour 
écarter les mauvaises influences, y compris les 
sorciers. Dans certains cas la fumée a pour but de faire 
tomber la pluie, par magie imitative (Van-Gennep, 1947: 
1034). 
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 Nombreux sont les auteurs qui parlent de fumer les gens 
ou les animaux, et même des plantes diverses, (...) 
opération dont le sens général, apotropaïque est connu 
(Van Gennep, 1949: 1863). 

 
Orozkon zapata zaharrak erretzen zituzten ogigaztaiak 

zein apo eta sugeak uxatzeko, Marik eta Santosek diotenez 
(“Ospakizunak” XI. kap). Itxuraz, hiru pizti horiek 
asimilatuak dira, erbinudeek sugeek bezala “beneno handia 
eukiela” uste baitzuten. Zeanurin antzeko usadioa jaso du 
Azkuek:  
   Axuriari ogigazteak ikutu ez dagion, abarka zaharrak 

kortan erre eta ganera ogia eta gaztaia orma zuloetan 
eta kutunean axuriari ipintzen jakoz (Azkue, 1959 
(1935): 45). 

 
Santosek uste du kearen usain higuingarrian datzala 

zapata erreen eragina; horregatik, edozein goma erretzeak ere 
berdin balio izan dezake. Haren etxean bortzegi iltzedunak 
erretzen ziren; burdinezko iltzeek kearen bertutea indartzen 
ote? Zapata ere arma gisa erabiltzen dela ikusi dugu Hodeia 
bedeinkatu kondairetan eta funtzio bera du Afrikako bereber 
kulturan: begizkoa uxatzeko sandalia zahar bat zintzilikatzen 
dute tuaregek oihal etxolako hagan (Lhote, 1984: 205). 
Menturaz zapataren ahal horrek ere areagotzen du kearena.  
 

Dena den, zapatak erretzea aho biko arma ez ote den 
galdetzen dio Marik bere buruari, gauza horietan ez duela-eta 
sinesten: “Nik ez dakit (abarkak erreta ogigaztaia) joaten 
bazan edo ez. Nork daki hori? Edo gehiago etorri, igual... Ez 
da egia?” Berriro ere egiaztatzen da jadanik topiko dena: 
errito berak ondorio kontrajarriak izan ditzakeela. Erremedio 
bikoitzaren beldur edo, Luiaondon uste dute “ez ei direla 
zapatak erre behar, erbinudeak hasarratzen direlako”: bake 
eman behar zaie haien kolera ekiditeko. Orozkoko Santosek ere 
uste du ogigaztaiak mendekiusak direla, erasotzen zaienari 
jazartzen zaizkiola, baita txerriak hil ere, esate baterako. 
Ogigaztai kaltegarrien eretzean bi joera kontrajarriak har 
daitezke, beraz: uxatzea edo ekiditea.  
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XXI. C. Eguna eta argia  
 

  
Arma fisikoetatik arma sinbolikoetara lerratu gara 

emeki-emeki. Argia egunarekin lotzen da bereziki, baita 
suarekin ere, eta haiek letxe parte-txarrekoen eta gauekoen 
kontrako arma bikaina da; ez da berez zaurigarria eta 
sinboloetatik hartzen du indarra, eremu Euro-Asiatikoan 
dagoen gure zibilizazioko sinboloetatik, noski. Badakigu 
kultura hauetan gaua baino areago eguna baliostatzen duen 
printzipioa dela nagusia, monopolioa ez badu ere. Horren 
arabera, Orozkon ere ez dira fidatzekoak “gauezko” izakiak, 
eta bai haien aurkako diren egunaren irudiak. Arma horien 
ibilmodua ulertzea ez zaigu batere zaila, guretzat axioma 
diren sinboloetan oinarritua baita, euskal tradizioaren irudi 
sistemaren barnean.  

Egun argiaren ardatzaren inguruan sinbolo konstelazio 
handi bat txertatzen da; eta beste multzoetatik datozen 
elementu isomorfoek ere beren esanahia gaineratzen diote 
argiarenari.  

Goizargia da egunaren mamia eta muina, gaua hurbil 
duelako eta haren garaile delakoan. Goizaldea da, beraz, 
egunaren alde eraginkorrena, eta haren sinboloak, goizeko 
oilarra eta kanpaiak, arma baliotsuenak. Haietaz zer esaten 
duten Orozkon jadanik ikusia dugu, bereziki “Urten” eta 
“Eraikitzaileak” XVIII. kapituluetan. Hemen haien sinbologian 
sakonduko dugu, beste herrialdeetakoekin alderatuz. 
 
 
XXI. C. 1. Eguzkia eta Donibane eguna 

 
Donibaneko suak batez ere armatzat hartuak direla 

adierazten dute etnografiako testuek. Hargatik, eguzkia 
gurtzeko egiten direla entzuten da askotan. Ez da dudarik 
ekaina ekiaren hila dela, 23ko ospakizunak solstizioan egiten 
direla eta Euskal Herriko leku batzuetan goiz hartan eguzkiak 
dantza egiten duela esaten dela. Osterantzean ez da 
eguzkiaren azalpenik aurkitzen Donibaneko erritoetan, nik 
dakidanez. Naturaren elementuek egun hartan duten bertutea 
goresten da: ura, sua eta landareak dira esplizitoki 
aipatuak, eta ez eguzkia bera. Donibaneko indarra, bestalde, 
ez da bakarrik onerako, txarrerako ere bai: gau hartan, 
Walpurgis-koan letxe, erruz eta libre ibiltzen dira sorginak 
beren magia kaltegarria egiteko belarrak biltzen edo sabatoko 
bidean (Frazer, 1984 (1911): 239).  

Argia bezala, gauekoen kontrako arma indartsua da 
eguzkia Euskal Herriko tradizioan. Baina ez solstiziokoa, 
egunekoa baizik, gauari oposatzen zaiona eta ez neguari 
oposatzen zaiona. Lehena mito anitzetan agertzen da eta 
egunaren ezaugarri sinboliko bera dauka: laminen kaltetik 
begiratzen du Cerquand-ek (1986 (1874): 12) bildu kondaira 
batean. Bigarrenari buruz, aldiz, berri handirik ez, non ez 
den interpretatzen hura dela Donibaneko errito guztien zioa. 
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XXI. C. 2. Kandela  
 

Kandela sua eta argia da aldi berean. Eguneko argiari 
lotua aurkitu dugu “Kastrejanako zubia”n (Barandiaran 1973a: 
459).  Askotan bedeinkazioaren indarra gaineratzen zaio eta 
orduan ekaitzaren kontra erabiltzen da: hodeia zekarrenean 
pizteko eukiten zuen Marik, eta Angelak esan duenez, tanto 
bat ezartzen zen soroetara eroaten ziren gurutzeetan 
(Donibane, “Ospakizunak” XI. kap). Antzeko usadioak aurkitu 
ditu Azkuek Euskal Herrian zehar (1959 (1935): 178-179): 
ortzitik babesteko kandela pizten zen, eta ezko bedeinkatua 
isurtzen zen etxeko atean, abereen gainean eta jendeen buruan 
edo jantzietan.  

Kandela bedeinkatuak estolaren edo brebiarioaren bertute 
bera du Sorgin Zuloko beleak kondairetan; ekaitzegileen 
kontra hain da ona, negar denmendrenak ere hesten baitie 
harpeko atea: harreman metonimikoaren bidez ezkoari kutsatzen 
zaio kandela piztuaren bertutea. Baina arma magiko hau ere 
bikoitza eta aho bikoa dela ikusi ahal izan dugu: 
ekaitzegileak kanpoan daudela hesten bazaie zuloa, kandela 
ezarri duenak jasan behar ditu ondorioak, heriotza batzuetan. 
  
 
 
XXI. C. 3. Oilarraren kukurruka 
 

“Eraikitzaileak” XX. kapituluan azaldu da jadanik nola 
oilarrak gauekoak uxatzen dituen, eta sinboloa zaharra dela, 
aintzineko Iran-en jadanik aurkitzen dena:  

 Suivant une idée fort ancienne, puisqu'on en trouve des 
traces dans l'Avesta où le chant du coq accompagne la 
fuite des démons, la voix de cet oiseau a le pouvoir de 
mettre fin aux enchantements et de chasser les esprits 
de la nuit (Sébillot, 1968c (1904): 223).  

 
 Le mazdéisme assimile le soleil à un coq qui annonce le 
lever du jour, et nos clochers chrétiens portent encore 
cet oiseau qui symbolise la vigilance de l'âme en 
attendant la venue de l'Esprit, la naissance de la 
Grande Aurore. C'est donc ici la puissance bienfaisante 
du soleil levant, du soleil victorieux de la nuit qui 
est magnifiée (Durand, 1969: 167). 
 

 
Frantziako Erdi Aroko Roman de Renart-en oilarrari 

ematen zion izenak, “Chanteclair”, ongi adierazten du haren 
kantua argiari lotua dela. “Post hoc, ergo propter hoc” 
arrazoibidean oinarritua da metonimia: aldiberekotasunezko 
harremana kausa-ondoriozkoa bihurtu da, jadanik XVI. mendean 
kontatzen zen ipuin batek adierazten duenez: 

 Un garçon fait fortune grâce à son coq, avec lequel il 
arrive dans une contrée où cet oiseau est inconnu; les 
habitants qui vont chercher le jour avec des charrettes 
l'achètent fort cher à son possesseur quand ils sont 
convaincus que le jour arrive dès qu'il a chanté 
(Sébillot, 1968c (1904): 253). 
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Baina horiek guztiak gora behera, oilarra ere bikoitza 
da, haren kukurruak ez ditu beti argiaren ondorioa ekartzen 
eta, alderantziz, gauezkoak uxatu gabe jendea engainatzen du 
eguna etorri dela sinestaraziz (Gauez bidean, “Agerpenak” IV. 
kap).  

Goizargiaren irudiarekin batera hegaztiaren esanahi 
baikorra dauka oilarrak. Hegala bera argiaren sinboloarekin 
bat datorrela ohartarazten du Durand-ek, biak konstelazio 
berekoak direlarik: 

 Bachelard esquisse une “ptéropsychologie” où convergent 
l'aile, l'élévation, la flèche, la pureté et la lumière 
(Durand: 1969: 145).  

 
Hegalen garrantzia ez dela ahantzia erakutsi dute 

Deabruaren zubia-ren hainbat bertsiok, usu aipatzen 
baitituzte haien zafladak, bai eta arma indartsua den 
liburuarekin parekatu ere, Sofik egiten duen bezala.  
 
 
XXI. C. 4. Kanpaiak 
 

“Albakoak” deitzen diete Orozkon goizeko kanpaiei 
(Abemarietakoak, “Agerpenak” IV. kap.) eta oilarraren 
eginkizun ber-bera dute, eguna iragartzea: ez dira debalde 
biok elkarrekin egoten eliz dorreetan. Albakoei egunak ematen 
diela bertutea argi eta garbi agertzen da, arratsekoek 
egunaren indarraren bukaera markatzen baitute, parte-
txarrekoak aske ibiltzen utziz. Baina itxuraz edozein 
ordutako kanpaiak goizekoen “argitasuna” atxikitzen du. 
Horixe iradokitzen dute gorago azaldu dudan Cerquand-en 
bildumako (1986 (1874): 12) bi kondairek: batean eguzki 
izpiak salbatu du artzain bat laminatik; bestean, Salbatoreko 
zeinuaren hotsak artzain bat basajaunetik. 

Kanpaiak ur bedeinkatu, zapata edo orratzarekin batera 
erabiltzen badira Hodeia bedeinkatu kondairetan, bakarrik ere 
indar nahikoa dutela ikusi dugu Bazkazan eta Oilarandoiko 
erritoetan (“Ekaitzegileak” XVIII. kap), Oihartzunen eta 
Soraluzen bezala (Barandiaran, 1961: 86). Gasteizko 
katedraleko kanpaiak inskripzio hau darama: “Huid elementos 
del rayo y de la tempestad”.  

Muskerraren ausiki tinkoa askarazteko bide bakarra omen 
dira kanpaiak, Barandiaranek (1961: 86) Markinan, Ataunen, 
Usurbilen, Funesen, Durangon eta Bedian jaso duenez, eta nik 
Luiaondon entzun dudanez. Muskerra herensugearen miniatura 
izanik, baliteke lotuak izatea ekaitzaren eta muskerraren 
aurkako baliabideek. 

Donibaneko erritoetan leku handia dute kanpaiek; 
sorginen eta ekaitzaren kontrako borrokaren testuinguruan 
jotzen ziren (Van-Gennep, 1949: 1816), eta jadanik XVI. 
mendean dokumentatua da ohidura, Martin d'Arles-en Tractatus 
de Superstitionibus liburuan. Kristau mundu guztian zabaldua 
da usadioa: Thompson-en D 2141.1.1 motiboan aurkitzen dugu, 
“Church bell rung as protection against storm”; Van-Gennep-ek 
(1947: 1214) dioenez, “les cloches sont populairement 
regardées partout en France comme puissantes contre les 
orages et la foudre et surtout la grêle”; batzuen 
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inskripzioek ekaitzaren kontrako ahala aipatzen dute 
(Sébillot, 1968c (1904): 142).  

Argia ezezik, arrabotsa ere dateke kanpaien printzipio 
eraginkorra: Provence-ko Ventoux mendiko santutegi batean 
adarrak eta turutak aurkitu dituzte eta, Van-Gennep-ek ustez 
(1951: 2150) ez dira eskaintzak, baina haizea (mistrala) 
ohiltzeko tresnak. Lehen kanpaiak Hallstat garaikoak dira, 
elizak askoz geroago erabili zituen:  

 C'est au VIIe qu'on rencontre d'abord dans les 
monastères des cloches fixes et au VIIIe qu'on construit 
des clochers destinés à les abriter (Van Gennep, 1947: 
1209).   

 
 

Laburbilduz, kanpaiak arrabotsari esker dirateke 
indartsuak, baina goizean jotzen direlarik egunaren 
sinbologia bildu dute. Elizaren eskutik hedatuz gero, kristau 
talisman bilakatu dira eta erligio berriaren bertutea 
eskuratu. 
 
 
 
XXI. D. Landareak eta ura 
 
 

Belarrei eta urari ere gaineratu die Elizak 
bedeinkazioa, eta haien bertutea bermatu du, ez sortu baina. 
Ur bedeinkatua askotan erabiltzen da, hodeia bedeinkatzeko 
edo soroetan, besteak beste. Erramu Eguneko ereinotza bezala 
Donibaneko belarrak eramaten dira bedeinkatzera hainbat 
lekutan, nahiz eta gehienetan nahikoa den egun hartan bildu 
izana. Ostera, ura bezala berez izan daitezke eraginkorrak 
landareak, gorago ikusi ditugun lizar edo elorri zuriaren 
antzera. Orozkon, abereak begizkotik begiratzeko begibedarra 
ezartzen zieten uztarrian feriara eroaten zituztenean 
(Barandiaran, 1984a: 106). Goyok esandako kondairan (Lamina 
bisitan), laminek ezin dute oreganoa jasan. Haien erasoak 
ekiditeko apioa eta erruda ere ei ziren onak (Barandiaran, 
1984a: 105). Belarren eragina hain izan daiteke handia, haden 
desagertzea ere ekar baitezake: Sébillot-ek (1968a (1904): 
453) kontatzen du Aostako jendeek miluz pozoindu zutela hadek 
lapurtzen zuten ogia, eta geroztik ihes egin zutela. 

Ura sinbolo anizkor eta aberatsa da. Alderdi oso ezkorra 
izaten du naturaz kutsatua eta bedeinkatu gabe denean, 
“Eraikitzaileak” XX. kapituluan ikusi dugunez. Hilgarria ere 
da, hileko odolari eta denboraren iragaiteari lotua delarik:  

 La première qualité de l'eau sombre est son caractère 
héraclitéen, L'eau sombre est “devenir hydrique”. L'eau 
qui s'écoule est amère invitation au voyage sans retour 
(Durand, 1969: 104). 
 
Baina orain beste uraren alderdi bat aztertuko dugu, 

biziemailea, garbitzailea, sendagarria. Eite honekin du 
zerikusia arma edo sendagailu gisa erabiltzen denean.  

 Bachelard signale la répugnance spontanée pour l'eau 
souillée et la “valeur inconsciente attachée à l'eau 
pure”. (...) (C'est) en tant que limpidité antithétique 
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que certaines eaux jouent un rôle purificateur. (...) 
Cette eau lustrale a d'emblée une valeur morale: elle 
n'agit pas par lavage quantitatif, mais devient la 
substance même de la pureté, quelques gouttes d'eau 
suffisent à purifier le monde (Durand, 1969: 194). 

 
 
XXI. D. 1. Donibaneko ura 
 

Ur aratzena eta garbiena ihintza izanik, harexen onura 
jasoten dute Donibane goizean landarretan dabilenek, Orozkon 
eta toki askotan egiten zutena: osasuna izateko biluzik egin 
behar zela dio Angelak, eta Marik kamisa hutsean eta oinutsik 
(Donibane, “Ospakizunak” XI. kap); eta ihintzaren indarra 
ezezik belarrena ere biltzen zuten, hain segur. Aipatzekoa da 
sineste horren bilakaera, nola naturismo modernoak 
berreskuratu duen eta ez herriko jendeek: buruko mina 
kentzeko botikak hartu orde goizero landarretan oinutsik 
ibiltzea aholkatzen zuen mediku naturistak (Sendagarriak eta 
sendabelarrak), baina eriak ez ziren ados farmakoak 
baztertzeko, nahiz eta erremedio tradizionala  ezaguna izan 
preseski buruko minaren kontra (Garmendia Larrañaga, 1987: 
53)  

Donibaneko urari buruzko sinesteak Euskal Herriko 
hainbat lekutan aurkitu ditu Garmendia Larrañagak (1987 II: 
21, 31, 129). Frazer-ek ere aipatzen ditu: 

 La coutume si répandue de se baigner dans l'eau ou dans 
la rosée, la veille ou le jour de la Saint-Jean, (...) 
est antérieure au christianisme, car elle fut dénoncée 
et prohibée en tant que pratique païenne par Saint 
Augustin (Frazer, 1983a (1911): 343). 

 
Van Gennep-ek dio,  
 Sa vertu spéciale, ou comme disent les Basques, son 
“aparteko birtutia”, se transmet à tout ce qui se 
cueille, à la rosée, aux eaux, aux gestes qu'on 
accomplit (Van Gennep, 1948: 1734). 
  
Donibaneko ura ontsalaz paganoa da, nahiz eta 

kristautasunaz markatua ere bai: Garmendia Larrañagari (1987 
II: 15) esan diotenez, goiz horretako ibai ur guztiak 
bedeinkatuak dira, Donibanek Jesus bataiatu zuelako Jordan 
ibaian. 
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XXI. D. 2. Donibaneko sendabelarrak 
 

Soroetako gurutzeak egiteko edo atetan ezartzeko 
erabiltzen diren landare babesleez gain (elorri, urritz, 
erramu, lizar) Donibane goizean sendabelarrak biltzen ziren. 
Marik eta Angelak diotenez ez lirateke armak erremedioak 
baizik, baina bien arteko muga ez da argia: erremedioek duten 
balioa ez ote datorkie arma izatetik? Orain arte aipatutako 
profilaktiko guztiak arma edo babesgailuak izan baitira, 
pentsatzeko da erremedioen printzipio eragilea magikoa dela 
farmakologiko baino areago. Belarrek gaitzegileetatik 
babestuko lukete orduan, eritasunak ez direlakoan naturalak, 
norbaitek nahitara emanak baizik: “Ahal magikoak” XVI. 
kapituluan ikusi dugu sorginak direla gaitz askoren iturria.  

Armak edo farmako, erabiltzaileek berek ez dute 
trenkatzeko beharrik, biak ez baitira eskluienteak. Beti ere 
Donibaneko landareak magikoak direla ez da dudarik; Garmendia 
Larrañagak jaso duen informazioaren arabera (1987: 11) “belar 
on” horiek berdin balio dute gaixoak sendatzeko, hilotzak 
garbitzeko, ortziaren kontra eta leku batzuetan Anbotoko 
Anderea uxatzeko. Frantzian ere berdin erabiliak dira 
ortziaren kontra zein urdaileko minaren kontra, eta Tractatus 
de Supertitionibus liburuan ondoan agertzen dira biak (Van-
Gennep, 1949: 1816). Orohar, edozein kutun ona da eritasunak 
sendatzeko zein eta sorginen arriskuetatik begiratzeko 
(Barandiaran, 1984a: 105).  

Donibaneren indarra landare guztietara zabaltzen da. 
Basalandareak eta zuhaitzak ordu arte hazten eta hobesten 
joaten direla esaten da, eta egun hartan hiltzen (Satrustegi, 
1980: 67); soroetako landareei ere zerbait aldatzen zaie, eta 
Urdiainen hauxe kantatzen zioten gariari: “Orain artean 
belar, hemendik aurrera gari”. Arantzazun “Biba San Juan 
Berde” esaten zuten suaren gainean jauzikan (Garmendia 
Larrañaga 1987 II: 44). Landaretza bere gorenean da Donibane 
garaian. Basoko abereak ere Orozkoko Florenziok esan zuenez: 
neguan makal dira eta, ondorioz, otzanak; San Juanetan, 
aldiz, loditurik eta ezkibel (ikus Lana, elkarlaguntza, 
aberastasuna, “Bizimoduak” XII. kap). 
 
 
  
 
XXI. E. Elizaren indarrak eta apeza 
 
 

Elizak bere arma propioak ekarri dizkio tradizioari, 
nahiz eta gehienetan indar gehi bat ematen die jadanik 
aitzinean erabiltzen zirenei. Ikusi dugunez, gurutzeak berak 
makilaren zentzua atxikitzen du eta Jesusen izenak hitz 
magikoarena. Gutitan aurkituko dugu Elizan soilki oinarrituak 
direnak.  

Estola dateke haietarik bat, baina baliteke hura ere, 
bere formagatik, lokarri gisa eragitea, etsaia estekatzeko 
zentzuan. Supelegorreko beleak tipoko kondairan parte-
txarrentzako zerrailua da, kandela edo liburua bezala. Baina 
beste ezaugarri bitxi bat ere badu estolak: jende arrunten 
begiek ezin ikusi dutena erakusten du eta haren bertutez 
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hodeiaren ahuntzak edo laminak ikus zitzakeen bereterrak 
Hodeia bedeinkatu-an eta Moisesek telebistako antenari 
alderatzen dio. Ikusmen magikoa dakarren tresna da, beraz, 
estola, talisman miresgarria. Liburuak ere antzeko ahala 
ematen duela ikusiko dugu beherexago.  

Baina talismanak ez dira arrisku barikoak: estolari 
heldu ziolako paratu zen kinka larrian monagilua, Sofiren eta 
Etxebarria Ayestaren bertsioetan. Abadeak aitortu zuen 
gehiago kosta zitzaiola bereterra hodeitik defenditzea hodeia 
bera ohiltzea baino. Zerrailua denean ere bikoitza da estola, 
kandela legez, ekaitzegileen hasarrea eta erasoa eragiten 
ditu.  
 

Jazten zaizkien habituek hildakoei erligio kristauaren 
laguntza ekarri behar diete (Kakoerrekan su eta gar, 
“Urten”). Laguntza horren mekanismoa zein den ez da azaldua, 
baina seguraski jantziak ematen duen itxurari lotua zaio: 
frailez jantziko batek fraile irudi du, eta fraile gisa 
ibiltzen dateke beste munduan. Disfraz bat litzateke orduan 
habitua. Baliabide hori jadanik aurkitu dugu izaki mitikoa 
engainatzeko (Lamina zauritua). Baina aldi honetan, habituak 
infrentzuzko ondorioa ere baduela ikusi dugu, hildakoa 
salbatu orde kondena larriagoa  jasanarazten diolarik. 
 

Elizak, eraikuntza edo tenplo gisa, zerikusi handia izan 
zuen Anbotoko Anderearen sortzean: senarrak ateraino eraman 
eta barruan sartzen ezin zuelako jasan, su eta gar airatu zen 
emaztea, eta ekaitzegile bilakatu (Elizara ez). Habituaren 
ondorioarekin parekatu nuen elizarena, harek izaki mitikoa 
sortarazi baitzuen, garaitu ordez.  
 

Apezarena kasu konplexua da, mitologiaren pertsonaia oso 
interesgarria da. Lanean zehar behin baino gehiagotan azaldu 
zaigu haren rol bikoitza eta hemen bakarrik haren ezaugarri 
nagusiak bildu eta oroitaraziko ditut. Heroia da eta biziki 
ahaltsua, elizaren indar magikoaz hornitua: ur bedeinkatua, 
bedeinkazio bera, otoitza, liburua edo estola erabiltzen 
ditu. Deabruen menperatzaile, ekaitzen eta sorginen 
konjuratzaile bikaina, eta hargatik sorgin, familiardun edo 
ekaitzegile. Haren bitartez erakusten da zein hurbil diren 
heroiak eta anti-heroiak, zein erraz pasatzen den batetik 
bestera eta mitologian zein mehea den ona eta gaitzaren 
arteko muga. 
 
XXI. F. Maltzurkeria eta ezinezko betebeharra 
 

Maltzurkeria ez da arma bat, baina bai askotan arma ona 
aurkitzeko bidea edo lagungarria, etengabeki jendeek 
baliatua, askoz gutiagotan izaki mitikoek. Asmo gaiztoa 
disfraz eta izen faltsuaren azpian izkutatzeko eta burduntzia 
prestatzeko erabili du senarrak Lamina zauritua-n, eta 
oilarraren kukurruaz deabruak engainatzeko baliatu dute 
Kastrejanako zubia-n.   
 

Orozkoko familiarren kondairetan (Bahean ura, Axpuruko 
Abadea eta krida), maltzurkeriak ekarria agertzen da bahea, 
ezinezko betebeharraren tresna gisa. Baina parte-txarrekoen 
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kontrako zuzena ere izan daiteke beste erabileretan, beti 
maltzurkeriari lotua: greziako “kalikandjarai” izpirituen 
lapurketatik begiratzeko, baheak ezartzen dizkiete etxeko 
andereek, zuloak zenbatzen gal dezaten gaua eguna argitu arte 
(Fabre-Vassas, 1991: 430). Luzaiden, bahea ekoizten den zahia 
botatzen zioten ortziari, harek ere zatitxoak biltzen denbora 
pasa dezan (Satrustegi, 1980: 108). Arbizun eguzkilorea 
ezartzen zuten:  

 Los ancianos solían decir que las brujas se entretenían 
 contando las puntas de las hojas, (...) por lo que no 
les quedaba tiempo para entrar en el domicilio” 
(Satrustegi, 1980: 75). 

 
Jendeen maltzurkeriari familiarrena gainditzen zaionean, 

beste eginbehar bat ezartzen zaie: tripapeko ileaz katea egin 
edo artile beltza zuritu. Horrelako aginduak ere aski 
ezagunak dira; lehenaren antzekoa Dohoztirin aurkitu du 
Barandiaranek (1962b: 101): deabruari arima saldu zuenaren 
emazteak, “ile-ondo bat burutik idoki eta deabruari eman omen 
zion hura xuxen zezan”. Betebeharrak bideratzen dituzten 
tresnen emetasuna azpimarratu dut “Airetiko” XIX. kapituluan, 
eta esan daiteke maltzurkeria beste baliabideak baino maizago 
erabiltzen dutela emakumeek. 
 

San Martinek jukutriaz eskuratu zituen deabruen tekniken 
segeretuak, eta misterio-zenbakien indarrez deabruaz libratu, 
eta haren zubia atxiki. “Eraikitzaileak” XVIII. kapituluan 
ikusi da heroi horren baliabideetan nola elkartzen diren 
maltzurkeria eta hitzaren indar magikoa.    
 
 
XXI. G. Hitza  
 
 

Sinboloak ez dira bakartzaleak, multzoka bizi ohi dira, 
elkarri elikatzen eta azkartzen diotela. Durand-ek aurkezten 
digu hitza argiari eta ahalmenari loturik (ikus XVIII kap): 
   La parole, comme la lumière, est hypostase symbolique 

de la Toute-Puissance. Dans le Kalevala, c'est le barde 
éternel Wäinämoïnen qui possède les runes et par là 
détient la puissance, de même qu'Odin, la Varuna borgne 
des Germains, agit par la magie des runes. (...) Cet 
isomorphisme de la toute-puissance céleste et de 
l'utilisation du verbe est manifeste en des cultures 
aussi éloignées que la culture hindoue et que celles des 
Bambara. (...) D'où la technique si importante de la 
récitation des mantra, mots dynamiques, formules 
magiques qui par la maîtrise du souffle et du verbe 
domptent l'univers. (...) Comme le souligne Eliade, un 
mantra est un symbole dans le sens archaïque du terme: 
il est en même temps la réalité symbolisée et le signe 
symbolisant. Il est en quelque sorte un condensé 
sémantique et ontologique. D'où la toute-puissance du 
nom, du vocable, allant jusqu'à l'utilisation du 
calembour que l'on trouve dans des nombreuses cultures, 
et spécialement dans l'ancienne Egypte (Durand, 1969: 
173-176). 
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XXI. G. 1. Ahozko hitza 
 

Formulen indarra ikusteko parada ukan dugu San Martinen 
kantua-n, enigmari berari elizaren ahala gaineratua zaiolarik 
deabruaren kontrako arma eratzeko. Donibaneko erritoetan 
larderiazko formulak esaten dira: “Apoak eta sugeak erre, 
artoa eta garia kaxan gorde”.  

Konjuruetan apezak esaten dituen otoitzak (Zalduna eta 
abadea, Hodeia bedeinkatu) testuinguru horretan formula 
magikoak dira Jainkoari egin eskea bezain beste. Ezagunak 
dira Euskal Herrian ekaitza menperatzeko formula ez 
kristauak, Semeolako etxeko anderearena, adibidez, 
“Ekaitzegileak” XVIII. kapituluan aipatua: “Carga Murumendi, 
descarga Ernio, guarda mi Alzola, endemas Semeola”. Erdararen 
aukera alferrikoa ez delakoan nago, hizkuntza ulergaitzaren 
esanahia mugatugabea eta agortezina baita, ulergarriarena 
baino askoz handiagoa; latinak horrelako ospearen itzala 
bazeukan, Moisesek dioenez (Magia, apezen ahalak... 
“Eritziak” XIII. kap). 
 

Jesus hitzaren balioa XVI. eta XX. kapituluetan ikusi 
dugu, akelarreak barreiatzeko zein deabrua ohiltzeko. Izen 
santu hori modu paganoaz, hau da magikoaz, erabil daitekeela 
oroitarazten du Ginzburg-ek:  

 L'augustin humaniste Andrea Biglia (...) observa que la 
dévotion au nom de Jésus diffusé par Bernardin (de 
Padoue, 1427) impliquait, d'une manière qui n'était pas 
différente de celle des magiciens, des devins et des 
enchanteurs, une confusion sacrilège entre le symbole et 
la réalité symbolisée (Ginzburg, 1992: 272). 

 
“Izena duenak izana du” esakerak erakusten du hitzaren 

ahal sortzailea. Bi zentzu oposatuetan doan ahala, hitz 
salbatzaileen ondoan birao galtzaileak ere baitira, usu izaki 
mitikoen arma. 
 
 
XXI. G. 2. Hitz idatzia: liburua 
 

Hitzaren indarra azkartzen du idatziak, itxuraz:  
 Souvent les formules magiques sont écrites et lues par 
le sorcier, alors qu'il les connaît pourtant par coeur. 
(...) L'écriture acquiert, dans le domaine de la 
sorcellerie, une dimension symbolique qui participe de 
la représentation du pouvoir. Elle le rend présent par 
la visualisation et également en scelle le secret, car 
elle exclut les sons, la parole, moyen ordinairement 
privilégié de communication (Camus, 1988: 53). 

 
Gure mitologian apeza da hitz idatziaren nagusia, harek 

dauka meza liburu edo brebiario miresgarria, formula magikoen 
kutxa. Biok hestuki lotuak dira, bereiztezinak ez esatearren, 
neurri handi batean liburutik baitatozkio apezari bere 
ahalak: hartan aurkitzen ditu hodei edo sorginen kontrako 
hitzak, eta hura eskuetan agertzen zaigu konjuru eta 
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bedeinkazioetan edo bele ekaitzegileen zuloa hesteko; berdin 
deabru zubiegilea uxatzeko eta oilarrari joarazteko. Baina 
apezen eta liburuen harremana oso anbiguoa da: 

 Le prêtre chasseur de livres de sorcellerie est un des 
éléments symboliques qui s'attachent à créer l'image du 
“curé sorcier” (même pour le bien): il n'a pas peur de 
ces livres, il les détruit. Et lui aussi, de par son 
“métier”, manipule des livres, qui, pense-t-il, lui 
donnent son pouvoir (Camus, 1988: 57). 

 
Ahozko hitzak ez bezala, idatziak badu gorputz 

materiala, ikusgarria eta ikugarria, kutunak egiteko egokia. 
Aski ezagunak dira Ebangelio zatiez egindako kutunak 
(Barandiaran, 1984a: 105), musulmanoen artean Koranazkoak. 
Ohitura oso zaharra da, V. mendean dokumentatua (Azkue, 1959: 
193). Funtsean, baliteke idazkiaren lehenengo helburua 
magikoa izatea.  

Idatziak gorpua duelako haren edukina irentsi ere egin 
daiteke, ireslea babesteko: oraindo gaur egungo aztiek 
formula apotropaiko idatziak uretan gezaldu eta ur hori 
edanarazten diete beren bezeroei (Camus, 1988:53). Ideia ez 
da berria, jadanik Ptolomeoen Egipton pentsatua baitzuten: 
“Satni-Khâmoïs” ipuinak esaten digu nola egin zuten naturaz 
gaineko ikusmena ematen duen liburuaren ahalaz jabetzeko:  

 Je dis à Noferkephtah: “Par la vie, donne-moi que je 
voie ce livre, pour lequel nous avons pris toutes ces 
peines”. Il me mit le livre en main. Je lus une formule 
de l'écrit qui y était: j'enchantai le ciel, la terre, 
l'enfer, les montagnes, les eaux; je connus les oiseaux 
du ciel, les poissons de l'eau, les animaux, tous tant 
qu'ils sont. Je récitai l'autre formule de l'écrit: je 
vis le soleil qui apparaissait au ciel avec son cycle de 
dieux, je vis la lune levante et toutes les étoiles du 
ciel en leur forme. Je vis les poissons de l'eau, car il 
y avait une force divine de l'eau qui les faisait monter 
à la surface. Après que j'eus parcouru l'écrit et que 
j'eus parlé à Nokerkephtah, mon frère aîné, qui était un 
scribe accompli et un homme fort savant, il se fit 
porter un morceau de papyrus vierge; il y écrivit toutes 
les paroles qu'il y avait dans le livre, fit remplir le 
papyrus de parfums et dissoudre le tout dans l'eau. 
Quand il reconnut que tout fut dissous, il but et sut 
tout ce qui était dans le livre (Maspéro, 1988: 45-82).  

 
Gorago ikusi dugu Hodeia bedeinkatu-an ikusmen 

miresgarri emailea dela estola. Liburuarekin duen antza 
esangarriago da kontutan hartzen badugu elkarrekin erabiliak 
direla eta aldakin konbinatorioak direla Supelegorreko beleak 
istorian.  
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XXI. H. Akabera mitikoak 
 
 

Jendeek erabili armak ez dira alferrikakoak. Aho bikoak 
izanagatik, izaki mitikoen eta jendeen arteko borrokan 
txanpak aldizka irabazteko joera izanagatik, azkenean izaki 
mitikoak engainatuak, menperatuak, zaurituak, ohilduak eta 
batzuetan hilak eta akabatuak ere izan dira. Akaberara nola 
heldu den, zer garrantzia duen, noraino den betikoa, horiek 
dira galderak.  
 
 
XXI. H. 1. Orain ez da gehiago holangorik 
 

Jentilak burdinez garaiturik, haien bukaeraren mitoa 
ikusi dugu Orozkoko Jentil bahitzaileak kondaira kari (XVII. 
kap). Bukaera hori betikoa izan dela uler daiteke bertsio 
zenbaitetan, baina besteek alderantzizkoa somatzeko bidea 
ematen dute: borroka galdu eta jentilak zuloaren zuloan 
gelditu ziren, lurperatuak. Ideia hori kausitzen dugu Orozkon 
berean Pedro Mari Sautuak esana: ermitetan egin errogatiben 
ondorioz, laminak zazpi estadioz lur barruan geratu zirela 
(Barandiaran, 1973a: 481).  

Zeberioko laminen bukaera, alderantzizkoa da: han 
laminak lurperatu ez, baina beren ur-lurpeko egoitzatik 
erauzi zituzten laborantzako burdinezko tresna batez, 
Donibane eguneko indarraz lagundurik. Istoria odoltsu horrek 
aipatzea merezi du.  

 Lehenago erreka txarkoetan egoten ziren laminak. Eta 
erreka munara urtetan eudien orraztuten. (Neska batek 
orrazia kendu eta etxera joaten jakozan laminak orrazia 
eskatuten. Supazterrean egoten zirean “txuria gora, 
txuria gora” esaten, esnea gustetan zitzaien-eta; batek 
tripa bete esneagatik bere burua saldu zuen eta salatu 
zuen nola gal zitezkeen laminak): esan otzien San Juan 
egunean jajoko zekor modeloakaz erreka tragestuteko. Eta 
hazi eudiezan San Juan eguneko zekor modeloak eta 
erreka-txarkoa tragestuten hasi zirean. Eta metxatatik 
dandarraz laminak eroaten euezan tragesak, trages-
aginekaz agarratuta, eta sokorro baten eta odoletan 
txarko guztiak. Eta orduan akabatu zirean laminak 
(Etxebarria Ayesta, 1991: 345). 

 
Beste bi bertsio dakartza Etxebarria Ayestak istoria 

desberdinetan, baina beti bukaera antzekoa:  
 Txarko hori gora eta behera pasatu eudien. Eta urten ei 
euen odola. Eta intilleak aginetan batu ei zituezan 
seguru ulleak eta lamineak. Eta holantxe galdu ei 
zituezan laminok, eta gehiago bakea eukin eudien 
laminokaz. 
... 
 San Juan eguna ba ailegatu zan eta, badoaz, intillatu 
daudie Mañariko Markamingo errotako andaparea batetik 
bestera, eta ene! intillak saputza soloa ibilten daudien 
moduan, dana ulea eta odola seguru... Eta orduan debildu 
ei zirean laminak (Etxebarria Ayesta, 1991: 356 eta 
374). 
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Lehen bertsioan “akabatu” ziren, bigarrenean “galdu” eta 
“bakea eukin eudien laminokaz”, eta hirugarrenean soilik 
“debildu”. Hor ere zalantzak?  
 

Burdinak egiten ez duenean polborak ekarriko du laminen 
eta holangoen bukaera. Pablok dio: “Polboreak urten dauenik 
hona akabatu zan hori asuntuori” (Kanposantuan gauez, 
“Agerpenak”). Eulalik, Jakoa eta Zaloako katu baltza dela-
eta: “Orain pentzetan dot horreek guztiok akabatu dauzela 
zerak, pistoleak eta barruko zerak, polboreak: orain ez dira 
agertuten holangorik”. Ferminek berdin: “Baia Galdakanoko 
fabrika esistitan dauenik eta hona korreek egin ziran 
desaparezidu danak... Orain ez dago laminarik eta holangorik” 
(Laminak erreka bazterrean). Eta Florenziok: “Zer, orain 
hartu euenean bestea (polbora?), desaparezidu da. Eta guk 
horixe, orduko denporan horiexek gauzak egoten zirean” 
(Sinestea, ez jakina). Arrazolan diote: “Lehen dana zuan 
laminea. Eibarko pistola fabrikak agertu ziranean danak 
desaparezidu ziran” (Goroztiza 1978); gauza bere-bera 
Amorebietan (Etxebarria, 1987: 167).  

Barandiaranek ere entzun zuen, 1922ren inguruan: 
 Según creencias de algunos ancianos de Olarte (Orozko) 
las laminas desaparecieron a consecuencia de las 
letanías o rogativas anuales que se hacen en las 
ermitas. Esto mismo me refirieron también en Kortezubi. 
Pero al lado de esta leyenda, existe hoy otra más 
generalizada, según la cual, las laminas, las sorginas y 
otros seres legendarios fueron desterrados por Eibar, 
dando a entender con estas palabras las armas de fuego 
que se fabrican en este pueblo (Barandiaran, 1961: 67). 

 
 Arraban txabola zuen Zeanuriko artzain batek zioen 

Lekandapeko Laminategietan egoten zirela. Baina:  
 

 Aspaldian ez da entzuten holangorik. Laminak ondatu 
zirean. Sustatu egingo zirean. Ermiteak bere, entzunda 
daukat laminak gatik edo ete egozan iminita, bakea egon 
daiten edo... Ermita asko dago gero... Ez dakit ba nik 
horrenbeste ermita zertarako egin ete eudiezan... 
laminak eta egoten zireala bai eta... Horreexen 
anparurako edo egin ei zirean (Etxebarria Ayesta, 1979: 
119)  
 
Laminen akaberan ere baliabide kristauak (errogatibak, 

ermitak) eta armak parekoak dira, aldakin konbinatorioak.  
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XXI. H. 2. Lehen eta orain  
 

Izaki mitikoen azkena baieztatzen duten esakerek 
paradoxa bat izaten dute: suntsiketak eta iraupenak ez dute 
elkar galarazten, elkarrekin bizi dira: arma jakin batzuk 
sortu direnetik izaki mitikorik ez dela aldarrikatzen dute 
eta, aldi berean, geroztiko haien gora-beharak kontatzen 
dituzte; historikoki zaharragoak baitira arma horien 
erabilera izaki mitikoek protagonizatzen dituzten gertakarien 
kokapena baino. Gogora dezagun jentilen akabera lehen 
lainoaren garaian kokatzen dela (“Truketak” XVII. kap).  

Euskal Herriko polbora ere ez da atzokoa. Jadanik XVI. 
mendean ezagunak ziren Europan zehar Eibarko suzko armak. 
Orozkon hain ospetsua den Galdakanoko fabrika, “S. A. 
Española de la pólvora dinamita” izenekoa, 1872an sortu zen 
(Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco), eta XX. 
mendearen hasieran oso lantegi garrantzitsua eta ezaguna zen. 
Hots, Eulaliren arabera Zaloako katu baltza-renak ez du 
berrogei urte baino gehiago, eta hura edatsi eta esaten du 
orain ez dela gehiago holangorik. 

1884an Altzaiko herensugea kari Cerquand-ek (1986 
(1874): 96) ematen digu polboraren berri, musde Zarok 
ekarria, “orduko euskaldunek ez baitzituzten oraino armak ez 
eta polbora ezagutzen”; bilduma bereko (141 or.) beste 
kondairan, Arrolanek berak suntsitu zituen laminak, eta 
geroztik “ez da gehiago laminarik Pirinioetan”.  

Ermita gehienak polbora baino zaharragoak dirateke, 
baina berriemaileek herenegun goizekoak bailiran aurkezten 
dizkigute haien eraginak. Orozkoko Sautuak 1922an kontatu 
zion Barandiarani (1973a: 481; ikus “Truketak” XVII. kap.) 60 
urte lehenago haren aitak eta artzain lagunek laminen 
arrastoak ikusi zituztela Supelegorren, baina “éstas ya no 
existen, pues fueron desterradas por el Evangelio” eta, 
Orozkon diotenez, “quedaron enterradas a siete estadios bajo 
tierra desde que fueron organizadas las rogativas en iglesias 
y ermitas”. Sautuaren aita Ebangelio eta errogatibak baino 
zaharragoa zela irudi luke! 

Alabaina, historikoki kontraesankorra dena mitikoki 
logikoa dela esan dut “Truketak” XVII. kapituluan, akabera 
mitikoa baita eta ez historikoa. Errogatibek eta eskopetek 
atzineko armen lekua hartu baizik ez dute egin, eta 
akaberaren mito zaharraren bertsio berraragituak egokitu 
zaizkie. Halere izaki mitikoek iraun baitute, lehengo arma 
guztiak alferrikoak izan direla somatu duke Juanek, eta 
puntakoenak behar ditu oraingo desagerketa ulertzeko: “Orain 
erretiratuta dagoz horreek. Bonba atomikeak edo...” (Sutan 
pasatzen, VII. kap). Mitoek ez dute erligio-ordetzea 
kontatzen eta teoria evhemerista ez da egokia.  

Bestalde, mitoen ezaugarria da iraganeko kontuak 
edastea, maizetan izaki mitikoak aintzineko gauzatzat hartzen 
direla; joera hori justifikatzen dute azkenaren mitoak.  

Esan eta kontraesan horiek horrela labur ditzakegu:  
1. - Lehen laminak-eta bazirela ez da zalantzan jartzen. 
2. - Geroago, lehen lainoa, palankak, intilak, elizak edo 
bonba atomikoa heldu direnean, desagertu dira.  
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3. - Orain ez da gehiago. Baina bukaeraren unea oso zehatza 
ez izanik, bada harrezkeroztik laminak ikusi dituen norbait 
(aitita, aita, auzo zahar bat).  

Mitoen horrelako interpretazioa ez da gaur egungoa nire 
ustez, gauza bera aurkitzen baitugu sinestea indartsuago zen 
garaian, joan den mendeko lekukotasunetan.  
 
 
XXI. H. 3. Mitoen azkena  
 

Izaki mitikoen natura dateke, beraz, suntsituak izan-eta 
bizirik irautea. Baina haien azkena bi modu desberdinetan 
esaten da. Batzuetan egiazko kondairetan kokatzen da, borroka 
batean egituratua, ipuin gisa; horrelako istoriak dira 
Orozkoko Jentil bahitzaileak, Zeberioko laminen sarraskia, 
edota Azalegiko herensugearen kalitzea. Mito hauek 
zehaztasunak ematen dituzte, palankak edo intila nola erabili 
ziren kontatu egiten dute, mitoa egiten. 

Aldiz, askoz sinpleagoak dira eskopetei edo ermitei 
buruzko kontuak: gehienetan esakera hutsak baizik ez dira, ez 
dute edasten gauzak nola gertatu ziren, ez kondairarik 
sortzen, Orozkon bederen. Esan nahi dut, antzuak direla.  

Eta antzuak ez direnean, mitoa ukatzeko erabiltzen dira. 
Eskopeten eraginari buruz kontatu didaten istoria bakarrak 
(Luiaondon gertatua, “Urten” XV. kap.) esaten du norbaitek 
tiro batez hil zuela urteten zio fantasma, herrikide bat eta 
geroztik ez zela gehiago agerpenik, esan nahi baita, egiazko 
fantasmarik ez dela inoiz izan. Orozkoko Eulaliri ere 
horrelako zerbait igartzen zaio Satanas eta Barrabas adar-
joleen jokuak aipatzen dituenean (“Agerpenak” IV. kap.): 
“Osea que lehenago egiten zirean. Orain ez, e? Orain honek 
urten dauenik hona ez dago holangorik”. Oso argigarriak dira 
Florenzioren esanak (Laminen harrigarria): “Honeek kontuak 
gero polborea fundidu zanean, akabatu ziren danak, baia 
orduko denporan (amamarenean), ba esistidu eudien. (...) Baia 
haiek zirean bibo batzuk se supone haiek izango zireala bibo 
batzuk, elemento bibo batzuk egiten eudiezanak horreek 
gauzok, ezta?”  

Ez dut esan nahi gezurrezko agerpenen istoriak beti 
sinestearen ukazioa direnik, faltsua eta egiazkoa berezteko 
kontatzen dira askotan (ikus “Urten” XV. kap). Baina Eibar, 
Galdakano edo ermitek eragindako bukaerek kondaira sortzeko 
duten eskasia oso esangarria da. Eta nago ez ote datzan 
ezintasun antzu horretan egiazko bukaeraren seinalea: ez 
laminena, baina mitoak sortzeko ahalarena. Mito 
tradizionalak, indartsua izan deno, oztoporik gabe onartu 
ditu elementu berriak eta, berraragitzearen prozeduraz, 
fruitua emanarazi die, arma eta bedeinkazioei buruzko 
istoriak sortuz. Baina oraingo sinestearen gabezia ezin 
integratuz edo, amore eman bide du, eta bukaera hutsa baizik 
ez daki kontatzen, mitoen galtzea ez baita mitikoa.  
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XXI. I. Konklusioa 
 
 

Mito eta erritoen arloan erabiltzen diren baliabidetan 
pixka bat miatuta, haien logika soil eta argia agertzen zaigu 
berehala, ideia topikoetan finkatua, hermetismo eta 
esoterismotik urrun.  

Jende eta izaki mitikoen gatazka hain garrantzitsua den 
mitologian aspaldikoak dira armak eta estrategiak, baina 
etengabe zorroztuak eta berrituak: aitzinekoei (makilak, 
burdinezko tresnak, hitz magikoak, argiaren sinboloak...) 
kristautasunaren indarra gaineratu zaie (gurutzeak, 
bedeinkazioak...), arsenala ugarituz eta aberastuz, taktikak 
egokituz. Azken ekarpen hauek tradizio paganoaz kutsatu dira, 
beren jatorrizko erabateko ahala galdu dute, eta autoktonoak 
bezala aski erlatiboak bilakatu: gurutzeek, bedeinkazioek, 
elizek eta habituek ez dute beti behar bezala erantzuten. 
Alabaina, erligio berriak izaki mitikoekiko enfrentamentua 
sortu ez badu ere, handiarazi egin du menturaz, gaur egungo 
mitologiako gai nagusia bilakarazteraino.  

Borrokaren logika bortitza ukatu gabe, garaipenak eta 
erreziprozitate jokoari ohartu gatzaizkio askotan, derrotak 
aldizkatzeko joerari. Azken garaipena, jendeena izanagatik, 
ez da erabatekoa, izaki mitikoen bukaera ez baita betikoa, 
antza. Halako dialektika neutralizatzailen mogitzen dira 
izaki mitikoen suntsiketaren kondairak. 
  Pellokeria da esatea mitologia bizirik dela mitoak 
kontatzen direno. Eta kontatuak izateko baldintza bada izaki 
mitikoen sinestea (eta hala diote berriemaileek), ezin ditu 
zinez hilarazi kondaira den bukaera mitikoak. Aldiz, bukaera 
baieztatu bakarrik egiten denean, hartaz kondaira sortu gabe, 
egiazko herioaren bezperan gaudela pentsatu behar da. 
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 Kapitulu XXII 

 

SINESTEA 
 
 
 
 
 

Corpuseko istoriak esateaz nahastean, haietaz duten 
eritzia ere ematen dute berriemaileek maizetan, bereziki 
sinesteri buruz; garrantzi handia du haientzat kontatu dutena 
egia izateak edo ez, eta ez diete berdin begiratzen ustez 
benetan jazoei eta itxuraz faltsuak direnei. Zinezkoatzat 
hartzen direna “zin-esten” dira eta, Jose Angelek dioen 
legez, ez da inondik horrelakoak edastea eta ipuin moduan 
aritzea. 

Lanaren sarreran sinetsia izatea mitoaren ezaugarria 
dela esan dut. Gaurko hainbat etnologoen eritziz, ordea, 
munta guti du sinesmenak, ez baitu kondairaren egitura 
baldintzatzen, ez eta bideratzen dituen sinboloen edukina; 
mitoak pentsaeraren tresna direnean, arazoa ez da pausatzen:  

 Si rêver est une condition indispensable de l'activité 
intellectuelle, les mythes, eux, sont sans doute 
nécessaires à la mise en forme des produits de cette 
activité et à l'organisation des relations entre les 
individus. Dans la mesure où les mythes servent à 
constituer les catégories où s'enracinent les cultures, 
ils jettent à la fois les bases de la signification et 
celles de la communication. Par eux, l'ordre de la 
culture et l'ordre de la société sont intimement 
associés sans pour autant qu'il faille voir l'un comme 
le reflet de l'autre. 
Sous cet angle, le problème de la croyance s'évanouit; 
celui qui apprend à parler ne met pas en question 
l'arbitraire du signe, il est tenu de croire que, comme 
on le lui a appris, qu'il y a, malgré les apparences, un 
rapport étroit entre tel ensemble de sons et tel objet 
qu'on désigne, de même celui qui apprend à penser ne 
peut mettre en doute au départ ce qui est mise en place 
de la pensée. Le problème de la foi n'est jamais mis en 
avant dans les petites sociétés qu'étudie l'ethnologue; 
c'est seulement dans un contexte où plusieurs systèmes 
possibles s'affrontent qu'il surgit et qu'il peut même 
être placé au centre du système comme une nouvelle 
catégorie mythique (Pierre Smith, 1979). 

 
Nik esango nuke fedeak arazorik ez pausatzeak ez duela 

esan nahi federik ez dela. Gisa guztiz, Orozkon bada arazoa, 
eta elkarrekin doaz mitoen eta sinestearen galtzea. Krisi 
egoera ez da berria, aspaldian aurre egin behar dio 
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sinestunak aurkako ingurumen ideologikoari, eta gaur egun 
mito tradizionalak oraindo ez badira arras hilak, doi-doia 
bixi egiten dute, bizi baino areago. Berriemaileek 
sinestearen problemaren kontzientzia argia badaukate eta 
esplizitoki agertarazten dute; horixe bakarrik aski 
litzaidake gaia kontuan hartzeko, baina besterik ere bada. 

Beste hori ikertzeko, maila edo atal desberdinak bereiz 
genitzake, hala nola: zer sinesten den, nola sinesten den, 
noiz arte sinesten den, zein diren sinestea galarazten dituen 
eraginak, zer eritzi den aintzineko sinestei buruz eta, 
azkenean, zer lokarri den sinesteko tankeraren, 
mentalitatearen eta bizimoduaren artean. 
 
 
 
 
XXII. A. Zer sinesten den 
 
 

Aingeruak badirela uste izan eta aldi berean laminen 
sinesteaz barre egiten dutenok arrunt irringarriak direla 
esan ohi du Txomin Peillenek, askoz sinesgaitzagoak direla 
gorputz gabeko izpiritu hegaldun eta ezin ikusikoak zein eta 
harpeetan bizi eta ez-ohiko ahalak dituzten laminak baino. 

Zibilizazio tradizionaleko jendeak sineskor ez-jakin 
batzuk diren aurreritziari biziki atxikiak dira gaurko 
hiritarrak, menturaz beren gorengotasuna erakutsi nahi 
dutelako. Hots, sinestearen mekanismoa jende guztiengan oso 
antzekoa dela erakutsi nahi nuke kapitulu honetan, 
industriaurreko baserritarrek eta industrial hiritarrek 
berdintsu sinesten dutela.  

Mito zaharrak esaten dutenok ez diote edozein 
ergelkeriari fede ematen, sinesgarria sinesten dute, hau da, 
inguru sozialaren eta esperientziaren arabera ahalezkoa dena. 
Aspalditxoan konturatu dira horretaz nekazal kultura 
hurbiletik aztertu dutenok, hala nola Francisque-Michel 
1855ean.  

 Les villageois du Pays Basque sont plus rationalistes 
que les rationalistes. On attribue leurs superstitions à 
leur crédulité excessive; on se trompe. Le fameux 
critérium de toute vérité, magister dixit, n'est nulle 
part moins en usage que parmi eux pour les vérités 
pratiques. Racontez-leur même quelque fait vrai, mais 
qui à leurs yeux n'est pas vraisemblable, ils vous 
écouteront par complaisance, vous approuveront même par 
politesse; mais qu'ils ajoutent foi à vos récits, ne 
vous y attendez pas. C'est à ce point, que l'on 
s'engagerait à trouver des centaines de montagnards 
hochant la tête avec incrédulité à la mention des 
chemins de fer et du télégraphe électrique, dont tout le 
pays retentit cependant, depuis trois ans surtout. 
Chacun voudrait, pour y croire, voir de ses yeux, 
toucher de ses mains. J'insiste sur ce point, que je 
regarde comme fondamental et nécessaire, quand on veut 
sérieusement se rendre compte des superstitions de nos 
campagnes. Il y a des gens qui, n'ayant jamais vu de 
près ces rudes et intéressants habitants des hameaux, se 
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figurent avoir répondu à tout, lorsque à cette question: 
“Pourquoi les paysans sont-ils superstitieux?” ils 
répliquent: “C'est parce qu'ils sont trop crédules et 
disposés à tout admettre sans examen”. Encore une fois, 
rien n'est moins fondé que cette interprétation, et il 
n'y a rien de moins vrai pour ce qui concerne les 
paysans basques. Ces derniers, en effet, (...) 
n'admettent guère que deux autorités capables de motiver 
leurs croyances: 11 la loi de Dieu, ou la révélation, 
Jaincoaren leghia; 21 les maximes de leurs ancêtres, 
erran zaharrac, dont ils disent: zahar hitzac, zuhur 
hitzac, et pour lesquels ils professent un respect 
absolu. Tout ce qui ne leur est pas démontré découlant 
évidemment de ces deux sources, rentre pour eux 
totalement dans le domaine du libre examen (Francisque 
Michel, 1855: 156).  

 
Francisque-Michel-ek oraindo superstizioak eta “egiazko” 

sinesteak bereizten ditu, Jainkoaren legea bigarrenatarik 
datekeela, baina bego. Azkuek “jakintza” izena eman zien 
iturri sinesgarritik datozen ele eta eritziei. Oso antzekoa 
da Pouillon-ek “savoir par expérience” deitzen duena:  
   Ce n'est pas tellement le croyant (...) qui affirme sa 

croyance comme telle, c'est plutôt l'incroyant qui 
réduit à une simple croyance ce qui pour le croyant est 
comme un savoir (Pouillon, 1979: 48).  

 
 Les Margaï, ces génies qui tiennent une place si 
importante dans la vie individuelle et sociale des 
Hadjeraï, sont des puissances invisibles, non humaines; 
elles agissent d'une façon imprévisible, sont à 
l'origine de tout ce qui trouble le cours naturel des 
choses. Elles n'en font pas moins partie de même monde 
que les hommes. Ceux-ci croient à leur existence comme 
ils croient à la leur propre, à celle des animaux, des 
choses, des phénomènes atmosphériques... Ou plutôt ils 
n'y croient pas: cette puissance est simplement un fait 
d'expérience: on n'a pas plus à croire aux margaï qu'à 
la chute d'une pierre qu'on lance. (...) On sait 
d'expérience qu'elles existent.  
(...) On ne croit pas aux margaï; on les expérimente, et 
cette expérience est d'abord locale: il n'y a pas 
forcément partout de tels génies (Pouillon, 1979: 
49-50). 

 
Esperientziatik datorren jakintza mota hori ez da 

“primitiboen” esklusiba, alderantziz.  
 
 



952 - Analisia 
 
 
XXII. A. 1. Argindarra bezain egia 
 

Gaurko industria ondoko jendartean, gauza asko “dakigu” 
aurreindustriako garaiko jendeek “zekiten” bezala. Inongo 
arazorik gabe sinesgarritzat jotzen ditugu egunero ikusten 
ditugun gauza harrigarriak, haien mekanismoa ulertzen ez 
dugun arren: argindarra, irratia, ordenagailuak nola ibiltzen 
diren jabetzen ez garenok tresna horien ibilmodua 
“misteriotsua” dela esan dezakegu, hargatik ez ditugu 
naturaz-gainekotzat hartzen. Adibide hauek lodixeak izan 
daitezke, objektu horiek erabilgarriak eta eskuragarriak 
direlako. Baina berdin pentsatzen dugu gugandik urrunago 
diren fenomenoez, hala nola ihusturiak: elektrizitatearen 
ondorio direla badakigu jakin, ez baitezpada haien 
mekanismoa. Izaki miresgarri batek -Anbotoko Andereak, kasu- 
eragiten dituela uste dutenak ergelagoak ote dira? 

   Esan nahi dut Anbotoko Señorea ez datekeela izan 
industrial jendarteko bizilagun gehienentzat elektrizitatea 
baino sinesgaitzagoa. Argindarra sorginkeriarekin lotzen da 
usu: haren hasiera bizi izan duten zaharrei “magia dirudiela” 
entzun izan diet askotan, interruptoreari jo eta argia egiten 
denean. Frantsesez “la fée électricité” esamoldea bada, eta 
hirurogeita hamargarrenetako telebistako publizitatean “el 
hada EDESA” agertzen zen, marko horretako tresnek egiten 
zuten lana izaki mitikoena bezain miresgarria zelakoan. 
Eritasun mentalean aitzineko sinboloak nola txertatzen diren 
adierazten du Bastidek:  

    Parmi les émigrants antillais internes, nous trouvons 
un syncrétisme curieux entre l'électricité et la 
sorcellerie médiévale des jeteurs de sorts (Roger 
Bastide, 1965: 269). 

 
Orozkon bertan mitoen eta elektronikaren gauza 

harrigarriak alderatzen ditu Moisesek (Hodeia bedeinkatu): 
hodeiko laminak ikusteko ahala ematen duen estola irudiak 
ekartzen dizkigun telebistako antena bezalakoa da.  
 
XXII. A. 2. Ikusiak eta entzunak 
 

“Sorginetan Jainkoan baino sinesteago dut nik, sorginak 
askotan ikusi ditudalako eta Jainkoa behin ere ez”, esaten 
zuen Laudioko emakume batek (Sorginak eta Jainkoa “Eritziak” 
XIII. kap). Ikusiaren indarra handia da eta sineste fermua 
eragiten du. Ferminek ezagutu Nati Elexpuruko zaharrak esaten 
zuen “horreek laminak zelan Ugalde aldean, ba, urteiten 
eutsiela (berari)” (Laminak erreka bazterrean). Moisesek 
aipatu gizon batek zioenez Sologoitin laminak gauza sakratuak 
ziren, “kontuak baino gehiago dozak, e? Ojo! (...) Nik hori 
baino gauza gehitxoago ikusi joat paraje honetan, jazo jatan 
neuri” (Sologoitin, IV. kap). Maxima auzoak Santosen arrebari 
segurtatu zion Anbotoko Anderea ikusia zuela, eta ez 
ametsetan... (Sutan pasatzen) 1995eko udan Angelak esan zidan 
harriturik auzo emakume zahar batek Anbotoko Anderea ikusi 
zuela aitortu ziola berrikitan. 

Bete-betean sinesten zuten beste jendeak ezagutu dituzte 
berriemaileek. Santosen aititak zerbait ikusia zuenez ez 
dakigu, baina, “beti-beti sinisten euen gehiago, askosaz 
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ademas, zera, laminetan zein eta Jangoikoan” (Laminak edo 
Jainkoa, XIII. kap). Florenziok horrelako emakume bat aipatu 
du: “Kristi bizi zan menditan, (...) eta hai egoan sinistuta 
hai bene-benetan egon zan. Baai” (Sinestea, ez-jakina, XIII. 
kap).  

Norberak ikusi izanak etzeptizismoa galarazten du, eta 
hori gertatzen zaio Eulaliri: “Sorginak lehenago baztar 
guztitan egoten zirean. Baia zergaitik? Edozein gauza ipinten 
eudien jantzita igual...”, esan du lehen (Kalabaza eta izara, 
IV. kap), eta segituan, Jakoa-rena (VIII. kap.) egiazkoa dela 
segurtatu du: “Lehenago baztar guztietan egoten zirean 
sorginak. Nik daukat ezagututa bat, andra bat sorgina... 
Oraindo urte gitxi hil da...” Jakoa jendeen bistatik 
desagertzen zen eta “neure begiakaz ikusia da... Hori neuk 
ezagutu dot, e? Jakoa”. 

Petroleoren ez ohiko ahalen aurrean, Pablok egiten du: 
“Harena ez zan dana guzurra, zeredozer baeukan” (Petroleo, 
VIII. kap); alferrik errepikatzen zuen Petroleok berezko 
agilitatea baizik ez zuela, Eulalik dio: “Zelan izan 
agilidadea, palua errekaren erdian helduteko? jentea ez zan 
hain leloa...”. Ikusiak protagonistaren hitzak baino balio 
handiago du eta, ondorioz, “jenteak hala esaten euen: parte 
txarrekoak (zeuzkala)” dio Angelak, nahiz berak ez sinestea. 

Izaki mitikoak zuzenki ikusi gabe ere, haien ondorio 
nabariek sinestearen alde egiten dute; Jentilek Usikoen 
kontra jaurti zuten madarikazioa bete da: “Han bada beti 
batio (ero bat) gero. (...) Ez dakit kointzidentziak, egiak, 
gezurrak... Ez dakit”, dio Juliak (Jentil gatibatzaileak). 
Arandin ere ez dela zororik faltako bota zuten laminek, eta 
bai izan dira, Sofiren ustez (Orrazia lapurtua, “Laminak” VI. 
kap). 
 

Norberaren esperientziaren faltan, ahaideei edo lagunei 
entzundakoak ikusiak haina balio dezake, baldin eta 
kontalaria pertsona estimagarria eta fidagarria bada. Eulalik 
ez ditu Petroleoren naturaz-gaineko ahalak zalantzan jarriko, 
senarrak kontatu dizkio-eta. Araneko hilbegira eta Araneko 
gizakatua-rena (V. kap.) amari eta izekori entzun dizkie eta, 
ondorioz: “hori ez da kontua... hori beridikua, hori ikusia 
da”, “hori beridikua, ez sorgin... atzineko sorginen kontu 
eta horreek, ez. Hori ikusia”.  
  Sofik berdin deritzo Lagunak urten istoriari (IV. kap), 
agertuak lagunaren mokanesean utzi zituen markak ez direla 
asmatuak errepikatzen du: “Hori Palazioan gure abuelok eta 
abuelak eta denak ikusita, bost hatzamar markak erreta”.  
 

Pertsona ezagun bategan mitoa berraragitu izanak 
egiatasuna bermatzen du, eta hurbiltasun hori oinarrizkoa da 
mitoen transmisioa eta iraupena segurtatzeko: familiarrak 
badirela egiaztatzen dio Eulaliri Abadearen krida-ri 
gertatuak. Gerta liteke entzuleak kontalariaren baitan 
arraberritzea kondaira, itxuraz “urliari entzun diot” eta 
“urliari gertatu zitzaion” esaldiak identifikatuz. Lamina 
zauritua Maria Luisaren amari bere amak kontetan zion laminak 
tximiniatik behera etortzen zirela “bera egoten zanean beti, 
ba urdaia frijitan”; “bera” hori amaren ama ote zen? 
Eulaliren ustez, Jentil Bahitzaile-en garailea istoria 
kontatu zion auzoa bera zen, Arrugaetako Jose Mari, nahiz eta 



954 - Analisia 
 
 
gero zalantzan egon ez ote zen haren aurreko bat; eta Elbirak 
dio berak ezagutu duen Felipe zaharraren arreba bahitu zutela 
jentilek. Orozkotik kanpo ere aurkitu dut fenomeno bera; 
Barbierri (1921: 429) Salbatoreko Sainduaren istoria esan 
zion emakumeak uste zuen bere aitatxi izan zela gertaeraren 
lekukoa, hari entzun baitzion. Bidarraiko Saindua (Arana, 
1985: 119) harpean sartu zenean bere aitatxi haurra zela esan 
zidan bidarraitar batek, hura lekukoa izan balitz bezala. 
 
 
XXII. A. 3. Ingurugiroaren eragina 
 

Inguruko jendeek eragin handia dute sinestuarengan: 
haiek onartzen dutenari kreditu emango dio, haiek dudatan 
ezartzen dutena ez du luzez serioski hartuko. Santosek azaldu 
du mekanismo hori: aintzineko zaharrek hain fermuki eta 
hainbestetan esateko mitoak egia zirela, zerbait izan behar 
zen:  
   

 Gaur balego abuelo difuntua bizirik, edo orain 
larogeita hamar urte atzerako agureak balegoz bizirik 
(...) sinistuko neuke oso-osoan, bete-betean egongo 
niteke sinistuta gauza asko” (Mitoen bilketaren 
garrantzia, XIII. kap). 

 
Istoria bat esatean norengandik jaso duen zehazten du 

usu kontalariak; datu hori istoriaren atala dela ez da 
dudarik, eta ez denmendrena, mitoaren iturriak egiatasuna 
baldintzatzen duelako. Ahuntzak ikusi zituen monagilua 
pertsona “patxadazkoa” zela dio Sofik (Hodeia bedeinkatu, VII 
kap); Oilarrak engainaturik, zaratak eta negarrak entzun 
zituen emakumeari buruz (Gauez bideetan, IV kap), “koplako 
enbrea ez zela izan gero” baizik eta “oso enbra arteza”.  

Herrikideengan ezartzen du Juliak bere konfidantza eta 
ezin du pentsatu kontatzen zituztenak asmatuak zirela: “Ez 
dute burutik ateratzen ahal hola, gauzak” (Jentil 
bahitzaileak, VI. kap). Baina zalantzako une horrek 
etzeptizismoa hurbil dauka: Jentilen emagina kontatu eta 
Juliari norbaitek esan zionean kondaira bera beste nonbait 
ere entzuna zeukala, hauxe izan zuen berehalako erreakzioa: 
“A! Orduan es cuento chino!”. 
 

Apeza da batzuetan sinesteko erreferentzia. Sofik, 
jentilak ba ote ziren argitzeko: “Osterantzean Don Felipek 
(San Martingo abadea) ez dago urte asko gero oraindio 
jentilak bizi direla esan dauela, e? (...) Baia jentilak dira 
erligiobakoak, ez?” (Abadeen eritzia, XIII. kap). Zaloako 
katu baltza dela-eta, abadeak pulpitoan esandakoa 
gogorarazten du Eulalik, katu baltza zebilela eta jendea 
kontuz ibil zedin,  

Zulaika etnologoak bere esperientzia kontatzen digu:  
 Durante mi infancia en Itziar en los años cincuenta, 
María, de la casa de Errementeri, era la contadora de 
cuentos favorita de los niños. Sus historias increíbles 
sobre la “voladora” Mari de Anboto, metamorfosis 
brujeriles y figuras legendarias produjeron un fuerte 
impacto en nuestra imaginación y fueron temas habituales 
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de pasmo en nuestras conversaciones. Por más fantásticos 
que fuesen, sus relatos eran para nosotros la cosa más 
creíble, pues los podía contar como sucesos concretos 
ocurridos a ella o a personas a quienes citaba por sus 
nombres. Era una mujer encantadora, muy creída y 
respetada en el vecindario, y nada en ella suscitaba 
dudas respecto a la veracidad de sus historias 
fantásticas y al mismo tiempo reales (Zulaika, 1990: 
20). 

 
Kondaira fantastikoak ez dira umeendako ipuinak: 
 Por las noches mi propio abuelo solía a menudo oír 
silbar a Mateo Txistu y ladrar a sus perros. (...) Mi 
abuela y otros miembros de la familia habían visto a 
Mari volar por el aire en forma de fuego. (...) Mi 
propio padre confiesa que en su juventud fue víctima de 
semejantes sustos brujeriles. En el curso de mi trabajo 
de campo encontré la confirmación de tales sucesos en 
similares relatos de familia oídos en otras casas. Los 
kontuak de María eran para nosotros el equivalente de 
los cuentos de hadas. Pero eran “verdaderos” por el 
hecho de contarlos como acontecimientos autobiográficos 
y nuestros padres no negarían la auténtica realidad de 
tales sucesos (Zulaika, 1990: 21). 

 
 
 
XXII. A. 4. Transmisioa 
 

Sineste zaharrak bizirik zeuden garaian transmititzeko 
grina bazela adierazten du Santosek, gogoratuz haren aitita 
nola  tematzen zen umeei esaten laminen eta jentilen 
gertakizunak ez zitzaten ahantz. Ea doktrina gisa erakusten 
zuen galdetu nion, eta ez zuen instant bat ere dudatu 
erantzuteko: “Bai, bai, bai. Bardin-bardin. Bardin-bardin” 
(Laminak edo Jainkoa, XIII. kap). 

Jose Angelen ume denboran (1950 inguruan) artazuriketan 
edo Gabonetan biltzen ziren jendeak, eta beti bazen norbait 
umeei kontatzeko; hari ere galdetu nion doktrina ematea 
bezala ote zen:   Doktrina erakastea letxe izaten zen. 
Zentzu edo era bardintsu bat. Gainera umeei, umeei (Bizimodua 
eta sinesteen transmisioa, XIII. kap). 
 

Transmisioa inguru hurbilean egiten zen, beraz, eta aski 
sistematikoki, bilkura instituzionalen bidez askotan. 
Hilbegiretan jende helduak ere ziren entzuleak, auzoak batzen 
baitziren elkartasuna erakusteko eta, bide batez, ahozko 
tradizio amankomuna gaurkotzeko eta azkartzeko; Marik azaldu 
zuen zenbat istoria kontatzen zuen Pedro Mari Sautuak 
(Transmisioa: hilbegirak, XIII kap). Artazuriketen funtzioa, 
jadanik Duvoisinek gorestua (Baigorriko zazpi liliak), topiko 
bilakatu da aspaldi honetan, baina ez da hargatik gutiago 
egiazkoa.  

Urrunagotik ere heldu ziren kondairak, eta haien 
karreatzeko oso garrantzitsuak sehien harat-honatak: beste 
herri, auzo eta etxeetako giroa bizitzen zuten barnetik, 
bertako mitoak ikasi eta gero beren etxera ekarri, edo 
alderantziz. Lagunak urten (IV kap.)  Palazioan krida egon 
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zen batek ekarri zuen Sofiren familiara; Kakoerrekan su eta 
gar Torrelandan egondako beste batek; Behor bihurriak Sofiren 
amarekin batera krida egon zen Otxandianoko neska batek... 
Santosen aititak Nafarrondon kridu egon zenean ikasi zituen 
Jentil Zulo inguruan kokatzen diren kondairak (Laminak edo 
Jainkoa, XIII. kap). 
 

Transmisioaren alderdi interesgarria da aditu duenaren 
eretzean kontalariak duen fidelitatea ala aldatzeko joera. 
Batzuek, oroimen onak lagundurik urrean, entzun bezala 
kontatu nahi dute, besteek beren arabera egokitzen eta 
“bricolage” lana egiten dute, motiboak konbinatuz eta edota 
beren usteen araberako zehaztasunak sartuz. Bien arteko 
dialektika aurkitu dut Orozkon, eta jokaera orokorra dela 
uste dut, mitoen arraberritzea ez bailitzateke sortze lana 
gabe, baina entzun legez atxiki barik ere mitoa bestelakotuko 
litzateke. 

Bi iharduera horiek argi agertzen dira Pablo eta 
Eulaliren adibide zehatz batean. Elkarrekin ziren 
Sorginzuloko beleak esatean (VII. kap.), eta Eulalik kontatu 
zuen lehenik, baina beleak zergatik eraso ziren ez zuen 
zehaztu; haren ondoan Pablok errepikatzen zuen beleak “ezin 
zirean sartu” kandelak zuloa hetsi zielako eta hasarretuak 
zirela: datuari garrantzitsua zeritzon eta ez eman gura zuen. 
Eulalik, itxuraz, ez zion munta soberarik ematen. Harek 
kontatzeko duen askatasun handia ikusi dugu Araneko 
hilbegira-n (XVI. kap). Adibidez, behin esan du gorpua eraman 
nahi zuena katu itxuraz sartu zela eta gizon bihurtu zela jo 
zutenean, eta horixe da sorginen tradizioan gertatzen ohi 
dena; baina beste behin alderantzizkoa esan zuen: gizon sartu 
eta katu bihurtu; hots, bigarren aldakin hau emankorragoa da 
geroago kontatuko dituen Araneko katua-ren lapurketak 
ulertzeko: ohosten harrapatuz geroz bilakatzen zen katu 
gizona, ihes egiteko, ulergaitzago baita ardiak edo zaku bat 
arto eramaten duen katua; mitoa berraragitzen ahal izateko, 
tradizioak eman dion elementua atzekoz aurrera jarri du 
Eulalik. Eta pentsatzen dut antzeko mekanismoek eragiten 
dituztela kondairen eraldaketak. 
 
 
 
 
XXII. B. Nola sinesten den  
 
 

Mito zaharren sinesmena ez da Tertulianoren “credo quia 
absurdum” esakeran adierazten den fede itsua. Mitoak ez dira 
sinesten “Jainkoak errebelatu dituelako” eta ezinezkoak izan 
arren, haien inguruan ez baita arrazoinaren kontra tematzen 
den militantziarik. Sinesgarria dena sinesten dela esan dut 
gorago, sinesgarritasunak bi oinarri dituela: eritzi 
publikoaren onespena edo onarpen soziala eta jendarte horren 
jakintzaren araberako arrazoiketa. Bi alderdi hauek oso 
lotuak dira, bistan da. 
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XXII. B. 1. Onespen soziala 

 
Jendartean fidagarriak diren pertsonen esanak 

zalantzakoak ez izanik, haiek bezala sinestea eginkizun 
integratzailea da eta ez konflikto sortzailea. 

Santosek garrantzia handia ematen dio ingurukoen 
eritziari, gorago ere ikusi dugunez, bai lehengoari bai 
oraingoari:  

 Laminekaz ez nago hain dudoso, (...) zer hainbesteri 
entzun dautsoet gauza hori, edozer bere egon da. Egon da 
edozer bere eta bastante inportante, ademas. (...) Nik 
ez dakit non dagozen edo egon leitekezan. Baia lehenago 
egon dirazela bai (Mitoen bilketaren garrantzia, XIII. 
kap). 
 Orain, esaten badaustazu: “Zuk sinesten dozu guztiz 
laminakaz?” Nik guztiz ez dakit, baia edozer bere 
dagoela bai, egon dala bai. Seguro ademas (Laminak edo 
Jainkoa, XIII. kap). 

   
Florenziok heziketak bideratzen duen eritziari 

garrantzia azpimarratu du eta gaur egun onartua ez denari 
ezjakintza deitzen dio: “Ez egoan jakituriarik, (...) hori 
sineste hori egoan jakituria faltaz. (...) Gure hazialdia 
zan, ba ignorantzian, ignorantzian”. Baina jakintza zein 
ignorantzia izan, indarrean zegoen eta: “Nik entzun eta 
sinistu nenduzan bere bai. Nik gazte denporan ori sinistuten 
neuen”; “daukagu haxe entzunda, haxe dakigu” (Sinestea, ez-
jakina, XIII. kap).  

Gaurko jakintza zientifikoa jujatzeko Florentziok ez du 
aitzineko jakintzari buruzko erlatibismo bera erakusten, ez 
bide du pentsatzen gaurko usteak bihar eragotziak izan 
litezkeela, zinezkotzat daukana sinesten duelako, eta hori da 
sinesteko modu normala. Idatziak ere zientzia historikoaren 
ospea du: Hierro-Olabarriaren deituraren jatorriak “mucho 
fundamento: escrito” duela dio Moisesek (Jentil bahitzaielak, 
VI. kap.), eta Austigarmeingo urrea-rena (X. kap.) 
“sinistuteko modukoa (dela), eskrituetan dago”. Esan nahi dut 
gaurko zientzian funts zerbait badela uste dutenok ez 
luketela harritu behar aitzinekoek beren jakintza funtsezkoa 
zela pentsatzen zutelako, gure eritziak eta haienak jarrera 
mental ber-beran oinarrituak baitira.  
    Ingurugiroak sinesgarritasuna nola baldintzatzen duen 
ikusteko gure industria-osteko medikuntza alternatiboen 
arrakasta aipa daiteke, zientziaren ortodoxiatik kanpo 
kokatzen dena. “Energo medikuntza” deitzen zena ezaguna egin 
zen gure artean 1991 inguruan. Gorputzaren korronte 
energetikoetan oinarritzen zen eta metodoaren ahozko eta 
idatzizko aurkezpenetan (Veret, 1991: 30-43) printzipio 
erligioso-filosofikoak azaltzen ziren: “yin”a, “yang”a, 
kosmosaren batasuna eta “errebelazioaren” jakintza. Horiekin 
batera, zientzia ofizialaren terminologia ere erabiltzen 
ziren: inmunologia, “feed back”a, espazioko ontzietan erabili 
puntako teknikak... hau da, zientziaren eta eritzi 
publikoaren onespena dauzkan kontzeptuak. Horien ondoan, leku 
handia ematen zitzaien metodoari esker sendatu zirenen 
lekukotasunei, esperientziaren bermea beti efikaza baita. 
Propaganda sistema hori prestatu zuenak ondo ulertua zukeen 
subjektibitateak leku handia izanik ere (idem: 83), garaiko 
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ideia nagusiei makurtu behar zaiela doi bat eta beti hobe 
dela “arrazionaletik” hurbil egotea. Eta metodoa onartu eta 
praktikatu zutenek ez zuketen pentsatu ezinezkoa sinesten 
zutela, baizik eta posiblea, efikaza eta esperimentatua. Hiru 
ezagugarri horiek desagertzen direnean, norbaitek edo 
zerbaitek erakusten badu iruzurra edo alferrikakoa dela, 
sinestea bukatu da. 
  Esan gabe doa medikuntza ofizialak duen onarpean oinarri 
berean datzala: zientziaren ospe sozialak aintzat harrarazten 
dizkigu bere metodoak, haietarik askok porrot garbia egin 
badute ere. Huts egiteak ez du-eta esan nahi bidea okerra 
dela, baizik eta hobetzen ahal dela, Evans-Pritchard-ek 
Azande-en sorginkeriari buruz dioen bezala:  

 Si dans un tel système clos, une croyance se trouve 
contredite par une expérience particulière, cela prouve 
seulement que l'expérience est ratée, qu'on s'est 
trompé; ou bien on expliquera cette contradiction 
apparente en révisant la croyance de façon à fournir des 
explications pleinement satisfaisantes. Même le 
scepticisme corrobore en quelque sorte les croyances 
qu'il met en doute. Le fait de critiquer un devin 
particulier, par exemple, ou de douter d'un certain 
oracle ou d'une forme de magie, renforce la foi qu'on a 
dans les autres et le système en général (Evans-
Pritchard, 1969 (1950): 126). 
 
Uste eta eritziek pertzepzioa baldintzatzen dute, mito 

tradizionalaren zein zientziaren arloan, ingurugiroak 
erabakitzen du zer den zentzuduna eta zer sineskeria.  
 
 
XXII. B. 2. Naturazkoa eta naturaz-gainekoa 
 

Mendebaldeko kultura modernoan etengabeki pausatzen da 
razional / irrazional aurkaritza. Baina binomio hori ez da 
beti eta denetan izan, eta gauza bera esan daiteke naturazko 
/ naturaz-gaineko bikoteari buruz. Durkheim-ek (1991 (1912): 
74) ohartarazten du misterioa ez dela beti erligioaren mamia: 
   Ces explications qui nous surprennent paraissent au 

primitif les plus simples du monde. (...) Pour lui il 
n'y a rien d'étrange à ce que l'on puisse, de la voix ou 
du geste commander aux éléments. (...) Les rites qu'il 
emploie pour assurer la fertilité du sol (...) ne sont 
pas, à ses yeux, plus irrationnels que ne le sont, aux 
nôtres, les procédés techniques dont nos agronomes se 
servent pour le même objet. (...) Ce sont des forces 
qui, sans doute, diffèrent de celles que le savant 
moderne conçoit et dont il nous apprend l'usage; elles 
ont une autre manière de se comporter et ne se laissent 
pas discipliner par les mêmes procédés; mais pour celui 
qui y croit, elles ne sont pas plus inintelligibles que 
ne le sont la pesanteur ou l'électricité pour le 
physicien d'aujourd'hui. (...) 
 D'ailleurs, l'idée de surnaturel, tel que nous 
l'entendons, date d'hier: elle suppose, en effet, l'idée 
contraire dont elle est la négation et qui n'a rien de 
primitif. Pour qu'on pu dire de certains faits qu'ils 



 Sinestea - 959 
 

sont surnaturels, il fallait avoir déjà le sentiment 
qu'il existe un ordre naturel des choses. (...) Voilà 
pourquoi les interventions surnaturelles que les anciens 
prêtaient à leurs dieux n'étaient pas à leurs yeux des 
miracles, dans l'acception moderne du mot. C'étaient 
pour eux de beaux, de rares ou de terribles spectacles, 
objets de surprise et d'émerveillement (thaumata, 
mirabilia, miracula); mais ils n'y voyaient nullement 
des sortes d'échappées sur un monde mystérieux où la 
raison ne peut pénétrer (Durkheim, 1991 (1912): 75-77). 

 
Gorago aipatu artikulu berean, Pouillon-ek Hadjeraï-en 

eta kristauen sinesteko modua alderatzen ditu: 
 Dans notre culture (...) on a même tendance à penser 
que l'étendue et la portée du monde surnaturel sont 
beaucoup plus importantes pour les “primitifs” que pour 
les “modernes”, que la surnature, ce n'est pas seulement 
le domaine des dieux ou des génies mais aussi celui, par 
exemple où s'exerce la pouvoir du magicien et du 
sorcier. Il n'est certes pas question de nier que sous 
bien des latitudes on trouvera des gens pour croire au 
surnaturel, mais on en trouvera  également pour lesquels 
une telle affirmation est complètement dépourvue de 
sens, sans qu'ils soient pour autant a-religieux, bien 
au contraire. Il y a là un malentendu significatif: 
parce que nous avons construit le concept de loi 
naturelle, nous sommes prêts à accepter le surnaturel -
soit comme illusion, soit comme réalité autre, peu 
importe- afin de ranger ce qui contrevient à la loi ou 
paraît y contrevenir; mais cette notion est nôtre, que 
nous la jugions fondée ou pas, et non celle des gens à 
qui nous la prêtons abusivement (Pouillon, 1979: 49). 

 
 

 “Handiak” deitzen diren erligioek bermatu dutela 
naturazkoa eta naturaz-gainekoaren banaketa diosku Gauchet-
ek:  
   Les anciennes divinités demeuraient à l'intérieur de ce 

monde, sans pouvoir agir sur lui pris comme totalité (ni 
sur un de ses secteurs considéré de même), quelles que 
soient par ailleurs leurs occultes capacités d'influence 
sur le cycle mouvant des événements et des jours -la 
maladie, la mort, les météores-. (...)  
 Le Dieu créateur, du dehors de sa création, a 
simultanément prise sur la totalité des choses. (...) 
Pour des très puissants motifs, cette révolution dans 
l'ordre de la structure va rester longtemps sans 
expression ni traduction véritables. (...) C'est 
l'ancien principe de l'unité cosmo-théologique qui va 
durablement continuer à prévaloir et à informer 
l'expérience religieuse, la figure nouvelle  de la 
divinité se trouvant ainsi comprise dans les bornes 
(...) d'une étroite imbrication entre nature et 
surnature (qui) bloque le déploiement de sa différence 
(Gauchet, 1985: 55 eta 69). 

 
Euskal Herriko eta orohar Europako sineste 

tradizionalek, eremu kristianizatuan bizi izan arren, beren 
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ikusmoldea atxiki dute: izaki mitikoak miresgarriak edo 
arruntaz-gainekoak dira naturaz-gainekoak baino areago, eta 
haien ahalak ere ez dira naturaren kontrakoak, oso naturalak 
eta zentzu handikoak baizik; beste-mundukoak dira, baina 
kosmosa bat izanik eta bi munduen artean erabateko ebaketarik 
ez izanik, komunikazioa berezkoa eta etengabekoa da. Horrela, 
sinestea ez da arrazoinaren kontra joatea, zentzunaren eta 
posiblearen gainean finkatzea baizik.  
 
 
XXII. B. 3. Egiazkoak eta gezurrezkoak  
 

“Urten” XV. kapituluan ikusi da egiazkotzat hartzen 
diren agerpenen ondoan badirela duda gabeko faltsuak. Azken 
hauen artean nahitara antzeztuak zirenak, Kalabaza eta izara, 
Kate hotsak, Satanas eta Barrabas bezala, edo interpretazio 
okerrak, Kanposantuko belarra bezala.  

Evans-Pritchard-ek dioena, etzeptizismoak sinestea 
bermatzen duela, Eulaliren oharrek ilustratzen dute; Kalabaza 
eta izara-ri buruz lehen dio sorginak baztar guztitan egoten 
zirela, faltsuak zirelako; geroxeago, denak ez zirela 
horrelakoak zehaztu zuen eta Gaua gauezkoentzat kontatu. 
Beste batean, Araneko gizakatua zinezkoa zela azpimarratu 
zuenean, besteak ere hala ziratekeela esan nion: “Ba, 
egiazkoak baton batzuk bai. Asko, igual?”. 

Gertakizun bera batzuek egiazkotzat eta besteek 
faltsutzat hartzen dute. Zaloako katu baltza antzeztua izan 
zela seguru dago Marik; Pablok ere gezurtzat dauka; Eulalik, 
aldiz, egiazkoaren itxura bazeukala azpimarratzeko abadeak 
esandakoa aipatzen du, eta baina: “Orain pentsetan dot 
horreek guztiok akabatu euezala zerak, pistoleak eta barruko 
zerak, polboreak: orain ez dira agertuten holangorik. 
Lehenago Zaloan katu baltza...”.  

 
Horiek guztiekin zera azpimarratu nahi dut: mito 

zaharren eretzean, orain bederen, badela zalantzarako une 
bat. Sinesten dutenok ere badute beren errepertorioan 
gezurrezko ale bat, eta nola ez besteei estrapolazioa egin? 
Are eta gehiago ez baita aginterik, Elizan bezala, zein den 
egia eta zein gezurra dekretatzeko. Ondorioz, beti nabaritzen 
da sinesteekiko eritzi kritiko bat, kritika partziala denean 
ere. Seguraski aspaldikoa da joera hori, mito autoktonoek 
aspalditik beren egiatasuna neurtu behar izan baitute 
kristianismoaren indarraren aurrean. 

 
 
XXII. B. 4. Funtzioak eta pragmatismoa 
 

Begirune handian zeuzkaten aitzinekoek sinesteak, 
Santosen eritziz funtzio oso baikorra betetzen zutelako:  

 Orduan gauza guztiak egiten zirean zerbaistegaitik, 
(...) eta nik usten dot horreek gauza guztiak eukiten 
eudiezanak lehenago, biziteko emoiten eudiela zer 
gehiago, indar gehiago. Askozaz gehiago. (...) Ni nago 
zer (...) nire etzean bizi zirean askozaz hobeto gu 
baino (Gauzak zerbaitengatik egin, XIII. kap).  
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Eta sinesteak zer balio duen galdeturik:  
 

 Hori atera dot eta sarritan, zera, konklusinoan, eta 
da: ni baino berrogeita hamar mila bider felizago bizi 
zireala eurek geu baino. Seguro ademas, seguro (Mitoak 
biltzeko garrantzia, XIII. kap). 

 
 
Santosek azaltzen duen “zerbait” horretan munta handiko 

gauzak aurkituko ditugu. Sakratuaren hunkidura, adibidez, 
Aste Santua-n aipatua (XI. kap): “Kalbarioa (...) zan 
emozionante terriblea”. Edo Donibane bezperako erritoak, 
zuziak pizturik danak kantatzen joaten zirenean sororik soro 
iluntzean: “Dana, dana zan... terriblea, itzel, itzel, itzel, 
emozionantea”. Angelak ere gogoratzen du erritoaren 
edertasuna (Donibane, XI. kap). 

Jose Angelek ez ditu ahantzi Benita Handiren 
gaubeiletako istoriak, bizituak legez kontatuta eta hala 
moduan haurrek entzunda:  

 Gu joaten ginen bai, arto zuriketan. (...) Ez zegoen 
gaur haina entretenigarri: ez irratirik, ez telebistarik 
ez ezer. Orduan, zera, orduko entretenigarria zan, ba, 
karta partida batzu, edo berbaldiak: osea, supazterrean, 
hori, tertuliak (Bizimodua eta sinesmen transmisioa, 
XIII. kap). 

 
Errito paganoek zein kristauek markatzen zuen egutegia. 

Angelak dio urte guztia egiten zutela elizan: Ama Birginaren 
lorak, Jesusen Bihotza, bederatziurrenak, kalbarioak. 
(Garizuma, XI. kap). Orain haien falta sentitzen da; 
Kanporamartxo noiz egiten zen gogoratuz, Marik dio, penaturik 
bezala: “Eta orain, orain konturatu bere ez gara egiten” 
(Kanporamartxo, XI. kap). Ospatu gabe doan denborak 
azkarkiago ihes egiten ote digu?  
 

Motibazio eta funtzio pragmatikoagoak ere badira. Mitoek 
behar materialak gogoetatzen dituzte eta errito zenbaitek 
jateko lortzea zuten helburu. “Ja, hai egiten zanean etzera 
pozik, bof! Ja a ver, aver kosetxa ona egiten bada!” dio 
Santosek (Donibane, XI. kap); eta errogatibeei buruz: “Nik ez 
dakit kasualidade izaten bazan edo zer izaten zan, inoiz 
euria egiten euen (barre).” (Errogatibak, XI. kap). Angelak 
(Garizuma, XI. kap.) esaten duenez, bederatziurrena egitean, 
berrogeita hamar kandela pizten zizkioten San Antoniori 
Urigoitin. Artzainen herri batean, ez da txiripa abereen 
zaindaria den santuak hainbeste biltzea.  

Erritoek eragina dutelako, oso serioski hartzen ziren, 
“ondo egin behar ziren”. Etxeko jaunak hartzen zuen 
Donibaneko gurutzeak egiteko ardura Mariren etxean, eta harek 
berak eramaten zituen Santosenean (Donibane, XI. kap). 
Erritoen efikaziari esker, naturaren gainean indarra 
zeukatela sentitzen zuten jendeek; eta gauza materialen 
gaineko ahal izpiritualak eginkizun materialeen zentzua 
areagotzen du. Orain laborariak teknologia azkarra dauka, 
baina ezin du euria ekarrarazi. Lehen ere bazen teknologia -
lur ontzen, iraultzen-, eta gainera erritoa. Eta oso ondo 
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bereizten ziren eragin teknikoa eta eragin magikoa, biak 
helburu bera izan arren (Belmont, 1979: 64).  

Sinesteak itxaropen sortzailea ere bazen. Arbaitzan, 
nekazarien zaindari den San Isidrori egindako otoitzak ez 
bazuen ondoriorik ekartzen ere, ez zela asaldadurarik dio 
Santosek: “Bueno, ba holantxe etorri da, (...) baia datorren 
urtean askoz hobea eukingo dogu, ikusiko dozu: aurten kendu 
euskuna datorren urtean emon egiten deusku” (Gauzak 
zerbaitengatik, XIII kap). 
 

Funtzio guzti horiek betetzen dituztelako dira 
estimatuak sinesteak, Varagnac-ek gogorarazten duenez:  
 

 Une double espérance (...) anime les chrétiens de 
tous les temps: faire descendre le Ciel sur la 
Terre et s'élever eux-mêmes de la Terre au Ciel. 
(...) A n'en pas douter le premier de ces soucis 
est majeur dans les traditions populaires 
(Varagnac, 1948: 121). 

 
 
XXII. B. 5. Beldurra 
 

Alabaina dena ez da goxo eta baikor sinestean, eta 
beldurra ere askotan azaltzen da hainbat mitori lotua, haien 
gai nagusia izateraino, “Agerpenak” IV. kapituluko gehienetan 
adibidez.  

Badirudi beldur guztiak ez direla berdinak, ez direla 
modu berean sentitzen: bata, kontrolagarria, “funtzional”tzat 
hartzen da nolabait; bestea, handia eta jasangaitzagoa, 
geroago gaitzespena dakarrena alferrikako sofrimendua izan 
delakoan.   Lehen multzoan etxera garaiz sar arazten duen 
parte-txarrekoen beldurra kokatuko nuke, adibide tipiko gisa. 
Hartaz lekukotasunak ugari dira, jendeek usu baliatzen 
baitzuten. Eulaliren amak, adibidez: “Inoiz etzera joateko 
amak bere esaten euskun: "Etorri arin etzera, e? Zer gero 
Jakoa etorriko da hortik". Ba, aidan etzera, beldurra 
genduan, beldurra” (Jakoa, VIII. kap). Antzeko esperientzia 
egin du Angelak, haurretan: “Domeketan bere Abemarietarako 
etzera karraka, (...) beldurra sorginena eta. "Parte 
txarrekoak" esaten eutsien gehien gehienik” (Abemarietakoak, 
IV. kap).  
  Etxea ez da beti babes nahikoa, barruan gauza 
ikaragarriak gerta zitezkeen. Tximiniako kedarra jausten 
zenean ikaratzen ziren haurrak, laminak zirelakoan (Santos: 
Laminak eske, VI. kap). Eta helduek ongi baliatzen zutela dio 
Eulalik:  
   Hori, umeak geldi eukin gura euezan, ez dagigun 

subetean enredatu eta harantza eta horrantza -gu umeak 
gintzezan- eta kontatu euskun horreek istoriak (Araneko 
hilbegira, V. kap). 

 
Ferminek dioenez, helburu bilatua zen beldurra, 

hainbesteraino istoriak asmatzen baitziren “sustetako jentea” 
(Laminak erreka bazterrean eta eske, VI. kap). Zaloako Katu 
baltza-rena (V. kap.) ere holan ikusten du Pablok: dana 
pentsatua izan zen auzoko jendea “bildurtearren”, eta 
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lapurketak bukarazteko; eta ondo lortu zuten: Mariren Zaloako 
laguna ere ikaratua zen, “Zaloako guztiak bildurtuta, danak 
goizetik erretiretan eta, baia bildur itzela”. Jendeen ikara 
erabiltzeko manera nabariena eta sistematikoena agerpen 
antzeztuenetan aurkitzen dugu: haientzat behar-beharrezkoa da 
beldurra, bestela ez dute izateko arrazoinik. 

Oso handia zen gauezkoen eta beste-mundukoen beldurra. 
“Agerpenak” IV. kapituluan ikusten den bezala. Moisesek esan 
duen zerrenda da lagina bat: Gorbeian harpe batean negarrak 
eta marrumak entzun zituztenek “los pelos de punta, uleak 
arteztuten, zuzendu edo... gorantza adi” zituzten; Oihukariak 
“Katalin!” deiadar egin zionari ere “uleak arteztu” 
ziztzaizkion; Zaratak entzun zituena “tembleque”ak jo zuen; 
Misererea aditu zuena ikaratu zen. Gau argiak ikusiz geroz 
jendea karraka etxera beldurtuta. Gaua gauezkoentzako 
erantzuna aditu eta “karra itzela” egin beste irtenbiderik 
ez. Eta ikararen gorena Kakoerrekan su eta gar kondairan da, 
hesturaz odolak pasaturik hil baitzen frailea.  

Mito zaharrek sortarazten duten ikara oso handia izanik 
ere, aurre egiten ahal zaio gauean etxean egonez edo armak 
erabiliz, besteak beste. Lehen makilekin joaten ziren 
Anbotoko Anderearen haitzulora (Anbotoko komediak, VII. kap), 
baina “oraingo jenteak ez euen eukiko bildurrik, adituten 
duzu? Zer bajoazen pistola bategaz eta urrunetik "ki, ka, ki" 
egingo eutsien”.  
 

Bada bigarren motako beldurra, erremediorik gabekotzat 
sentitua izan dena, infernuarena: hartaz begiratzeko ez zen 
aski gauez ez jalgitzea, eta beti gainean zegoena Damokles-en 
ezpata bezala. Laminen edo parte-txarrekoen beldurragatik 
galdegiten nienean, berriemaileek usu infernuarena azaltzen 
zidaten, eta uste dut horixe izan zela beldur mitiko 
antonomasikoa.  

Oroitzapen oso txarra utzi du askoren gogoan infernuaren 
ikarak, eta sinesteari leporatzen dioten akats nagusia 
dateke. Beste mitoei baino kritika mikatzagoa egiten diote, 
menturaz pekatuaren nozio errudungarriak biziaren arlo 
gehienak hartu eta bizia bera pozoindu egiten zuelako. 
Erligio ofizialak inposatzen zuen infernua izugarria zen, 
akelarreko kondairekoa ez bezala inondik ere eufemizatu gabe; 
alderantziz, Angelak dioenez:  

 Beti abadeak, beti infernua eta infernua. (...) Bildur 
itzela infernuari! Sua eta... erremolatxak galdaran 
egosten zirean moduan, bueltaka eukiten eudiezan... 
deabruak (...) pertsonak eta. Erremolatxak. Enee! Eta 
sinistu danak! (denok barre) (Inpernuaren eta parte-
txarrekoen beldurra, XIII. kap). 

 
Florenzio oroitzen da infernuaren sinestea zer 

jasangaitza zitzaion umetan:  
 Hau egiten badogu, infernura; bestea egiten badogu 
infernura. (...) Ni negarrez, (...) zelan defendituko 
nazen infernutik. Sinistuta, e? (Infernuaren beldurra, 
XIII kap). 

 
Ingurugiro horretan, infernuaren edo laminen ikararen 

menpekotasunetik ateratzeari “uger egin” eta “aurrea garbitu” 
deitzen dio Florenziok, ordu arte itsutua izan bailitzan. Eta 
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Angelak sorginen sinestetik datorren beldurra ez badu 
onartzen, are eta gutiago infernuarena:  

 Eta zenbat gauza egin doguz, ignorantzian egin doguz 
gauzatan. Barbaridadeak. (...) Edurra bota eta (...) 
hemetik (Urigoititik) Ibarrera meza entzuten. Orain 
holango barbaridaderik ez neuke egingo, qué va! Baia 
abadeak, orduan, mezara joaten ez bazentzin, ba, pekatu 
astuna egiten zenduen. Beste gauza bat: semeak ekarten 
ez bazenduen pekatu astuna egiten zenduen, semeak 
ekarten ez bazenduen: hogei, nahi-eta hogeirak goseagaz 
hil! (Sinestearen gehiegikeriak, XIII kap). 

 
  Moisesek ere azpimarratu ditu apezek besteei inposatzen 
zizkieten debeku sexualak eta haurrak egiteko beharra: “Ojo, 
e? Pecado mortal! Joango haz infernura, gorputz, arima eta 
guztia. Ojo, ibilten bazara tranpan.” (Santa Marinako abadea, 
VIII. kap). 

Inork ez du behin ere gogoratu beste mundu kristaua ez 
dela bakarrik infernua baina zerua ere. 
 
 
 
 
XXII. C. Noiz arte sinetsi 
 
 

Beldurraz gain beste arrazoin anitz badira gaur egunean 
mito zaharrak ez sinesteko. Sinesmena inguruko jendartearen 
onarpenean eta zentzunean oinarritua izanik, biziki estimatua 
bada ere, ezin du atxiki bi zutabe horiek erortzen direnean. 
Mito tradizionalak ez dira fede itsuan finkatuak eta ez dute 
sinesgarritasunak baino luzago irauten. Naturaren ezagutza 
edo errealitatearen kontzepzioa bestelakotu denean, aldaketa 
sozial eta ideologikoak gertatu direnean, aintzineko moduko 
sinestea alabeharrez flakatu da.  
 

Beste arrazoina aurkitu diote batzuek aintzineko 
tradizioen galerari. Ardura falta aipatzen du Santosek: 
“Hainbeste gauza dagoz (...) galduten totalmente. Zergaitik? 
Ez zalako eskribidu”; eta apezen bizkar ere ezartzen du 
sineste kristau zein paganoaren galtzea. Gisa guztiz, ez dira 
biak aldi berean desagertu.  
 
 
XXII. C. 1. Bi sineste sistema aurrez aurre 
 

Manikeismo kristaua sineste autoktonoen bikoiztasunetik 
aski urrun dela ikusi dugu “Eraikitzaileak” XX. kapituluan; 
eta orain, Elizak eskatzen duen fedea itsuak ez duela 
zerikusi handia pentsakera mitikoak onartzen duen jarrera 
kritikoarekin. 

Alabaina, kristianismoa oso zaharra eta errotua da gure 
kulturan, haren dotrinak mito eta errito paganoekin bat egin 
du jende askoren gogoan; horregatik seguraski sorginen 
beldurraz galdeginda infernuarenaz erantzuten dute hainbat 
berriemailek. Santosek elkarrekin aipatuko ditu errogatibak, 
San Isidro eta laminak; errito paganoek (Donibanekoek) zein 
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kristauek (Gurutz bidea) antzeko hunkimena eragiten diote: bi 
sinesmenak dira zentzu emailetzat eta biak berdin desagertuko 
direla uste du, abadeengatik, parte handi batez (Abadeak eta 
simesmena, XIII kap). 

Baina sinkretismoa izan bada bazuengan, ez da sozialki 
gauzatu. Sinesmen zaharrek beren ezaugarri nagusiak atxiki 
dituztela ukaezina da, ezin dut esan ordea noraino kutsatu 
duten kristau doktrina, ez baitut horretarako daturik. Bi 
erligioen elkartezina argia zen abade batzuek paganismoaren 
kontra mintzo zirenean. Santosek aitita eta abadeen arteko 
lehia ikusi du:  

 Laminak gaitik berba egitea abadeari guk, umetxuak izan 
ginenean... Joder, preguntatu inoiz: “Beitu, bedorrek 
badaki...? - Ixilik egon, gizona, ixilik egon, hori 
kontu bat da eta!” (Abadeak eta sinesmen zaharrak, XIII. 
kap). 

 
Mitologia zaharra ahulduz joaten zen bitartean, Eliza 

oraindo indartsu egon da denbora batez, eta tarte horretan 
jende askok aitzineko sinestea utzi du kristauari 
atxikitzeko. Orozkon Santosek aipatu du egoera hori, eta 
Angela edo Mari ere haren adierazleak dira. Itziarren ere 
antzera izan zen: 
    Los cambios que las generaciones de los Mayores de 

Itziar se han visto forzados a observar a lo largo de 
sus vidas son notables. Las décadas de los veinte y los 
treinta plantearon el problema de la obsolencia de un 
sistema de creencias centrado en la cosmología 
tradicional de las imágenes míticas y prácticas de 
brujería. (...) La creencia en los vuelos de Mari de 
Anboto y en todo aquel universo de brujas pasó a ser 
simplemente ignorancia fantasiosa, objeto de irrisión, y 
quedó relegada en el olvido. (...) Desde los primeros 
años de la década de los setenta las persona de menos de 
treinta años dejaron de lado las imágenes y las 
prácticas devotas cristianas. Se trata de una nueva 
“crisis de fe”... Las imágenes míticas y las prácticas 
brujeriles de la cosmología tradicional no consiguieron 
hace unas pocas décadas obtener el reconocimiento de la 
generación que ha cumplido ya los cincuenta. Una crisis 
de similar magnitud afecta ahora a las formas 
tradicionales de religión, incluido el culto a la 
Amabirjiña (Zulaika, 1990: 31). 

 
Bi krisien arteko epean, kristau doktrinarekin hobekien 

sinkretizatu diren sinesteek iraun dute besteek baino 
azkarrago, heriotzaren inguruko mito eta erritoetan 
nabaritzen ahal den bezala. Sineste horiek Elizaren “baimen” 
ofiziala dutelarik, arazorik gabe loratu dira (“Urten” XV. 
kap). Donibaneko erritoek ere luzez eutsi dute, suaren eta 
landareen bertuteekin nahaste gurutzearena eta 
bedeinkazioarena ere erabiltzen zituztela. Alderantziz, 
Anbotoko Anderearena dateke gaur egunean adostasun gutien 
duen mitoa, berriemaileak oso etzeptikoak dira hartaz eta 
arrazionalizatzeko joera da nagusia.  
 
 
XXII. C. 2. Giroaren eta bizimoduaren aldaketa 
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Elizari luzaz ihardoki zion tradizioak modernitateari 
amore eman dio. Varagnac-en ustez pentsakera zientifikoak eta 
bizimoduaren aldaketak dute, biok batera, tradizioa suntsitu: 
   Ce n'est donc pas simplement la diffusion de la pensée 

scientifique qui compromet les traditions formelles; 
c'est également, et peut-être surtout, cette conséquence 
économique et sociale des applications scientifiques. 
(...) Ce qui disparaît ainsi, ce sont les traditions qui 
tenaient au genre de vie. (...) 
 Il ne suffit pas de dire pour convaincre; il ne suffit 
pas de parler pour être cru. La première et véritable 
école des traditions c'était un certain type stable et 
très cohérent de genre de vie. (...)  
 Naguère toute existence, toute activité vécue était, 
par sa permanence, école de civilisation. La tradition, 
c'était le civilisation vécue (Varagnac, 1948: 365-78). 

 
Berriemaileak ados dira esateko mitoak eta sinesteak 

aintzineko baserriko bizimoduarekin joan direla. Aberasteak 
galarazi du elkar bizitza Florenzioren ustez: aitzinekoak 
txiroak ziren eta, edozein makur gerta ere, “auzokoakaz 
adiskide egon behar. Gaur en cambio ez” (Lana, 
aberastasuna... XII. kap). Bizitza pribatizatu da, transmisio 
instituzio (artazuriketa, hilbegira) gehiagorik ez da, edo 
beren soziabilitatea galdu dute (Jose Angel, Gabon gaua, XI. 
kap). Hilbegirak orain elizan egiten dira eta haien 
transmisioko eginkizuna bukatu da, komunikazioa oztopatuta.  

Gehienek teknologia modernoaren tresnei leporatzen diete 
beilak utzi izana. Lehen, Santosek dioen bezala (Bizimodua 
eta sinestea), kontutxuak kontatzen pasatzen zen denbora, 
“zer ez egoen ez argirik, ez telebisinorik, ez radiorik: hori 
zan inportantisimo, ojalamen ez balego hau (telebista)”. 
Julia ados da horrekin (Transmisioa): “Telebista begira ez 
dira ateratzen holako istoriak”. Eta Sofik gauza bera esaten 
du (Transmisioa). Jose Angel eritzi berekoa da (Bizimodua eta 
sinesteen transmisioa): lehen ez zen “beste dibertsiorik 
ezeberez”; eta Garik gaineratu: “orain zergaitik ez dira 
kontatzen? Ba, pixka bat baserriko giroa gutxitu egin 
delako”. 

Hartzen duen denboragatik baino areago, zabaltzen duen 
jakintzagatik eragozten du sinestea telebistak, Florenzioren 
ustez eta, orohar, heziketaren bidez atera dira oraingo 
gazteak aintzineko ignorantziatik: “Oraingo ume bateri, ja 
por ejemplo batxiller estudietan dagozanairi, esaiezuz 
horreek kontuok, ez dautsu sinestuten” (Sinestea ez jakina). 

Eulaliren arrazoinamendua Florenzioren alderantzizkoa 
da, oraingo jendeek ez dakite aitzinekoak zekitena: “Lehenago 
(...) jente asko pastore edo basoan... asko ibilten zan. Eta 
jendeak ulertuten euan gauza gehiago orain baino” 
(Transmisioa). 

 Begi bistan da mitoek lehen zeuzkaten funtzioetarik 
asko galdu dutela. Funtzioa ala sinestea, zein den lehenik 
desagertu eztabaidatzea oiloaren ala arraultzaren 
lehentasunaz aritzea bezain alferra litzateke, biek elkar 
baldintzatzen dute, bat aldatzen denean bestea ere bai. 
Berriemaile batzuek sinestearen garrantzia azpimarratzen 
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dute; istoriak orain kontatzen direnez galdetu nionean 
Angelak erantzun zuen: “Lehenago holangoak sinistu egiten 
ziren eta: ez bakarrik kontatu, ezpabere eta sinistu, 
sinistu” (Infernuaren eta parte-txarrekoen beldurra). Jose 
Angelek ere sinesteari ematen dio bereziki garrantzia: 

 Lehen, azken baten sinistu egiten eben ipuin horreetan, 
sinistu. Eta gaur kontatuko bagenukez kontatuko genukez, 
ba, gure seme-alabei edo gure ilobei (...) gauzak era 
berdinean ez dira kontatuko. Eta hor mozketa bat egon 
dela (Bizimodua eta sinesteen transmisioa, XIII kap). 

 
Berdin erritoei dagokienez. Orozkoko aintzineko 

ihauterian, adibidez, baserriz baserri ibiltzen ziren gazteak 
jendea izutzen, Santosek dioenez; orain Zubiaurren egiten 
dira, baina “hortik (baserrietatik) ez”: hiritartu dira eta, 
bide batez, beren funtzio bat bederen galdu: laminen mitoekin 
(ikus XVII. kap.) eta agerpen antzeztuekin (XV.  kap.) zuten 
lotura.  
 
XXII. C. 3. Zalantzak 
 

Bizimoduaren aldaketa erradikala ez da oso zaharra 
Euskal Herrian, eta Orozkon badira umetan zibilizazio 
aurreindustrialean bizi izan direnak eta nagusitan 
industriondokoan: zango bat sinestean eta bestea 
etzeptizismoan dute. Ez da pentsatu behar lekuko batek 
esplizitoki egiatzat aldarrikatzen ez dituen guztiak 
gezurtzat hartzen dituela; bi eritzi fermuen artean dudaren 
une zabala dago eta haren barnean maila desberdinak.  

Inguru giroak bi modutan eragiten du. Batetik, pasiboki; 
mitoekiko interes faltak ezabatu egiten ditu: 

 Lo que pasa que honeek gauzok niri ahaztu egiten jataz, 
eta niri ez, jente asko dago, e? sinestu eta entzun 
dauzenak; baia itxi eta itxi eta itxi, eta hasi orduan 
berbaz, joder, itxi egiten dautsue atea... (Santos, 
Bizimodua eta sinestea XIII, kap). 

 
Bestetik, aktiboki kontra eginez. Santosek dio mitoak 

kontatuz gero: “gaur esango daustie: "este está pirao, cómo 
leche va a ser verdad eso? -umeek- zelan izango da hori 
holan?"“ (Bizimodua eta sinestea). Berdin gertatzen zaio 
Eulaliri: dakiena ez du esaten, bestela pentsatuko dute “hori 
burutik dago, zoratutik dago hori andra hori!” (Gizakatua. 
VI. kap).   

Autozentsura aurkitu du Zulaikak Itziarren: 
 Pero en los años cincuenta el mundo esotérico de María 
era ya obsoleto. Todos los hogares guardaban en secreto 
cualquier complicidad vergonzante con esas creencias ya 
pasadas de moda. (...) La brujería había sido 
auténticamente “real” pero había dejado ya de existir. 
Se hizo popular la afirmación  de que todas las brujas 
desaparecieron con las escopetas de Eibar (Zulaika, 
1990: 21).  

 
Giroa aurka denean, sinestu nahi duenak ere zalantzak 

izaten ditu, hala nola Santosek: “Hain txikia nintzen horreek 
gauzok kontetan eustezanean niri, (...) eta ordurik 
harrezkero inork ez daust ezer bere esan, (...) orduan egiten 
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duzu: "Joder, izango da egia, edo ez da?"“ (Mitoak biltzeko 
garrantzia, XIII. kap).  

Sofik ere dudak adierazten ditu. Orain laminen konturik 
ez da entzuten-eta, “ez dakit ba, igual kontu izango diraz 
zergatio zer... ba, orain inoiz egiteko, e? orain urten ez 
egiteko...” (Laminak erreka bazterrean). Lagunak urten 
egiazko gertakaria ikusia eta ez asmatua zela badaki; aldiz, 
familiarrei buruz (Zelan eta zertarako), ohar hauxe egin 
zuen: “Ez dakit nik ba! orain existitu bere ez”. Bada ezpada 
ere, Donibaneko erritoak betetzen ditu Sofik: sua edo ur 
eskuetan daramala etxe ingurua egiten du eta lizarra ezartzen 
du atetan (Donibane, XI. kap).  

Sofirekin hitz egin nuenean, 1987ko abenduan, oso 
aipatua izan zen prentsan Bartzelonako etxe batean gauzak 
mogitzen zirela: Sofiren ustez, eta berria egiazkoa bazen, 
“zeredozer badago, zer osterantzean, gauzak ez dira mogitzen 
holan, bakarrik”. Joera hori aurreritzi gabekoa da, egia non 
den jakin nahi duena. 
 
 
XXII. C. 4. Etzeptizismoa 
 

Zalantzetatik etzeptizismora beste urrats bat da, 
jarrera kritikoak lagundurik. Sinesten ez duten gehienek, 
sinestunak hurbiletik ezagutu baitituzte, interpretazio 
arrazionala ematen diete mitoei; eta hori egiteko bi modu 
bereizten ahal ditugu, teorikoki bederen, praktikan gauzak 
nahasiagoak baitira. Batzuek mitoekiko begirunez egiten dute, 
zergatik sinestuak izan diren ulertzen saiatzen dute. Besteek 
mitoak eta erritoak gaitzesten dituzte, denak engainuak izan 
direlakoan, norbaitek bere interesen arabera asmatuak. 
 
 
XXII. C. 4. a. Begirunea  
 

Begirunez arrazionalizatzeko beste garai batetan 
kokatzen dira mitoak: egiazkoak eta noizbait gertatuak izan 
dira, baina ez dira gehiago. Horixe esan zuen Santosek 
laminei buruz: “Ba, igual da arraza bat dasaparezidu duena 
guztiz. Horixe ez dakit zer pasatu dan hor. Zer lehenago egon 
bada Jaungoikoa, orain bere egon beharko dau, ez?” (Mitoak 
biltzeko garrantzia, XIII. kap).  
Ulertu behar da ikusi zituztenak ez zirela memeloak, eta 
orain desagertu direlako ez direla ikusten. 
  Arrazionalizatzeko beste manera bat mitoak interpretazio 
okerrak izan direla pentsatzea da. Etzeptizismoaren bidean 
beste urrats bat, horrek esan gura baitu izaki mitikorik ez 
dela inoiz izan. Florenziok argudio hori ere erabiltzen du:  

 Laminak izaten ziran, por ejemplo zagatak. (...) Gau 
baten etzean edo kamaran igual katu bat, geure katua 
dala ja hak egiten dauen miauka igual uuuh” (Laminen 
harrigarria, VI kap). 

 
Aitzineko fenomeno misteriotsu batzuk ulergarriak dira 

oraingo zientziaren argiaz. Anbotoko Anderea, adibidez:  
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 Anbotoko Señorea (...) ikusten genduen izar bat 
desplazetan leku batetik bestera eta: “Joder! hor joak 
Anbotoko Señorea!”, ezta? (Sutan pasatzen, VII. kap). 

 
Eritzi berekoa da Justo:  
 Neure pentsamenduz holan izan da beti, e? Izar bat 
izango zan eta besteak hemetik ikusi euenean dddrrraaa! 
“Anbotoko Señorea!” pentsatu euen (Sutan pasatzen). 

 
Santosek askotan ikusi izan du argitasun bat zeruan, 

“baia argitasun hori ez dakit izan bazan izarrena edo izan 
bada Anbotoko Señorearena” (Sutan pasatzen). Sofiren ustean: 
“Igual atxina bere airoplanoren bat izango zan edo. (...) Ba 
ez dakit, ez dakit” (Sutan pasatzen). 

Mitoaren oroitzapena bidera dezake arrazionalizazioak: 
Marik kontatu zidan bezperan hegoaldeko mendien gainetik 
helikoptero baten argia edo ikusi zutela eta Moisesek esan 
ziola: “Hortik doa Anbotoko Señorea, gabonak Gorbeian 
pasatzera”.  
 

Arrazionalizazio zenbait mitoaren irudian oinarrituak 
dira argi eta garbi. Juan Pikazak esan zuen Anderea sai bat 
izan zitekeela, zuzi piztuak lotuta zeramatzala (Sutan 
pasatzen). “Ekaitzegileak” XVIII. kapituluan ikusi dugu 
dibinitate horien itxura direla hegazti handiak. Garmendia 
Larrañagak bildu kondaira batean (1991: 61) suzko saia eta 
argindarra lotuak dira: Argindarra Donostiara ekarri zuten 
egunean, Ernioko artzainek putre handi bat hartu, zangoetan 
lasto-bala piztuak lotu eta Donostiarantz bidali zuten. 
Donostiarrak, zeruan gauza harrigarri hura ikusirik beldurrez 
etxera, gauez gizon-emakumeak nahasian ibiltzen ziren eta 
kastigua zelakoan. Biharamunean putrea erreta ur gainean 
aurkitu zuten. Lapurdiko herensugearen ibilbidea egin zuen 
hegaztiak, menditik itsasora. 

Mitoaren irudikapena aurkitu dugu beste adibide batean. 
Abadearen krida-k (VIII. kap.) apezaren arasan aurkitu 
bolatxu jauzkariak merkurio zirela uste du Angelak; hots, 
“Airetiko langileak” XIX. kapituluan esan bezala, Erdi Aroko 
alkimia trataduetan merkurioa izpiritu familiarrekin lotua 
da.  

Ohar bera egin dakioke Olio usaina-ren (IV eta XV. kap.) 
interpretazioari: sorginena ez baina hontzena dela esatea, 
hontzek kriseiluen olioa edaten dutelako, berdin mitoa da. 
Florenzio ere ez da mitotik biziki urruntzen laminak katuak 
zirela dioenean, sorgin-katuak laminak bezala tximiniatik 
sartzen direla (XVII. kap).  
 
 
XXII. C. 4. b. Gutiespena 
 

Arrazionalizazioa arbuioz tindatua da maizetan, eta Juan 
Pikazaren suzko saian jadanik bada horrelako zerbait, Andere 
hori baten batzuek egina zatekeela eta “con fines definidos”, 
menturaz “para tener una leyenda”. Aitortu behar asmatzaileek 
oso atxikia zuketela aberastasun kulturala, haren zerbitzuko 
hainbeste irudimen erabiltzeko.     
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Juan beraren ustez tximiniatik zetozen laminak (Lamina 
zauritua) emakumeek asmatu zituzten, urdaia lasai jateko eta 
laminen bizkar ematen ahal izateko.  

Florenziok, polborak danak akabatu zituztela esan 
ondoan, asmazioak zirela iradokitzen du, “bibo batzuk” 
baliatzen zituztela; sineskera ez-jakina ondorioa eta balio 
gabea izanik, on da hartaz garbitzea (Infernuaren beldurra, 
XIII. kap). Eta halere, ignorantziaren apologia egiten du 
esanez: “Gizon jakituna askozaz txarrago bizi da ignorantea 
baino” (Lana, aberastasuna... XII. kap). 

Engainu frango izan daitekeela erakusten dute agerpen 
faltsuek. Angelak Kanposantuko belarra (IV. kap.) pasadizoari 
buruz dio jendeak esango zuela: “Aditu dozu? Fulano zerari 
arimak urten egin dautsie San Juango kanposantuan”; eta 
Kalabaza eta izara dela-eta (IV. kap): “Horreek zirean 
sorginak. Nik ez dot sinesten” (Sinestearen gehiegikeriak 
XIII. kap). Marik Satanas eta Barrabas eta Zaloako katu 
baltz-aren faltsukeria azaltzen ditu sinestearen kontra (IV. 
kap): “Holango gauzak zirean lehenagoko sorginkeriak danak, 
e? (...) Zer jendeak holantxe, batak bestea beldurtzen 
ibilten zirean”.  

Baina engainu jasangaitzena infernuarena izan zen, haren 
kontra mintzo dira kristau sinestunak zein antiklerikalak; 
apezei leporatzen zaie, fede gabearekin batera. Gaia azaldu 
denean Jose Marik egin zuen: “Abadeak sinistu? Bai zera!”. 
Eta Moisesek: “Mundua engainetan doaz enbrea! Mundua 
engainetan” (Magia, apezen ahalak, XIII. kap). 
 

Federik ez duela aldarrikatzen du Moisesek, bere dibisa 
Santo Tomasena dela: “Nisi videro non credam” (gauza bera 
zioen sorginak ikusi eta haietan sinesten zuen Laudioko 
emakumeak, kapitulu hasieran aipatua). Gainera, tradizioa 
kaltegarria ere dela somatzen du eta azkarkiago arbuiatzen; 
Donibaneko erritoetako “apo eta sugeak erre” esatea 
disparatea da, pizti horiek onegileak direlako: “Nos han 
enseñado a echar piedras a nuestro tejado, )entiendes?” 
(Donibane, XI. kap).  

Marik mitoen gezurraz gain aintzinekoen zenbait 
iharduera ere gaitzesten ditu: adibidez, ez zuten patata sail 
bat baizik lantzen; eta lusagarrak baserriko elikaduran hain 
garrantzitsuak izanik, konklusio hau ateratzen du: arbasoak 
ekimen berriak izateko eta gauzak aldatzeko ezgai itzelak 
zirela, doi bat mentsak ez esatearren.  
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XXII. D. Konklusioa 
 
 

Kapitulu honek berriemaileen eritzietan bilatu du 
justifikazioa. Mitoek mito gisa iraun ahal izateko sinetsia 
izan behar dutela esan dute haietarik zenbaitek, eta hori 
egiaztatzen du oraingo egoerak. Gaurremengo kultura 
hiritarretan zientziari ematen zaion fidantza berdintsua eman 
izan zaie mitoei luzaz, sinesgarriak zirelako sinestuak izan 
dira. Eta hori gabe, ahanzten ez baditugu ere, ez dira 
gehiago mitoak, gure sinesteen historia baizik. Besterik da 
norberaren herriaren historiak noraino bete dezakeen mitoaren 
funtzioa.  
 

Ekoizteko moduak tradizionalek eta haiekin lotuak ziren 
sinesteak gaur egungo industriaondokoetatik desberdinak dira. 
Oraingo ustez harrigarriak diren aitzineko mentalitatea eta 
iharduera inmobilistak aztertu dituzte Lévi-Strauss-ek eta 
Gauchet-ek, eta haien hitzak izango dira kapitulu honen 
konklusioa eta bukaera, nik ez nituzke eta hobeak kausituko. 
Hona lehenik sinesteak nola baldintzatzen duen ekoizteko 
modua:  

 L'événement de (l'agriculture) a été traduit dans le 
langage de la dépossession et de la dette, (...) 
devenant don des dieux, apport d'un héros des temps 
originels dont on n'a fait depuis lors que suivre 
respectueusement la leçon. Aussi bien, cette 
indépendance de la structure est elle confirmée dans un 
autre registre par l'analyse des comportements 
économiques eux-mêmes, commandés par des normes de 
suffisance et de stabilité globales aux antipodes de 
toute visée d'accumulation et de dégagement d'un 
surplus. (...) Parti-pris systématique d'immobilité qui, 
au lieu de stimuler l'effort pour la surmonter, tend au 
contraire à l'empêcher. (...) Quelque chose de ce sens 
païen de la dépossession coutumière, aura survécu au 
moins jusqu'à la fin du siècle dernier dans nos sociétés 
paysannes, au milieu d'un monde globalement sans plus 
rien de commun avec son terreau natal (Gauchet, 1985: 
14-20). 
  
Aurreindustriako jendarteen jarrera inmobilistaz Lévi-

Strauss-en La pensée sauvage liburuko zati bat iruzkintzen du 
Gauchet-ek berak:  

 “Le but des sociétés "froides" est de faire en sorte 
que l'ordre de succession temporelle influe aussi peu 
que possible sur le contenu de chacun. Sans doute n'y 
parviennent-elles qu'imparfaitement; mais c'est la norme 
qu'elles se fixent” (Lévi-Strauss, 1962: 278). (...) 
 Il nous est sans doute difficile (...) de ne pas juger 
défavorablement une attitude qui contredit de façon 
flagrante ce besoin avide de changement qui est propre à 
notre civilisation. Pourtant, la fidélité têtue à un 
passé conçu comme modèle intemporel, plutôt que comme 
une étape du devenir, ne trahit nulle carence morale ni 
intellectuelle: elle exprime un parti adopté... dont le 
caractère systématique est attesté, dans le monde 
entier, par cette justification inlassablement répétée 
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de chaque technique, de chaque règle, et de chaque 
coutume, au moyen d'un argument unique: nos ancêtres 
nous l'on appris. Comme pour nous dans d'autres domaines 
jusqu'à une époque récente, l'ancienneté et la 
continuité sont les fondements de la légitimité 
(Gauchet, 1985: 106). 

 
Ohar hauek ulertaraz diezagukete zer sakonak izan diren 

azken belaunaldietako aldakuntzak, Gauchet-en “dépossession 
coutumière” horrek gure herriko hainbat lekutan herenegun 
arte izan baitu eragina, Orozkoko hainbat lekukotasunek 
adierazten dutenez.   

Alabaina, aitzineko eta oraingo jendeen pentsaera 
desberdina izan arren, ordukoen eta oraingoen arrazoinatzeko 
manerak oso antzekoak direla gogorarazten digu Lévi-Strauss-
ek:  

 Au lieu, donc, d'opposer magie et science, il vaudrait 
mieux les mettre en parallèle, comme deux modes de 
connaissance, inégaux quant aux résultats théoriques et 
pratiques ( ... la science réussit mieux que la magie, 
bien que la magie ... aussi réussit quelquefois), mais 
non par le genre d'opérations mentales qu'elles 
supposent toutes les deux, et qui diffèrent moins en 
nature qu'en fonction des types de phénomènes auxquels 
elles s'appliquent (Lévi-Strauss, 1962: 26). 
 
 Loin d'être, comme on l'a souvent prétendu, l'oeuvre 
d'une “fonction fabulatrice” tournant le dos à la 
réalité, les mythes et les rites offrent pour valeur 
principale de préserver jusqu'à notre époque, sous une 
forme résiduelle, des méthodes d'observation et de 
réflexion qui furent (et demeurent sans doute) 
exactement adaptés à des découvertes d'un certain type: 
celles qu'autorisait la nature, à partir de 
l'organisation et de l'exploitation spéculatives du 
monde sensible en termes de sensible. Cette science du 
concret devait être par essence limitée à d'autres 
résultats que ceux promis aux sciences exactes et 
naturelles, mais elle ne fut pas moins scientifique, et 
ses résultats ne furent pas moins réels. Assurés dix 
mille ans avant les autres, ils sont toujours le 
substrat de notre civilisation (Lévi-Strauss, 1962: 29-
30). 
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Analisi anizkorren bidez aztertu baititut Orozkoko 
mitoak, konklusioak taiutzeko orduan ere maila 
desberdinetakoak izango dira ondorioak, ikerketan erabili 
erizpide desberdinen arabera. 

Lan honen gaia eremu mugatu bateko sistema mitikoaren 
ikerketa izanagatik, horretarako erabili diren inguruko eta 
urruneko alderaketek beste arloetako berri ere eman dute. 
Pentsatzeko zen bezala, Orozkoko mitologia sakonki integratua 
da Euskal Herrikoan eta hartan kokaturik ulertzen da. Horrez 
gain, bereziki azpimarragarria da ez harrigarria delako 
baizik eta azken honetan gutiago aipatzen delako, ondo 
integratua da Europako mitologian; erkaketak erakusten dituen 
antzekotasunak ugariak eta sistematikoak dira, eta 
zibilizazio bera dela esan daiteke, beharbada substrato 
aurreindoeuropar berean errotua. Europatik haratago eramaten 
gaituzte irudi ospetsu zenbaitek, monosandalismoak adibidez; 
herensugea ere oso hedatua da eta ekialde hurbilean, Europan 
bezala, urari lotzen zaio; xoria eta sugearen bikotea eta 
ortzi-hegaztiak kausitu ditugu Amerikan, hemengo 
ekaitzegileen antzekoak. Atsegin zaigu munduko kulturak 
haurrideak direla gogoratzea eta menturaz desberdinak baino 
areago antzak azpimarratzeko joera dugu, maila horretan ere 
mitoak zentzuemaileak dira-eta. Bestalde, desberdintasun 
esangarriak atxemateko alderaketa sakonagoak behar dira, lan 
honetatik kanpo direnak, salbu kristautasunari dagozkionak.  
 

Mitoak arlo askotan esangarriak direla erakutsi nahi 
izan dut, eta ondoko lerroetan narotasun horren faktoreak 
zein diren eta elkarrekin nola giltzatzen diren ikusiko dugu: 
izan ere, osatzen duten sistema estrukturen eta edukin 
semantikoen mailan ez ezik, funtzioen mailan ere gauzatzen 
da. Eta osagarri bakoitza errealitate orokor baten atala den 
ber, haien berezketa metodologikoa baizik ez da; haatik, 
beharrezkoa eta emankorra.   
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A. Sailkapena  
 
 

Orozkoko mitoak anizkorrak eta erredundanteak izanik, 
kondairak zein haien protagonistak sailkatzeko mugak ez dira 
beti argiak. Corpuseko kapituluen egitura izaki mitikoen 
arabera egina da, baina ez beti informatzaileek emandako 
izenei jarraiki, baizik eta izaki horien natura eta, 
bereziki, eginkizunen arabera. Sailkapenak bi gauza 
agertarazi ditu: multzo bakoitzean elkartuak diren izaki eta 
mitoen arteko harremanak lehenik, eta, aldi berean, multzoen 
arteko osagarritasuna, batek ez duena bestean kausitzen 
baita. Berezketak ez ditu loturak baztertzen edo ezabatzen, 
alderantziz, sistema orokorraren barnean multzo bakoitza 
sistema tikiagoa dela erakusten du.  
 
 
A. 1. Berdintzea eta bereztea 

 
 

Egoera aski korapilatsutik abiatzen da sailkapena. 
Hasteko, kontalariek erabiltzen dituzten izenen arazoa dugu: 
zergatik izen berdina izaki desberdinentzat? Dekadentziaren 
nahaskeria ote? Baliteke horrelako zerbait izatea, baina ez 
hori bakarrik. Kristauak ez diren sinesteek ez dute izan, guk 
dakigunez, arauak bermatuko zituzkeen formulatzaile 
ofizialik, alderantziz, marginatuak izan dira askotan, 
zentsuratuak.  

Baina besterik ere bada, eta ez alferrikakoa, Varagnac 
folkloristaren ustez:  
 

 Ainsi, loin d'être le jouet d'un flux inorganique de 
sensations, d'images et de représentations collectives, 
le “primitif” ou l'occidental archaïque multiplient 
autour d'eux les personnages et les caractérisent par 
des noms, des historiettes, attribuent à chacun une vie 
originale. (...) Et pourtant pas à l'infini. Car il faut 
que les légendes se répètent dans une certaine mesure, 
sans quoi elles n'apporteraient pas avec elles cette 
obscure sécurité intellectuelle qui constitue leur 
crédibilité (Varagnac, 1948: 351). 

 
Alabaina, mitoek betetzen dituzten funtzioak amankomunak 

izaten dira; denek eskaintzen dituzte bizitzaren eta 
heriotzaren gauzei buruzko gogoetak eta, bakoitzak alderdi 
jakin batzuetan barnatzen badu ere, mito batek ez du inoiz 
kezka baten esklusibitatea. Funtzioen antzekotasunak beste 
ezaugarrien asimilazioa dakarke, berezteko beharra ezabatzen. 
Eta, noski, mitoen funtzioak murritzagoak eta zehazteko 
premia tikiagoa. Adibide esangarria da Florenziorena (Laminen 
harrigarria). Harek ez zuen kondaira bakar bat kontatu, baina 
bai andana bat nahastu “lamina” izenaren azpian: laminek 
zuten bahean ura eramaten, Olabarriandiko neska bahitu eta 
tximiniatik etortzen, guztiak nahasian. Argi da harentzat 
denek betetzen dutela funtzio bera, beldurra eta harridura 
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sortzea: “Laminak terribleak dozak, (...) zirean asonbro bat 
guk geunkezanak...!” 

Asimilatzeko joera bada, beraz; baina banaketa minimoa 
beharrezkoa da izakiek beren nortasuna atxikiko badute, 
besteekiko nahasketan urtu ez egiteko eta kondaira eratzeko.
 Moisesek aurkitu du batasunean nola sailkatu eta laminen 
barnean azpitaldeak berezten ditu, zoologian legez: denak 
dira izpirituak baina desberdintasun erlatiboak ere badituzte 
(Hodeia eta abadea): “igual-igualak ez dira danak izango, 
erleak eta klase asko dagoz: erleztarrak eta avispas, eta hor 
erleak dagoz zanganos, eta hainbeste txisme dagoz erleetan 
bere”. Txiripaz edo, intsektu sozial eta ondo organizatuak 
aukeratu ditu Moisesek adibide gisa, bai eta ondo erakutsi 
izen berak eta izan bertsuak ez dutela barneko sailkapena 
galarazten, alderantziz baizik.  

Berezteko joera nagusitzen da informatzaile 
zenbaitengan; Sofik sorginak eta laminak banatzen ditu 
bakoitzari ezaugarri oposatua eransten: lehenak kaltegarriak 
dira, bigarrenak jendeekin ibiltzen dira (Peñako sorgina eta 
Josepetako landa).  

Kasu batzuetan gauzak argi-argiak dira denentzat. Oso 
gutitan nahasten dira Anbotoko Anderea eta laminak, bien 
zikloetan motibo amankomunak izanik ere, eta Andereari sorgin 
izena eman bazaio noizbait, ez da inoiz alderantziz 
gertatzen: haren nortasuna eta betekizunak beste izaki 
mitikoenetatik desberdinak dira eta ez da asimilaziorik 
gertatzen. Asimilazio gutiago oraindio erligio nagusiari 
hartutako pertsonaien artean: deabrua eta Ama Birgina inork 
ez ditu nahasiko, nahiz kondairetan antzeko eginkizunak izan! 
Alta, argi da bion ezaugarriak lamina eta jentilengandik 
datozela.  

Nahasteko eta bereizteko joeren arteko oreka ez-
egonkorrean ibiltzen dira mitoak. 
 
 
A. 2. Pertsonaien banaketa  
 
 

Eremu mugikor hortako izaki mitikoak beren ezaugarrien 
eta betekizunen arabera sailkatzea hautatu dut, 
antzekotasunak eta desberdintasunak zehaztuz eta horretarako 
erizpideak proposatuz. Pertsonaiak bere kapitulu propioan 
kokatuak izanik, eta mugak ondo zedarrituak izatekotan, 
sorginek, lamin-jentilek, Andereak eta hodeiak, familiarrek, 
deabruak eta Ama Birginak, ez lukete besteen kapituluetan 
azaldu behar.  

Eta hala da, XV. kapituluan (“Agerpenak”) izan ezik. 
Hartan agertzen diren izakietarik batzuk hildakoak dira 
dudarik gabe, eta besteak gaueko zehazgabeak, non ez diren 
laminak; denak beldurgarriak dira eta jokaera oso antzekoa 
dute jendeekin, jendeek ere iharduera antzekoa dutela haiekin 
guztiekin. Hasieratik somatzen da beste munduko guztien 
nolabaiteko batasuna, eta haren aztarnak aurkituko ditugu 
ondoko kapituluetan ere: besteak beste, laminak eta sorginak 
biltzen dira dantzatzera Josafateko landan, hau da hildakoen 
zelaian.  
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Sorginen eta laminen multzoak izan dira berezteko 
zailenak, ardura sakonki nahasirik agertzen baitira biak. 
Baina bada bi multzotan sailkatzeko arrazoirik nahikoa: 
sorginak jendeak dira, eta laminak beste mundukoak. Sorginek 
beste mundurako bidaiak egiten dituzte, laminekin edo hainbat 
naturaz-gainekoekin harreman pribilegiatuak dituzte, 
haiengandik ahal magikoak lortuz: berezkoa da askotan haiekin 
asimilatuak izatea, mundu honen eta beste munduaren arteko 
bitartekariak baitira, aldi berean jendeak eta parte-
txarrekoak. Sorginen mitoek jatorri soziala ematen diete 
herioari edo eritasunei, auzoek eragin baititzakete; eta 
jatorri hori magikoa ere baita, dimentsio mitikoa ematen 
diete auzoekiko liskarrei.  

Laminak eta jentilak multzo bakar batean sartu ditut, ez 
baitute diferentzia esankor handirik. Biak beste mundukoak 
dira, sorginak ez bezala, nahiz eta mundu honetakoekin 
etengabeki ibili auzo harremanetan, trukeetan eta lapurretan. 
Haien mitoak, sorginenak legez, auzoekiko arazoaz aritzen 
dira, baina ez modu berean: laminekiko liskarrak auzoekin 
sortzen direnen antzekoak dira, egiazko bizi sozialaren 
ispilu, eta ez haren kausa edo ondorio zuzenak. Sorginek 
laminengana egiten dituzten bidaiak laminek jendeen etxeetara 
egin bisiten simetrikoak dira. Jentilen suntsiketa edasten 
duten istoriak aztertzean ikusi da haien bukaera ez dela 
oinarritua kristianismoaren etorreran, gaia zaharragoa dela 
eta funts mitikoduna, ez historikoa.  
 

Ekaitzegileen mitoek meteorologiaren grina adierazten 
dute oro har eta, bereziki, uzta ortzitik begiratzekoa. 
Anbotoko Anderea sorgin antzekoa dela diote Orozkon, airean 
ibiltzen delako; ez da ahantzi behar sorginei ere ekaitzak 
egitea leporatzen zitzaiela. Sorginak bezala bi munduetakoa 
da Anderea: honetakoa sortzez, bestekoa bilakaeraz, eta 
berriro mundu honetara etorria edo ezkondua, amaierarik 
gabeko zikloan.  

Lan honetan, bost izeneko eta itxurako ekaitzegileak 
(Anderea, beleak, hodei-zalduna, herensugea, abade 
kondenatua) elkarrekin jartzeak fruitu interesgarriak ematen 
ditu. Dibinitate horien ahaidegoa aipatu da askotan, baina 
urrunago joan behar da eta egitura bakar bat osatzen dutela 
baiezta dezakegu, batasun horren mekanismoak erakusteko 
kanpoko mitoekin alderaketak egin behar badira ere. 
  Beleak Anderearen agerkera dira, haren ihardueren eta 
atributuen azalpena. Herensugea eta Anderea gauza bera dira 
itxura eta eginkizunen aldetik eta egoitza bera dute; 
Melusinaren legendak bien biografiak lotzen ditu, eta haien 
batasuna hierogamiaren bidez irudikatua da batzuetan.  

Hodei-zaldunak Anderearen jokaera bera du, biok dira 
apez konjuratzailearen arerioak. Hainbat kondairetan, 
Anderearen semea da zalduna, bere anaia apezaren etsaia: 
elkarrekin osatzen duten estruktura aurkakoen batasunean 
datza, biak bikoitzak eta antzekoak direlako. Halaber, bat 
dira abade konjuratzailea eta ekaitz-abade kondenatua. 
Coincidentia oppositorum egitura da ekaitzegileen giltzarria. 

Andere, hodei-zaldun eta herensugearen batasunak Euskal 
Herriko mitologiarena erakusten du: herrialde guztietako 
ekaitzegileak izen berekoak ez izanik ere, sare zabal eta 
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konplexu bateko ustaiak dira denak. Anderea dugu Bizkaian eta 
Gipuzkoan; “Saindu” izeneko emakume bat, neskatoa, aurkitzen 
dugu Baxe Nafarroako Salbatoren eta Bidarraiko Harpeko 
Sainduan; herensugea Lapurdin eta Zuberoan, eta hodei-zalduna 
Sara inguruan; Orozkon hodei-zaldunaren ondoan Anbotoko 
Anderea dugu, eta haren Urduñako egoitzan herensugea. 
Garrantzitsua da ekaitzegileen estruktura bakarra 
azpimarratzea, baita argi esatea zerukoak direla bereziki, 
nahiz eta lurpean ere egon: Aymeri Picaud-ek XII. mendean 
esan zuenez nafartarrek jainkoari Urcia deitzen zioten; eta 
oraintsu arte Anderea izan da ortziegilea Euskal Herriko 
eremu zabalean. “Urcia” eta Anderea ekaitzaren nagusiak dira 
eta bien artean ez dateke etendurarik: Picaud-ek ez zukeen 
txarto ulertuko eta bai zuzen ibili euskaldunen dibinitate 
nagusiaren izena jakinarazi zigunean. 
 

Familiarrak, sorginen indarrak diren ber, haiekin 
sailkatzen ahal ziren. Laminekin ere bai, haien izena eta 
antza ematen zaielako. Airekoak izanik, ekaitzegileetatik oso 
hurbil daude; Orozkon gainera, airetiko eramaileak dira, 
Anderearen sortarazle zuzenak. Langile arinak, deabru 
eraikitzaileak bezala, deabru izena ere ematen zaie. Halere, 
beren saila daukate, Orozkoko mitoetan dauzkaten lekua, 
berezitasunak eta eginkizunak nahikoa bereziak direlakoan.  

Familiarrak maizetan aurkitzen ditugu Europako 
mitologian zehar sorginen indar gisa, baina eite originala 
dute Euskal Herrian eta inguruko kultur eremuan: Orozkoko 
kondairek antza handia dute Zuberoako eta Gaskoiniakokin, eta 
denak uraren horniduraren arazoaz mintzo dira; ekialdeko 
bertsioei esker ikusten ahal dugu familiarren mitoek 
ekaitzegileenekin duten beste alderdi amankomuna: uzta 
barazuzatik salbatzeko kezka. 
  

Bukatzeko, eraikitzaileak ditugu. Deabru zubiegileak 
familiarren antzeko langileak dira, eta bada bien arteko 
harreman esanguratsurik. Bien mitoak osagarriak dira uraren 
arazoei dagokienez, bakoitzak maila desberdinetan aipatzen 
dituelarik. 

Kapitulu horretan bi izaki mitiko nahastezin elkartu 
ditut, Ama Birgina eta deabrua, biak eraikitzaileak direlako 
eta beren arteko parekotasunek, simetriek eta inbertsioek 
elkarrengana hurbiltzen dituztelako. Jatorriz oposatuak 
izanki ezaugarri amankomunak hartu baitituzte herri 
mitologian, haien bidez aztertu nahi izan dut tradizio 
zaharrak nola iharduten duen pertsonaia arrotzak mailegatzen 
dituenean, zer kentzen eta zer eransten dien, noraino bere 
nortasuna atxiki edo akulturazioa onartzen duen. Eta ondorio 
atera dut elementu mailegatuak egokitu egiten dituela onartu 
aitzin, beren jatorrizko ezaugarri zenbait ezabatu eta 
mitologia autoktonoaren eiteak gaineratzen dizkiela; kasu 
honetan, Birgina eta deabru kristauak herri mitologiazkoak 
bilakatu dira, haren bikoiztasuna hartuta. Azpimarratu behar 
da lan guztian zehar nabari izan den izaki mitikoen 
bikoiztasuna funtsezko ezaugarria dela, zaharra eta 
iraunkorra, akulturazioari makurtu ez zaiona, mitoekin batera 
baizik desagertuko ez dena. Paganismoaren kristianizazioa 
aipatzen denean ez genuke ahantzi behar alderantzizkoa ere 
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gertatu dela, hau da, tradizioak elementu kristauak 
paganizatu dituela. 
 

Apezek ez dute lan honetan kapitulu berezirik, beren 
funtzio nagusia izaki mitikoen aurka borrokatzea izanik, 
haiekin batera azaltzen direlako. Baina pertsonaia 
aipagarriak dira, zango bat daukatela mundu honetan eta 
bestea beste munduan. Hodeia konjuratzen dutenean jendeen 
aldekoak dira argi eta garbi; familiardunak direnean, 
sorginen antzekoak dira, beste mundukoen indarrak dituzte; 
airean ibiltzera kondenatuak direnean, Anderea bezalakoak 
dira, mundu honetakoak jatorriz, beste mundukoak bihurtuak 
eta ekaitzegile bilakatuak. Funtsean, konjuratzaileak bezain 
konjuratuak izaten ahal dira, aurkaritzen batutzaileak.  
 

 
 
 
B. Loturen sareak 
 
 

Sailkapenak dakarren berezketa komunikazio sare batean 
kokatua ulertu behar da. Mito eta izaki mitiko bakoitzaren 
eginkizunak ez dira esklusiboak eta maila guztietan badira 
loturak: edukinetan, egituretan, funtzioetan. Formaz ezezik, 
hura betetzen duten eduki semantikoez ere eratua da egitura, 
eta biok elkarri eragiten diote. Estrukturen azterketa, 
beraz, edukiari eta funtzioari doakie; eta mitologia sistema 
zabalagoa den erligioan sartua baita, erritoek ere aintzat 
hartzekoak dira.  
 
 
B. 1. Sinboloen jokua 
 

Sinbolo baten esanahia, berezkoa edo unibertsala izan 
barik, testuinguruak baldintzatua dela har daiteke axioma 
gisa; sua, adibidez, laminen erakargarria eta zaurigarria da 
aldi berean (Lamina zauritua). Alabaina, kultura jakin batean 
esanahi oso zehatz eta finkoa hartzen ahal dute hainbat 
sinbolok, topiko bilakatzeraino. Horrelako andana bat ikusi 
dugu “Armak” XXI. kapituluan, baita azpimarratu ere haietarik 
batzuek ezinbesteko zentzua daukatela: arma zorrotzek, 
adibidez, sinbolo falikoen agresibitatea dute beti (Lamina 
zauritua, Josepetako landa).  

Horien alderantzizkoak, sinbolo intimista babesgarriak 
ditugu, hala nola haitzulo-hilobia edo lurpea erneleku gisa, 
hantxe dautzalarik, gari aleak bailira, laiariek lurperatu 
jentilak (Jentil bahitzaileak). Ontzi tikian gordetako altxor 
bizigarria da intxaur barneko sobrekama (Laminaren 
amorantea): hildakoaren gainean zabaltzeko jestuan, matrizan 
biltzeko irudia eta hartan berpizteko itxaropena somatzen 
ditugu, are eta gehiago kuskuan kukuturiko oihal ederrak 
haziaren bertute ernegarria jaso baitu.  

Sinbolo oposatuen jokua nabari da batzuetan, elkarren 
aurka agertzen direnean, ate defentsiboa eta palanka 
erasotzaileak legez (Jentil bahitzaileak). Horrelako 
kontrasteak pertsonaia bakarraren baitan ere aurkitu ditugu, 
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haren bikoiztasunaren seinale. Lurpekotasuna eta 
airekotasuna, kasu baterako, familiarren eta Anbotoko 
Anderearengan; edota ekaitzegileen hegazti eta suge itxura. 
Sua eta uraren elkartasuna dugu ekaitzegileengan. Baita 
laminengan ere: ur bazterretan egoten dira arropa garbitzen 
eta etxeko supazterrera hurbiltzen dira; hain zuzen 
supazterretik hurruntzen dira sorginak laminen dantzaldira 
joateko. 

Besteetan, aldiz, sinbolo isomorfoak elkarrekin agertzen 
dira beren esanahia azkartzen. Burdina eta sua, esaterako. 
Urarekin zerikusia duten irudiak ere elkarren ondoan 
erabiliak ikusi ditugu, ilearen orrazketa uraren ondoan, 
adibidez (Laminak erreka bazterrean). Deabruaren burdina 
kondairan sugea gaineratu zaie ileari eta urari: ilea suge 
bilaka daiteke ura katalizadorea delarik. Hiru elementu 
horiek konstelazio sinboliko zabal eta eraginkor bat osatzen 
dutela argi da, eta Andereari lotuak ere kausituko ditugu.  

Ekaitzaren inguruan ere biltzen dira sinbolo isomorfoak. 
Ahuntzak edo erle-familiarrak hodei egileak dira Hodeia eta 
abadea kondairetan. Hots, hodei egile diren familiarrek 
airetik eramaten dute beste hodei egilea den ahuntza 
(Petroleoren ajilitatea), edo euri egilearen irudia den bahea 
(Bahean ura), edota Andere hodei egilea izango den neska 
(Familiarrengatik kondenatu). Hodeiak hodeia eramatea edota 
sortaraztea erreflexibitate jokua da; eta sinbolo 
kontrajarrien jokua ere da, familiar-orratz falikoak elementu 
sinboliko emeez (Anderea, ahuntza, bahea) jabetzen direlako. 

Baheak aipamen berezia merezi du Orozkon, irudi 
anizkorra eta pentsatzeko makina bikaina delako. Ahuntza edo 
neska bezala, familiarren hartzaile emea da, oihalaren 
parekoa orratzontzikoei oposatua denean (Hil ezin). Ogia 
ekoizteko pentsatua den tresna hori, erlauntza legez 
pekorotzez tapatuz geroz, ur ontzi gisa erabiltzen dute erle 
itxura duten familiarrek (Bahean ura); osterantzean, tapatu 
barik ura karreatzeko erabiltzekotan, tanto lodiak isuriko 
lirateke haren zuloetatik, hodei-euri antzekoak. Sinboloen 
sare trinkoan bilbatuak dira bahearen hariak.  
 
 
B. 2. Motiboen harremanak  
 

Motiboak autonomoak izanik, kontakizun batetik bestera 
pasatzen ahal dira, “bricolage”ko zatiak bezala. Horri esker 
egiten da mitoen berraragitzea, kondairen bilakaeran 
garrantzia handia duen prozedura eta Orozkon ausarki 
erabilia: gertakari garaikide edo pertsonaia ezagun bati 
aitzineko istoria baten motiboak erantsi eta bertsio berria 
sortzen da, tradizioa eta esperientzia hestuki batzen 
dituena. Horrelako sorkuntza lana egiteko erabiliak diren 
elementuak egokituak izaten dira edota istoriako abagune 
desberdinetan kokatuak gertatzen dira, parekotasunezko eta 
oposiziozko harreman berriak eragiten. Hona hemen adibide 
zenbait. 

Izaki mitikoen bukaera eragin duten tresnak armento 
fisiko edo sinbolikoen bilakaera historikoaren arabera 
aldatzen dira, burdinezko palanketatik bonba atomikaraino 
Ebangeliotik pasatuz (ikus “Armak” XXI. kap).  
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Laminen estalgiaren motiboa giro desberdinetan azaldu 
zaigu: Laminaren amorante-an izaki femininoen atributua da; 
arraberritze kasu esangarria den Araneko hilbegira-n, berriz, 
gizon batek ekarria. 

Azaletik desberdinak diren motibo zenbait bakar baten 
aldaerak baizik ez dira. Naturaz-gaineko izaki bati egindako 
afruntu edo tabu haustea bi modutan agertu zaigu: Elizara ez 
kondairan, Anbotoko Anderea sutan abiatu eta kondenatu bat 
bezala ibiliko da, senarrak bortxaz eraman zuelako elizara; 
aldiz, Laminaren amorantea hil egingo da emaztegaiari zango 
erpedunak ikusi-eta utzi zuelako. Melusinaren legendan 
baturik aurkitzen ditugu motiboaren bi aldakinak: emaztea 
airetik joan-eta senarraren hondamena eta heriotza gertatuko 
dira, XVII. kapituluan (“Truketak”) ikusi dugun bezala; 
berdin Thompson-en C 932 motiboan: “Loss of wife for breaking 
tabu”. 
 

Berdinak izan gabe, badira paradoxa berari jarraitzen 
zaizkion motiboak: Kakoerrekan su-eta-gar kondairako 
habituak, hau da, elizaren kutun batek, hildakoari kondena 
areagotu eta agertarazten du; berriemaile berak (Sofi) 
esandako Elizara ez istorian, elizaren presentziak su-eta-gar 
ezarri du emakumea, eta hola ibili da geroztik kondenatu bat 
bezala. 
 

Airean ibiltzeko kondena hainbat istoriatan agertzen 
zaigu: Familiarrengatik kondenatu-an, Jakoa-n eta Axpuruko 
abade kondenatua-n. Alabaina, hiru kondairen lotura 
motiboarena baino sakonagoa da: Anbotoko Anderea 
familiarrengatik kondenatu zen airean ibiltzera eta 
ekaitzegile bilakatu; Jakoa kondaira beraren arraberritzea 
da; Axpuruko abadea familiarduna zen, eta kondenatuz geroz, 
antza handia du Anderearekin: beti airean ibili behar du eta, 
batzuetan, ekaitzari lotua da.  
 

Aireko bidaia dute amankomun Axpuruko abadea eta krida 
eta Josepetako landa kontakizunek: lehenean apez familiarduna 
eta neskamea akelarren antzeko zezenketara doaz airetik, 
bigarrenean akelarre-dantzaldira doaz sorgina eta zapataria, 
laminengana. Sorgin eite zerbait dute beti familiardun 
guztiek: batetik bestera dabiltzalako Jakoa eta Anbotoko 
Anderea sorginak direla esaten da; izena ez zaie gizonei 
inoiz ematen Orozkon, baina Axpuruko abadea berdin ibiltzen 
zen airean eta Petroleo ikaragarri lasterra da; sorgin 
tipikoa zen Araneko gizakatua-z esan zuen Pablok parte-
txarrekoak (familiarrak) zeuzkala. 

Josepetako landako laminak eta Lamina zauritua istorien 
simetria aipatu dut gorago, bidaien motiboek eraginda: 
atso-sorgina bere etxetik abiatzen da tximiniatik, laminen 
mundura joateko; laminak alderantzizko bidea egiten du eta 
tximiniatik sartzen da emakumeen beiletara. Halaber, 
tximiniatik abiatu eta airetik joan den zapatariak akelarrea 
barrearazten du buruzagiari eztenaz ziztatuz ipurdian; eta, 
alderantziz, etxeko nagusiak emakumeen eta laminen beilak 
bukaraziko ditu, lamina burduntziaz zaurituz, ipurdian edo 
aurpegian.   
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B. 3. Borrokaren estrukturak  
 

Gure mitologian kasik etengabekoa da jende eta izaki 
mitikoen arteko gatazka, eta haren inguruan egituratuak dira 
kondaira gehienak. Horrelakoei nahiko ondo aplikatzen zaie 
Propp-ek ipuin miresgarrientzat proposatu analisi 
estrukturala, beti baitira hasieran erasotzaileak eta 
erasotuak eta, amaieran, garaileak eta garaituak. Eskema 
horren bidez alderatuta oso egitura antzekoa dute istoriek, 
protagonistak desberdinak direnean ere. 

 
Istoria multzo batean jendeak nagusitzen zaizkie izaki 

mitikoei, arma egokien bidez. Kakoerrekan su eta gar, Lamina 
zauritua eta Jentil bahitzaileak kondairen estruktura 
berdintsua da: kalte zerbait (jendeak ikaratu, janaria eskatu 
edo lapurtu, neskak bahitu) egiten duen izaki mitikoa 
garaitzen dute gizonek  
-heroiak- arma fisikoak (kakoa, palankak, burduntzia edo 
janari irakina) erabiliz, eta haiei esker jendeek bakea dute 
engoitik. 

Hodeiaren mehatxuri arma fisikoez eta magikoez 
(bedeinkazioa, zapata, orratza) erantzuten dio abadeak 
(Zalduna eta hodeia, Hodeia bedeinkatu).  

Izaki mitikoen hasierako kalteak jasan gabe haien ahalak 
baliatu nahiz, bortizkeriaren lekuan maltzurkeria erabiltzen 
dute jendeek arma gisa, hala nola familiarrez libratzeko 
(Axpuruko abadearen krida) edo deabruaz baliatzeko 
(Kastrejanako zubia). Hauetan, hasierako gaiztakeriaren 
lekuan jendeek duten ments bat aurkitzen dugu, eta izaki 
mitikoen gaiztakeria geroago dator, beren zerbitzuen saritzat 
hartu behar duten ordain larria. 

 
  Beste kondaira multzo batean, jendeen erasoei gailentzen 
zaizkie izaki mitikoak baita kario pagarazten ere. 
Supelegorreko beleek beren egoitzako zerrailu magikoa 
kenarazten diete artzainei; Orrazia lapurtua-ren bertsio 
batzuetan, beren ondasuna berreskuratu izanagatik, zigorra 
eman zuten laminek. Izaki mitikoei egindako afruntu minimoak 
zigorra eragiten ahal du: Jentil gatibatzaileek beren agindua 
bete ez zuen neska bahitu eta haren etxea madarikatu zuten; 
gizon bat mutu utzi zuen Ama Birginak, hari eskainiko 
gerrikoa astoaren bastari alderatu zuelako (Ama Birginaren 
gerrikoa). Tabua hausteak ere heriotza ekar dezake (Laminaren 
amorantea). Familiarrek hilezinaz edo airean ibiltzeko 
kondenaz ordainarazten dituzte beren zerbitzuak (Hil ezin, 
Jakoa, Familiarrengatik kondenatu). Axpuruko abade 
kondenatuak mezarekiko atxikimendu ezagatik airean ibiltzera 
kondenatu zen. 
 

Behin eta berriro errepikatzen den borrokaren 
estrukturak erredundantzia handia ekartzen die kondairei. 
Lamina eta jentilen istorietan bereziki hain dira nabari 
elkarren eraldaketak, irudi bailuke egin ahal aldakinak 
agortzeko saioan dabiltzala. Beste kapituluetako 
errekurrentzia ez da beharbada hain agerian, baina bai 
ukaezinezkoa. Eraldaketa inbertsioraino joaten ahal da, eta 
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horrelako kasu esangarria dugu Supelegorreko beleak eta 
Axpuruko abadea eta krida-rena: lehenean zuloa hesten diete 
jendeek beleei, bigarrenean ontzia zabaltzen familiarrei, eta 
bakerik ez da izango beleak sartzen utzi edo euliak sarrarazi 
arte.  Egiturak esanahiak baldintzatzen ditu. Adibidez, 
kondaira desberdinetako borrokan leku bera duten elementuak 
nolabait parekatuak agertuko zaizkigu, nahiz eta semantikoki 
oposatuak izan, hala nola deabrua eta Ama Birgina.  
 
 
B. 4. Erreziprozitatea eta neutralizazioa 
 

Borrokaren egituraren ondorioz, alderdi baten garaipenaz 
eta bestearen derrotaz amaitzen dira usu gure istoriak. Baina 
garailea eta garaitua zein den, aldatzen da amaieraren 
zentzua: kapitulu guztietan ikusi dugu nagusigoa kondairarik 
kondaira banatua dela jendeen eta izaki mitikoen artean. 
Horrela, etsaien arteko berdinketa zerbait gertatzen da, 
nahiz azken garaipena  jendeei emateko joera den. 
Neutralizazio jokuaren konstantzia erakusten duten adibide 
zenbait ikus dezagun. 
 

XVI. kapituluan (“Sorginak”) hasi gara zentzu oposatuko 
bukaerei ohartzen, Peñako sorgin zigortu gabea, eta Abadearen 
ama sorgina labean errea kari. Halaber Josepetako landako 
laminak kontakizun bikoitzaren bi zatiak: lehena akelarreko 
buruzagiaren derrotarekin bukatzen da, eta bigarrena 
akelarrea sorozteko pago gainera joan zen mutil dirugosearen 
zigorrarekin; bigarren atal honetan, gainera, bidari baten 
zori ona eta bestearen zori txarra ditugu.  

Lamina eta jentilen istorien erreziprozitatea oso 
nabaria da: Lamina zauritu eta Orrazia lapurtu-aren 
amaieretan lehen laminak eta gero jendeak punituak dira; eta 
Jentil Gatibatzaile zigortugabeen ondoan Jentil bahitzaile-en 
suntsiketa dugu. 

Ekaitzegileen zikloan, Abadea eta hodeia-n jendeek lortu 
dute kaltegilearen kontrola; Supelegorreko beleek, 
alderantziz, kontrolatzeko tresna kenarazi diete jendeei.  

Familiarrak baliatzeko eta menperatzeko modua kausitu 
dute Axpuruko abadeak eta Petroleok. Baina optimismo hori 
histeko, familiarrek jabetu dituzten biktimak heldu dira 
gero: Anbotoko Anderea eta Jakoa, menturaz Axpuruko abade 
kondenatua ere, familiarrengatik egin bazen zuzen ez dakigun 
arren.  

Eraikuntza ikusgarriak kontatzen dituzten mito 
etiologikoetan (Ama Birginaren eliza eta Kastrejanako zubia) 
berdin aldizkatzen da izaki mitikoen eta jendeen nagusigoa. 
Alabaina, faktore berri bat sartzen da hor, izaki mitikoen 
barnean deabruari suertatzen baitzaio beti galtzailearen rola 
eta Ama Birginari garailearena. Kristianismoaren eragina da, 
dudarik gabe, bizkitartean bi pertsonaia mitikoek berdin 
dituztelarik laminen edo jentilen marka nabariak. 
 

Izaki mitikoen kontra erabiltzen diren baliabideen 
arloan ere badira neutralizazio esangarriak, aho biko armak 
zehazkiago. Jadanik aipatu dugu elizaren baliabideak 
onuragarriak edo kaltegarriak izan daitezkeela jendeentzat: 
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hildakoei jantzi habituak kondena latzagoa eta kondenatuaren 
agerpena eragin dituen bezala, elizaren hurbiltasunak 
ekaitzegilea sortarazi zuen. Ekaitzaren kontra piztu kandela 
bedeinkatuak beleen erasoa dakar Orozkon, Gipuzkoan 
Anderearen konjuruak kazkabarra galarazten zein ekarrarazten 
duen bezala. Oilarraren kukurruak berdin, deabruak engainatu 
eta uxatu egiten ditu (Kastrejanako zubia), non ez dituen 
jendeak engainatzen eta parte-txarrekoengana joarazten (Gauaz 
bidean).  
 

Neutralizazioak esanahia duela uste dut. Arazoen 
irtenbide kontrajarriak proposatuz, birtualitate guztiak 
aztertzen dituzte mitoek. Haien gorabeherek eta ustegabeek 
aldaketa ekartzen diote borrokaren estruktura 
errekurrenteari, errepertorioa aberasten eta monotonia 
ekiditen. Baina ondorio -edo zio- ideologikoa ere badu 
erreziprozitateak: ordaina emateko eta oreka bilatzeko 
joerak, edota armen ondorio bikoitzak aintzat hartzeak 
pentsaera ez-dogmatikoa eta erlatibista suposatzen du, hau 
da, eritziekiko zabaltasuna eta printzipiozko zalantza. 
Sinesteko moduan ere aurkitzen dugu manikeismo eza, oso 
nabaria izaki mitikoen eite bikoitzean eta haietaz jendeek 
duten eritzian. Zerbait oso garrantzitsua dudarik gabe.  
 
 
B. 5. Mitoak eta erritoak 
 

Lotura sistematikoak ez dira bakarrik mitoen artekoak, 
baina erligioaren beste elementuen artekoak ere. Horren 
adierazgarri dira Orozkoko hiru errito.  
 

Hasteko, Donibane bezperako zuzi piztudunen ibilaldiak 
ditugu, Anbotoko Anderearen joan-jinak oroitarazten 
dituztela, biok eguraldiaren kezkaren testuinguruan kokatuak. 
Lapurdin herensugearen kontra pizten ziren suek egiaztatzen 
dute lurreko garrak zerukoei egindako ihardespena direla. 
Goiko eta beheko suen harremana baieztatzen eta baliatzen du 
erritoak.  
 

Bigarrenik,  Lamina zauritua-ren bertsio zenbaitek 
adierazten dutenez, laminak emakumeen beiletara joaten ziren 
haiekin otoruntz erritualak egitera. Ez dut emakumeen afari-
beila erritualen berri zehatzik jaso Orozkon, baina Azkuek 
deskribitu dituenek antza handia dute laminekin batera jaten 
ziren “txirimartxo”arekin.  
 

Hirugarrenik, mutil gazte maskaratuen ateraldiak. 
Kalabaza eta izara edo Kate hotsak istorietan kontatzen den 
legez, jendea ikaratzera jalgitzen ziren gazte mozorrotuen 
egintzak ez dira ulertzen hildakoek mundu hau bisitatzen 
duten sinestearen testuinguruan baizik; gazteek hildakoen 
etorreraren mitoa antzezten zuten beren erritoan.  

Kalabazadunen antzera, hildakoen etorrera irudikatzen 
dute ihauteriko kakarroek ere, eta jendea izutzeko asmoan 
urten zuten Orozkon, Santosek dioenez (Aratuztea). Horrez 
gain, urte hasierako eta ihauteriko eske erritualek laminen 
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janari-eske mitikoekin dituzten lotura zuzenak eta inbertsoak 
erakutsi dira. 

Orozkoko laminen mundua eta sorginen biltokia Josepetako 
landa da, hau da Josafat, hildakoen zelaia. XV. kapituluan 
(“Urten”) ikusi da zenduak usu asimilatuak direla beste izaki 
mitikoei; Axpuruko abade kondenatu-aren aireko ibilaldiek ere 
antza handia dute hildakoen ostearekin. Harreman mitiko 
horiek berresten dituzte maskaratuen erritoek, sorginen, 
laminen eta hildakoen arteko loturak horrela giltzatzen:  

- Erritoak: hildakoen etorrerak (Kalabaza eta izara, 
Aratuztea). 

- Mitoak: laminen bisitak (Lamina zauritua); hildakoen 
agerpenak (Kakoerrekan su eta gar edo hildakoen etorreraren 
sinestea adierazten duten Kate hotsak edo Kanposantuko 
bedarra)  
 
 
 
C. Osagarritasuna  
 
 

Mitoen artean lotura sistematikoak badirela ez da 
dudarik. Eta osagarritasuna ere bada. Kondaira batzuetan 
funtzio edo irudikapen bat azpimarratuta bada, beste 
batzuetan beste alderdi bat azalduko da; eta bakoitzaren 
eginkizunak baldintzatzen ditu beste guztienak.  
 
 
C. 1. Aurkaritza osagarriak: lau elementuak  
 

Oposizioaren bidez ageri ohi da osagarritasuna, bi 
elementu desberdinen arteko jokuan zein elementu bakar baten 
bi egoera kontrajarrietan adierazia.  

Lau elementuak aipatuko ditut lehenik. Ura eta sua 
aurkitzen ditugu elkarrekin laminen eta ekaitzegileen 
mitoetan, baina egoera kontrajarrietan: errekako (beheko) 
uraren inguruan bizi dira laminak eta etxeko (beheko) 
supazter zaleak dira. Ekaitzegileek, alderantziz, euria 
(goiko ura) eta ihurtzuria (goiko sua) gobernatzen dituzte; 
ekaitzaren ur kaltegarriak (barazuzak) ikaratzen ditu 
laborariak, baina artzainak suaren beldur dira, inuzituak 
baititu triskantzak egiten artaldeetan, Santosek kontatu 
zuenez (Hodeiak jo).  

Beheko sua, bere aldetik, barnekoa (etxekoa) eta 
kanpokoa izan daiteke. Kanporamartxo egunean, etxeko suak 
basorako txangoa egiten du, laminen eremu aldera, mitoan 
lotzen zaion txitxiburruntzia berekin daroala. Donibane 
bezperan, berriz, lurreko sua zerukoaren ispilu egiten da, 
hartan eragin izateko.  

Goiko eta beheko suez gain, lurpekoa ere bada, 
inpernukoa, apezek erakatsia; sukaldeko suaren irudikoa da, 
gainean galdara handi bat duela hartan kondenatuak egosteko, 
erremolatxak legez (Inpernuaren beldurra). 

Goiko eta beheko uren lotura egiten dute familiarrek, 
ekaitzegileei lotuak izanki errekako ura garraiatzen 
dutelako. Errekako (beheko) uraren barnean ikuspundu 
osagarriak ditugu; familiarren mitoek haren horniduraren 
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arazoa gogoratzen dute, ez konpontzeko baina gehiago 
nahasteko, uriola eragiteko. Preseski eraikitzaileen mitoetan 
ur handiak galarazten du jendeen garraioa -edo iturriko ura 
ekartzea, bertsio batzuetan- eta arazoa erremediatzeko zubia 
eraikitzen dute deabruek, familiarrek bezala arin lan eginez.  

Airea (goia) eta lurpea (behea) elkarrekin azaltzen dira 
ekaitzegileen kari: haizpeetan bizi dira Anderea eta 
herensugea, baina airean dute beren eginkizuna betetzen. 
Lamina eta jentilak, aldiz, arras behekoak dira, lurpekoak 
eta beheko urekoak. 

Airekotasunaren arloan bidaiak eta kondena oposa 
daitezke; lehenak apez familiardunentzat eta sorginentzat 
dira, bigarrena 
familiarrak onartu dituztenentzat eta apez kondenatuarentzat. 
 

Lurra bi zentzutan banatzen ahal da. Bertikalki eginez 
gero, azpian kokatzen dira izaki mitikoen lurpeko egoitzak 
(Supelegor, Jentil Zulo, Sorgin Zulo), lurrazaleko jendeen 
etxeei oposatuak. Zentzu horizontalean etxaldea eta basoa 
dira oposizioaren terminoak. Jakina, lurpeko zuloak eta basoa 
isomorfoak dira, lurrazala eta etxea diren bezala. 
Espazioaren bi bikote horiei denborari doakion hirugarren 
banaketa bat gainera dakieke, haiekin korrelazioan: gauezkoak 
eta egunezkoak.  
 

Esan gabe doa beste edozein kodetan gauza daitezkeela 
aurkaritzak. Urari dagokionez, naturala eta teknikoa ere 
baditugu. Goia eta behea orografian adierazten ahal dira, 
Axpuruko mendia eta Nafarrondo erreka adibidez (Axpuruko 
abadea eta krida); halaber, Nafarrondoko bi aldeetan aurrez 
aurre diren mendien bikotea kausitzen dugu; mitologia bertako 
geografian pentsatua eta sakonki errotua dela ikusten da. 
Anatomiaren kodean ahoa eta ipurdia ditugu, eta aldakin 
konbinatorio gisa agertzen zaizkigu biak Lamina zauritua-ren 
mitoetan. Janari eta gorotzaren oposizioaren jokua baliatzen 
dute Bahean ura tipoko istoriek, baita janari eta edariarena. 
Eremu sozialean, bikotekideen arteko aurkaritza azaltzen da, 
ondoan ikusiko denez.   
 
 
C. 2. Funtzio osagarriak  
 

Pentsatzeko tresnak dira mitoak, eta pentsatzea da haien 
funtzio orokorra, maila askotan betetzen dutena: gai 
ekonomikoak, sozialak, psikologikoak, existentzialak, 
espiritualak gogoetatzen dituzte, elkarren eraginak baliatuz 
eta, usu, modu ludikoaz.  Eginkizun hain garrantzitsua 
daukatelarik, ongi ulertzen da mitoak zentzu emaileak izatea. 
Santosek esan zuenez, haietan sinesten zenean “gauzak 
zerbaistegaitik egiten ziren”. Horren arabera, zentzua eta 
sinestea lotuak lirateke eta Orozkon behintzat elkar 
baldintzatzen dute: beste zerbaitek betetzen duenean haien 
funtzioa, mitoak ez dira gehiago sinetsiak, bazter uzten dira 
eta laster desagertzen.   
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C. 2. a. Ekonomia  
 

Bizitzeko behar diren gauza materialek leku handia dute 
irudimenean eta mitoak etengabe ibiltzen dira kezka 
pragmatikoen inguruan, naturaren kontrola bilatzen, teknikak 
amesten. 

Ekaitzegileen kondairek meteorologiaz eta lurraren 
emankortasunaz dihardute. Lamin-jentilen istorietan 
sukaldaritza eta jatekoak agertzen zaizkigu, bai eta oihal 
ederren eta gauza pitxien ekoizpena, haietaz jabetzeko grina; 
emaginaren zerbitzua ere baliostatzen dute. Familiarrek lana 
eta garraioa eskaintzen dituzte, etxeko uraren hornidura eta 
bidaien arazoa konpontzeko. Ama Birginaren eta deabruen 
edastiek zubien eta elizen eraikuntza, burdinaren teknika eta 
arto lantzearen garrantzia azpimarratzen dituzte.  

Ekonomiaren hiru sektore nagusiak azaltzen zaizkigu, 
beraz: laborantza, industria eta zerbitzuak. Baina haietarik 
hobekien ordezkatua ogiaren ekoizpen prozesua dateke: haziak 
nola lortu hasi, gariak suntsitzen dituzten ekaitzetatik, 
uztatik eta haren osteko lanetatik iragan (bahearen bidez 
oroitaraziak), eta laminak erakartzen dituen ogiaren 
erretzeraino joaten dira mitoak. Erritoek, beren aldetik, 
eragin zuzena bilatzen dute arlo berean: errogatibek eta 
Donibaneko ospakizunek lurraren emankortasuna dute helburua.  
 

Oso garrantzitsua da betekizun “ekonomikoa” edozein 
erligiorentzat, eta hori galtzen duenean erligioa osasun 
txarrean dela esan daiteke. Gure mitoei dagokienez, argi da: 
urte onak edo txarrak igartzeko ez da gehiago kontutan 
hartzen Anbotoko Anderea zein menditan dagoen; eta hodeiaren 
bedeinkazioa bukatu da, beharrezkoa ez delakoan. Horien 
oroitzapenak iraun du oraindo, baina ez haien beharrak. 
 
 
C. 2. b. Sozietatea 
 

Jende talde batean sortzen diren arazoei buruz gogoetak 
eta, noizean behin, eritziak eskaintzen ditu mitoak. Sorginen 
 istoriek dimentsio magikoa eta soziala bilatzen diete 
heriotzari eta eritasunari, haien iturburua auzoen arteko 
atezuak eta beraien indar magikoak direlakoan; nabaria da 
mitoen inplikazio soziala, istilu zenbait ere, lapurketak 
adibidez, sorginen egintzak direlarik... Galdegin daiteke 
horiek guztiak ez ote diren hurkoekiko kontu garbiketa, baita 
noraino ez duten liskar gehiago ere sortzen. Hain zuzen, 
auzoen arteko harremanak isladatzen dituzte lamina eta 
jentilen istoriek: trukeak, ohointzak eta zerbitzu egiteak. 
Berriz, jentilen bahiketetan eta haien etsaigoan herri 
zapalduaren borroka igartzen da, eta jendeen garaipenak 
salbazio kolektiboaren dimentsioa ardiesten du.  
 

Etxe eta sendiaren barneko gorabeherek leku handia dute 
mitoetan. Lamina zauritua-ren istorietan ezkontideen 
elkartasunak eragiten du laminekiko haustura; etxeko helduen 
aholkuei jarraitzeak neskaren gatibatzea dakar Jentil 
gatibatzaileak kondairan, eta lamina uztea Laminaren 
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amorantea-an. Kontakizun horietan, menpeko bikotekideek 
(emazteek, gazteek) dituzte harremanak izaki mitikoekin, eta 
nagusien legera moldatzen direnean, hau da, etxekoen 
harremanak trinkotzen direnean, izaki mitikoekiko 
adiskidantza galtzen dute. 
  Anbotoko Anderearen jatorrian, ordea, etxeko edo 
ahaideen arteko hasarrealdiek sortarazten dute izaki mitikoa, 
ekaitzegilea: uzandereak neskameari familiarrak emateak, 
senarraren bortizkeriak edo amaren madarikazioak dira 
gertakari eragileak. Ekaitzegileen kontrako borrokan 
bikotearen elkartasuneko eskemara itzultzen gara berriz ere, 
abade-bereterren elkarlanera. 
 

Harreman sozialak etxe barneko bikoteen bitartez 
adieraziak dira eskuarki: senar-emazteak, ama-alabak, aita-
alabak, nagusi-sehiak... Bikotekideen arteko oposizioak 
baliatzen ditu mitoak, filiazio, sexu edo klase harremanak 
isladatuz, menperakuntzak barne: nagusia sehia baino gehiago 
da, senarra emaztea baino gehiago, gurasoa haurra baino 
gehiago.  

Orohar, mitoek edo erritoek egoera eta araudi sozialak 
aurkezten eta bermatzen dituzte, ideologia dominantea 
bideratuz. Halere, neutralizazio zerbait aurkitzen dugu maila 
horretan, izaki mitikoekiko borroketan legez, nahiz ez hain 
sistematikoa. Familiarren kondairetan oso garrantzitsua da 
Axpuruko abadea eta krida bikotea, eta hartan abadea bakarrik 
ohi da prakagorriak kontrolatzeko gai; baina Sofiren 
bertsioan, emakumeak lortu du prakagorriak kontrolatzen 
ezinezko betebeharra aginduz; gehiago  dena, Santa Marinako 
abadea kondairan bikotekideen errolak simetrikoki inbertituak 
dira, abadea da zozoa eta krida zuhurra. Kastrejanako zubia-
ren hainbat bertsiotan, baina ez Orozkon, kontratistaren 
emazteari burutzen zaio oilarrari joaraztea. Menpekoen 
erresistentzia eta autonomia nahia ere somatzen dira 
batzuetan, emakumeek gizonen bizkar egiten dituzten 
txirimartxoetan, adibidez. 

Ideologia nagusiaren ondoan haren aurka doazen joerak 
agertzea edozein kulturatan gertatzen da, Geertz-ek dioenez:  

 Des modèles contraires aux modèles premiers existent, 
pour autant qu'on sache, dans toute culture, comme 
thèmes dominés mais néanmoins importants. D'une façon 
courante, qui n'a rien d'hégelien, les éléments même de 
négation d'une culture s'y trouvent inclus avec plus ou 
moins de force (Geertz, 1983 (1973): 160). 

 
Kasu bakan batzuetan justizia distributiboari buruzko 

mezu esplizitoak aurkitzen ditugu, “daukanak ez daukanari” 
leloa adibidez. Baina ihauteriko eske giroan esaten da, eta 
haren ondoan aberatsen eta txiroen ehorzketen mailak ditugu, 
desberdintasun sozialen adierazgarri eta eragile.  

Maizetan baliatuak izan dira mitoa eta sinestea orden 
soziala mantentzeko. Zaloako katu baltza arrakastaz erabili 
zen auzoen arteko lapurretak geldiarazteko eta, bide batez, 
haurrak hezteko eta gazteak zintzoki ibilarazteko. Berdin 
baliatu izan zen mozkor ostatuzaleak etxera goizik 
sarrarazteko, Barrabas eta Satanas pasadizoak dioenez. 
Horrelako funtzioen printzipio eragilea beldurra baita eta 
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gaur egunean beldurra gaitzetsia izanki, mitoen kontra 
bihurtu da haien ezaugarri hori.  

Osterantzean mitoek ez dute ikasbide esplizitorik ematen 
eta, bestalde, haien morala oso aldakorra da. Gure 
justiziaren zentzuaren araberakoak dira amaiera zenbait: 
zerbitzuen saritzea, kaltegileen zigortzea. Beste zenbaitetan 
ez ditugu printzipio berak kausitzen: Anderearen edo Jakoaren 
kondenan eta Jentil gatibatzailee-n bahiketa-zigorran, 
alegian. 

Gogoetak beti eta batzuetan modeloak eta tresna sozialak 
eskaintzen dituzte mitoek eta erritoek. Horrez gain, haien 
existentziak berak jendartearen batasuna azkartzen du, 
sineste berdinei buruzko adostasunak, kolektiboa den ber, 
taldearen kohesioa eragiten baitu. Hilbegirak, Gabonetako 
bilkurak eta hainbat beila izan dira ondare amankomun hori 
gauzatzeko eta aktualizatzeko parada, hartan transmititzen 
baitzen tradizioa.  
 
C. 2. c. Existentzia eta trantzendentzia  
 

Bizitzaren, heriotzaren, eritasunaren kezkak 
existentzialak dira, baina ez haatik pribatuak, sozialak 
baizik, auzoen arteko etsaigotik sortzen ahal baitira. Aldi 
berean natura-gaineko zentzua dute arazoek: erotasuna laminen 
madarikazioaren ondorioa da, mututasuna Ama Birginari 
egindako afruntuarena, heriotza laminarekiko tabu 
haustearena. 

Heriotzari anitz alderditatik begiratzen zaio. 
Familiarren mitoak hil ezinaz mintzo dira, eta haren beldurra 
hain da handia, hiltzeari buruzko diskurtso baikorra egiten 
baitute, bide batez hilezkortasuna gaitzesten. Laminaren 
amorantea-k, aldiz, herioari buruzko diskurtso ezkorra du, 
nahiz eta eufemizatua, Eros-Thanatos batasunari esker, 
bigarrena lehenaren ondorioa delarik.  

Usu nabarmentzen da heriotzaren eufemizazioa, haren 
inguruan berpiztearen sinboloak azaltzen direla, menturaz 
betierekoa ez dela iradokitzeko. Itxaropen hori adierazten 
dute lagun hilaren gorpua estaltzeak, edo jentilak haziak 
legez lurperatuak izateak. Horrela mitoek jasangarriago 
egiten dute herioaren ikara.  
 

Hil ondorengo beste munduko bizitzaren ikuspegia ere 
eskaintzen dute mitoek, trantzendentziaren kezkei erantzunez. 
Lehenik eta behin erakusten dute hilek bakerik ez duteno 
biziek ere ez dutela izango, eta herio osteko erritoek hiru 
helburu bereztezin dituzte: hildakoen atsedena lortuz haien 
agerpen izugarriak ekidin eta haien laguntza ardietsi. 
Horretarako, jatekoa, argia, supazterreko epela eskaini behar 
zaizkiela hilei dio tradizio paganoak; kristau doktrinak, 
aldiz, otoitzaren bidez zeruratu nahi ditu; eta jendeek bien 
baliabideak erabili izan dituzte luzez. Bizkitartean gutitan 
aipatzen dute Orozkon zeru kristaua, behin ere ez hango 
gozamenak, batzuetan, eta mingozki, infernuaren ikara itzela.  

Infernu kristauaren deskripzio izugarriaren kontrapuntu 
dugu Josepetako (Josafateko) akelarreko giro barregarria: 
hilen zelaian erromeria alaiak egiten dira. Baina bikoitza da 
lekua, fortuna emailea batentzat, herioemailea bestearentzat. 
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Bertako deabrua ez da beldurgarria, zapatariaren eztenaz 
mendera daiteke eta. Arimaren salbazioa eta kondenaren kezka 
deabruarekin egindako ituna kari agertzen da, eta orduan 
maltzurkeriaz nagusitzen ahal zaizkio jendeak deabruari. 
Infernua eta deabrua eufemizatzen dituzte mitoek, irriaren 
bidez elementu kristauen ikara ematzeko-edo. 
 

Mitoek, beraz, arazo ekonomiko, sozialak, psikologikoak, 
existentzialak, trantzendentalak eta, orohar, filosofikoak 
gogoetatzen dituzte, eta haiek sortzen duten larritasunari 
sinbolizazioaren profilaxia eskaintzen diote:  

 En simplifiant beaucoup, on pourrait dire qu'un mythe 
est un système d'opérations logiques définies par la 
méthode du “c'est quand...” ou du “c'est comme...”. Une 
solution qui n'en est pas une d'un problème particulier 
apaise l'inquiétude intellectuelle et le cas échéant 
l'angoisse existentielle, des lors qu'une anomalie, ou 
une contradiction ou un scandale sont présentés comme la 
manifestation d'une structure d'ordre mieux apparente 
dans d'autres aspects du réel qui, pourtant, ne heurtent 
pas la pensée ou le sentiment au même degré. La 
réflexion mythique a donc pour originalité d'opérer au 
moyen de plusieurs codes (Lévi-Strauss,1985: 227). 

 
Bizitzari zentzua ematearekin batera, izpirituari 

ariketak eskaintzen dizkiete mitoek. Kondairek egiten 
dituzten irudiak, haien bidez paratzen diren oposizioak, 
gurutzamenduak edo simetriak jokuak dira eta jolasak ere bai. 
Lévi-Strauss-ek (1985: 262) “la volupté intellectuelle 
procurée par de tels exercices” aipatzen du. Gozamen ludiko 
eta estetikoa oso garrantzitsua da mitoek betetzen dituzten 
funtzioen sisteman.  
 
 
 
 
D. Sistema 
 
 

Mitologiaren aniztasuna, berdintzeko eta berezteko 
joerak, edukinen, estrukturen eta funtzioen errekurrentziak, 
inbertsio izkutuak zein parekotasun nabariak... nahaskeriak 
baino areago sistemaren barreneko lokarriak direla erakutsia 
izan dela uste dut: mitoek elkarri egiten dizkioten keinuak 
dira, beren arteko elkarrizketen eleak, behin berriz 
itzultzen leitmotiv baten oroitzea bezala, batasuna 
oroitaraziz.   

Errealitatearen edozein alderdi pentsatzen ahal baitu 
mitoak, edozein arlotako elementuak erabiltzen ditu kode 
gisa:  

 La réflexion mythique a donc pour originalité d'opérer 
au moyen de plusieurs codes. Chacun extrait d'un domaine 
d'expérience des propriétés latentes permettant de les 
comparer avec d'autres domaines, (...) de les traduire 
les uns dans les autres. (...) Il ne s'en suit pas que 
chaque mythe mette en oeuvre la totalité des codes 
possibles, ni même tous ceux qu'un inventaire de 
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l'ensemble dont il relève a permis de recenser. Le mythe 
apparaît comme un système d'équations où les symboles, 
jamais nettement aperçus, sont approchés au moyen de 
valeurs concrètes choisies pour donner l'illusion que 
les équations sub-jacentes sont solubles. Une finalité 
inconsciente guide ce choix, mais il ne peut s'exercer 
que sur un héritage historique, arbitraire et 
contingent, de sorte que le choix initial reste aussi 
inexplicable que celui des phonèmes entrant dans la 
composition d'une langue (Lévi-Strauss,1985: 227). 

 
Kode horiek, alabaina, ez dira ekuazioko zeinu hutsak, 

alderantziz, “zerbait esaten dute zerbaitetaz” (Ricoeur, 
1970: 532 eta Geertz, 1983: 209) eta gogoeta funtzionalak 
bideratzen dituzte arlo osagarriei buruz, hauen 
birtualitateak hustiatuz. Narotasun horri esker, jende edota 
jendarte batek bere buruari eta bere munduari buruz 
irudikatzeko eta elukubratzeko duen beharra asetzen ahal dute 
mitoek, maila guztietako arazoak pausatuz eta erantzunak 
iradokiz. Ez erantzun inperatiboak eta zuzenak, baina bai 
kontraesankorrak maiz, irtenbide bat eta haren aurkakoa, beti 
ere azterketa desberdinak bideratzeko gisa.  

Kontraesanen jokoetan laketzen da mitologia. Eta ez da 
jolas soil bat, ondorio ideologikoak ekartzen baititu: 
bikoiztasunean oinarrituko pentsakera dogmatismoaren ukazioa 
da, eta leku handia egiten dio dudari, XXII. kapituluan 
(“Sinestea”) ikusi denez. Agian horixe da jendeen pentsatzeko 
modu “normala”, doktrina manikeisten eraginpean bizi ez 
direnean. Gure mitologia tradizionalak ez du aspaldian, 
sekula menturaz, eliza ofizialik izan, inork ez dio galarazi 
berezko joera garatzen eta barneko eritzi sozialak moldatu 
du, teologorik gabe. Kontraesanak ez du esan nahi koherentzia 
eza, baina kontradikzioa onartzen duen sistema. Mitoek 
isladatzen duten pentsakera oso koherentea da, eta, izaki 
mitikoak bezala, bikoitza; eta eite hori atxiki dute erligio 
ofizialaren sakadura eta hari hartutako maileguak gorabehera. 
 
 
D. 1. Mitologia... 
 

 Pour en revenir à la question de savoir s'il existe une 
mythologie française, c'est donc dans la religion 
chrétienne qu'il faut sans doute aller chercher. Mais ce 
serait un abus de langage que de lui accorder le nom de 
mythologie. Le système folklorique français n'eut en 
effet pas besoin de se constituer en véritable 
mythologie, puisqu'il se forma et se développa en 
s'appuyant sur le mythe chrétien (Belmont, 1973: 9-10). 
  

 
Belmont-ek Frantziako mitologiaz esaten duena Euskal 

Herrikoari buruz ere entzun izan dut. Eta horixe gezurtatzera 
abiatu naiz, lanaren hasieran esan bezala: Orozkoko mito 
multzoak mitologia izena merezi duela postulatu dut, eta 
egiaztatua izan dela uste dut. Frantzian ere halatsu 
datekeela somatzekoa da, hango mitologia hemengoa baino 
arinago desagertua bada ere. 
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Erkaketak erakusten duenez, lan honetan aztertu diren 
mitoek beren zentzu eta estruktura aldatu gabe iraun dute 
azken mende hauetan zehar eta desagertzear diren une 
honetaraino; beren mamia galdu barik hilko dira, antza. 
Kristau erligioaren ondoan bizi izan dira luzez baina haien 
funtsa gutitan nahasi da, nahiz eta jende askoren gogoan bi 
sinesteak elkartu diren eta arlo zenbaitetan adostasuna izan 
den nagusi. Hildakoei buruzko sinesteetan, adibidez: 
purgatorioa eta beste mundu paganoa erraz asimilatu dira, 
bateko zein besteko zenduek bizien laguntza eskatzen dutela. 
Osterantzean, Eliza integratu da errito paganoetan: apezek 
hodeia konjuratzeko lana hartu dute eta hartaz edasten diren 
kondairetako protagonistak dira; errogatibak aipatzerakoan 
ikusi dugu historikoki herensugearen kultoari lotuak direla; 
oraindo gurtzen da Saindu ekaitzegilea Mendibeko Salbatoren, 
loreak eta sosak eskainiz harrijasak ekiditeko. Beste 
hainbeste esan daiteke Donibaneko ospakizunetaz: 
kristautasunari gurutzeak hartu dizkio tradizioak, baina ez 
du bere aitzinagoko zentzua aldatu eta ekaitzegileari 
zuzendua da erritoa, ez dakigu gurtzeko ala menderatzeko. 
Artzainek Anbotora antolatu prozesinoak ere Anderearen 
konjuru soilak ziren ala hari egindako otoitzak, errogatiben 
antzekoak? Bata eta bestea seguraski; edozein kultotan badira 
profilaxiako xedeak eta dibinitatea gogatzeko asmoa, beldurra 
eta estimua. Kortezubin esaten zutenez, ez du barazuzarik 
botatzen Anbotoko Andereari urtero emaitza zerbait egin 
dionaren soroetan (Barandiaran, 1984a: 135). Laminek laguntza 
ematen diete janaria eskaintzen dietenei.  

Asmo bikoitzeko errito paganoetatik erligio nagusiak 
bere dibinitateentzat gorde nahi izan du gurtzea, besteentzat 
konjurua utziz. Ez du lortu, eta heroi kristau 
konjuratzaileak ere, apezak, konjuratuaren ezaugarriak bildu 
ditu: pertsonaia kristauak mailegatze orduan, 
arraberritzearen ohiko prozedura erabili du mitologia 
tradizionalak, bere nortasuna eta sistema atxikiz bereganatu 
ditu.  
 
 
D. 2. ...eta erligioa 
 

Gaur egunean, beraz, historia urruna eta arkeologia egin 
gabe, kristaua ez den mito, errito eta sinesmen sistema bat 
kausi daiteke Orozkon. Egia da handik kanpora jo behar dela 
maizetan elementuen loturak biltzera. Hainbat hobe, horren 
bidez euskal mitologia ere sistema dela baieztatzen ahal 
baita; Orozkoko kondaira mitikoen ikerketa anizkoitzetik 
ateratako konklusioen ardatzak Euskal Herrikoei aplikagarriak 
dira, hain segur: aitzineko “sorginkeriak” ez dira lotura 
gabeko istorio meta ulergaitza, baina osotasun koherente bat, 
zentzuduna eta zentzuemailea.   

Lanean zehar erligio hitza erabili dut mitologiaren 
ondoan, eta hitz hori ez da desegokia “Xedeak” sarreran 
emandako Mauss-en eta Durkheim-en definizioetan 
oinarritzekotan. Greimas-ena hestuagoa da; haren ustez hauxe 
da erligioa:  

 La forme que prend la mythologie, lorsqu'elle possède 
des articulations hiérarchiques et systématiques, 
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accompagnées d'institutions sociales correspondantes 
(Greimas, 1985: 17). 

 
Hierarkien giltzadura horiek aginte politikoarenak 

badira, euskal erligiorik ez dateke gehiago, Bizkaiko jaunek 
Anderearen kulto publikoari utzi diotenetik behintzat 
(Barandiaran, 1984a: 137): jaun horiek, XIV. mendean 
Busturiara joaten zirenean, beren arbaso Andereari eskaintzen 
zizkioten etxean hiltzen ziren behien erraiak; haitz baten 
gainean ezartzen zizkioten, eta biharamunean dana desagertua 
zen. Bi mende lehenago euskaldunen dibinitate nagusia Urcia 
bazen, ez da zaila pentsatzea janari hori saiek zituztela 
hartzen, hau da, Andere ortziegileak bere itxura ornitomorfoa 
duela. Baina Erdi Aroa urrun da, eta gaurko gure politikariek 
ez digute holango ikuskizun ederra eskainiko...  Alabaina, 
zeanuritar batek dioenez, haizpeetan botatzen zen dirua 
“Anbotoko Señorea edo horreentzat izango zan igual” 
(Etxebarria Ayesta, 1995: 232). Definizio kanonikoak gora 
behera, euskal sistema mitiko-erritualak oraintsu arte 
erligioaren ezaugarriak izan eta haren eginkizunak bete ditu: 
errealitatea pentsatzeko eta eragiteko tresna izan da, 
munduko eta bizitzaren arazoak irudikatu eta gogoetatu ditu, 
eta irtenbide emateko laguntza sinbolikoak proposatu dizkio 
hartan sinestu duen jende taldeari. 
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Beauce  937 
Bedeinkazioa  47, 52, 55, 66, 67, 72, 77, 79, 102, 116, 
118, 120, 123, 124, 159, 168, 182-184, 186, 190, 278-283, 
285-292, 294, 296, 298, 301, 308, 390, 391, 403, 418, 419, 
421, 424, 429-431, 433, 434, 466, 578, 588, 592, 625, 641, 
743-746, 748, 757-760, 763, 767-770, 774, 782, 795, 801, 
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806, 815, 826, 828, 847, 860, 864-868, 870, 875, 917, 923, 
934, 938, 939, 941, 943, 945, 947, 948, 950, 953-955, 961, 
967, 970, 986, 989, 1010, 1013, 1018 
Bedia  549, 564, 821, 853, 946 
Bedous  709 
Begia  29, 125, 148, 159, 196, 206, 207, 265, 283, 341, 
392, 420, 482, 533, 548, 621, 622, 666, 667, 671, 685, 710, 
712, 729, 730, 796, 829, 868, 883, 894, 896-899, 905, 950, 
968 
Begizkoa  614, 621, 622, 624, 696, 932, 941, 947 
Begoña  66, 347, 359-361, 477, 564, 891, 895, 900, 905 
Behia  54, 109, 205, 324, 335, 337, 338, 340, 359, 360, 
410, 438, 442, 454, 456, 457, 559, 571, 576, 589, 612, 714, 
785, 803, 804, 851, 882, 883, 897, 899, 913, 922, 1025 
Behorra  50, 66, 67, 153-155, 343, 438, 442, 443, 456, 457, 
578, 579, 586, 589, 918, 972 
Behorlegi  669, 674, 710, 712 
Beldurra  33, 57, 61, 77, 101, 108, 109, 111, 122, 125-127, 
130, 137, 145, 147, 170, 173, 182, 193, 202, 204, 224, 247, 
271, 272, 322, 344, 411, 425, 472-474, 479, 480, 506, 513, 
523, 531-533, 543, 546, 547, 552, 554, 557, 559, 563, 565, 
571, 576, 580, 581, 583-586, 589, 592, 596-598, 603, 622, 
624, 635, 639, 648, 660, 667, 682, 691, 708, 710, 719, 720, 
728, 773, 774, 776, 803, 854, 877, 884, 901, 908, 926, 981-
984, 987, 991-993, 1001, 1002, 1015, 1020, 1021, 1024 
Belea  53, 55, 66, 68, 70, 217, 253, 259, 266-269, 271, 
278-280, 282, 284, 447, 542, 454, 455, 513, 551, 737, 743-
749, 752, 753, 755-757, 769, 770, 773, 779, 815, 831, 860, 
867, 868, 878, 943, 950, 954, 956, 972, 1003, 1010-1013 
Belgika  578, 612, 939 
Belmont  599, 690, 841, 848, 980, 1024 
Bengala  536 
Bengoa  533, 535 
Bengoetzea  52, 119, 121, 145, 146, 447, 451 
Benveniste  526 
Bera  621, 753 
Berastegi  541, 578 
Berceo  652 
Bereterra  77, 278, 291, 294, 745, 757, 759, 769, 842, 848, 
864, 867, 868, 950, 1019 
Bermeo  81, 554, 559, 564, 589, 691 
Berraragitzea  521, 525, 552, 583, 593, 595, 620, 632, 634, 
636, 658-660, 695, 732, 839, 850, 927, 961, 972, 1008 
Berriatua  896 
Berriz  535, 823 
Berry  589, 771 
Beste Mundua  133, 134, 139, 140, 142, 144, 148, 172, 174, 
175, 329, 474, 480, 533, 535, 537, 538, 542, 558, 559, 573, 
580, 585, 590, 593, 594, 596-598, 601, 608, 613, 625, 642, 
654, 657, 658, 660, 676, 681, 686, 746, 753, 758, 892, 926, 
951, 983, 1002, 1003, 1006, 1014, 1021, 1024 
Bestemutilak  821 
Betelu  804, 806 
Bettelheim  617, 618 
Biana  834 
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Biarnoa  568, 632, 709, 780 
Biarritz  780 
Bidaia  542, 619, 641, 643, 644, 660, 803, 814, 852, 869 
Bidai magikoak  308, 316, 349, 609, 650, 654, 658, 753, 
826, 845, 1003, 1009, 1016, 1017 
Bidaiaria  182, 183, 576, 635-637, 643, 644, 730 
Bidart  606 
Bidea  43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 66, 71, 73, 75, 105, 
112, 123, 125, 128, 130, 134, 137, 141, 142, 149, 152, 170, 
173, 175, 178, 197, 216, 217, 219, 220, 229, 232, 246, 261, 
269, 278, 279, 283, 340, 342, 367, 368, 372, 373, 394, 427, 
470, 473, 534, 535, 539, 549, 564, 567, 568, 576, 580, 585, 
632, 635, 667, 719, 721, 741, 746, 786, 854, 891, 945, 970, 
1013 
Bidegurutzea  50, 67, 111, 112, 535, 549, 550, 556, 564, 
854, 875 
Bikoiztasuna  607, 621, 666, 676, 687, 699, 758, 769, 772, 
807, 837, 840, 880, 900, 906-909, 927, 941, 956, 984, 1005 
Bikotea  572, 616, 678, 734, 756, 757, 772, 795, 807, 808, 
817, 842, 843, 848, 860-864, 878-880, 975, 999, 1016, 1018, 
1019 
Bikuntasuna  637 
Bilbo  51, 53, 54, 57, 217, 237, 340-342, 350, 402, 403, 
436, 465, 823 
Biloa  791, 918, 922 
Biraoa  783, 785, 786, 789, 853, 954 
Birmania  537 
Bitartekaria  60, 457, 545, 651, 657, 723, 1003 
Bitirina  766 
Bizarra  183, 185, 187, 207-215, 392, 646-648, 671, 672, 
676, 685, 686, 718, 736, 813 
Bizkaia  43, 46, 52, 56, 246, 535, 541, 564, 589, 615, 711, 
712, 721, 724, 759, 760, 762, 790, 796, 806, 896, 911, 912, 
922, 1004, 1025 
Bladèr  830-832, 854, 875 
Blot  801 
Bohemia  537, 564 
Bonaparte  81 
Borneo  535, 536 
* Borroka  40, 238, 559-562, 644, 651, 673, 678, 697, 718, 
721, 722, 730, 748, 753, 755, 757, 769, 788, 800, 815, 816, 
913, 960, 1018, 1019 
Brebiarioa  301, 866, 943, 954 
Bremond  698 
Bretainia  537, 557, 566, 574, 586, 592, 594, 596, 609, 
628, 632, 651, 668, 690, 709, 731, 841, 871, 886, 903, 912 
Bretainia Handia  892 
Bricolage  525, 632, 637, 659, 972, 1008 
Broceliande  871 
* Bukaera  33, 154, 214, 220, 356, 572, 646, 700, 706, 707, 
720, 724, 725, 730, 732, 736, 788, 795, 797, 854, 911, 945, 
956, 957, 961, 962, 994, 1003 
* Bultua  123, 124, 149, 150, 181, 548, 576, 589 
* Burdina  56, 77, 95, 358, 679, 685, 725, 761, 773, 803, 
814, 901, 903, 908, 916, 931, 935 
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* Burduntzia  95, 676, 684 
* Burruntzia  95, 98, 206, 207 
* Burua  82, 147, 214, 215, 320, 417, 559, 581, 671, 673, 
678, 802, 803, 804 
Burunda  804, 814 
Busturia  1025 
* Buztina  313-315, 686, 834, 836 
Campión  641 
* Camus  607, 608, 615, 807, 932, 933, 954, 955 
* Caro Baroja  581, 5843 604-605, 608-611, 617, 619, 621, 
623, 629, 633, 635, 637, 638, 649, 652, 653, 655, 680, 684, 
686, 811, 825, 835, 866 
Caronte  915 
Castaneda  609 
Castilla  565, 806 
* Cerquand  559, 617, 640, 642, 647, 648, 653, 656, 666, 
667, 669, 670, 672, 685, 695, 710, 718-720, 766, 767, 802, 
822, 829, 830, 889, 891-893, 912-914, 922, 923, 931, 932, 
943, 945, 959 
Comminges  701 
Côtes-du-Nord  679, 855, 919 
Creuse  629, 686 
Dama  266, 267, 506, 602, 745, 748-750, 755, 758, 763, 778, 
779, 784, 785, 787, 790, 796, 804, 814, 905 
Danimarka  709 
 
Deabrua   39, 66, 67, 169, 274, 280, 294, 332, 333, 
336-338, 347-353, 356-359, 362, 473, 521, 571, 580, 584, 
592, 602, 604-606, 624, 629, 632, 638, 639, 641, 646-648, 
650, 652, 654, 656, 657, 677, 682, 705, 752, 753, 758, 759, 
761, 763, 774, 779-787, 789-792, 820, 821, 829, 838, 839, 
842, 847, 850-853, 860, 865, 875, 876, 881-895, 897-913, 
915-919, 920-922, 924-927, 931, 934, 945, 951-955, 983, 
1002, 1005, 1007, 1010-1013, 1016, 1017, 1021 
Deba  535, 540 
Debekua  501, 574, 577, 591, 673, 699, 700, 703, 716, 788, 
983 
* Delarue  704, 838, 841, 848 
* Delmas  77, 246, 805 
* Derrota  561, 722, 859, 902 
Deux-Sèvres  892 
Dido  705 
Difusioa  521, 578, 609, 659, 927 
Dima  539, 550, 608, 636, 655, 683, 695, 698, 702, 806, 
823, 825, 918 
Dinan  934 
Dinant  579 
Disfrazatua  412, 494, 635, 683, 731,  
Dohoztiri  823, 952 
Donibane   47, 53, 73, 76, 78, 79, 303, 387, 417, 418, 
420-422, 425, 429, 433, 437-439, 463, 465, 486, 487, 536, 
604, 611-613, 616, 656, 738, 769, 775, 776, 816, 817, 823, 
841, 872-874, 896, 933, 934, 936-938, 942, 943, 946-950, 
953, 956, 979, 980. 985, 986, 989, 993, 1013, 1015, 1017, 
1024 
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Donibane Lohitzune  605 
Donostia  991 
* Douglass  534, 536, 538, 539, 543-545, 548, 562, 854 
Dumézil  30, 519 
Dunkerque  583 
* Durand  523, 527, 549, 551, 572, 573, 579, 585, 618, 622, 
677, 689, 704, 705, 813, 861, 862, 919, 923, 924, 944, 945, 
947, 953 
Durango  126, 742, 782, 946 
* Durkheim  37, 975, 976 
Ebangelioa  726, 732, 955, 959 
Echegaray   
Edipo  705, 913, 915 
* Eguna  43, 48, 64, 108, 130, 133, 135, 167, 169, 175, 
178, 183, 185, 188, 206, 209, 210, 212, 213, 218, 224, 262, 
265, 273, 278, 288, 291, 308, 311, 315, 322, 324, 326, 327, 
331, 338, 339, 341, 343, 362, 377, 384, 385, 390, 394, 397, 
404, 406, 408, 411, 413, 415, 416, 418, 422, 434, 446, 
448-450, 464, 466, 469, 477, 490, 493, 501, 505, 507, 511, 
520, 532, 536, 541, 564, 576, 603, 611, 668, 675, 683, 700, 
751, 758, 759, 773, 782, 785, 791, 799, 803, 810, 829, 830, 
833, 846, 866, 869, 918, 942, 943, 947, 949, 964, 974 
Eguraldia 257, 272, 737, 739, 740, 773, 775, 801, 879, 1013 
Egurrigartu  52, 55, 65, 128, 129 
* Eguzkia  392, 934, 945 
Eguzkilorea  934, 952 
Ehiztaria  741, 778, 779 
Ehorzketa  77, 87, 104, 111, 535, 536, 540, 541, 545, 547, 
550, 597, 630, 707, 1020 
Ehulea  689, 830, 875 
Eibar  932, 957, 958, 961, 989 
Ekaitza  447, 564, 604-606, 638, 654, 740, 742, 743, 
745-752, 756, 763, 767-769, 778, 779, 785, 791-794, 
799-804, 807, 810-817, 824, 828-830, 832, 833, 865, 871, 
872, 820, 932-934, 937-939, 943, 945, 946, 951, 953, 1003, 
1004, 1007, 1009, 1013, 1015, 1017 
Ekaitz-abadea 779, 1004 
Ekaitzegilea  253, 582, 605-607, 613, 616, 663, 701, 724, 
737, 744, 748, 749, 753, 755, 756, 760, 763, 767, 769-772, 
777, 782, 790, 798, 802, 803, 807-810, 812, 815, 816, 828, 
832, 833, 848, 860, 865-867, 870-872, 877-879, 888, 909, 
917, 920, 939, 943-945, 950, 951, 953, 954, 991, 999, 
1003-1007, 1009, 1012, 1013, 1015-1017, 1024 
* Ekonomia  45, 74, 440-442, 817, 1017 
Elduaien  684 
Elektrizitatea  966 
Eleusis  726 
Elexalde  52, 72, 73, 150, 151, 223 
Elexkin  52, 153 
Elexpuru  52, 56, 197, 517, 967 
* Eliade  31-33, 35, 519, 595, 679, 681, 736, 772, 808, 
812, 813, 814, 909, 918, 920, 935, 953 
* Eliza  37, 47, 55, 96, 104, 126, 127, 147, 153, 183, 359, 
360, 380, 503, 549, 567, 578, 615, 623, 752, 759, 767, 792, 
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795, 799, 803, 870, 882-884, 891-903, 905, 908, 923, 985, 
1012, 1023 
Elkano  894, 898 
Elorria  418, 433, 438, 508, 638, 648, 649, 750, 759, 768, 
933, 934, 937, 947, 949 
Elorrio  588, 649, 688, 691, 759, 823, 918 
Elosua  751, 755 
Elurra  368, 474, 548, 719, 728, 754, 755, 759, 847, 865 
Emagina   54, 55, 71, 228, 232, 621, 708-713, 720, 723, 
724, 733, 850, 1017 
Emakumetasuna  618, 625, 648, 658, 689, 897 
Emiola  52, 139 
Enekone  52, 187, 188 
Engainua  77, 139, 474, 477, 580, 587, 673, 901, 926, 990, 
993 
Enigma  913-915, 953 
Entzia  833 
Epaltza  52, 129, 344, 383 
Eperlanda  646, 647, 650 
Eraldaketa  38, 525, 526, 631, 756, 843, 878, 882, 884, 
888, 973, 1011 
Erbinudea  425, 941 
* Erdara (Erdiera)  96, 320, 461, 462 
Ereñuzar  896 
Eritasuna  614, 644, 659, 686, 695, 696, 734, 900, 949, 
967, 1003, 1018, 1020 
Erlea  190, 191, 296-298, 318, 320, 321, 406, 757, 822, 
823, 834, 868, 877, 1001, 1007, 1008 
Erligioa  36, 37, 47, 437, 505, 508, 509, 506, 517, 520, 
597, 603, 638, 641, 642, 655, 661, 679, 793, 800, 881, 906, 
907, 910, 911, 913, 914, 916, 926, 927, 930, 935, 939, 946, 
951, 959, 961, 970, 974, 976, 977, 982, 985, 1002, 1006, 
1013, 1018, 1023-1026 
* Ermita  44, 54, 55, 135, 200, 323, 325, 556, 587, 588, 
805, 823, 842, 958, 959 
Ermua  759 
Eroa  695, 716, 723, 833, 905, 1020 
Eros  699, 717, 1021 
* Erramua  96, 397, 398, 415, 418, 421, 424, 429, 430, 433, 
934, 947, 949 
Erredundantzia  524, 599, 630, 733, 806, 911, 1011 
Erregea  49, 388, 400, 407, 408, 593, 640, 641, 653, 724, 
777, 782, 794, 801, 854 
* Erreka  51-53, 55, 56, 65, 76, 78, 98, 121, 130, 193, 
195, 197, 200, 209, 224, 229, 263, 335, 338, 350, 351, 517, 
650, 655, 664, 665, 667, 684, 687, 688, 699, 704, 732, 733, 
843-845, 884, 894, 918, 926, 956, 957, 967, 981, 989, 990, 
1007, 1016 
Errekalde (etxaldea)  52, 195, 682, 733 
Erremintaria  701, 912 
Erreziprozitatea  687, 712, 723, 734, 735, 770, 1011-1013 
Errigoitia  896 
* Erritoa  18, 422, 535, 581, 685, 686, 705, 757, 775, 776, 
875, 980, 1014, 1024 
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* Errogatibak  47, 428, 429, 487, 493, 768, 959, 980, 985, 
1017, 1024 
* Erromeria  182, 184, 604, 636, 643, 658, 660, 1021 
Erronkari  747, 918 
* Errota  45, 48, 56, 340, 773, 774, 830, 841 
Errusia  801, 809, 838, 874, 911 
Esfingea  913, 915 
Eskandinavia  838, 841 
Eskiula  710, 829, 830 
Eskopeta  197, 432, 732, 930 
Eskozia  621, 654, 668, 709, 791, 794, 920 
Eskoriatza  576, 672, 784, 812, 869, 885, 887, 910, 922 
Esnea  97, 323-325, 350, 351, 449, 465, 500, 581, 612, 670, 
659, 730, 801, 843, 844, 865, 882, 883, 897, 957 
Espainia  563, 568, 615, 645, 724, 777, 876, 909, 911 
* Estola  278, 279, 295, 627, 745, 758, 826, 868, 943, 950, 
954, 955, 967 
* Etchehandy  801 
Etiologia  722, 925 
Etxaldea   45, 46, 50-56, 220, 549, 563, 572, 1016 
* Etxea  51, 65, 75, 78, 150, 158, 175, 182, 205, 207, 210, 
220, 230, 233, 278, 286, 308, 318, 388-390, 392, 393, 407, 
418, 421-423, 425, 430, 436, 487, 506, 510, 513, 537, 539, 
549, 552, 563, 567, 581, 599, 620, 670, 673, 682, 684, 695, 
696, 706, 709, 711, 780, 786, 792, 817, 830, 841, 879, 905, 
913, 937, 938, 979, 1018, 1019 
Etxebarria Ayesta  29, 69, 88, 554, 587, 588, 590-592, 630, 
631, 671, 688, 703, 728, 730, 739-741, 743-746, 758, 773, 
774, 776, 778, 783, 784, 819, 827, 844, 866, 869, 884, 885, 
887, 902-904, 918, 944, 950, 957, 958, 1026 
Etxebarria JM  957 
Etxebarria F  535, 540 
Etxekortia  780 
Euba  825 
Eufemizazioa  703, 736, 1021 
Eulia  276, 303, 304, 309, 310, 326, 327, 334, 344, 610, 
611, 620, 623, 624, 822, 829-832, 839, 840, 845, 862, 868, 
1011 
* Euria  371, 428, 429, 740, 747, 750, 780, 800, 804, 871, 
872, 1007, 1009 
Europa  29, 33, 43, 46, 521, 528, 532, 533, 535, 537, 542, 
549, 563, 594, 595, 612, 617, 624, 651, 652, 656, 667, 682, 
684, 687, 699, 701, 704, 729, 779, 793, 801, 807, 829, 838, 
848, 872, 877, 892, 906, 908, 911, 915, 937, 938, 958, 977, 
999, 1005 
* Euskara  29, 47, 85, 88, 91, 261, 321, 441, 461, 462, 
491, 495, 829 
Evans-Pritchard  29, 520, 521, 603, 975, 978 
Ezinezko betebeharra  827, 834, 837-839, 888, 916, 951, 
952, 1019 
Ezkontidea  1018 
Ezkontza  63, 71, 457-462, 509, 699, 700, 702, 703, 707, 
752, 782, 795-797, 799, 848 
Ezpata  802, 813, 930, 931, 934, 982 
Ezpeize  891 
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Ezpeldoia  535 
Ezpeleta  670, 807, 918 
Eztena  183, 185, 187, 644, 646-648, 657, 933, 1010, 1021 
Fabre & Lacroix  29, 59, 584, 691, 838 
Fabre-Vassas  952 
Fabrika  141, 197, 198, 445, 461, 957, 958  
Falikoa  648, 676, 726, 736, 859, 861, 931, 1007, 1008 
Familiarrak  39, 52-54, 56, 67, 72, 148, 157, 190, 247, 
275, 285, 296, 303-306, 308, 312, 314, 315, 326, 329, 331, 
332, 339, 340, 507, 508, 608, 611-613, 621, 623, 663, 692, 
708, 713, 746, 753, 761, 776, 779, 781, 782, 784, 786, 787, 
789, 790, 799, 816, 819-830, 832-834, 836-873, 875-880, 
887, 888, 910, 916, 922, 925, 926, 951, 952, 968, 969, 981, 
989, 990, 1002, 1004-1012, 1015-1020 
Faust  842, 888 
Favret-Saada  586, 596, 597, 604, 605, 1026 
Fedea  182, 391, 416, 471, 472, 486, 516, 638, 964, 965, 
973, 984, 993 
Femininoa  527, 648, 674, 676, 689, 726, 738, 806, 807, 
848, 861, 908, 919, 922, 1008 
Finistère  836, 919 
Finlandia  841 
Formula magikoa 913, 953, 954 
Frailea  77, 116, 117, 119, 120, 122, 158-162, 164, 165, 
167, 325, 331, 350, 352, 553-556, 558-562, 591, 626-628, 
635, 748, 753, 764, 765, 773, 774, 844, 930, 951, 982 
Frantzia  331, 539, 542, 551, 563, 578, 582, 589, 603, 606, 
609, 612, 628, 632, 633, 640, 652, 654, 656, 669, 684, 686, 
700, 719, 771, 822, 823, 838, 841, 847, 848, 853, 855, 874, 
876, 890, 893, 895, 915, 934, 937, 938, 944, 949, 1024 
Frappier  594, 872 
* Frazer  535-537, 544, 551, 564, 606, 612, 633, 762, 776, 
791, 793, 801, 808, 809, 813, 834, 838, 856, 857, 861, 874, 
875, 920, 933, 935-937, 940, 943, 948 
* Freud  838 
* Friul  651 
Fumigazioa  535 
 
 
* Gaignebet  682 
Galbahea  66, 247, 248, 250, 251, 307-317, 321, 326, 328, 
825, 827, 843, 885, 887, 922 
Galdakano  52, 197, 198, 732, 932, 957, 959, 961, 990 
Gallartu  50, 52, 53, 56, 66, 113, 140, 141, 195, 210, 211, 
328, 394, 397, 402, 456, 457, 459, 584, 591, 666, 682, 733 
* Galloway  651 
Galtzailea  734, 758, 882, 899, 925, 954, 1012 
Garai  588, 670, 671, 914 
Garaigortako atxa  52, 187, 377, 378, 380, 657 
Garailea  561, 589, 644, 674, 698, 723, 725, 734, 769, 809, 
813, 837, 850, 882, 883, 899, 910, 916, 923, 925, 942, 969, 
1010-1012 
Garaipena  561, 562, 673, 678, 697, 712, 720, 722, 770, 
810, 839, 859, 902, 961, 962, 1011, 1018 
Garatxoa  434, 437, 465, 467, 857 
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Garazi  539, 633, 768 
* Garia  45, 259, 274, 279, 298, 365, 366, 419, 430, 456, 
457, 475, 488, 747, 754, 775, 830, 832-834, 836, 845, 903, 
914, 937, 953 
Garizuma  73, 147, 417, 937, 979, 980 
* Garmendia  683, 684, 720, 727, 778, 804, 931, 934, 
948-950, 991 
Gaskoinia  675, 677, 829, 830, 832, 845, 854, 860, 871, 
873, 1005 
Gasteiz  945 
Gatazka  695, 712, 769, 792, 837, 896, 925, 929, 961, 1010 
Gatibatzailea  54, 56, 195, 232, 233, 235, 266, 642, 695, 
714-717, 722, 734, 897, 905, 968, 1011, 1012, 1018, 1020 
* Gaua  72, 102, 103, 113, 122, 137, 140, 144, 149, 152, 
164, 180, 181, 187, 199, 208, 228, 249, 263, 265, 274, 278, 
302, 326, 331, 347, 348, 359, 365, 403, 404-406, 410, 449, 
465, 480, 483, 490, 504, 506, 511, 537, 539, 550, 563, 569, 
573, 574, 576, 584, 589, 612, 647, 649, 671, 699, 744, 778, 
780, 782, 804, 823, 833, 854, 886, 887, 889-891, 893, 894, 
914, 923, 937, 982, 990 
Gauezkoak  66, 67, 70, 149-153, 162, 282, 513, 517, 531, 
532, 568, 572, 573, 575-578, 586-591, 628, 648, 942, 978, 
982, 1016 
Gernika  81, 125, 126, 821, 851 
Gerrikoa  98, 347, 360, 870, 900, 901, 905, 1011 
* Gers  831, 845 
* Giese  854, 1032 
* Ginzburg  535, 549, 550, 582, 594, 611, 630, 651-654, 
705, 777, 954 
Gizakatua  51, 157, 162, 165, 167, 168, 177, 586, 587, 613, 
625, 626, 628-634, 658, 659, 704, 968, 978, 988, 1009 
* Goethe  841, 842 
Goñi  534, 535, 592, 855 
Goñi (Nafarroa)  754 
Goñiko Zalduna  801, 802 
* Goody  89, 521, 546 
Goraitze  53, 62, 202, 733 
Gorbeia  44, 45, 51-53, 68, 75, 78, 130-132, 207, 255, 256, 
261, 264, 266, 267, 275, 290, 291, 293, 295, 304, 312, 332-
335, 349, 367, 368, 370-375, 425, 427, 444-447, 452, 455, 
464, 566, 572, 631, 687, 739-741, 747, 749, 758, 783, 982, 
991 
Gorigitxi  53, 54, 63, 64, 206, 236, 241, 316-318, 669, 
671, 672, 720, 722, 724 
* Gorostiza  672, 688 
Gorozika  608, 641, 642 
Gorozteta  53, 334 
* Gorrochategi  553 
* Gratacos  701 
* Graves  529, 621 
* Greimas  31 
Grezia  544, 551, 705, 800, 834, 838, 952 
* Grimm  656 
* Guernesey  656, 731, 895, 898 
* Guiart  30 
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Gurutzea  288, 296, 369, 418-420, 424, 433, 434, 465, 467, 
468, 487, 488, 549, 557, 558, 775, 802, 870, 904, 930, 934, 
937-939, 943, 949, 950, 961, 980, 986 
Habitua  119-121, 556-558, 560, 561, 571, 591, 596, 627, 
635, 790, 930, 951, 961, 1009, 1012 
* Haga  337, 684, 835, 855 
* Hainaut  771 
Haitzuloa  53-55, 130, 572, 602, 734, 789, 812, 868, 877, 
982, 1007 
Haizea  82, 95, 133, 134, 136, 138, 257, 271, 300, 371, 
393, 423, 475, 478, 568, 575, 595, 738, 742-744, 746-749, 
763, 767, 778-780, 792, 803, 828, 829, 865, 872, 946 
Haltsu  857 
* Hannover  612, 645 
Haritza  95, 856 
Harpeko Saindua  761, 969, 1004 
Harpea  56, 189, 236, 242, 253, 258, 275, 278, 373, 572, 
592, 702, 714, 717, 726, 729, 731, 739, 742-745, 748, 753, 
767, 785, 800, 812, 869, 943, 964, 982 
Harri Gorri  51, 76, 79, 371-373, 375, 376 
Harrijasa  803, 817, 833, 871, 1024 
* Hartsuaga  906 
Hausterrea  397, 683, 688 
Hazparne  792 
Hegala  351, 352, 393, 803, 889, 890, 922, 923, 945 
Hegalaria (Hegalduna)  145, 157, 609, 624, 646, 647, 795, 
800, 803, 816, 826, 845, 923, 964 
* Hegaztia  138, 635, 638, 704, 738, 743, 746, 747, 991, 
1007 
* Hekate  652, 654 
Helikopteroa  991 
Herakles  562, 717 
Herensugea  559, 561, 579, 589, 737, 756, 765, 775, 776, 
780, 795, 796, 799-807, 809, 810, 814, 816, 832, 917, 920, 
931, 932, 935, 938, 939, 946, 959, 960, 991, 999, 1003, 
1004, 1013, 1016, 1024 
Heroia  555, 559-562, 593, 594, 617, 633, 640, 642, 644, 
645, 673-675, 697, 718, 720, 722, 724-726, 770, 799-803, 
838, 902, 910, 916, 927, 931, 951, 952, 1010, 1025 
* Hesiodo  812 
Hierogamia  807, 813, 1004 
Hilbegira   34, 47, 51, 69, 70, 72, 77, 101-103, 152, 
157-159, 162, 165, 187, 226, 227, 286, 288, 510, 513, 517, 
598, 599, 613, 625, 626, 629, 631, 634, 658-660, 699, 704, 
707, 968, 971, 972, 981, 986, 1008, 1020 
Hildakoa  39, 53, 101, 113, 114, 116, 119, 125, 139, 145, 
158, 160-162, 516, 517, 531-541, 543-548, 550, 551, 555, 
556, 558, 560-567, 569, 570, 573, 577, 580-583, 587, 589-
592, 597, 598, 626-628, 630, 635, 650-653, 660, 681, 705, 
777, 778, 926, 951, 1002, 1003, 1007, 1009, 1012, 1014, 
1021, 1024 
Hilerria  143-145, 147, 540, 547, 549, 585, 598, 638 
Hilkortasuna  608, 700, 703, 713, 795, 799, 856-858, 879 
Hisopoa  288, 290, 296, 301, 318, 322, 758, 768 
Hunkidura  28, 33, 414, 486, 595, 979 
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Ibarra  43, 45, 47, 48, 50-53, 55, 57, 104, 116, 117, 118, 
131, 139-142, 146, 149, 150, 153, 173, 211, 285, 291, 326, 
358, 436, 474, 517, 552, 556, 641, 681, 822, 826, 839, 862, 
868, 903 
Ibarruri  646, 821, 896 
Ideologia  91, 661, 727, 854, 863, 865, 879, 964, 984, 
1011, 1013, 1019, 1023 
Idi Narrua  372-374 
Idia  127, 267, 277, 340, 359, 360, 456, 457, 507, 508, 
787, 824, 883, 894, 897-899, 913 
* Idiart  852 
Idiazabal  727 
Idittua  589 
Igitaia  728, 729, 751, 755, 759, 804, 805, 931, 933 
Ignorantzia  474, 479, 974, 983, 987, 992 
Iguartze  53, 113 
Ihauteria  580, 582, 635, 680-686, 734, 988, 1014, 1019 
Ihia  434, 465, 778 
Ihintza  418, 429, 463, 612, 873, 948 
Ihizia  190, 302, 509, 550 
Ihurtzuria  72, 97, 253, 768, 1015 
* Ikara  133, 411, 532, 543, 557, 583, 595, 596, 598, 631, 
660, 981, 982, 1021 
Ikazkina  46, 50, 55, 66, 67, 123, 125-128, 199, 440, 441, 
548, 549, 565, 576, 585, 590, 912 
Ilea  98, 131, 189, 262, 265, 310, 311, 418, 469, 506, 574, 
620, 665, 687-690, 734, 736, 752, 785, 788, 791, 828, 838, 
839, 864, 917-920, 952, 1007 
Inarra  158, 163, 260, 436, 457, 608, 626, 739, 825, 841, 
842 
India  536, 609, 632, 640, 704, 709, 935 
Infernua  119, 122, 140, 142, 274, 286, 322, 323, 337, 338, 
351, 472, 473, 480-482, 545, 553, 556, 557, 560, 571, 576, 
580, 596, 597, 630, 652, 653, 660, 753, 754, 777, 821, 850, 
851, 870, 888, 907, 911, 926, 930, 982-984, 987, 992, 993, 
1021 
Ingalaterra  668, 709, 795, 837, 911 
Inkisizioa  603, 604, 610, 617, 623, 629, 630, 639, 645, 
646, 653-655, 658, 865 
Intsektua  433, 822, 831, 1001 
Inuzitua  97, 448, 452, 1015 
Ipurdia  96, 182, 183, 332, 363, 639, 646, 647, 669, 670, 
685, 729, 1010, 1016 
Ipurua  830, 862 
* Ira  85, 97, 266, 540, 740, 822, 823, 851, 873-875, 877 
Iran  944 
Irati  559, 766, 803 
Irlanda  551, 593, 594, 598, 609, 632, 564, 709, 730, 732, 
838 
Irria  49, 139, 147, 580, 586, 645, 646, 660, 669, 926, 
964, 1021 
Irrintzina  433, 575, 590, 591, 602, 703 
Islandia  551, 563, 709 
Ispilua  920 
* Ispitzua  564 
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Italia  609, 617, 638, 654, 770, 874 
Itsasondo  748, 758 
Itsua  50, 66, 512, 640, 642, 695, 728, 729, 895, 896, 900, 
901, 905, 907, 931, 983 
* Iturbe  45, 49, 694 
Iturria  50, 171, 248, 284, 321, 371, 373, 379-382, 477, 
575, 576, 687, 729, 731, 795, 803, 844, 871, 885, 887, 888, 
912, 917, 918, 1016 
Iturriza  44, 45, 246, 718, 782 
Itxaropena  422, 486, 487, 660, 703, 705, 980, 1007, 1021 
Itziar  125, 126, 870, 896, 970, 985, 988 
Itzina  44, 46, 51, 53, 55, 56, 253, 258, 275, 283, 691, 
702, 739, 745, 784 
Itzingoti  53, 333, 334, 337, 851 
* Ixtar  848 
* Izaby  803 
* Izarra  254, 256, 257, 262, 477, 478, 515, 565, 624, 728, 
738, 739, 741, 742, 991 
Izarraitz  559, 778 
Jainkoa  487, 501, 505, 506, 517, 544, 561, 593, 599, 617, 
619, 624, 650, 747, 779, 793, 800, 810-813, 816, 838, 848, 
922, 953, 965, 967, 968, 971-974, 1004 
Jainkotasuna  772 
Jakintza  59, 513, 881, 965, 966, 973, 974, 987, 988 
* Jakobson  526 
* Janaria  130, 189, 204, 410, 597, 669, 683, 685, 698, 
834, 863, 1010, 1014, 1016, 1026 
* Jantzia  107, 115, 120, 205, 208, 635, 685, 759, 873, 
1012 
Jauregi (Mitirina)  766 
Jauregia (Orozko)  51, 53-56, 134, 135, 332, 333, 335, 340 
Jauregia  593, 699, 710, 724, 754, 892 
* Jean de l'Ours  719 
* Jentila  51, 53-56, 63, 64, 66, 67, 69-71, 75, 76, 78, 
123-125, 135, 189, 195-198, 205, 214, 216-219, 224, 228, 
229, 232, 236-244, 246, 247, 250, 266, 275, 280, 281, 284, 
303, 304, 308, 334, 483, 495, 502, 507, 548-550, 565, 572, 
589, 592, 642, 663, 664, 666, 687, 691, 695, 708, 709, 712, 
714, 717, 718, 720-724, 727-729, 731-734, 821, 823, 869, 
873, 894, 897, 900, 905, 907, 908, 930, 931, 935, 956, 960, 
968-970, 972, 1007, 1010-1012, 1016, 1018, 1020, 1021 
Jentil Zulo   51, 53-55, 64, 75, 123, 124, 135, 189, 
196-198, 205, 214, 216-219, 224, 228, 229, 237, 241-243, 
247, 250, 275, 280, 281, 284, 303, 304, 308, 334, 483, 495, 
502, 507, 548-550, 565, 572, 589, 592, 664, 687, 708, 709, 
712, 714, 717, 718, 720, 721, 724, 727, 729, 732, 821, 823, 
869, 873, 972, 1016 
Jerusalem  650 
Jesukristo  322, 380, 417, 465, 466, 469, 634, 638, 657, 
739, 780, 916, 917, 920, 948, 950, 979 
Jesuri  53, 246, 325, 844 
Jondone Johane  889 
Jondone Mikel  765, 800-802, 866 
Jondone Petri  780, 911 
Josafateko zelaia   650, 651, 660, 1003, 1014, 1021 
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Josepetako landa  66, 182, 183, 185, 187, 604, 613, 
636-638, 643, 645, 649, 650, 653, 657, 659, 660, 676, 686, 
689, 849, 933, 1002, 1007, 1009, 1012, 1014, 1021 
Jostorratzontzia  305, 311, 312, 316-318, 822, 825, 826, 
859, 868 
* Jung  840, 861, 862 
* Juno  800, 801, 808 
* Jupiter  808, 812, 813 
Jura  778, 801 
Kakoa  119, 120-122, 557, 558, 559, 561, 562, 591, 753, 
930, 931 
Kakoerreka  53, 54, 56, 66, 67, 119-121, 556, 559, 560, 
562, 569, 571, 580, 591, 627, 660, 725, 790, 930, 972, 982, 
1009, 1010 
* Kalabaza  69, 73, 147-149, 336, 417, 474, 517, 581, 968, 
978, 993, 1014 
Kalamua  682, 688 
* Kalevala  953 
* Kandela  107, 123, 124, 280, 281, 280-283, 282, 283, 289, 
290, 406, 417, 418, 431, 583, 588, 590, 592, 652, 743, 744, 
746, 749, 778, 815, 868, 885, 943, 944, 950, 954, 980, 1013 
Kanpaia  49, 72, 104, 108, 122, 285-289, 291, 292, 294, 
298, 325, 348, 377, 378, 472, 572, 588, 592, 615, 744, 745, 
763, 765, 768, 806, 807, 933, 937, 942, 945, 946 
Kanporamartxo  54, 76, 78, 387, 395, 397, 401, 402, 411, 
413, 414, 457, 979, 1015 
Kapa  105, 106, 314, 315, 838, 847, 865 
Kapadorea  343 
Karabia  54, 97, 115, 288 
Kastigua  139, 140, 221, 222, 991 
Kastrejana  54, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 307, 347-350, 
353, 356, 882, 884, 885, 887, 893, 894, 897, 898, 900, 909, 
911, 921, 943, 952, 1010, 1012, 1013, 1019 
Katalunia  684 
Katezismoa  912 
* Katua  57, 69, 70, 77, 125, 142, 157-159, 162, 163, 
165-174, 249, 266, 344, 345, 475, 477, 480, 485, 506, 
513-515, 585, 599, 610, 613, 620, 625, 626, 629, 632-635, 
658, 659, 672, 886, 957, 959, 970, 972, 978, 981, 990, 993, 
1020 
* Kea  24, 266, 535, 668, 686, 739, 940 
Koba  224, 739, 745, 746, 783, 791, 792 
Komedia  68, 70, 133, 139, 169, 177, 184, 187, 253, 
268-271, 281, 282, 314, 336, 449, 583, 647, 682, 742, 744, 
757, 769, 782, 982 
Kondena  775, 777, 780-784, 786, 787, 789, 790, 795-797, 
799, 817, 858, 878, 926, 951, 1009, 1011, 1012, 1016, 1020, 
1021 
Kondenatua  68, 70, 72, 73, 75, 122, 123, 137, 176, 253, 
275, 276, 278, 286, 288, 299-302, 475-477, 505, 547, 548, 
550, 557, 558, 582, 589, 592, 616, 628, 652, 741, 753, 772, 
773, 776-779, 781, 782, 784, 785, 790, 797, 799, 816, 837, 
844, 856-858, 863, 865, 866, 878, 930, 1003, 1004, 1006, 
1008, 1009, 1011, 1012, 1014-1016 
Konjuratua  167, 767, 770, 772, 790, 807, 809, 1006, 1025 
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Konjuratzailea  746, 748, 753, 755-757, 763, 764, 766, 
769-773, 777, 779, 801, 807, 809, 810, 816, 826, 842, 844, 
847, 848, 865-868, 878, 910, 923, 951, 1004, 1006, 1025 
Konjurua  168, 285, 291, 559, 615, 616, 745, 748, 749, 752, 
754, 755, 757-760, 763-765, 767, 768, 770, 779, 801, 816, 
847, 848, 866, 867, 887, 888, 933, 953, 954, 1006, 1013, 
1024, 1025 
* Kontratista  349, 885, 887, 899, 900 
Kortezubi  611, 636, 647, 702-704, 711, 821, 827, 828, 885, 
887, 902, 903, 912, 914, 922, 958, 1024 
Koxoa  349, 351-353, 705, 882, 884, 885, 887, 896, 898, 899 
* Krida   66-68, 70, 72, 78, 308, 309, 312, 314, 316, 317, 
318, 326, 341, 839, 843, 849, 858, 868 
Kristianismoa  529, 558, 677, 678, 722, 732, 788, 906, 908, 
910, 973, 978, 984, 1012 
Kruzeroa (Bidegurutzea)  112, 130, 550 
Ktonikoa  562, 579, 676, 718, 725, 747, 796, 812, 813, 935 
Kukurrua  129, 350-352, 379, 568, 611, 706, 755, 838, 885, 
886, 889, 890, 897, 920, 922-924, 944, 952, 1013 
Kutuna  621, 634, 932, 949, 955, 1009 
Kutxa  182, 303, 305, 326, 398, 535, 630, 747, 824-826, 
849, 858, 862, 863, 954 
La Peña  54, 636 
* La Rochelle  892 
Labayru  782 
Labea  117, 358, 359, 617, 671, 706, 724, 729, 814, 890, 
930, 931, 1012 
Labekada  (Labesua) 55, 203, 667, 668 
* Laborde  814 
Laia  245 
Lainoa  183, 185, 265, 301, 302, 312, 645, 646, 728, 739, 
752, 778, 805, 866 
Lakide  54 
Lamina  20, 249, 319, 333, 559, 671, 685, 703, 722, 723, 
732, 733, 734, 736, 795, 888, 898, 907, 922, 1002, 1017 
Landarea  205, 648, 726, 768, 933, 934, 949 
Lantegia  46, 52, 197, 441, 932, 990 
Laponia  709 
Lapur  170, 192, 304, 305, 373, 374, 610, 697 
Lapur zulo  305, 373, 374 
Lapurdi  545, 624, 649, 816, 821, 920, 1004, 1013 
Lapurketa  167, 706, 708, 712, 713 
Larra  54, 69, 268, 549, 683, 684, 720, 727, 804, 931, 934, 
948, 949, 950, 991 
Larrabetzua  889, 923 
Larraina  50, 78, 97, 456, 751, 834, 836 
Larringan  1033 
Lastoa  421, 742, 991 
Lastur  540 
Latina  470, 861 
Laudio  43, 1038 
* Lavedan  872 
Lazkao  791 
* Le Goff  554, 794, 800 
* Le Roy Ladurie  700, 799 
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* Lefebvre  43 
Legarza  802 
Leintz  647 
Leitmotiv  1022 
Leitora  830 
Leizea  51, 63, 228, 367, 380, 383, 384, 571, 710, 714, 804 
Leizeaga  54 
Lekeitio  575, 759, 917, 918 
Lekubarri  54, 55 
Lekuona  541, 548, 553, 627 
Lesaka  567 
Levi-Strauss   
* Lhote  941 
Liburua  284, 301, 699, 714, 732, 746, 923, 954 
Ligi  889-891, 897, 898, 900 
Linoa  201, 431, 680 
Lituania  640 
Lizarra  949 
Loa  624, 658, 723, 754 
Lopez de Haro  796 
Lorea  874, 1047 
Lorraine  669 
Los Arcos  917 
Lübeck  856 
Lug  730 
Luiaondo  43, 68, 581, 691, 806, 827, 855, 941, 946, 960 
Lukainka  46, 684 
Lurpekotasuna 
Lusignan  796, 808, 892 
Luzaide  768 
Luzifer  564, 804 
Madarikazioa  703, 722, 855 
Madrile  116, 117, 145, 876 
Magia  16, 437, 465, 469, 602, 618, 872, 876, 954, 967, 
993, 1055 
Maingua  695, 899 
Maiurtu  54, 733 
Maju  804, 806 
Makatza  54 
Malinowski  31, 32, 522, 603, 1046 
Maltzurkeria  24, 878, 888, 902, 910, 911, 926, 951, 952, 
1010 
Mamarroa  611, 876, 877 
Manikeismoa  1013 
Manterola  688, 894, 1034 
Mantila  305, 306, 823, 873, 874 
Mantzarbeitia  54, 55, 73, 75 
Mantzarraga  54, 369 
Marcaida  533, 566, 627, 1034 
Marimunduko  753, 758, 787 
Mariurrika  781, 782 
Markale  700, 730, 794, 808, 892, 893, 1046 
Marlaive  1040 
Marlowe  842 
Martinet  1046 
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Marx  593, 1046 
Maskaratua  681 
Maskulinoa  527, 807, 813 
Maspero  1046 
Massignon  557, 669, 1046 
Mateo  509, 582, 971 
Mauss  30, 32, 36, 37, 529, 561, 603, 655, 1025, 1046 
Medea  705 
Medikuntza  974, 975 
Mefistofele  888 
Megalitoa  731 
Melanesia  788 
Melusina  20, 21, 699, 700, 794-797, 799, 800, 807, 808, 
908 
Mendia  43, 44, 134, 136, 202, 235, 243, 246, 278, 279, 
302, 321, 325, 368, 414, 444, 457, 458, 521, 612, 721, 728, 
740-742, 764, 770, 779, 795, 801, 804, 810, 844, 891, 892 
Mendibe  21, 719, 757, 766, 892, 922, 1024 
Mendiola  54 
Mendiondo  863 
Meñaka  533, 566 
Merkurioa  328, 329, 328, 329, 992 
Metafora  526, 630, 647, 676, 686, 688, 689, 792, 867, 918, 
919, 923 
Meteoritoa  814 
Meteorologia  749, 865, 926 
Metonimia  944 
Meza  7, 106, 114-116, 118, 119, 160, 165, 176, 286, 288, 
291, 299-302, 310, 325-327, 474-476, 540, 544, 549, 555, 
559, 561, 564, 615, 616, 618, 627, 641, 714, 752, 766, 777, 
779, 826, 829, 839, 855, 954, 983, 1055 
Michel  1, 965, 1034, 1042, 1044, 1049 
Michelena  1036, 1039 
Mikelats  753, 806, 810, 888 
Mikolas  885, 886, 888, 897, 898 
Millaris  728 
Misioa  414 
Misterioa  380, 912, 913, 915, 929, 952 
Monagilua  294 
Monstruoa  572, 805, 913 
Morroia  54, 75, 444, 501, 827, 864 
Mortaja  540, 556, 557, 627, 702, 930 
Motiboa  529, 562, 568, 629, 632, 633, 639, 640, 652, 701, 
709, 729, 788, 794, 802, 826, 841, 886, 913, 1002, 1008 
Mounin  1046 
Mozkorra  140, 141, 586, 682, 1020 
Mozorroa  821 
Mulat-Barbe  728 
Müller  1046 
Munchembled  1047 
Muntxaraz  781, 782 
Murelaga  534, 543, 544, 548, 553, 821 
Murgia  369 
Murueta  43, 50, 54, 56, 64, 65, 827, 843 
Murumendi  763, 770, 953 
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Muskilda  771 
Mutila  49, 133, 148, 150, 153, 180, 223, 226, 282, 293, 
394, 400, 411, 414, 456, 471, 470, 500, 576, 577, 586, 630, 
641, 699, 702, 703, 705, 707, 759, 799, 898, 914, 1012, 
1014 
Muxika  896 
Nafarroa  605, 615, 619, 622, 624, 710, 729, 751, 768, 806, 
810, 821, 834, 916, 934, 1004 
Nafarrondo  54, 56, 733, 844, 1016 
Neba  125, 238, 239, 247, 250, 259, 724, 782, 791, 792 
Nekazaria  567 
Neskamea  77, 153, 275, 367, 567, 578, 781, 786, 817, 864 
Neskatila  217, 218, 235, 575, 647, 784, 794, 889, 907 
Neskatoa  107, 117, 153, 193, 226, 240, 241, 245, 369, 465, 
699, 884, 885 
Neskazaharra  121, 275, 276, 308, 330, 331, 776, 781 
Odola  805, 919 
Ogia  46, 51, 76, 102, 104-106, 182-184, 186, 202, 228-230, 
278, 378, 398, 403-405, 443, 457, 458, 494, 536, 571, 641, 
681, 706, 709-711, 713, 724, 783, 937 
Ogi-kurruskua  404 
Ogigaztaia  83, 427, 428, 427, 428, 432, 433, 941 
Ohoina  585 
Ohointza  690, 848 
Oihala  629, 630, 688-690, 692, 727, 733, 941, 1007, 1017 
Oihana  803 
Oihartzun  540, 541, 548, 550, 553, 627, 691, 728, 903, 945 
Oihukaria  567, 574, 575 
Oinaztarria  939 
Oinetakoa  759, 883 
Oiz  781 
Oketabehiti  54 
Okina  75, 890 
Okondo  125 
Olabarri Handikoa  54, 238, 249, 501, 722, 733 
Olaeta  918 
Olarte  55, 74, 209, 510, 552, 666, 728, 958 
Olarte goiko  55, 209, 510 
Olio usaina  563 
Ondarroa  896 
Ontzia  116, 118, 318, 323, 704, 727, 830, 837, 839, 843, 
862, 876, 887, 1007, 1008 
Ontzikatzea  862 
Oñati  750, 784 
Opila  98, 203, 221, 668 
Oreganoa  205 
Oreka  61, 546, 696, 712, 723, 735, 1002, 1013 
Oreka  770 
Orixe  151, 163, 169, 195, 231, 236, 240, 249, 260, 277, 
287, 300, 328, 338, 343, 372, 381, 419, 478, 494 
Orozko   43, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 63, 78, 81, 92, 
245, 246, 269, 326, 374, 441, 457, 460, 540, 550, 556, 563, 
636, 666, 668, 671, 691, 702, 711, 714, 718, 721, 728, 731, 
738, 741, 742, 745, 757, 827, 895, 903, 958, 1036, 1055 
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Orozko 29, 34, 36-39, 41, 43, 45, 46, 49, 52-54, 56, 57, 
61, 62, 69, 71, 74-77, 81, 83, 89, 91, 92, 94, 104, 197, 
205, 238, 246, 275, 325, 328, 332, 333, 358, 367, 377, 457, 
520, 528, 545, 548, 553, 554, 561, 562, 580, 582, 588, 589, 
601, 604, 607, 608, 613, 616, 623, 628, 636, 639, 642, 654, 
655, 658, 660, 665, 666, 669, 671, 672, 678, 680, 683, 684, 
687, 689-692, 695, 702-704, 706, 708, 712-714, 717, 719, 
720, 722, 729, 733, 736, 738-743, 747, 749, 751, 752, 755, 
756, 761, 767, 774, 776, 778, 781-784, 789, 810, 814, 820, 
823, 828, 829, 834, 837, 838, 841, 844, 845, 847, 862, 864, 
865, 871, 872, 877, 880, 885, 898, 900, 905, 914-917, 922, 
930, 931, 941, 949, 952, 956, 959, 960, 974, 988, 995, 999, 
1000, 1005, 1013, 1014, 1024, 1025, 1027, 1036, 1038 
Orozko  32, 34, 36, 44, 46, 53, 59, 62, 65, 68, 69, 74, 81, 
83, 86, 87, 93, 102, 157, 182, 187, 189, 242, 253, 269, 
274, 303, 308, 320, 332, 341, 342, 347, 357-359, 387, 388, 
394, 408, 441, 458, 460, 463, 464, 471, 522, 528, 531, 532, 
535, 536, 539, 540, 547, 549, 553, 562, 563, 568-570, 578, 
583, 604, 610-612, 615, 616, 620, 621, 625, 631, 636, 641, 
645, 648, 650, 657, 658, 664, 665, 667, 669, 671, 678, 681, 
683, 686, 687, 692, 695, 704, 708, 711, 713, 722, 728, 732, 
733, 737, 739, 742, 747, 748, 757, 763, 769, 772, 773, 775, 
776, 782, 788, 791, 804, 806, 815, 819-823, 825, 827, 836, 
837, 844, 851, 855, 859, 860, 865, 873, 874, 876, 882, 888, 
897, 902, 903, 923, 931-935, 937, 938, 941, 942, 945, 947, 
948, 955, 956, 958-960, 964, 967, 972, 985, 988, 1003-1005, 
1008, 1009, 1013, 1014, 1017, 1019, 1021, 1025 
Orratza  295, 620, 861, 1008 
Orratzontzia  305, 825 
Orrazia  66, 67, 69, 70, 72, 76, 212, 217, 220, 225, 265, 
303, 665, 672, 691, 692, 712, 720, 722, 734 
Ortzanzurieta  810 
Ortzi  96, 97, 278, 741, 811, 999 
Ortzia  21, 22, 747, 753, 767, 791, 792, 810, 811, 813, 
817, 943 
Orueta  75, 265, 278, 1037 
Ostatua  57, 447, 537, 780, 841 
Otoitza  96, 103, 137, 202, 294, 489, 537, 539, 543-545, 
557, 565, 569, 598, 599, 813 
Otsein  823 
Otxandiano  81, 741 
Paganismoa  800 
Pagoa  182, 183, 185, 186, 637, 728, 743, 1012 
Pala  670, 729, 931 
Palazioa  50, 55 
Pamintxa  56, 98, 203, 221, 667 
Paradisua  653 
Parte-onekoa  551, 577 
Parte-txarrekoa  551, 556, 559, 578, 611, 826, 886 
Parusia  732 
Pas-de-Calais  574 
Pazkoa  414, 416, 417, 937 
Pedauca  701, 892 
Peillen  1034 
Pekatua  475, 499, 983 
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Penitentzia  139, 140, 587, 628, 802 
Peña  44, 48, 54, 71, 177, 278, 377, 559, 636, 711, 721, 
722, 740, 742, 743, 771, 772, 778, 790, 835, 894, 1034 
Peña Basurto  1034 
Peña Santiago  559, 711, 721, 722, 740, 743, 771, 772, 778 
Périgord  778 
Petralanda  636, 650, 655 
Peyrouzet  872, 1040 
Piaget  1047 
Picaud  810, 811, 813, 816, 1004 
Pirinioak  959 
Pistola  143, 145, 274, 592, 957, 982 
Pitxilota  822, 823, 874 
Pline  793, 1047 
Polifemo  931 
Pollak  418-420, 419, 420, 429, 433, 775 
Polyphemus  729 
Poucet  838, 861 
Pouillon  965, 966, 976, 977, 1047 
Poupard  30, 1047 
Prakagorriak  820, 821, 873 
Presatxu  55, 71, 721 
Presina  794, 795, 797 
Propp  38, 524, 555, 616, 673, 674, 697, 809, 1010, 1047 
Proserpina  812 
Provenza  542, 543, 545, 577, 762, 946, 1049 
Prozesioa  54, 289 
Psyche  699 
Purgatorioa  536, 564 
Purgatorioko arima  60, 539 
Putrea  991 
Python  809 
Rabelais  808 
Radin  935, 1047 
Ravier  33, 35, 519, 520, 523, 683, 728, 803, 814, 935, 
1040 
Reus  684 
Ricoeur  33, 523, 526, 1023, 1047 
Rivaollan  1047 
Rodríguez Marín  876, 909 
Roman de Renart  944 
Roque  565, 895, 1047 
Sabatoa  636-638, 647, 656 
Saia  270, 453, 455, 456, 813, 991 
Saintes  875 
Sakratua  34, 786 
Sakristaua  286, 325 
Salamanca  835 
Salamandra  807 
Salbatore  21, 765, 766, 768, 922 
Salbazioa  33, 543, 799, 884, 1021 
Salomon  582, 777 
Salzedon  533, 549, 550 
San Isidro  55, 428, 500, 846, 895, 985 
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San Juan  54, 55, 74, 119, 146, 217, 279, 304, 312, 334, 
335, 419-422, 430, 431, 434, 436-438, 443, 466, 488, 508, 
611, 612, 820, 851, 873, 950, 957 
San Martin  23, 43, 51-55, 62-64, 78, 127, 200, 342, 353, 
354, 355, 354, 355, 357, 369, 394, 419, 468, 903, 911, 912, 
913, 915, 916, 970 
San Migel  804 
San Sebastian  55, 134, 135 
Sánchez de Adana  553 
Sandrugan  55, 127, 128, 136 
Santa Ageda  14, 76, 387-390, 394, 396, 398, 400, 409, 410, 
409, 410, 412, 1055 
Santa Katalina  54, 55, 134, 135, 340, 566 
Santa Marina  44, 53, 55, 246, 323-325, 718, 721, 843, 844, 
880 
Santiago  559, 711, 722, 743, 771, 778, 894, 1034 
Santiespiritu  823, 853 
Sara  669, 753, 760, 806, 1004 
Sarasola  860, 1037 
Saria  540, 754 
Sartre  659 
Satan  143, 700, 851, 886, 890 
Satanas  6, 50, 52, 70, 77, 140-142, 173, 212, 584, 586, 
599, 635, 682, 876, 960, 978, 993, 1020, 1055 
Satrustegi  564, 730, 751, 768, 784, 788, 801, 804, 893, 
900, 931, 932, 934, 949, 952, 1034 
Sébillot  533, 551, 553, 554, 556, 563-567, 570, 574, 577, 
579, 586, 588, 590-592, 606, 607, 609-612, 627, 628, 629, 
632, 633, 635, 639, 651, 656, 657, 668, 680, 690, 701, 704, 
709, 717, 731, 761, 762, 768, 771, 772, 777-780, 799, 801, 
812, 829, 832, 838, 841, 867, 886, 890, 893, 895, 896, 904, 
915, 918, 919, 920, 921, 932, 934, 944, 946, 947 
Semeola  953 
Senarra  96, 237, 332, 792, 807, 837, 862-864, 1019 
Serora  104, 106, 621 
Sevilla  645 
Siberia  551, 640 
Silesia  612 
Sinesgarritasuna  970 
Sineskera  16, 165, 465, 481, 597, 920, 992, 1055 
Sineskortasuna  34 
Smith  719, 964, 1042, 1045, 1047, 1048 
Sobrekama  55, 71, 158, 159, 226-228, 230, 231, 626, 629, 
665, 704-706, 708, 709, 712, 713, 1007 
Soldadua  640, 989 
Sollube  820 
Sologoiti  55, 130, 187, 201 
Sologoitiko sasia  51, 55, 202, 733 
Solon  855 
Solstizioa  939 
Soraluze  945 
Sorgina  9, 11, 18-22, 51, 53, 55, 68, 70, 103, 141, 143, 
148, 149, 157, 166, 173, 175, 177, 178, 180-182, 189, 195, 
206-208, 216, 217, 235, 240, 266, 268, 269, 280, 282, 283, 
282-284, 298, 307, 318, 433, 436, 483, 485, 506, 513, 517, 
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564, 592, 601, 602-610, 613-621, 623-625, 633-635, 637, 
639, 643, 645, 647, 648, 651, 653, 657-661, 663, 665, 672, 
680, 683, 709, 717, 743, 744, 746, 755, 758, 769, 770, 779, 
820, 821, 825, 826, 830, 841, 842, 855, 858, 859, 867, 868, 
872, 873, 878, 904, 938, 943, 951, 969, 992, 1002, 1003, 
1009, 1012, 1016, 1056 
Sorgin Zulo  53, 55, 216, 217, 280, 283, 282-284, 743, 868, 
1016 
Soroa  98, 278, 418, 937, 938, 979 
Soustelle  1048 
Stonehegen  892 
Sua  5, 21, 23, 44, 54, 56, 66, 67, 97, 104, 108, 107, 108, 
115, 119, 120, 126, 151, 160, 161, 175, 206, 211, 215, 237, 
248, 253, 256, 267, 275, 277, 310, 320, 324, 338, 341, 373, 
380, 385, 397, 399, 423, 422, 423, 435, 438, 468, 470, 471, 
477, 484, 485, 496, 497, 504, 508, 514, 539, 540, 550, 552, 
555, 556, 559, 560, 564, 569, 574, 575, 578, 580, 588, 589, 
591, 596, 602, 616, 624, 626, 627, 638, 649, 660, 669, 670, 
676, 677, 683, 685, 693, 694, 702, 711, 715, 722, 725, 733, 
742, 744, 745, 750, 752, 753, 760, 763, 770, 775, 776, 781, 
784-788, 790, 791, 796, 798, 801, 804-806, 811, 814, 827, 
828, 835, 836, 838, 846, 853, 854, 870, 872, 876, 877, 930, 
935, 937, 951, 955, 971, 972, 982, 989, 991, 1009, 1010, 
1014, 1031, 1054 
Suabia  612 
Subetea  98, 207, 209 
Sugar  804, 806, 807, 810 
Sugea  21, 425, 426, 571, 700, 724, 791, 795, 796, 799-801, 
806, 813, 816, 857, 869, 918-920, 1007 
Sugoi  806 
Suizidioa  678 
Suntsiketa  729, 735, 1003, 1012 
Supazterra  98, 645, 1015 
Supelegor  48, 53, 56, 258, 305, 666, 693, 739, 741, 744, 
745, 865, 868, 1016, 1033 
Taberna  175, 180, 693 
Tabua  695, 700, 701, 703, 716, 788, 794, 1008, 1009, 1020 
Takoina  761 
Tantoa  418, 602, 693, 699, 943, 1008 
Tartaro  730, 931 
Teila  4, 72, 101, 187, 534, 1056 
Teknologia  567, 980, 987 
Telebista  65, 362, 497, 513, 514, 987 
Telepatia  319, 320 
Teneze  1043, 1048 
Teologia  881, 901, 906 
Thompson  551, 563, 569, 580, 609, 610, 632, 633, 639, 640, 
668, 700, 703, 704, 709, 718, 719, 726, 729, 788, 837, 838, 
841, 842, 848, 856, 877, 886, 912, 913, 915, 946, 1009, 
1041, 1048 
Tirol  933, 937 
Todorov  1048 
Tolosa  751, 1034, 1038 
Torralba  835, 836 
Torrelanda  56, 556 
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Torrezahar  56 
Trangatxa  56, 377 
Transmisioa  16, 17, 24, 59, 65, 463, 497, 504, 505, 510, 
512, 513, 514, 522, 709, 733, 971, 979, 987, 1052, 1056 
Trickster  916 
Tristan  802 
Tropeziak  855 
Tuatha-De-Danann  732 
Turruntzuetako atxa  56 
Txabola  52, 53, 269, 281, 282, 340, 445, 447, 453, 744, 
958 
Txanpona  539, 936 
Txerrena  755, 759 
Txillardegi  1039 
Tximinia  201, 214, 667 
Tximista  792, 804, 833, 886 
Txitxiburruntzia  193, 201, 204, 208, 210-212, 397, 402, 
413, 665, 667, 676, 683 
Txoria  53, 87, 113, 283, 323, 450, 551, 744, 746, 747 
Txorizoa  229, 395, 401, 402, 408 
Tyrol  791 
Ubidea  154 
Ugalde  56, 197, 198, 687, 733, 967 
Ugarritza  53, 56, 113 
Ugazaba  98, 309, 315, 443, 446, 833 
Ugazanderea  863, 864, 873 
Uhaina  933 
Uholdea  98, 800 
Ulea  83, 98, 190, 193, 220, 249, 311, 688 
Untzetabe  56 
Untzueta  44, 52, 56, 189, 235, 237, 319, 721, 722, 827 
Upela  831 
Ura   12, 20, 22-24, 66, 82, 308, 313, 322, 687, 817, 833, 
844, 871, 917, 947, 948, 1053 
Urbasa  804, 814 
Urcia  810, 811, 813, 816, 1004, 1026 
Urdaia  210, 212, 671, 931 
Urdiola  717, 721, 1034 
Urduña  56, 223, 262, 265, 325 
Urepele  567, 688 
Uribarri  56, 203, 733 
Urigoiti  43, 51, 56, 57, 83, 139, 203, 282, 284, 299, 394, 
397, 620, 691, 702, 917 
Urigoitiko atxa  56, 733 
Uriola  98, 871 
Urkijo  1037, 1039 
Urkiola  1034 
Urrea  14, 88, 98, 200, 340, 343, 344, 343, 344, 359, 375, 
376, 377, 392, 710, 712, 727, 904, 1056 
Urritza  98, 433, 949 
Urte Barria  14, 387-389, 398, 400, 407, 1053, 1056 
Usi  56, 232, 715, 733 
Usuluze  56, 335 
Usurbile  946 
Valladolid  318 
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Van Gennep  534-536, 539, 542, 546, 548, 551, 558, 579, 
583, 612, 629, 680, 682, 684, 686, 701, 768, 769, 831, 832, 
836, 848, 855, 874, 875, 939, 940, 946, 948, 1048 
Varagnac  538, 539, 544, 563, 582, 583, 592, 593, 599, 686, 
893, 980, 981, 986, 1001, 1049 
Vélez de Guevara  876 
Ventoux  946 
Verdier  534, 793, 794, 1049 
Veret  974, 1049 
Veyrin  764, 765, 1034 
Videgain  860, 1034 
Vienne  669, 685 
Vinson  1030 
Vovelle  538, 542, 543, 545, 1049 
Wallonie  610 
Walpurgis  655, 933, 937, 943 
Webster  619, 640, 648, 670, 672, 674, 718, 803, 814, 854, 
914, 915, 935, 1030 
Willkomm  44, 47-49, 1037 
Yaveh  906, 924 
Ys  717 
Zaldia  18, 21, 123, 343, 559, 571, 578, 579, 610, 751, 
752, 791, 851, 869 
Zalduna  21, 284, 561, 578, 749, 751, 755, 772, 803, 1004 
Zaloa  43, 57, 394, 742 
Zangoa  730, 844, 865, 883, 988, 1006, 1008 
Zapata   24, 860, 940 
Zapataria   643-645 
Zapoa  182, 758 
Zarata  98, 132, 134, 136, 319, 383, 471, 568, 572, 595, 
626 
Zaurigarria  24, 837, 927, 930, 931 
Zauritu  8, 191, 206, 207, 210, 214, 290, 610, 670, 673, 
678, 682, 685, 696, 697, 707, 716, 729, 837, 1012, 1054 
Zeanuri  115, 374, 588, 744, 895 
Zeberio  15, 16, 43, 63, 78, 457, 460, 471, 721, 757, 804, 
1032, 1055 
Zegama  1033 
Zenduen beldurra  18, 532 
Zerain  565, 1032 
Zerrailua  1010 
Zerraldoa  95 
Zerua  541, 747, 812, 1021 
Zeus  812, 813, 816 
Zezenketa  12, 22, 312, 314, 318, 332, 849 
Zibilizazioa  47, 532, 545, 569, 942, 964, 988, 999 
Zientzia  974, 1038 
Zigorra  23, 620, 642, 690, 695, 703, 706, 780, 837, 894, 
901, 906 
Zikiteroa  340 
Zilarra  98, 710, 712 
Ziztakoa  183 
Zoroa  697 
Zuberoa  564, 578, 602, 667, 695, 704, 822, 829, 845, 1004, 
1034 
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Zubiaur  43, 57, 67, 74, 135, 711, 721 
Zugarramurdi  753 
Zuia  43 
Zulaika  970, 971, 985, 989, 1035 
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LES RECITS MYTHOLOGIQUES DE LA VALLEE 
D'OROZKO (BISCAYE)1

 
 
 
 

 I. PRESENTATION 

                     

     1 Ce résumé de la thèse de doctorat 
d'Anuntxi Arana Orozko haraneko kondaira mitikoak, 
composé d'une présentation et de la traduction française de sa 
conclusion, fut exigé par l'université Michel de Montaigne-
Bordeaux III, en complèment du travail rédigée en langue 
basque. La thèse fut dirigée, en co-tutelle européenne, par 
Monsieur Jean-Baptiste ORPUSTAN, professeur à l'université 
Michel de Montaigne-Bordeaux III et Monsieur Joxemartin 
APALATEGI, professeur à l'université du Pays Basque. Soutenue 
à Bayonne le 17 juin 1996, il lui fut accordé la Mention Très 
Honorable à l'unanimité avec les félicitacions du jury. Elle 
doit prochainement être publiée par l'UPB. 
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Ce travail est basé sur une enquête ethnographique faite 
dans la vallée d'Orozko. Des entretiens directs avec ses 
habitants, deux cents trente récits venant de vingt-quatre 
informateurs différents ont été sélectionnés; ils racontent 
surtout des mythes, des croyances et des rites (première 
partie: le corpus). 

Les textes ont été ensuite analysés et leurs rapports 
mis en évidence. Le contexte local ainsi que des références 
aux mythologies voisines sont pris en compte (deuxième 
partie: les analyses). 

De cette analyse il ressort que de la mythologie 
traditionnelle d'Orozko constitue un système cohérent qui a 
valeur de religion. Cette conclusion sera développée “in 
extenso” à la fin du résumé. 
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II. LE CORPUS 
 
 
 
 

La vallée d'Orozko est décrite du point de vue 
géographique, économique et social. Il s'agit d'une commune 
de 2.000 habitants à l'Ouest de la Biscaye, essentiellement 
rurale mais très près des villes industrielles modernes. Le 
basque est la langue usuelle de nombre de ses habitants et, 
en particulier, des informateurs. 

Les lieux cités dans les récits sont classés par ordre 
alphabétique et leur localisation sur les cartes précisée. 

Des renseignements sur chacun des informateurs 
(comprenant toujours le nom, la maison et l'âge) viennent 
ensuite. Les conditions d'enregistrement des récits sont 
aussi explicitées, ainsi que des remarques méthodologiques 
concernant les entretiens.  
 

La langue employée par les informateurs fait l'objet 
d'un chapitre. Il s'agit du basque biscaïen dans sa variété 
occidentale. Ses caractéristiques phonologiques, 
morphologiques et syntaxiques sont brièvement expliquées. 

Le choix d'une double transcription est ensuite 
justifié. Nous donnons ensemble une transcription adaptée à 
la langue parlée et une transcription littéraire dans 
l'orthographe du basque moderne unifié, mais sans aucune 
modification du dialecte originel. Un lexique des termes 
inconnus ou peu connus en dehors des limites dialectales clôt 
ce chapitre. 
 

Les récits sont ensuite présentés et transcrits. Ils 
sont classés dans les chapitres IV à XIII, dans l'ordre 
suivant: 

IV. Les apparitions : les morts et les êtres de la 
nuit (Agerpenak: hildakoak eta gauezkoak). 
V.  Les sorcières (Sorginak). 
VI. Les “laminas” et les gentils (“) (Laminak eta 
jentilak). 
VII. La dame d'Anboto et l'orage (Anbotoko anderea 
eta hodeia). 
VIII. Les esprits familiers (Familiarrak). 
IX. Le diable et la Sainte Vierge (Deabrua eta Ama 
Birgina). 
X.  Quelques lieux légendaires (Leku 
legendarioak). 
XI. Les festivités annuelles (Urteko ospakizunak). 
XII. Les modes de vie (Bizimoduak). 
XIII. Des opinions (Eritziak).  

 
Toute classification comporte un certain arbitraire, 

surtout quand elle sépare des entités proches et même liées. 
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Elle est néanmoins nécessaire : les raisons de notre 
classification sont exposées plus loin dans la conclusion 
(cfr. IV. A.). 
 
(“) Les “laminas”, sont assez différentes de la “lamia” 
gréco-latine dont elles ont emprunté le nom; elles 
s'apparentent aux fées, tandis que les “gentils”, eux, 
seraient proches des géants. 
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Deux récits choisis 
 
 
SUTAN PASATZEN - PASSAGE FLAMBOYANT 
Deuxième version de Santos 
 
 
 

Et bien, chez nous on a entendu dire, enfin, notre 
soeur racontait... Il y avait une femme qui s'appelait 
Maxima, qui vivait ici à côté, dans le quartier de 
Arbaitza. Elle vivait dans une maison à côté du ruisseau. 
Et une nuit elle vit... Elle dit à notre soeur : 
- Putain ! Tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé hier 
soir ! -le lendemain matin. 
- Et alors, que t'est-il arrivé ? 

Et : 
- J'ai vu passer la Dame d'Anboto. 
- Et par où ? 

Et : 
- Par là-bas. Je suis sortie à minuit et il y avait une 
clarté incroyable : “Qu'est ce que ça peut bien être, 
qu'est ce que ça peut bien être ?” C'est la Dame d'Anboto 
qui passe ! Moi, de mon côté.. 
- Mais Maxima - lui dit notre soeur - mais Maxima, mais 
qu'est-ce que tu racontes là ? Ce n'est pas possible ça ! 
- Mais si, crois-moi ! Je te jure par qui tu voudras que je 
l'ai bien vue hier soir ! J'en suis sûre, et je ne rêvais 
pas. J'ai vu comment elle est passée par là. Elle allait 
d'ici vers Gorrotegi -c'est-à-dire vers le bas - et 
après... 

Bon, voilà ce qu'elle racontait. Moi, je ne sais pas 
ce que ça pouvait être. Mais ça c'est passé comme ça. Et 
Anboto... Enfin, je t'ai déjà parlé de celle d'Anboto... 
QUESTION. Et qu'est-ce qu'elle avait vu ? Une lumière dans 
ciel, ou quelque chose comme ça ? 
REPONSE. Dans le ciel... Une lumière, une clarté et une 
femme au-dessus de la lumière. Et ça c'était quoi ? Pour 
nous cette lumière... comme je viens de dire, je l'ai dit 
déjà plus d'une fois. Cette lumière je t'en ai déjà parlé : 
“Père, regarde ! La Dame d'Anboto ! La voilà qui s'en va à 
Anboto !” Nous voyions bien une lumière qui passait. Je ne 
peux pas dire ce que c'était... Je n'ai pas vu la Dame moi, 
mais cette lumière, oui : elle était plus grande, bien plus 
que ce qu'on voit maintenant, par exemple, les satellites 
artificiels, non ? Parce que si tu regardes (le mont) 
Gorbeia la nuit, il y a plein de satellites qui bougent. 
QUESTION. Un peu comme des étoiles, n'est-ce pas ? 
REPONSE. Mais non, mais non, des satellites. 
QUESTION. Plus grands que les étoiles ? 
REPONSE. Non, comme les étoiles, mais ils avancent sans 
arrêt. Et nous, ce qu'on voyait, c'était plus grand, et 
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plus bas, bien entendu, on ne la voyait pas si haut, on 
voyait cette clarté qui passait plus bas, tzzzzzz. C'était 
ça la Dame d'Anboto. Et ce n'était pas sans fondement... 
Moi, par exemple... Pendant toute l'année personne ne se 
rappelait la Dame d'Anboto, on n'en parlait qu'en octobre, 
à l'automne. Et c'était toujours, c'est comme ça qu'on me 
l'a toujours raconté, c'était toujours à la mi-octobre 
qu'elle passait. Et alors tout le monde en parlait : 
- Putain, aujourd'hui c'est le jour... Peut-être on va la 
voir passer, la Dame d'Anboto. 

Ça, je l'ai entendu dire à plusieurs de nos voisins, 
et souvent. Et elle venait d'Urduña, du côté du Sanctuaire 
de la Vierge de la Antigua à Urduña, elle avait là sa 
grotte, je ne sais pas où exactement mais, enfin, c'est 
bien de là-bas qu'elle partait et elle allait sur Anboto. 
 
 
 
 
AXPURUKO ABADEA ETA KRIDA - LE CURE D'AXPURU ET SA SERVANTE 
Deuxième version de Sofi 
 
 
 

Une autre fois elle dit... C'était le “Huit-mai” et le 
“Huit-mai” -dans le temps, maintenant tout est changé, mais 
dans le temps - le “Huit-mai”, des courses de taureaux à 
Urduña. Et la servante qui lui dit (au curé) : 
- Ññia ! Qui pouvait être maintenant à Urduña, pour les 
taureaux ! 
- Quoi ? Tu veux y aller ? 
- Bien sûr que j'irais ! 

Et alors il les sort ! (les esprits familiers qu'il 
avait dans un étui à aiguilles) Et tout-de-suite, ils les 
ont mis sur un nuage tout au-dessus de la place et de 
là-haut ils ont regardé la course de taureaux. 

Mais la servante, comme ça, elle avait appris (qu'il 
avait les familiers) et un jour, quand l'autre (le curé)... 
Elle n'y arrivait pas... Parce que l'autre, lui il savait 
les enfermer après, mais la servante, elle, une fois que le 
maître était parti elle les avait fait sortir. Et eux ils 
demandaient du travail et du travail. Et elle se disait :  

- Ils vont se régaler ! 
Elle leur donna un tamis et allez ! ramenez-moi de 

l'eau du ruisseau là en bas jusqu'à Axpuru... Jusqu'à 
Axpuru, eh ? Là-haut, au sommet. Et quand même les machins-
là ils lui remplirent tous ses récipients d'eau avec le 
tamis : ils mirent de l'argile au fond, de l'argile, et ils 
ont ramené de l'eau. Et à la fin, ils avaient rempli tous 
les récipients et quoi faire alors ? Et là-haut ils avaient 
beaucoup de moutons. Et elle leur dit de blanchir une 
toison de laine noire. Et ça ils ne pouvaient pas le faire, 
et ils en eurent ras-le-bol et ils partirent. 
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III. L'ANALYSE 
 
 
 

Le travail d'analyse suit une méthode plurielle et 
s'efforce de lire les récits mythiques en tenant compte des 
apports des divers courants de l'ethnologie. L'analyse 
structurale du récit occupe une place particulière. 

Le chapitre XIV (“Les axes analytiques - Analisien 
ardatzak”) est dédié aux problèmes méthodologiques. 
Perspective diachronique et synchronique, la fonction et le 
sens dans la vision synchronique, la forme et le contenu dans 
les sens du mythe, morphologie et contenu sémantique, valeur 
symbolique, sont passés en revue.  
 

Les chapitres d'analyse collent de très près aux 
chapitres des récits. Pour les centrer, la fonction 
principale analysée dans chaque cas est mise en avant. Voici 
ces chapitres : 

XV. Apparitions : Les morts et les êtres de la 
nuit (Urten: hildakoak eta gauezkoak). 
XVI. Pouvoirs magiques : Les sorcières (Ahal 
magikoak: Sorginak). 
XVII. Echanges : Les “laminas” et les gentils 
(Truketak: Laminak eta jentilak). 
XVIII. Divinités de l'orage : La dame d'Anboto, 
les corbeaux, l'orage et le dragon (Ekaitzegileak: 
Anbotoko anderea, beleak, hodeia eta herensugea). 
XIX. Travailleurs aériens : Les familiers 
(Airetiko langileak: Familiarrak). 
XX. Constructeurs : Le diable et la Sainte Vierge 
(Eraikitzaileak: Deabrua eta Ama Birgina). 
XXI. Armes et stratégies (Armak eta estrategiak). 
XXII. Croire (Sinestea). 
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IV : CONCLUSION : 
CONNEXIONS ET SYSTÈMES 

 
 
 

L'étude des mythes d'Orozko au moyen d'une analyse 
plurielle fait apparaître les rapports étroits qui existent 
entre eux. 

Bien que l'objet de ce travail soit l'étude d'un système 
mythique très localisé, les comparaisons effectuées à cet 
effet on montré d'un côté que la mythologie d'Orozko est, 
comme on pouvait s'y attendre, intégrée à la mythologie 
basque. Et il faut souligner, non parce que ce soit 
surprenant, mais parce que on aurait tendance à l'oublier ces 
derniers temps, qu'elle s'intègre aussi dans la tradition 
européenne, peut-être à partir d'un fonds commun pré-indo-
européen. Quelques images remarcables nous amènent plus loin, 
telles que le monosandalisme, ou le dragon qu'on trouve en 
Extrême Orient, et qui au Moyen Orient comme en Europe est 
lié à l'eau ; de même en Amérique le couple oiseau-serpent et 
l'oiseau-tonnerre, semblables à nos êtres de l'orage. Tout 
cela nous rappelle une certaine parenté entre les cultures du 
monde, et c'est peut-être ce sentiment réconfortant qui nous 
fait souligner les analogies plutôt que les divergences, les 
mythes étant aussi pour nous donneurs de sens. D'ailleurs les 
différences significatives ne se trouvent qu'au moyen de 
comparaisons plus poussées qui, sauf en ce qui concerne le 
christianisme, n'ont pas place dans ce travail. 

J'ai voulu montrer que la signification des mythes 
s'étend à plusieurs domaines et il s'agit de voir, dans les 
lignes qui suivent, comment les divers domaines et éléments 
se conjuguent entre eux. Dans la mesure où ils ne sont que 
des parties d'une seule réalité totale, on ne peut pas les 
présenter comme séparés. Leur prise en compte individuelle 
est purement méthodologique, mais néanmois nécessaire et 
fructueuse, il me semble. 
 
 
 

 VI. A. Classification 
 
 
 

Il n'est pas facile de distinguer des limites précises 
entre les êtres mythiques eux-mêmes ni entre les histoires 
dont ils sont les protagonistes. La structure du corpus et de 
l'analyse est faite par chapitres portant le nom des 
personnages mythiques, mais ce critère n'est pas celui du 
simple dictionnaire : il prend en compte la nature et les 
activités des personnages, critère qui ne correspond pas 
toujours au nom que les informateurs eux-mêmes donnent aux 
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êtres mythiques. La classification veut faire apparaître deux 
particularités : elle souligne d'abord les rapports existant 
entre les mythes regroupés dans un même ensemble ; puis, 
puisque séparation il y a, elle montre la complémentarité des 
mythes entre eux, les mythes regroupés dans un chapitre 
contenant ce qui est manquant dans un autre. Séparer, donc, 
ne signifie pas effacer les liaisons ; au contraire, on 
prétend ainsi faire apparaître les rapports entre des 
systèmes plus petits à l'intérieur d'un système global.  
 

IV. A. 1. Similitudes et différences. 
 
 

D'abord se pose le problème de la dénomination. Les 
conteurs utilisent parfois un même nom pour des êtres assez 
différents. S'agit-t-il d'une confusion née de la décadence ? 
Ceci est possible, mais il y a aussi d'autres causes. A notre 
connaissance, les croyances non chrétiennes du Pays Basque 
n'ont pas eu de formulation officielle capable d'en fixer les 
règles ; de plus, durant les derniers siècles ces croyances 
ont été marginalisées et censurées. 

Il existe aussi des causes autres qu'extérieures. Les 
fonctions du mythe sont semblables pour tous et chacun 
d'entre eux : élucubrations, formules, symbolisations et même 
parfois réponses aux questions de la vie et de la mort. Il se 
peut que chaque mythe approfondisse l'une d'entre elles, mais 
aucun n'a l'exclusivité d'un problème. Si les fonctions sont 
communes, il est normal que les caractéristiques et les noms 
le soient aussi, puisque à ce niveau il n'y a pas nécessité 
de les séparer. Ajoutons que plus la fonction des mythes 
devient réduite moins on sent la nécessité de souligner ce 
qui est à l'origine des différences. 

Un exemple significatif est la narration de Florenzio 
(Laminen harrigarria - Etonnantes “laminas”). Il ne raconte 
pas une seule histoire, mais il mêle tout un ensemble sous la 
qualification “laminas” : Ce sont des “laminas” qui ramènent 
l'eau à Axpuru, c'est encore eux qui ont ravi la fille de 
Olabarriandikoa et toujours eux qui descendent par la 
cheminée. Tous identiques. Il est clair que pour lui tous 
remplissent un même rôle : susciter la peur et l'étonnement : 
“Les "laminas" c'est terrible... Et nous en étions ahuris !” 

La tendance à tout mêler a donc une assise. Mais pour 
que l'histoire tienne il faut une différenciation, si minime 
soit-elle, de telle façon que les personnages gardent leur 
personnalité sans disparaître en se fondant avec les autres. 

Moises aussi donne le nom de “lamina” à des êtres 
différents, mais il distingue des sous-groupes, un peu comme 
en zoologie. Tous sont des esprits, mais des démarcations 
apparaissent, même minimes (Hodeia eta abadea - L'orage et le 
curé) : “Bon, ils ne sont pas tous les identiques : chez les 
abeilles il y a aussi des différences, les frelons et les 
guêpes, et aussi les faux-bourdons, et je ne sais pas combien 
de trucs aussi parmi les abeilles”. C'est peut-être par 
hasard, mais Moises a trouvé son exemple chez des insectes 
sociaux et très organisés, et laissé ainsi bien en évidence 



1082 - Résumé 
 
 

 
 1082 

que le nom commun et les aspects presque identiques 
n'excluent pas du tout une classification à l'intérieur du 
groupe. 

Chez certains informateurs il y a un souci de 
différenciation qui s'impose. Sofi sépare les “laminas” et 
les sorcières en donnant à chaque groupe un caractère 
opposé : les dernières sont dangereuses tandis que les 
premiers fréquentent les humains (Peñako sorgina eta 
Josepetako landa - La sorcière de Peña et La plaine de 
Josaphat). 

Dans certains cas la question est claire pour tout le 
monde : la Dame d'Anboto et les “laminas” ne se confondent 
pas, même si des motifs peuvent passer d'un cycle à l'autre. 
Et même s'il est assez fréquent d'appeler sorcière la Dame, 
le contraire ne se produit jamais. Il faut en conclure que la 
personnalité et les rôles de la Dame sont différents de ceux 
des autres êtres mythiques. 

Les tendances à mêler et à séparer coexistent, donc, et 
les mythes évoluent dans un équilibre instable entre les deux 
tendances; d'après Varagnac, ce fait n'est pas étranger à 
leur foisonnement et leurs redondances :  

 Ainsi, loin d'être le jouet d'un flux inorganique de 
sensations, d'images et de représentations collectives, 
le “primitif” ou l'occidental archaïque multiplient 
autour d'eux les personnages et les caractérisent par 
des noms, des historiettes, attribuent à chacun une vie 
originale. (...) Et pourtant pas à l'infini. Car il faut 
que les légendes se répètent dans une certaine mesure, 
sans quoi elles n'apporteraient pas avec elles cette 
obscure sécurité intellectuelle qui constitue leur 
crédibilité (Varagnac, 1948: 351). 

 
 
 
 

IV. A. 2. Distribution des personnages 
 
 

C'est sur ce terrain mouvant que j'ai choisi de proposer 
une classification, celle qui organise le travail selon les 
caractéristiques et fonctions des êtres mythiques. Chaque 
personnage ayant son chapitre particulier, les sorcières, les 
“laminas” et les gentils, la Dame et les divinités de 
l'orage, les familiers, le diable et la Sainte Vierge, aucun 
ne devrait plus paraître dans les autres chapitres. Ceci est 
en général le cas, sauf pour les êtres ressemblés au chapitre 
XV (“Agerpenak” - “Apparitions”). Ceux qui y apparaissent 
sont des défunts ou des êtres nocturnes non précisés que 
certains informateurs supposent être des “laminas” et qui, de 
toutes les façons, ont des larges similitudes entre eux. Je 
les ai mis ensemble parce que les rencontres avec eux ainsi 
que les attitudes à avoir dans ces cas sont très semblables. 
Leurs caractéristiques montrent que tous les êtres de l'autre 
monde ont une certaine unité. 
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Les groupes les plus difficiles à différencier sont les 
sorcières et les “laminas” : leur nom et leur nature sont 
souvent confondus. Or, il me semble qu'il y a de bonnes 
raisons pour les classifier en deux groupes différents : les 
sorcières sont des personnes de ce monde-ci et les “laminas” 
appartient à l'autre monde. Les sorcières font des voyages 
dans l'autre monde et en obtiennent, en raison de leurs 
rapports privilégiés avec ses habitants, des pouvoirs 
magiques : il est donc naturel qu'elles leur soient 
assimilées, puisque elles sont les intermédiaires entre ce 
monde-ci et l'autre monde. Les mythes des sorcières 
attribuent une origine sociale à la mort et à la maladie, qui 
peuvent ainsi être provoquées par un voisin ; en même temps 
les conflits avec le voisinage prennent une dimension 
mythique puisqu'ils s'accomplissent au moyen des forces 
magiques. Problèmes sociaux et existentiels prennent ainsi un 
sens. 
 

Les “laminas” et les gentils, tout en appartenant à 
l'autre-monde, sont les voisins des gens. Comme ceux des 
sorcières, leurs mythes s'occupent des problèmes avec les 
voisins, mais dans un sens contraire : les conflits avec eux 
son le miroir de la vie sociale du voisinage. Les “laminas” 
aussi provoquent des maladies, non pas en cachette comme les 
sorcières mais en lançant des malédictions ; elles peuvent 
causer la mort si on rompt un tabou les concernant. Les 
visites des “laminas” chez les gens sont symétriques des 
voyages des sorcières chez les “laminas”. 

L'analyse de Jentil bahitzaileak - Les gentils 
ravisseurs nous permet d'établir que ces récits où l'on 
raconte la disparition des êtres mythiques n'ont pas leur 
source dans l'avènement historique de la nouvelle religion 
qui les aurait éliminé, mais qu'il s'agit d'un thème mythique 
préexistant, qui a intégré divers événements: apparition de 
nouvelles techniques, armes, etc. 

 
Les mythes des divinités de l'orage montrent la 

préoccupation pour les perturbations atmosphériques et, plus 
particulièrement, pour les dégâts que les orages causent à la 
moisson. Les gens d'Orozko disent que la Dame d'Anboto 
rassemble aux sorcières puisqu'elle parcourt les airs en 
volant : il est vrai qu'on accuse aussi les sorcières de 
provoquer des orages. Comme elles la Dame appartient aux deux 
mondes : née ici-bas, elle devient partie de l'autre monde et 
revient encore dans celui-ci par mariage, dans un cycle qui 
n'a pas de fin. 

Ressembler dans un même groupe quatre divinités de 
l'orage de nom et aspect différents (la Dame, les corbeaux, 
le chevalier d'orage et le dragon) donne des résultats 
intéressants. S'il a été souvent dit qu'ils ont une certaine 
parenté entre eux, ici nous pouvons aller plus loin et dire 
que les quatre ne font qu'un, même si pour prouver leur unité 
il faut étayer l'analyse avec des éléments qui ne se trouvent 
pas dans les récits d'Orozko. 
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Les corbeaux et les vautours sont des avatars de la Dame 
de l'orage, et ils représentent ses comportements et ses 
attributs. 

Le chevalier de l'orage a la même conduite que la Dame, 
les deux sont ennemis des curés conjurateurs. Il est parfois 
le fils de la dame et le frère du curé conjurateur, et ils 
constituent ainsi une structure basée sur l'unité des 
contraires.  Le dragon et la Dame ont le même aspect, la 
même nature, les mêmes fonctions et une demeure identique. La 
légende de Mélusine fait le lien entre leurs biographies 
respectives et certains mythes, cités dans le travail, 
éclairent leur unicité par le biais de la hiérogamie. Les 
faiseurs d'orage sont articulés à l'intérieur de cette 
coincidentia oppositorum. 

L'unité de la Dame, du dragon et du chevalier d'orage 
montre celle de la mythologie basque : dans toutes ses 
régions il y a une divinité de la tempête, même si elle n'a 
pas partout le même nom. En Biscaye et Guipuzcoa nous 
trouvons la Dame de Anboto ; à Saint Sauveur de Basse-Navarre 
et à Harpeko Saindua de Bidarray une femme ou une jeune fille 
qu'on appelle Saindia (la sainte) ; en Labourd et en Soule, 
le dragon ; autour de Sare, le chevalier de la tempête. A 
Orozko, à côté de la Dame, ce même chevalier.  

Il est important de souligner que les rapports étroits 
entre ces trois personnages s'appréhendent à l'intérieur 
d'une seule structure et qu'ils sont surtout des divinités 
célestes, même si leur demeure est souterraine. D'après 
Aymeri Picaud, Urcia (le tonnerre) était la divinité 
principale de Navarre ; la Dame de Anboto commande l'orage 
dans des nombreuses contrées du Pays Basque. Il n'y a donc 
pas de discontinuité entre Urcia et la Dame, et Picaud 
n'avait pas mal compris, au contraire, il avait certainement 
raison quand il rapporta que les basques appelaient dieu 
Urcia (“Deum vocant Urcia”).  
 

Les esprits familiers ont des nombreux liens avec les 
autres êtres mythiques. Puisqu'ils agissent comme “forces” ou 
pouvoirs des sorcières, on aurait pu les classer avec elles ; 
et aussi avec les “laminas”, dans le sens où ils sont 
identifiés ou réputés semblables. D'autre part, ils sont 
aériens, transportent des gens à travers le ciel et se 
montrant ainsi proches des divinités de l'orage. De plus, à 
Orozko, ils sont la cause directe de l'existence de la Dame. 
Ils apparaissent aussi comme semblables aux diables 
constructeurs, fins travailleurs, et on les appelle encore 
démons. Mais je leur ai consacré un chapitre particulier, 
étant donné la place éminente qu'ils occupent dans les mythes 
d'Orozko, avec particularités et rôles très différenciés. 

Si au sein de la mythologie européenne nous retrouvons 
les familiers comme forces et collaborateurs des sorciers, au 
Pays Basque et en Gascogne, deux contrées avec un même 
substrat culturel, ils possèdent une caractéristique tout à 
fait originelle : dans les récits d'Orozko, qui ressemblent 
fort à ceux de Soule et de Gascogne, ils sont toujours 
associés au problème de l'adduction d'eau ; dans les versions 
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de l'Est en particulier, nous pouvons voir comment les mythes 
des familiers et des divinités de l'orage ont encore un autre 
point commun : la préoccupation pour sauver les moissons de 
la grêle. 
 

Les diables constructeurs sont comme les familiers des 
travailleurs rapides, et les rapports entre les deux groupes 
sont significatifs ; ils sont complémentaires en ce qui 
concerne la question de l'eau, en nous la présentant à des 
niveaux différents. 

Pour le chapitre des constructeurs j'ai réuni les 
histoires de la Sainte Vierge et du diable. Tous les deux 
sont des constructeurs, et les similitudes, symétries et 
inversions entre eux les apparentent. Ceci est vrai pour la 
structure des récits et pour la double personnalité des 
protagonistes. Puisque malgré leur nature originelle opposée 
ils possèdent nombre de qualités communes dans la mythologie 
populaire, j'ai voulu à travers eux examiner de quelle façon 
procède la tradition pour emprunter des nouveaux personnages 
étrangers, c'est-à-dire ce qu'elle leur enlève ou ce qu'elle 
leur ajoute, jusqu'où elle tient à son identité ou cède à 
l'aculturation. Mes conclusions sont les suivantes : les 
éléments empruntés sont adaptés avant d'être adoptés, de 
telle façon que certains de leurs éléments d'origine 
disparaissent et que des caractéristiques des personnages de 
la mythologie autochtone leur sont rajoutées. Dans notre cas 
les personnages chrétiens acquièrent l'ambiguïté propre aux 
personnages de la mythologie populaire pour s'intégrer à 
elle.  
Il faut dire que cette ambiguïté est une constante qui 
résiste à l'aculturation, et qui sans doute ne disparaîtra 
qu'avec les mythes eux-mêmes. Quand on parle de 
christinaisation du paganisme on ne devrait pas perdre de vu 
que le contraire est aussi vrai et que des éléments chrétiens 
ont été paganisés par la tradition locale. 
 

Ce travail ne contient pas de chapitre particulier pour 
les prêtres. Leur fonction principale est de combattre les 
êtres mythiques ; mais ils ont un pied dans ce monde et 
l'autre dans l'au-delà. Ils appartiennent clairement au monde 
des humains quand ils conjurent l'orage. Quand ils possèdent 
des esprits familiers ils sont comme les sorcières : 
appartenant à notre monde ils disposent des forces de 
l'autre. Condamnés à errer dans les airs ils sont, comme la 
Dame, originaires de ce monde, devenus partie de l'autre et 
faiseurs d'orage. Ce sont des conjurateurs, mais parfois très 
proches des conjurés. 
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IV. B. Les réseaux des connexions 

 
 
 

C'est dans la structure même des mythes que nous 
trouvons immédiatement des connexions entre eux. Cette 
structure ne concerne pas seulement la forme, mais encore le 
contenu sémantique des éléments qui la constituent. Et les 
deux s'influencent mutuellement. La redondance structurelle 
renforce les significations symboliques et leurs messages 
idéologiques. Quand la structure de deux histoires est 
identique, elle va relier les éléments sémantiques qui se 
trouvent à une place équivalente et, comme on peut le voir 
dans les échanges entre les “laminas” et les humains, ces 
personnages opposés nous paraissent bien semblables. L'examen 
des structures n'est donc pas seulement celui des formes, et 
il se rapporte aussi à l'étude du contenu et des fonctions. 
Et puisque la mythologie s'intègre dans le système plus large 
de la religion, les rites aussi font partie du réseau étudié.  
 
 
 

IV. B. 1. Le jeu des symboles 
 
 

La signification d'un symbole n'est pas universelle ou 
prédéterminée mais toujours liée à son contexte ; on a pu 
voir dans Lamina zauritua (La “lamina” blessée) que le feu 
est un élément d'attraction pour les “laminas” et, en même 
temps, l'arme qui les blesse. Mais au sein d'une culture 
donnée quelques symboles ont pris un sens tellement précis 
qu'ils sont devenus des lieux communs. Le chapitre “Armak - 
Les armes” en donne une longue liste où il convient de 
relever quelques symboles ayant un sens obligé, tel les armes 
pointues qui figurent l'agressivité des symboles phalliques. 

Face à elles on trouve l'aspect protecteur des symboles 
intimistes. La partie la plus profonde de la grotte de Jentil 
Zulo où se sont cachés les gentils vaincus dans l'épisode 
Jentil bahitzaileak - Les gentils ravisseurs, les décombres 
de leur château d'Untzueta sous lesquels ils ont été 
ensevelis par des laboureurs à l'aide des laia (sorte de 
houe), sont des lieux de fécondation, refuge caché et terreau 
où ils attendent, comme des semences, la période de 
renouveau. 

Le petit récipient contenant un trésor vivifiant se 
trouve dans le récit Laminaren amorantea - Le fiancé de la 
“lamina” : le couvre-lit des “laminas” arrive à l'intérieur 
d'une noix et dans le fait de l'étendre sur le cadavre et de 
l'y envelopper, nous retrouvons le geste protecteur et 
l'espoir d'une nouvelle vie pareille à celle de la semence 
cachée dans la coque. 
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Parfois c'est l'opposition entre symboles de sens 
contraire qui marque le jeu ; chez certains personnages 
mythiques la réunion de symboles contraires renforce 
l'importance de leur double personnalité. C'est le cas des 
familiers transporteurs aériens, et aussi chthoniens puisque 
originaires de la grotte de Jentil Zulo ; de même la Dame 
d'Anboto, aérienne, habite sous terre à Supelegor. On trouve 
aussi l'eau et le feu associés chez les divinités de l'orage 
ainsi que chez les “laminas” habitant les bords de l'eau et 
attirées par le feu des foyers. Ces mêmes foyers d'où partent 
les sorcières pour aller au bal-sabbat des “laminas”. 
 

Ailleurs, les images renforcent leur signification au 
moyen de leurs analogies. Des symboles aquatiques isomorphes 
sont souvent employés ensemble, par exemple se peigner les 
cheveux au bord de l'eau pour les “laminas” ; ou bien 
associer le cheveu, le serpent et l'eau, le premier pouvant 
se transformer en serpent en présence d'eau, qui fonctionne 
comme catalyseur (Deabruaren burdina- Le fer du diable). Il 
est clair que ces trois éléments symboliques forment une 
constellation large et efficace; on les retrouve réunis à 
propos de la Dame. 
 

On trouve autour de l'orage nombre de symboles 
isomorphes. Les faiseurs d'orage peuvent être des chèvres ou 
de familiers à figure d'abeille dans les récits de L'orage et 
le curé - Hodeia eta abadea. Or, dans plusieurs autres récits 
ces mêmes familiers emportent dans l'air la chèvre (Petroleo) 
et aussi de la Dame qui devient ainsi elle-même maîtresse de 
l'orage (Familiarrengatik kondenatua - Condamnée à cause des 
familiers) ; et nous pouvons encore ajouter qu'ils sont aussi 
emporteurs du tamis, lui-même figuration de la pluie orageuse 
(Bahean ura- De l'eau dans un tamis). C'est donc un jeu de 
réflexion par lequel l'orage emporte l'orage, l'orage produit 
le faiseur d'orage ; un jeu d'opposition aussi dans la mesure 
où les symboles phalliques (familiers-aiguilles) s'emparent 
des éléments féminins que sont la Dame, la chèvre ou le 
tamis. 
 

Le tamis mérite une place particulière en raison de son 
importance à Orozko. Image riche en significations et 
excellente machine à penser, il fournit la matière première 
pour forger des nombreuses liaisons symboliques. Comme la 
chèvre ou la jeune fille, le tamis est un récepteur femelle 
des familiers en tant que tissu opposé aux occupants de 
l'aiguillier. C'est un instrument destiné à l'élaboration du 
pain (nourriture solide) dont, une fois bouché avec de la 
bouse (excrément opposé à la nourriture qu'on emploie aussi 
pour faire les ruches), se servent les familiers à figure 
d'abeille comme récipient à eau (nourriture liquide). Si pour 
ce faire les familiers l'employaient non bouché, des grosses 
gouttes s'écouleraient par ses trous, semblables à une pluie 
d'orage. C'est dire que le filet du tamis tisse un réseau 
serré de rapports et de croisements. 
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IV. B. 2. Des motifs analogues ou 
opposés 

 
 

Les motifs sont autonomes et peuvent passer d'un récit à 
l'autre et être utilisés comme pièces de bricolage ; grâce à 
quoi ils permettent le réinvestissement et le renouvellement 
des mythes, procédé qui a une grande importance dans leur 
devenir et qui est largement utilisé à Orozko : on colle à un 
événement actuel ou à une personne connue des motifs d'un 
récit traditionnel et on produit ainsi une nouvelle version 
où tradition et expérience sont intimement liés. Chemin 
faisant les motifs peuvent se modifier ou bien apparaître 
dans des conjonctions différentes, créant ainsi des nouveaux 
rapports d'analogie ou d'opposition entre les mythes. Je 
donnerai quelques exemples. 

Les instruments qui ont amené la disparition des êtres 
mythiques varient avec l'évolution de l'“armement”, physique 
ou symbolique, depuis les leviers en fer jusqu'à la bombe 
atomique, en passant par l'Evangile (cfr. chap. XXI, “Armak - 
Les armes”).  

Le motif du couvre-lit contenu dans une coquille de noix 
et le fait de l'étendre sur le corps d'un mort apparaît dans 
des contextes différents. Dans Laminaren amorantea - Le 
fiancé de la “lamina” c'est un attribut féminin, mais dans 
Araneko hilbegira - La veillée d'Arane, un spécimen de 
réinvestissement actuel remarcable, c'est un homme-chat qui 
fait ces mêmes gestes.  
 

En revanche, des motifs différents en surface ne sont 
que des variantes d'un seul en profondeur. Ainsi, les 
affronts faits à un être surnaturel ou la rupture d'un tabou 
peuvent avoir des conséquences opposées. L'épouse amenée de 
force à l'église par son mari s'envole en flammes et devra 
errer comme une damnée (Elizara ez - Ne pas aller à 
l'église) ; mais c'est au contraire Le fiancé de la “lamina” 
 (Laminaren amorantea) qui mourra après avoir quitté son amie 
parce qu'il a vu les serres qu'elle avait aux pieds. Ces deux 
variantes se retrouvent ensemble dans les légendes de 
Mélusine : comme on a pu le voir au chapitre  XVII (“Truketak 
- Echanges”), une fois l'épouse partie dans les airs, son 
mari se ruine et meurt. Le motif de base est toujours le C 
932 de Thompson : “Loss of wife for breaking tabu - Perte de 
l'épouse après avoir brisé un tabou”. 
 

On peut aussi trouver des motifs qui découlent d'une 
seule et même logique. Dans le récit Kakoerrekan su eta gar - 
Feu et flammes à Kakoerreka, c'est l'habit religieux, 
talisman ecclésiastique, qui augmente les peines du condamné 
et le fait revenir en flammes. Dans un autre récit de la même 
informatrice (Sofi Zaballa), l'histoire déjà citée de Elizara 
ez - Ne pas aller à l'Église, c'est la présence même du 
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temple qui provoque l'embrasement de l'épouse et la contraint 
à errer par monts et par vaux en flammes comme les damnés. 

Ce type de condamnation se retrouve dans plusieurs 
récits de Orozko : Familiarrengatik kondenatua - Condamnée à 
cause des familiers, Jakoa et Le curé damné d'Axpuru - 
Axpuruko abade kondenatua. Les rapports étroits entre ces 
trois histoires sont plus profonds qu'un simple motif : la 
Dame d'Anboto et Jakoa sont condamnées à errer dans les airs 
à cause des familiers, la première devenant maîtresse de 
l'orage ; le curé d'Axpuru possédait des familiers, faisait 
déjà des voyages aériens et, après sa condamnation, finit par 
rassembler à la Dame.  

C'est en voyageant dans les airs que l'abbé sorcier et 
sa servante se rendent à une course de taureaux qui ressemble 
fort à un sabbat, dans le récit Axpuruko abade eta krida - Le 
curé d'Axpuru et sa servante. Et c'est par la même voie des 
airs qu'une sorcière, suivie du cordonnier, se rend chez les 
“laminas” de Josepetako landako laminak - Les “laminas” de la 
plaine de Josaphat, pour une soirée dansante aux mêmes 
apparences sabbatiques. Autour des familiers se tisse, donc, 
un réseau de caractères liés aux sorciers et, même si à 
Orozko les maîtres de familiers ne sont jamais appelés 
sorciers, tous ceux qui en possèdent ont des traits 
apparentés : Jakoa, la Dame d'Anboto, le curé d'Axpuru font 
des voyages aériens et Petroleo est extrêmement rapide ; à 
propos de L'homme-chat d'Arane - Araneko gizakatua on dit 
bien qu'il avait des familiers (parte-txarrekoak). 
 

Nous avons déjà parlé des voyages des sorcières dans 
l'autre-monde des “laminas” ; de même les “laminas” viennent 
en visite chez les gens : deux récits, Josepetako landako 
laminak - Les “laminas” de la plaine de Josaphat et Lamina 
zauritua - La “lamina” blessée, nous donnent les motifs de 
base de ce système de  symétrie. Et si pour aller à la fête 
des “laminas”, la vielle sorcière sort de chez elle par la 
cheminée, les “laminas” font le même chemin dans le sens 
inverse et rentrent par la cheminée dans la veillée des 
femmes. Sur un deuxième motif, identité et opposition se 
retrouvent ensemble: le cordonnier fait disparaître le sabbat 
en piquant le chef aux fesses avec son alêne ; le maître de 
maison met fin aux veillées entre femmes et “laminas” en 
blessant la “lamina” avec un gril, aux fesses ou à la tête.  
 
 
 

IV. B. 3. Les structures d'affrontement 
 
 

L'affrontement entre des êtres mythiques et des humains 
étant presque constant, la plupart des récits s'articulent 
autour de ce face-à-face. En conséquence, l'analyse 
structurelle proposée par Propp pour les contes merveilleux 
peut très bien être appliquée à nos récits mythiques : il y a 
toujours des agresseurs et des agressés au début et, à la 
fin, des vaincus et des vainqueurs. Basées sur ce schéma, on 
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trouve des structures très semblables même entre des 
histoires dont les protagonistes sont différents.  
 

Dans un groupe d'histoires ce sont les humains qui 
sortent vainqueurs des êtres mythiques. Ils réagissent 
parfois contre leurs méfaits et obtiennent la victoire ; 
appartiennent à ce type Kakoerrekako agertua - Feu et flammes 
à Kakoerreka, Lamina zauritua - La “lamina” blessée et Jentil 
bahitzaileak - Les gentils ravisseurs, dont la structure est 
analogue : méfaits des êtres mythiques (terroriser les gens, 
mendier ou voler la nourriture, enlever des jeunes filles) 
neutralisés par un homme-héros à l'aide d'armes matérielles 
(crochet, levier, broche ou aliment brûlant), après quoi les 
gens auront la paix. 

Pour contrecarrer la menace de la tempête, le curé use 
des armes physiques ou magiques (bénédiction, soulier, 
aiguilles) (Zalduna eta hodeia - Le chevalier d'orage, Hodeia 
bedeinkatu - La bénédiction de l'orage). 

Une autre démarche, pour profiter des pouvoirs des êtres 
mythiques sans subir leurs méfaits, est d'employer la ruse 
comme arme à la place de la violence ; on se débarrasse ainsi 
des familiers (Axpuruko abadearen krida - La servante du curé 
d'Axpuru) ou du diable (Kastrejanako zubia - Le pont de 
Kastrejana). Dans ces histoires il n'y a pas de malfaisance 
initiale, mais plutôt un manque chez les gens ; le méfait des 
êtres mythiques apparaît après : c'est le prix très cher 
qu'ils prétendent obtenir. 

Dans un autre groupe de récits, au contraire, les êtres 
mythiques déjouent les attaques des gens et leur font payer, 
parfois très cher, leurs agressions. Dans l'histoire du 
Peigne volé (Orrazia lapurtua), les “laminas” récupèrent leur 
bien et dans quelques versions punissent le voleur et sa 
descendance ; les Corbeaux de Supelegor (Supelegorreko 
beleak) obligent les bergers à enlever le verrou magique 
qu'ils avaient mis à l'entrée de leur demeure. Dans certains 
cas l'affront, même petit, fait aux êtres mythiques entraîne 
un gros châtiment : les gentils (La captive des gentils - 
Jentil gatibatzaileak) enlèvent la fille qui n'a pas voulu 
leur obéir et maudissent sa lignée entière ; la Sainte Vierge 
rend muet celui qui a osé comparer à un bât d'âne la ceinture 
qu'il va lui offrir (Ama Birginaren gerrikoa - La ceinture de 
la Sainte Vierge). Ne pas respecter un tabou peut entraîner 
la mort (Laminaren amorantea - Le fiancé d'une “lamina”). Les 
familiers se font rembourser très cher leurs services quand 
ils empêchent leurs maîtres de mourir ou les condamnent à 
errer dans les airs (Hil ezin - Ne pouvoir mourir, Jakoa, 
Familiarrengatik kondenatua - Condamnée à cause des 
familiers). Le Curé damné d'Axpuru (Axpuruko abade 
kondenatua) rôde toujours dans les airs à cause de son manque 
d'attachement à la messe.  
 

La structure d'affrontement produit une remarquable 
redondance. Elle est frappante dans les histoires concernant 
les “laminas” et les gentils, qu'on peut regarder comme 
autant de transformations, donnant même l'impression qu'elles 
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voudraient épuiser toutes les variantes possibles. Dans les 
autres chapitres la redondance n'est pas aussi évidente, mais 
elle y est toujours. Nous pouvons ainsi trouver des 
inversions symétriques au sein d'une même histoire. Des cas 
typiques sont Supelegorreko beleak - Les corbeaux de 
Supelegor et Axpuruko abadea eta krida - Le curé d'Axpuru et 
sa servante. Dans la première, un garçonnet ferme l'entrée de 
la grotte aux corbeaux ; dans la deuxième, la servante ouvre 
l'étui des familiers. Dans les deux cas, les corbeaux ici et 
les mouches là poursuivent et piquent autant celui qui a 
ouvert que celui qui a fermé. Pour retrouver la paix, les 
gens doivent permettre aux corbeaux de rentrer dans leur 
caverne et obliger forcer mouches à rentrer dans leur boîte. 
 
 
 

IV. B. 4. Réciprocité et neutralisation 
 
 

Conséquence de la structure d'affrontement, à la fin de 
la plupart des récits nous trouvons la victoire d'une partie 
et la défaite de l'autre. Mais à l'intérieur de cette 
constante, la fin peut avoir un sens opposé selon qui est 
vainqueur ou vaincu et nous pouvons observer le long des 
divers chapitres que ce sont tantôt les gens, tantôt les 
êtres mythiques qui gagnent. On rencontre donc une tendance à 
l'égalité et à la réciprocité, malgré le fait que la victoire 
définitive soit attribuée aux humains. Pour mieux souligner 
la permanence de ce jeu de neutralisation qui persiste 
chapitre par chapitre, j'en citerai quelques cas exemples. 

Au chapitre XVI (“Sorginak - Les sorcières”) les 
dénouements en faveur des uns ou des autres alternent : 
Peñako sorgina - La sorcière de Peña reste impunie, mais 
Abadearen ama sorgina -La mère sorcière du curé va mourir 
brûlée dans un four. Dans le double récit de Josepetako 
landako laminak - Les “laminas” de la plaine de Josaphat le 
premier épisode finit avec la défaite du maître du sabbat, le 
deuxième avec le châtiment de l'espion ambitieux qui se 
cachait dans un hêtre ; dans cette dernière partie alternent 
le bonheur du premier voyageur et la malchance de l'espion. 

La réciprocité est manifeste pour le groupe des 
“laminas” et des gentils : c'est les “laminas” qui sont punis 
dans Lamina zauritua - La “lamina” blessée, et les humains 
dans Orrazia lapurtua - Le peigne volé. On assiste à la 
disparition des gentils dans Jentil bahitzaileak - Les 
gentils ravisseurs, et c'est par contre la fille humaine qui 
est punie et disparaît dans Jentil gatibatzaileak - La 
captive des gentils. 

Pour le cycle des génies de l'orage, les humains 
arrivent à contrôler leur puissance funeste au récit Abadea 
eta hodeia - Le curé et l'orage ; par contre, Les corbeaux de 
Supelegor - Supelegorreko beleak obligent les bergers à 
retirer les cierges bénits, instrument de ce contrôle. 

Le curé d'Axpuru et Petroleo (berger bien connu) ont 
réussi à dominer et exploiter les familiers et en sont 
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devenus les maîtres puissants. Mais cet optimisme à son 
revers : ces mêmes familiers s'emparent de Jakoa et la Dame 
qui deviennent ainsi leurs victimes. Il y a même un curé 
d'Axpuru condamné à errer dans les airs, bien que ce ne soit 
pas le fait des familiers. 

Dans les mythes étiologiques qui racontent la 
construction des bâtiments remarquables, les victoires des 
êtres mythiques et des gens s'intercalent aussi. C'est le cas 
des récits Ama Birginaren eliza - L'église de la Sainte 
Vierge et Kastrejanako zubia - Le pont de Kastrejana. Mais 
ici le partage des victoires entre les êtres mythiques eux-
mêmes se fait d'une façon particulière : la Sainte Vierge a 
le rôle du gagnant, alors que le diable perd à tous les 
coups. C'est sans doute une conséquence du christianisme, ce 
qui n'empêche pas de retrouver chez les deux personnages des 
traits des “laminas” ou des gentils. 
 

On trouve encore un exemple significatif de la tendance 
à la neutralisation dans le fait que les armes et recours 
employés contre les êtres mythiques sont souvent à deux 
tranchants. Notamment, l'emploi des pouvoirs de l'Eglise peut 
avoir pour les gens des conséquences tant bonnes que 
mauvaises. Par exemple, les habits ecclésiastiques dont on 
habille un cadavre peuvent, en place du salut, aggraver les 
tourments du damné et provoquer son apparition ; de même, 
c'est la proximité d'une église qui fit surgir la Dame 
d'Anboto. Encore d'autres cas : le cierge bénit mis à 
Supelegor pour prévenir l'orage provoque les attaques des 
corbeaux, de même qu'en Guipuzcoa, conjurer la Dame peut 
éviter la grêle ou en provoquer une longue période. Cette 
même duplicité s'étend au coq ; son chant trompe et éloigne 
les démons (Kastrejanako zubia - Le pont de Kastrejana), mais 
il peut avoir l'effet contraire : tromper les gens, en les 
faisant croire que l'aube arrive, et les conduire vers les 
parte-txarreko (mauvais esprits) (Gauaz bidean - Sur les 
chemins la nuit). 
 

La neutralisation tellement répétée a sans doute un 
sens. En proposant des dénouements de signe contraire les 
mythes jouent à considérer toutes les possibilités 
virtuelles; procédure qui apporte de l'inattendu et de la 
variabilité à l'intérieur de la structure monotone de 
l'affrontement et qui permet ainsi d'enrichir le répertoire.  

Au-delà, il faut considérer les conséquences -ou causes-
idéologiques, à mon avis très importantes. La tendance à 
l'équilibre, au match nul pourrait-on dire, suppose une 
pensée non dogmatique, un doute de principe sur les idées 
établies dont un reflet très parlant est la relative 
efficacité des armes. 
Cet esprit relativiste nous le retrouverons aussi dans la 
façon de croire. C'est une attitude ambiguë qui se discerne 
partout, tant chez les êtres mythiques eux-mêmes que dans les 
confrontations avec eux, ainsi que dans les opinions qu'ils 
suscitent. Il s'agit sans doute d'un fait d'une importance 
considérable. 
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IV. B. 5. Les mythes et les rites 
 
 

Les rapports à l'intérieur du système religieux doivent 
s'étendre aussi aux liens entre mythes et rites, dont il y a 
quelques cas incontestables à Orozko ; en voici trois. 
 

Le premier concerne les célébrations de la Saint-Jean. 
Les brandons mobiles (d'après la terminologie de Van Gennep) 
qu'on déplace dans les champs sont l'image du feu de la Dame 
d'Anboto, dans un même contexte de souci météorologique. Les 
feux qu'on allumait en Labourd à l'apparition du dragon 
attestent que les flammes de la terre sont une  réponse à 
celles du ciel. Le rite confirme et utilise la correspondance 
entre feux célestes et terrestres. 
 

Le deuxième exemple est celui des visites que, d'après 
le récit Lamina zauritua - La “lamina” blessée, les “laminas” 
faisaient aux veillées des femmes, pour dîner avec elles. Je 
n'ai pas trouvé à Orozko de veillée rituelle entre les 
femmes, mais tel qu'Azkue les a décrites elles ressemblent 
bien aux “casse-croûtes” des femmes que fréquentaient les 
“laminas” mythiques. 
 

Troisièmement nous avons les rites racontés dans  
Kalabaza eta izara - Le drap et la citrouille et à Kate 
hotsak - Bruits de chaînes, où l'on montre des jeunes masqués 
qui surgissent pour faire peur aux gens : leur succès ne 
s'explique que dans un contexte où la croyance en des défunts 
qui visitent notre monde est bien ancrée. Les jeunes 
théâtralisent le mythe en accomplissant un rite. 

On peut ajouter le rite du carnaval dont la 
signification est très semblable, puisque les masques ont des 
rapports avérés avec les morts; à Orozko comme Santos le fait 
remarquer (Aratuztea - Le carnaval) les jeunes se déguisent 
pour faire peur aux gens, de même que ceux qui portent des 
citrouilles. Plus précisément la comparaison a pu montrer que 
les quêtes du début de l'année et les rites du carnaval sont 
en rapport direct ou inverse avec la quête de nourriture des 
“laminas”.  

Or, le nom donné à l'autre monde des “laminas” est la 
plaine de Josaphat, qui est justement le lieu de 
rassemblement des morts ; les allées et venues des sorcières 
et les tournées des “laminas” sont symétriques : les 
premières vont dans l'au-delà, les seconds viennent de 
là-bas. Au chapitre XV (“Urten - Apparitions”) on peut voir 
comment les défunts sont souvent assimilés aux autres êtres 
mythiques, surtout quand il s'agit des damnés ou des 
créatures indéterminées qui hantent les nuits. A l'examen du 
récit Axpuruko abade kondenatua - Le curé damné d'Axpuru, on 
peut voir comment ses voyages aériens ont des rapports 
évidents avec la troupe des morts. Les rites des masques et 
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travestis représentent ces rapports systématiques, et 
renouvellent l'articulation entre divers mythes et êtres 
mythologiques, sorcières, “laminas” ou morts, et c'est 
ensemble qu'ils trouvent leur signification : 

- Rites : les venues des morts théâtralisées au carnaval 
ou ailleurs (Kalabaza eta izara - Le drap et la citrouille, 
Aratuztea - Le carnaval). 

- Mythes : les visites des “laminas” (Lamina zauritua - 
La “lamina” blessé), revenants (le récit Kakoerrekan su eta 
gar- Feu et flammes à Kakoerreka, et les croyances dans les 
revenants contenus dans Kate hotsak - Bruit de chaînes et 
Kanposantuko bedarra- L'herbe du cimetière).  
 
 
 
 
 
 
 

IV. C. Complémentarité 
 
 
 

Les rapports des récits et des êtres mythiques entre eux 
suggèrent souvent une complémentarité. Si un groupe souligne 
une fonction ou un aspect expressif précis, un autre le fera 
sur d'autres aspects, et toujours le rôle de chacun 
déterminera les caractères du reste.  
 

IV. C. 1. Oppositions complémentaires : 
les quatre éléments 

 
La complémentarité apparaît souvent au moyen 

d'oppositions binaires, soit par le jeu de deux éléments 
différents, soit par deux états contraires d'un même élément. 

Les images des quatre éléments se retrouvent souvent 
dans les mythes, mais en situations diverses. L'eau et le feu 
sont ensemble dans ceux des “laminas” et des faiseurs 
d'orage : les premières vivent à côté de l'eau (d'en bas) et 
sont attirées par le feu (d'en bas) des foyers, les seconds 
font la pluie (eau d'en haut) et l'éclair (feu d'en haut).
 Pour les laboureurs, l'orage est à craindre à cause de 
l'eau (grêle) ; mais pour les bergers, c'est le feu (foudre) 
qui est terrible, puisque c'est lui qui tue les troupeaux, 
d'après le témoignage de Santos (Hodeiak jo - Frappé par la 
foudre).  

Dans le feu d'en bas on peut distinguer celui de la 
maison (de dedans) et celui de dehors ; le feu du foyer sort 
en forêt le jour de Kanporamartxo (repas champêtre du 
dimanche de carnaval), en emmenant avec lui le lard qui lui 
est associé dans le mythe en tant que nourriture préférée des 
laminas. A la Saint-Jean le feu d'en bas imite celui d'en 
haut pour essayer de l'influencer et d'éviter ses dégats. 
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Il y a aussi le feu souterrain de l'enfer que prêchent 
les curés. On le compare à celui d'une cuisine, sur lequel 
dans une chaudière cuisent les condamnés, comme des 
betteraves (Infernuaren beldurra - La peur de l'enfer). 

Les familiers font la liaison entre l'eau du ruisseau 
d'en bas, qu'ils transportent, et celle du ciel, puisqu'ils 
sont aussi faiseurs d'orage. Au niveau de l'eau de rivière on 
trouve des aspects complémentaires : les mythes des familiers 
considèrent le problème de son transport jusqu'aux fermes 
situées en hauteur (Axpuru), et au lieu de le résoudre ils 
causent des inondations ; et c'est précisément pour palier le 
débit trop abondant des rivières, qui empêche le transport 
des personnes, que le diable aide à l'édification des ponts 
dans les mythes des constructeurs. 

Le monde aérien est associé au monde chthonien chez les 
êtres de l'orage, la Dame ou le dragon, qui habitent des 
grottes et se produisent dans le ciel. Les “laminas” par 
contre sont plus attachées à la terre et l'eau d'en bas. 

L'air, c'est la voie qu'empruntent les sorcières et les 
maîtres principaux des familiers. C'est aussi la géhenne de 
ceux qui sont condamnés à y errer toujours : preneurs des 
familiers, Dame faiseur d'orage, abbé chasseur condamné.  
 

Le dernier élément, la terre, peut être partagée dans un 
sens vertical : les maisons des humains, à la surface, 
s'opposent aux demeures souterraines des êtres mythiques 
(Supelegor, Jentil Zulo, Sorgin Zulo). Dans le sens 
horizontal, les termes en opposition sont la maison et le 
bois. Forêt et demeures souterraines sont symboliquement 
isomorphes, de la même façon que le sont la maison et la 
surface de la terre. Hors l'espace, un autre couple d'opposés 
leur est corrélatif : le jour et la nuit.  

 
Les couples d'opposés ne se réduisent évidement pas aux 

quatre éléments, ils sont véhiculés dans tous les codes 
possibles. Le haut et le bas est représenté à Orozko au moyen 
de l'orographie, dans l'opposition entre montagne d'Axpuru et 
le ruisseau de Nafarrondo (Axpuruko abadea eta krida - Le 
curé d'Axpuru et sa servante) ; mais on considère aussi les 
montagnes qui se font face des deux côtés du ravin de 
Nafarrondo comme une paire d'égaux. Dans le code anatomique 
nous avons la tête et la bouche opposées aux fesses et 
l'anus, qui peuvent devenir des variantes combinatoires dans 
les récits Lamina zauritua- La “lamina” blessée. Ou bien la 
nourriture et l'excrément, en même temps que la nourriture et 
la boisson dans les histoires Bahean ura - De l'eau dans le 
tamis. Dans le domaine sociologique ce sont les membres 
opposés de couples humains, dont nous reparlerons. 
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IV. C. 2. Des fonctions complémentaires 
 
 

Les mythes sont des instruments de la pensée et leur 
fonction générale est de faire penser. Ils l'accomplissent en 
nombre de niveaux et de terrains : économiques, sociaux, 
psychologiques, existentiels, spirituels, ludiques. Et tous 
ces domaines s'imbriquent et s'influencent. 

Puisqu'ils remplissent des tâches tellement importantes, 
on comprend bien qu'ils soient donneurs de sens ; Santos 
faisait remarquer que quand on croyait en eux “on agissait 
pour quelque chose”. 

 
 
 
IV. C. 2. a. Economie 
 

Les biens nécessaires à la vie matérielle occupent une 
large place dans le régime de l'imaginaire. Les mythes ont un 
côté très pragmatique : ils traitent sans cesse sur de 
questions de l'agriculture et de l'industrie. Pour les 
premières, ils conçoivent la façon de contrôler la nature ; 
pour les secondes, ils font rêver des techniques 
merveilleuses. 

Les récits sur les divinités de l'orage délibèrent sur 
le climat et la fertilité de la terre. Les histoires de 
“laminas” et de gentils soulignent l'apport de la cuisine, la 
production des beaux tissus et des choses précieuses, ainsi 
que leur convoitise et divers niveaux du vol. Le service des 
sages-femmes apparaît dans le cycle des “laminas” et des 
gentils. Les familiers offrent de la main-d'oeuvre et du 
transport, ils se rattachent aux questions de l'adduction 
d'eaux et des voyages aériens. Diables et Sainte Vierge 
s'occupent des chemins (édification des ponts), de la 
construction d'églises, de la technique du fer et de la 
culture du maïs, denrée alimentaire de base à l'âge moderne. 

Les trois secteurs de l'économie sont donc représentés : 
agriculture, industrie et services. Soulignons quand même que 
le processus productif le plus présent est celui du pain : la 
crainte des orages qui détruisent la moisson, la récolte 
même, le travail de vannage (rappelons le rôle central du 
tamis) et, pour finir, la cuisson du pain qui attire les 
“laminas”. Les rites agissent sur ces problèmes : les 
rogations et les célébrations de la Saint-Jean doivent 
assurer la productivité de la terre. 

 
Les religions donnent une grande importance à ce côté 

“économique” de leur raison d'être, et nous pouvons affirmer 
qu'une religion dont cet aspect est désuet se trouve en 
mauvaise santé. En ce qui concerne les mythes du Pays Basque, 
le constat est clair : plus personne (ou presque) ne tient 
compte de la montagne où la Dame d'Anboto séjourne pour 
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prévoir les bonnes et les mauvaises années ; on ne bénit plus 
l'air puisqu'on a pensé que ce n'est plus nécessaire. Si le 
souvenir de ces fonctions reste encore, leur besoin est déjà 
perdu. 
 
 

IV. C. 2. b. La société 
 

En ce qui concerne les problèmes de société, la 
mythologie offre avant tout une réflexion ; elle donne aussi 
parfois quelques règles et conseils. 

Les querelles de voisinage apparaissent souvent à propos 
des sorcières : on donne une dimension sociale et mythique à 
la mort, aux maladies ou aux vols, en attribuant leur cause 
aux pouvoirs magiques des voisins sorciers. Conflits et 
affrontements de la vie de tous les jours qui se plaisent à 
décrire les histoires des “laminas” et gentils : échange des 
biens, conflits de propriété, punition des voleurs et 
payement des services. Le ton monte dans la lutte contre les 
gentils où on devine l'opposition entre oppresseurs et 
opprimés où la victoire du peuple asservi prend la dimension 
d'un salut collectif; mais on sent que le mythe ne veut pas 
liquider définitivement ces êtres oisifs et riches; et c'est 
à se demander à quel point certains symboles expliquent la 
difficulté qu'éprouvent les êtres humains et les sociétés à 
s'affranchir.  
 

Les démêlés domestiques et familiaux ont aussi un rôle 
important dans le tissu mythique. Dans les histoires des 
“laminas” la solidarité entre époux entraîne l'inimitié 
envers les “laminas” (Lamina zauritua - La “lamina” 
blessée) ; suivre les conseils des parents cause la rupture 
avec la fiancée “lamina” (Laminaren amorantea - Le fiancé de 
la “lamina”) ou l'enlèvement et la captivité de la fille des 
hommes (Jentil gatibatzaileak - Les gentils ravisseurs). Dans 
ce type de récits, ce sont les personnes de statut social 
inférieur (femmes, jeunes) qui ont des rapports avec les 
êtres mythiques, mais l'amitié prend fin au moment où ils se 
rangent du côté des supérieurs, comme si l'amélioration des 
rapports domestiques supposait l'hostilité avec les êtres 
mythiques. 

Les problèmes et discordes entre les gens de la même 
maison ou de la même famille sont l'origine de la Dame 
d'Anboto. L'événement déclenchant peut être différent : la 
donation des familiers faite à la servante par la patronne, 
la brutalité du mari, la malédiction de la mère. Mais tous 
restent à l'intérieur du cadre des violences domestiques. 
Dans la lutte contre les faiseurs d'orage nous retrouvons la 
collaboration entre les membres du couple curé - enfant de 
choeur. 
 

Les couples domestiques reflètent les rapports sociaux : 
mari et femme, père et fille, patron(ne) et domestique... Les 
rapports entre les membres d'un couple reflètent les rapports 
de classe, de filiation, ou de sexe, toutes oppressions 
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comprises : le maître est meilleur que le servant, le mari 
plus que la femme et les parents supérieurs aux enfants. 

Généralement c'est l'idéologie dominante qui est mise en 
avant par mythes et rites ; le statut social qu'ils offrent 
est celui des rapports hiérarchiques en vigueur. Mais on 
retrouve aussi des messages et reflets sociologiques de cette 
tendance à l'égalité citée pour le dénouement des conflits 
avec les êtres mythiques. Les couples ont un rôle important 
chez les familiers, et le couple le plus connu est celui 
formé par Le curé d'Axpuru et sa servante (Axpuruko abadea 
eta krida), où habituellement c'est le curé qui est le seul 
capable de contrôler les familiers ; or, dans la version de 
Sofi Zaballa c'est une femme qui maîtrise ces mêmes 
prakagorri (“chausses-rouges”) en leur fixant une tâche 
impossible. Dans le récit Santa Marinako abadea - Le curé de 
Santa Marina, le couple du premier récit (curé fort et 
servante faible) est inversé dans le second (curé idiot et 
servante maligne). Dans certaines versions de Kastrejanako 
zubia -Le pont de Kastrejana c'est encore la femme de 
l'entrepreneur qui a l'idée de faire chanter le coq ; à 
Orozko cette variante ne se retrouve pas. Il est parfois 
possible d'entrevoir des bribes de contestation : c'est le 
cas des réunions et dîners entre femmes, preuve d'une 
résistance et d'une volonté d'autonomie.  

Contradictions qu'on rencontre aussi au niveau des 
cultures:   Des modèles contraires aux 
modèles premiers existent, pour autant qu'on 
sache, dans toute culture, comme thèmes 
dominés mais néanmoins importants. D'une 
façon courante, qui n'a rien d'hégelien, les 
éléments même de négation d'une culture s'y 
trouvent inclus avec plus ou moins de force 
(Geertz, 1983 (1973): 160). 

 
 

Il y a un cas d'énonciation d'un principe de justice 
distributive dans le dicton “daukanak ez daukanari - que 
celui qui en a donne à celui qui n'en a pas” ; mais cela ne 
concerne qu'une quête de la période carnavalesque, et en même 
temps apparaît l'énorme inégalité dans les funérailles, avec 
ses quatre catégories selon la richesse du défunt. 

Les sociétés ont souvent employé mythes et croyances 
pour le maintien de l'ordre. L'histoire du Zaloako katu 
baltza - Le chat noir de Zaloa fut utilisée avec succès pour 
arrêter les vols de voisinage. A la maison aussi ils se 
révèlent utiles pour éduquer les enfants ou pour faire 
respecter les règles de la vie en commun : les jeunes doivent 
rentrer tôt et les ivrognes n'ont pas à s'attarder à la 
taverne. Il faut dire que le principe actif de ces fonctions-
là était la peur et que la peur n'est pas considérée de nos 
jours comme une valeur pédagogique : donc, cette façon d'agir 
joue contre l'actualisation normative du mythe et ainsi une 
de ses tâches s'est retournée contre lui-même. 

De toutes les façons, les mythes ne donnent pas de leçon 
explicite et, si nous considérons leur ensemble, leur morale 
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est très changeante. Il est des cas où elle est proche de 
notre idée de justice : récompense des services reçus, 
punition des malfaiteurs... Mais d'autres sont assez amoraux, 
telles la condamnation de la Dame ou de Jakoa, la captivité 
de la jeune fille parce qu'elle avait redemandé de l'or aux 
gentils. 
 

Mythes et rites sont donc utiles pour penser la 
situation sociale et même pour offrir des modèles et soutenir 
des valeurs. Plus encore, leur simple existence renforce la 
cohésion entre les gens, puisque la communauté des croyances 
consolide l'unité du groupe social. Les veillées funèbres, la 
veille de Noël et autres réunions entre voisins, ont été 
l'occasion idéale pour vérifier et actualiser le patrimoine 
de mythes et croyances, puisque c'était surtout là qu'ils 
étaient contés et transmis.  
 

IV. C. 2. c. L'existence 
 

Que la vie, la maladie, la mort, sont des préoccupations 
existentielles non seulement individuelles, mais largement 
socialisées, c'est ce qu'attestent les croyances aux 
sorcières, puisqu'on trouve les causes du malheur des gens 
dans les conflits de voisinage. Aussi, les maladies et même 
la mort peuvent être d'origine surnaturelle : la folie 
héréditaire est conséquence de la malédiction des “laminas”, 
devenir muet une punition des offenses à la Sainte Vierge, et 
la mort s'ensuit après avoir brisé le tabou des “laminas”. 
 

La mort est omniprésente dans les mythes. On la 
contemple sous beaucoup d'angles. Les récits des familiers 
nous présentent une situation terrible, l'impossibilité de 
mourir, dont l'horreur est telle que la mort elle-même est 
désirée et acceptée. Ces mythes tiennent ainsi un discours 
positif envers la mort et négatif envers l'immortalité. Le 
cas contraire se présente dans le récit Laminaren amorantea - 
Le fiancé de la “lamina”, où le discours sur la mort est 
négatif ; mais elle y est en même temps euphémisée dans le 
couple Eros-Thanatos, puisque conséquence de l'amour. 

Présentation euphémique de la mort également, quand elle 
est présentée en compagnie des symboles de la renaissance, de 
façon à adoucir sa frayeur en insinuant qu'elle ne sera pas 
éternelle. L'espoir de la résurrection est contenu dans le 
geste de la “lamina” qui recouvre d'un tissu précieux, amené 
dans une noix, le corps de son bien-aimé. Ce même esprit 
apparaît aussi à la fin des gentils quand, comme des 
semences, ils sont enterrés sous terre. C'est ainsi que les 
mythes rendent la pensée de la mort plus supportable. 

La préoccupation sur la transcendance demande des 
réponses. Les mythes y pourvoient en proposant une 
description de la vie dans l'au-delà. Ils insistent souvent 
sur le trouble causé par les morts qui reviennent ; on sait 
que la paix des morts est la condition de la tranquillité des 
vivants. Les buts des rites entourant la mort sont 
multiples : obtenir le repos des défunts et leurs faveurs, 
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tout en évitant leurs apparitions. Pour cela la tradition 
païenne conseille d'exaucer leurs besoins en nourriture, 
lumière et chaleur du foyer. La doctrine chrétienne offre des 
prières pour les conduire au ciel le plus rapidement 
possible. En tout cas il faut constater que dans les récits 
d'Orozko on parle très peu du ciel chrétien et pas du tout de 
ses joies, tandis que quelques informateurs racontent 
amèrement les horreurs et la peur de l'enfer.  

Le contre-point mythique de la description terrifiante 
de l'enfer chrétien est l'autre monde de Josepetako landako 
laminak - Les “laminas” de la plaine de Josaphat, avec son 
ambiance gaie et humoristique. Dans la version d'Orozko la 
plaine des morts est le lieu du sabbat où on organise de 
réjouissantes kermesses. Mais là aussi la duplicité guette : 
il donne aux uns la fortune, aux autres la mort. Le diable 
n'y est pas particulièrement méchant et il se laisse même 
vaincre par l'alêne d'un cordonnier. Quant au salut de l'âme, 
il  est le prix qu'il faut payer pour pactiser avec lui ; 
mais là aussi la roublardise des gens triomphe. Les mythes 
fabriquent des euphémismes de l'enfer et du diable, et le 
rire soulage la peur. 
 

Le mythe donc propose une réflexion sur les questions 
économiques, sociales, existentielles, transcendantales et 
philosophiques. Et  en les symbolisant il devient une 
prophylaxie et une aide psychologique pour l'angoisse liée à 
ces énigmes :  

 En simplifiant beaucoup, on pourrait dire qu'un mythe 
est un système d'opérations logiques définies par la 
méthode du “c'est quand...” ou du “c'est comme...”. Une 
solution qui n'en est pas une d'un problème particulier 
apaise l'inquiétude intellectuelle et le cas échéant 
l'angoisse existentielle, des lors qu'une anomalie, ou 
une contradiction ou un scandale sont présentés comme la 
manifestation d'une structure d'ordre mieux apparente 
dans d'autres aspects du réel qui, pourtant, ne heurtent 
pas la pensée ou le sentiment au même degré. La 
réflexion mythique a donc pour originalité d'opérer au 
moyen de plusieurs codes (Lévi-Strauss, 1985: 227). 

 
Dans une même démarche, les mythes offrent un sens à la 

vie et des exercices pour l'intelligence. Les récits sont 
pleins de métaphores et d'images, et les jeux d'oppositions, 
symétries et croisements sont autant des jeux d'esprit que 
des amusements.  Lévi-Strauss (1985: 262) parle de “la 
volupté intellectuelle procurée par de tels exercices”. Et 
fournir des plaisirs ludiques et esthétiques est aussi très 
important dans le système des fonctions mythiques.  
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IV. D. Un système 
 
 
 

Les récits mythologiques d'Orozko offrent un tableau 
pluriel et divers, où la tendance à assimiler et en même 
temps à différencier les êtres mythiques côtoie les 
récurrences et les inversions. Je pense avoir montré qu'il ne 
s'agit pas d'un mélange confus et avoir mis en lumière des 
liens pertinents à l'intérieur d'un système. Les 
transformations, les torsions cachées, les répétitions 
voyantes, voilà des signes que les mythes se font entre eux, 
des mots du dialogue permanent qu'ils entretiennent et qui 
reviennent comme des évocations d'un leitmotiv qui nous 
rappelle l'unité de l'ensemble. 

La mythologie pense n'importe quelle facette de la 
réalité puisqu'elle emploie comme code ses divers éléments :  

 La réflexion mythique a donc pour originalité d'opérer 
au moyen de plusieurs codes. Chacun extrait d'un domaine 
d'expérience des propriétés latentes permettant de les 
comparer avec d'autres domaines, (...) de les traduire 
les uns dans les autres. (...) Il ne s'ensuit pas que 
chaque mythe mette en oeuvre la totalité des codes 
possibles, ni même tous ceux qu'un inventaire de 
l'ensemble dont il relève a permis de recenser. Le mythe 
apparaît comme un système d'équations où les symboles, 
jamais nettement aperçus, sont approchés au moyen de 
valeurs concrètes choisies pour donner l'illusion que 
les équations sous-jacentes sont solubles. Une finalité 
inconsciente guide ce choix, mais il ne peut s'exercer 
que sur un héritage historique, arbitraire et 
contingent, de sorte que le choix initial reste aussi 
inexplicable que celui des phonèmes entrant dans la 
composition d'une langue (Lévi-Strauss, 1985: 227). 

 
Ces codes ne sont pas des termes d'équations vides, ils 

véhiculent des méditations très fonctionnelles, “ils disent 
quelque chose sur quelque chose” (Ricoeur, 1970: 532 et 
Geertz, 1983: 209). Et de ce côté-là aussi les mythes sont 
complémentaires, puisqu'ils exploitent des virtualités 
possibles. Grâce à cette richesse, à cette pluralité, ils 
sont capables d'assouvir les besoins de symbolisation et 
réflexion qu'un individu ou une collectivité peuvent avoir 
sur eux-mêmes et leur monde, en posant les problèmes et, 
parfois, en donnant des réponses. Non pas des réponses 
directes à sens unique ou impératives ; souvent elles seront 
contradictoires, diront une chose et son contraire. Il s'agit 
plutôt d'un examen des possibilités diverses. 
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La mythologie se plaît à discourir sur les 
contradictions. Il s'agit d'un jeu intellectuel, mais pas 
d'un simple amusement : cette attitude entraîne des 
conséquences idéologiques. La pensée basée sur la 
contradiction est une négation du dogmatisme et donne une 
place au doute, comme on a vu au chapitre XXIII (“Croire” - 
“Sinestea”). C'est peut-être le fonctionnement normal de la 
pensée qui n'est pas sous la coupe d'une doctrine 
manichéenne. Il est probable que la mythologie basque 
traditionnelle n'a jamais eu une église officielle et qu'elle 
s'est développée sans l'influence des théologiens, sans autre 
contrainte que celle de sa propre opinion publique. Les 
contradictions ne supposent pas un manque de cohérence, mais 
demandent un système qui les accepte. La pensée véhiculée par 
les mythes est très cohérente, tout en étant, comme le 
contenu même des mythes, double. Les mythes et ceux qui les 
produisent jouent le même jeu et de la même façon. Cette 
caractéristique a perduré même sous la chape d'une autre 
religion et en dépit des emprunts qui en sont venus. 
 
 

IV. D. 1. Une mythologie...  
 
 

 Pour en revenir à la question de savoir s'il existe une 
mythologie française, c'est donc dans la religion 
chrétienne qu'il faut sans doute aller chercher. Mais ce 
serait un abus de langage que de lui accorder le nom de 
mythologie. Le système folklorique français n'eut en 
effet pas besoin de se constituer en véritable 
mythologie, puisqu'il se forma et se développa en 
s'appuyant sur le mythe chrétien (Belmont, 1973 : 9-10).  

 
Cet avis de Belmont sur la mythologie française 

s'applique souvent à celle du Pays Basque. Un des buts de mon 
travail est, précisément, de contredire cette opinion et j'ai 
postulé en commençant que l'ensemble des mythes d'Orozko 
mérite bien la qualification de mythologie, ce que je pense 
avoir démontré. Et il est bien possible que ce soit aussi le 
cas de la France, seulement sa mythologie a disparu plus 
rapidement que la nôtre et son étude serait la tâche de 
l'historien plutôt que celle de l'ethnologue.  

D'après les comparaisons effectuées, les mythes examinés 
ici ont conservé chez nous leur sens et leur structure ces 
derniers siècles, et même maintenant, en voie de disparition, 
ils sont restés pareils à eux mêmes : ils vont disparaître 
sans avoir beaucoup changé. Longtemps, ils ont vécu à côté de 
la religion chrétienne mais ils n'ont pas été 
fondamentalement influencés, bien que des gens aient pratiqué 
en même temps les deux croyances et que celles-ci se soient 
bien accommodées sur certains terrains. Ainsi les croyances 
concernant les défunts : le purgatoire chrétien s'assimile 
bien à l'autre-monde païen, les deux justifiant l'agitation 
des morts et leur besoin d'être aidés par les vivants. Le 
curé a trouvé aussi une place comme conjurateur d'orages ; en 
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parlant des rogations, nous avons montré qu'elles se 
rattachent historiquement au culte du dragon ; aujourd'hui 
encore la Dame de l'orage est vénérée sous le nom de Saindia 
(La Sainte), à Saint Sauveur de Mendive, où on lui offre des 
fleurs et de l'argent pour qu'elle épargne de la grêle. Même 
chose à propos des fêtes de la Saint-Jean : la tradition a 
pris des éléments chrétiens mais sans changer le fond : le 
rite s'adresse aux divinités de l'orage autant pour les 
adorer que pour les conjurer. Les processions des bergers 
jusqu'à l'antre de la Dame avaient-elles pour seul but de la 
conjurer ou étaient-elles le culte qu'on lui rendait ? L'un 
et l'autre sans doute. Comme dans n'importe quel culte, le 
but est autant prophylactique que d'adoration, la peur et 
l'amour de la divinité vont ensemble. On disait à Kortezubi 
que la grêle ne frappe pas les champs de celui qui verse son 
obole annuelle à la Dame d'Anboto (Barandiaran, 1984a: 135); 
les “laminas” aussi aident ceux qui leur offrent de la 
nourriture. 

De ces vieux rites à double but, la religion officielle 
a voulu garder l'adoration pour ses propres divinités et 
réserver les conjurations pour les anciennes. Elle n'a pas 
toujours réussi et les curés-héros conjurateurs eux-mêmes se 
sont vus affubler des caractéristiques des conjurés. En 
empruntant des personnages chrétiens, la mythologie 
traditionnelle a utilisé la procédure bien rodée du 
réinvestissement du mythe, en se les appropriant avec leurs 
noms incclus, mais en leur imposant sa proppre personnalité 
et son système. 
 
 
 

IV. D. 2. ...et une religion  
 

Encore des nos jours, et sans faire de l'archéologie ni 
de l'histoire lointaine, nous pouvons trouver à Orozko un 
système de mythes, rites et croyances qui n'est pas chrétien. 
Pour mettre en lumière son unité et sa signification il faut, 
certes, prendre des références extérieures, mais celles-ci 
étant celles du Pays Basque dans son ensemble, l'unité d'un 
seul système mythologique n'en ressort que plus clairement. 
Les conclusions tirées de l'analyse plurielle des récits 
mythiques d'Orozko sont, par ricochet, applicables à 
l'ensemble de la mythologie euskarienne. Les soi-disant 
“sorcelleries” du Pays Basque ne sont donc pas un amas 
informe et incompréhensible d'histoires décousues, mais un 
système significatif, qui a un sens et qui est donneur de 
sens.  Tout au long de ce travail j'ai employé souvent le 
mot 'religion' à côté de celui de 'mythologie', sur la base 
des définitions que donnent Mauss et Durkheim de la religion, 
citées dans l'introduction du travail (“Xedeak”). Je citerai 
maintenant celle plus exigeante de Greimas, pour qui la 
religion est 

 la forme que prend la mythologie, lorsqu'elle possède 
des articulations hiérarchiques et systématiques, 
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accompagnées d'institutions sociales correspondantes 
(Greimas, 1985: 17). 

 
Si les articulations hiérarchiques dont il parle sont 

celles du pouvoir politique, il n'y aurait plus de religion 
basque, au moins depuis le temps où les seigneurs de Biscaye 
ont arrêté le culte public qu'ils rendaient à la Dame 
(Barandiaran, 1984a: 137) : au XIVe siècle, quand ces 
seigneurs venaient à Busturia ils offraient à leur ancêtre, 
la Dame, les viscères des vaches sacrifiées ; ils les 
mettaient sur un rocher nu et le lendemain tout avait 
disparu. Deux siècles plus tôt Urcia (Le ciel, la foudre) 
était le nom donné par les basques à leur divinité. Il n'est 
pas trop risqué de supposer que les offrandes laissées au 
rocher étaient emportées par les vautours, c'est-à-dire par 
l'avatar ornithomorphe de la Dame de l'orage. Mais tout cela 
est très loin, et il ne faut plus compter sur nos politiciens 
pour nous offrir de si belles cérémonies. 

N'empêche que, d'après ce que raconte un informateur de 
Zeanuri, l'argent qu'on avait l'habitude de jeter dans les 
grottes “était peut-être destiné à la Dame d'Anboto” 
(Etxebarria Ayesta, 1995: 232). De toutes les façons, en 
marge des définitions canoniques, il faut bien admettre que, 
jusqu'à nos jours, la mythologie basque a rempli les 
fonctions d'une véritable religion. Elle a été un instrument 
à penser, elle a formulé et réfléchi sur les problèmes de la 
vie et elle a proposé au groupe humain qui y croyait des 
aides symboliques pour trouver une issue à ces questions.  

Voilà ce que mon travail, appuyé sur un recueil 
personnel des récits mythologiques contemporains et sur leur 
analyse, voudrait montrer. 
 


