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Hitzaurrea 
 
Ikerketa honen hasiera nonbaiten kokatzeko bi une gogoangarri azpimarratuko 
nituzke. Bata Ikertzeko Gaitasunaren lana prestatzerakoan 2003. urtean sortu 
izan zitzaidan beharra. Orduan gaia Aizkorriko Festen sinbologia izan zen. Gai 
hau aukeratzeko arrazoia bilatuz Aizkorri mendilerroak eta bertako paisaiak 
niretzat izan duen erakartasun ikaragarria bururatzen zait, segur aski 
Aizkorripean jaio nintzelako eta mendi hau begi aurrean nuela eman nituelako 
nire lehen urratsak. 
 
Hau dela eta, hainbat lan eta ideia txikiak landuak nituen Aizkorri inguruan: 
festak, erritoak, erritual txikiak, kontakizunak... eta hauek ikertzerakoan beti 
bide berean bukatzen nuen: artzainarekin hitz egiten eta hauen kontuak 
entzuten lortzen nuen aberastasunez gozatzen. 
 
Artzainen lehengo eta oraingo hainbat kontakizun liburuetan bilatzen hasi 
nintzenean konturatu nintzen idatzita zeuden hainbat eta hainbat lerroak, ez 
zituela islatzen neuk artzainekin egoterakoan jasotzen nituen gehienak, baizik 
eta kontatuta zeudenak, zabalak izanda ere, artzaintza era orokorrean tratatzen 
zuten, lekukoan lekuko hutsuneak utziz, inguruko unibertso txikiaren 
aberastasun osoa erakutsi gabe. 
 
Bigarrena, kasualitateak bideratuta, momentu horretan Zegamako Udaletxeak 
diru laguntza eskaini zuen Zegamako, Urbiako eta Aizkorriko artzaintza ikertu 
ahal izateko. Beraz, interesgarria iruditu zitzaidan proiektua aurkeztea horrela 
lan etnografikoa egiteko aukera diru laguntzarekin izango nuelako. Proiektua 
onartua izan zen eta 2004ko martxoan lanean hasi nintzen. 2006.urtean 
Zegama, Urbia eta Aizkorriko artzaintza. Artzain izan artzain bizi” izenburupean, 
Zegamako udaletxeak, egindako lan etnografikoa erakusten zuen liburua 
argitaratu zuen. 
 
Liburua herriaren gozamenerako pentsatua izan zen. Norberak bere burua ikusi 
ahal izateko artzainekin eta Zegama herriarekin erlazionatuta dauden 500en 
bat argazki integratu dira eta, bekaren deialdian eskatzen zen bezala, 
kontakizunera mugatu da. 
 
Honek hutsune nabaria uzten zuen: lan etnografikoaren interpretazio 
antropologikoa eta hori da hain zuzen ere 2008ko ekainean defendatu zen 
doktoretza lan honetan burutu den lana. 
 
Lanen ondorioak aurkeztu aurretik, artzainekin komentatuak izan ziren eta 
babes zabala izan nuen gai desberdinetan: artzainaren estereotipoa hautsi egin 
beharra zegoela, egiten ari diren moldaketa prozesua eredugarria dela, kaleratu 
egin behar direla dituzten hainbat eta hainbat arazo bai produkzioarekin, 
espazioarekin.... 
 
Zailago iruditzen zaie duen altxor kulturala eta jakinduria barneratzea eta eurek 
duten ondarean geroz eta gehiago sinesten badute ere betikotasunaren 
aitzakian oinarritzen dute. 
  



 
  

 

 
 
Gaur egun artzainekin harremanetan jarraitzen dut herriko partaide direlako, 
erraz kontatzen dituztelako neguko eta udako berriak, aldaketak...eta hau 
egiterakoan beti informazio berriak, ezagutzen ez ditudanak, ematen 
dituztelako bizibide dinamikoa  bizi dutela erakutsiz. 
 
Egindako ikerketak gizartean eragina izan du Euskadiko egunkari gehienetan, 
irratian eta eskualdeko telebistan informazioa zabalkundea izan duelako. 
Horrez gain Goierriko herri gehienetatik deialdiak jaso izan ditut hitzaldiaren 
bidez gaia ezagutarazteko eskatuz. Honek demostratzen du artzaintzak 
gizartean erakargarritasuna duela eta jakin mina pizten duela. 
 
Momentu honetan Artzain Mundua erakundea indarberritzen ari da eta bertan 
aholkulari gisa deitua izan naiz eta hor mantentzen dut batez ere irekia ikerketa 
bidea. 
 
Hala ere nire lan antropologikoak berriro lan honen jatorrira izan zena bideratu 
ditut, hau da, Aizkorri eta inguruko herriko hainbat ohitura, erritu eta 
berezitasunak ikertuz. Honen erakusle aurtengo apirilean “Segurako Aste 
Santuko lan ixila” izenburupean argitaratutako azken liburua eta Zegamatik 
Aizkorrin dagoen San Adrian ingurura doan Errege bidea ikertzeko lortu dudan 
Zegamako udaletxeko beka.  
 
 
INTRODUCTION 
 
The onset of this research rests on two points. 
  
One: Research Aptitude test in 2003. The proposed theme was the Symbolism 
of the Holidays of Aizkorri. I chose this topic because of the Sierra Aizkorri 
always has been special attraction since I was born and raised at the foot of this 
mountain. 
 
For this reason I have studied several issues related to this mountain: festivals, 
rites, small rituals, legends ...in these studies always talked with shepherds and 
enjoyed what they said. 
 
I realized that what counted was not written in the books. Try generally without 
showing site-specific, teach without the wealth of every little universe. 
 
Two: the council of Zegama convened a grant to investigate the sheepherding 
of Zegama, Urbia and Aizkorri. I presented the project that was approvedand 
worked there from March 2004. In 2006 the Council of Zegama published the 
book Sheepherding in Zegama, Aizkorri and Urbia. Being a pastor is pastor live. 
The book offers an ethnographic approach to this mountain sheepherding and 
is raised so popular. In this way, who was related to grazing is reflected in the 
same because here there are more than 500 photographs. 
 
 



 
  

 
 
But he lacked the anthropological study conducted ethnographic approachand 
that is the subject of this thesis. 
 
Before releasing the findings were presented to the shepherds and was widely 
accepted in various aspects: should relegate the existing stereotype about the 
shepherd, the adaptation process that takes place is a model, must be made 
public have problems related to production, space ... 
 
Seems more complicated to understand sheepherding as a cultural value in its 
own wisdom. And although increasingly integrated wealth offering is posed as a 
result of being part of an ancient profession 
 
Currently in contact with the shepherds. They include the effects of winter, 
summer, the news Whenever there is new information showing that living a 
dynamic profession. 
 
The investigation has had an impact social. It has been referenced in most 
newspapers of the Basque Country and the local television. I have also given 
lectures in most of the peoples of the region in which the subject wanted 
concerted. This demonstrates that the subject is of interest. 
 
At this point the resurgent Artzain Mundua (Shepherdin world) and keep open 
the lines of research that I have been called as a counselor in the same. 
 
At present the anthropological work conducted at the beginning and I returned 
to study customs and rituals of the peoples around Aizkorri. The result was the 
book entitled Segurako Aste Santua: Lan isila ("Holy Week in Segura: hidden 
Work") published this year. Also grant that the City of Zegama that I put out to 
tender successfully for studying the Way Real near San Adrian in Aizkorri. 
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AURKEZPENAAURKEZPENA
Aizkorri mendilerroak  eta  bertako  paisaiak  beti  izan  dute  niretzat 

erakargarritasun ikaragarria, segur aski  Aizkorripean jaio nintzelako eta mendi 

hau begi aurrean nuela eman nituelako lehen pausoak.

Hau dela eta, hainbat ekintza eta ideia landu izan ditut Aizkorri inguruan: festak, 

erritoak, erritual txikiak, kontakizunak... eta hauek lantzerakoan beti bide berean 

bukatu izan dut: artzainarekin hitz egin eta hauen ahozko prosarekin gozatzen.

Jakin badakit ikerlariaren lana ezin dela justifikatu ematen duen gozamenagatik 

bakarrik.  Hala  ere,  niri  hasieratik  iruditu  zait  Gipuzkoako  eta  Arabako 

Partzuergoko  artzaintzaren  bizimodua  aztertzeko  egindako  landa  lanean  hau 

izan dela lehen emaitza. Honi beste batzuk erantsi beharren nago: mendiak berak 

eman didan aberastasuna, bertan dauden hainbat pertsonarekin lortutako erlazio 

sozial berriak eta artzaintzarekiko nuen ezjakintasunaren parte txiki bat asetzea 

besteak beste. 
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AURKEZPENA

Baina ikuspegi erromantiko hau nahikoa ez denez, artzaintzari buruz artzainekin 

egin behar nuen lana muga batzuetan oinarritzea beharrezkoa dela behatu dut: 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusiko  artzaintzaren  ikerketa  egin  da. 

Honek  Antropologia  eta  bizibide  baten  artean  dauden  erlazioen  arteko 

elkarrizketa komun guneak irekitzeko aukera eman dit.

Ikerketa  hau  burutzea  niretzat  aldi  berean  erronka  eta  pribilegioa  izan  da. 

Erronka,  Euskal  Herriko  gai  etnografiko  nagusia  mendiarekin  eta  hango 

bizimoduarekin erlazionatuta egon delako bereziki. Mendiarekin zerikusia duten 

gaien  artean,  gainera,  antropologian  artzaintza hegemonikoa  izan  da.  Honek 

behin  eta  berriro  galdera  bat  sortarazten  dit:  artzainek  dioten  eta  erakusten 

duten moduan egongo ote da orain arte idatzita ez dagoen arloren bat?. 

Artzaintzarekin erlazionatutako bibliografia aztertuz dauden liburuek artzaintza 

era  orokorrean  tratatzen  dutela  konturatu  naiz,  lekukoan  lekuko  sakontzeke, 

inguruko unibertso txikiaren aberastasun osoaren izpi izan gabe.

Nire  inpresioa  argia  da.  Artzainak,  aro kronologiko berdinean bizi  badira  ere, 

garai  desberdinetan  antzematen  dira:  lege  zaharreko  artzain kontsideratzen 

direnak,  artzaintza mota  hori  bukatzear  dagoela   aurreikusten  badute  ere, 

antzina  erraz  adierazten  dute;  egungo  artzaintzak  jarraitu  ahal  izateko 

beharrezkoak diren inbertsioak eta egoera berriek eskatzen dituzten proiektuak 

barnean  ditu  eta  burutzen  ari  da.  Beraz,  momentu  aproposa  da  artzaintza 

ikertzeko eta hauxe da nik pribilegiotzat jotzen dudana. Istorio txiki desberdinak, 

historiaren epe konkretu batean.

Historian  zehar  bizikidetasun  hau  orain  arte  bakarra  izan  da.  Artzaintza 

Aizkorrin  bat  zen  eta  artzain bakoitzak  berezitasunak  bazituen  ere,  ohitura 

orokorrak ez ziren asko desberdintzen batzuen eta besteen artean. 
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Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzaintza 

Gaur  egun  artzain guztiek  komunean  puntuak  badituzte.  Nagusiena  udan 

mendian egotea eta neguan herrian. Baina  artzain bakoitzak, dituen errekurtso 

eta  potentzialitatearen  arabera,  bizibidea  era  berezi  batean  antolatzen  du. 

Batzuek  150  ardi baino  gutxiago  dituzte,  negu  lekuetan  artegi eskasak, 

gaztandegirik ez...; beste batzuek 500 arditik gora, teknika modernoez osatutako 

artegiak,  gaztandegi atonduak...  Desberdintasunak  nabariak  dira.  Baina  bai 

batzuek eta  bai  besteek,  historian  zehar  metatzen diren  herri  baten  ondasun 

material eta kulturalen multzoa osatzen dute: Ondarea. 

Horrela pentsatzen dut, artzaintza ez delako leku zehatz batean aurki daitekeen 

lanbide  edo  bizimodu  bat  bakarrik,  baizik  eta  garai  jakin  baten  ondorioz 

gizartean gelditzen den emaitza.

Sarritan,  gainera,  artzaintza ondarez  jasotakoarekin  identifikatzen da.  Ondare 

kontzeptuak berez historia aipatzen du zeharka,  kulturaren muinarekin lotuta 

dagoelako eta herriko taldeak zuzenean onartzen duelako. 

Artzaintzaren  kasuan  ondarea  berezkoak  dituen  balore  identitarioen  sintesi 

sinbolikoa  litzateke,  hau  da,  belaunaldiz  belaunaldi  transmititutako 

errekonozimendu bat talde baten uztarduraren adierazle edo, edozein lekutan 

egonda ere, dioen bezala, “izaera edo gizakera bat” (Asurmendi 2002: 4-5). 

Premisa  hauetatik  abiatuta,  ikerketa  honetan  lantzen  dena,  urteko  epe 

desberdinetan zikloa osatuz, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzaintzaren 

bizibidea da. Lanean zera adierazi da, bertako  artzaintza aldatzen joan dela eta 

aldaketak historiarekin eta Partzuergoan egondako konfliktoekin lotuta daudela, 

gaur egun dena izan arte.  Dinamikotasun hau, gizartean dagoen  artzaintzaren 

estereotipoa, lan estatikoarena, betikoa eta irtenbide onik gabekoaren izpiritua 

uztartuta daukana, haustera dator. 
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AURKEZPENA

Baina gaurko egoera aspaldiko hari beretik doa eta, gainera, iraganak ematen dio 

zentzua eta  jarraibidea.  Horregatik  kapitulu  bakoitzean arlo  historikoa landuz 

eman ditut lehen urratsak kontuan izanez historia komentatuko dela alde batetik 

era formalean, dokumentatua, eta bestetik ahoz-aho transmititu diren historia 

eta istorioak, azken finean memoria historikoa.  Perspektiba honetatik abiatuta 

behatu da estruktura batzuetan murgildua aldatzen ari den artzaintza. 

Entzun izan dut ikerketa etnografikoak guztiz kentzen ez diren zorren ondorioa 

direla. Nire kasuan horrela da,  artzainei zor diet Ikerketaren Gaitasuna lortzeko 

eman  zidaten  lehen  laguntza.  Eurei  zor  diet  Gipuzkoako  eta  Arabako 

Partzuergoko artzaintzaren bizitza ikertu ahal izateko eman didaten informazioa 

eta  babesa.  Ikerketa  burutu  da  eta horregatik,  artzainez  gain,  eskerrak  eman 

behar  dizkiot  tesiaren  zuzendaria  izan  den  Kepa  Fernandez  de  Larrinoari, 

bultzatzaile sutsua izan delako mendiko lan hau burutu ahal izateko. Horrez gain 

nire  familia  ere  lagun  izan  dut.  Esker  bereziak  Lierniri  luzatu  nahi  dizkiot 

beragatik  ez  balitz,  lan  hau,oraindik  erdizka  egongo  litzatekeelako. 

Unibertsitateak,  Erizaintza  Eskolak  eta  Sailak  ere  beren  lana  egin  dute  alde 

batetik  denbora  eman  didatelako  tesia  burutu  ahal  izateko  eta  bestaldetik 

bulegoko  lankide  paregabeak  hor  egon  direlako,  momentu  onetan poztuz  eta 

txarretan sostengua emanez. Eskerrik asko isilpean geratzen zareten hainbat eta 

hainbat  solaskide,  argazki  eta  dokumentu  hornitzaile  eta  lan  honetan  sinetsi 

duzuen guztioi.
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1. SARRERA1. SARRERA

Ikerketa  honen  hasiera  kokatzeko  bi  une  gogoangarri  azpimarratuko nituzke. 

Bata Ikertzeko Gaitasunaren lana prestatzerakoan sortu izan zitzaidan beharra. 

Bertan  Aizkorriko  Festen  sinbologia  lantzerakoan  artzainekin  erlazionatzeko 

aukera izan nuen eta orduan konturatu nintzen noraino zegoen unibertso txiki 

horretan  ikertzeko  materia.  Bigarrena,  kasualitateak  bideratuta,  momentu 

horretan  Zegamako Udalak diru laguntza1 eskaini zuen  Zegamako,  Urbiako eta 

Aizkorriko  artzaintza ikertu ahal izateko. Beraz, interesgarria iruditu zitzaidan 

proiektua aurkeztea, horrela lan etnografikoa egiteko aukera diru laguntzarekin 

izango nuelako. Proiektua onartu zen eta 2004ko martxoan lanean hasi nintzen. 

Aizkorriko  Mendikatea  Gipuzkoako  hegoaldean  kokatua  dago,  Araba  eta 

Nafarroarekin muga eginez. Aizkorrik  gehienentzat Artzanburutik San Adriango 

lepora  doan  mendigunean  ditu  mugak,  bertan  Urbiako  eta  Oltzako  larreak 

kontutan izanez.  Baina ez da horrela,  askoz ere zabalagoa da,  Arabako  Urkila, 

Elgea eta Artia-Gaboñorekin kordela konpartitzen duelako (Peña Santiago 1985: 97).

1 Xabier Azurmendi Beka eratu zuen Zegamako udalak. Artzainarekin erlazionatutako gaia lehen deialdia izan 
zen.
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Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Lurraldearen  azalera  18.000ha  ingurukoa  izanez,  paisaia  eta  ekosistema 

heterogeneoen  topagune  da.  Substratu  nagusiena  kareharria  da  eta  honen 

erosioak  fenomeno  karstiko  ikusgarriak  erakusten  ditu,  hala  nola  gailurrak, 

dolinak, haitzuloak, leizeak, amildegiak… 

Aizkorri Mendikatea mugatzen duten herriak hauek dira:  Gipuzkoan,  Zegama, 

Legazpi,  Oñati,  Aretxabaleta,  Eskoriatza eta  Leintz-Gatzaga; Araban,  Asparrena, 

Zalduondo,  Donemiliaga,  Barrundia eta  Arrazua-Ubarrundia; Nafarroan,  Ziordia. 

Hauek  herri  mugak  izanez,  inguruko  beste  herri  batzuentzat  ere,  Segura, 

Idiazabal, Bergara, Beasain edo Arrasate Gipuzkoan, Agurain, Araban edo Altsasu 

eta  orokorrean  Sakana  guztia  Nafarroan  Aizkorri erreferentzia  da,  inguruko 

mendi  altuena  delako.  Honen  erakusle  argiena  bertan  egiten  diren  festa  eta 

ospakizunetan zenbat jende etortzen den herri horietako ordezkari gisa.

Aizkorri mendikatea, bere zabaltasun guztian kontsideratuta, pertsonek egindako 

akzidente geografikoaren bidez mugatua dago. Hala nola,  Arlaban mendatetik, 

Otzaurteko mendateraino edo Nafarroako Altsasuraino ipar-mendebaldetik hego-

ekialderainoko diagonala eginez; zabalean mendebaldean Gi-627 kaminoak jarri 

dio  muga eta ekialdean N-1ek; iparraldean Gi-2630 bideak,  Legazpi eta  Oñatiko 

tartean eta hegoaldean Arabako lautadak. Hauek fikziozko mugak dira, naturak 

ez baitu mugarik eta gizakiok naturak utzi dizkigun leku errazenak erabili ditugu 

behar izan ditugun eraikuntzak egin ahal izateko. 

Gaur egun ikusten dugun paisaia, lekua, geruzaz-geruza eraikitzen joan dena da. 

Geruza bakoitza aurrekoekin urtzen joaten da eta denboran zehar egon diren 

aldaketak bertan geratu dira paisaian bat eginda, espazioa berrantolatzen. 

Aizkorriko mendikate osoak duen zabaltasuna behatu ondoren  artzain guztiak 

ikertzeko  posibilitatea  baloratu  nuen.  Hemen  sortu  ziren  lehen  arazoak. 
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Lehendabizi  kopuruarengatik,  108  artzain2 bazeuden  Aizkorri mendikatearen 

inguruan ardiak erabiltzeko eskubidea zutenak. Hauetatik 66 gipuzkoarrak ziren 

eta 42 arabarrak. Denek ez zuten artaldea Aizkorriko lurretara eramaten. Batzuek 

etxe  inguruan  mantentzen  zituzten  ardiak  eta  arabar  batzuek  Entziako 

Partzuergora eramaten zuten  artaldea.  Hau guztia  ikusita,  artzainen banaketa 

zehatzagoa lortu nuen  Aizkorriko  artzain multzoak non kokatuta zeuden jakin 

arte. Nagusienak honakoak ziren:  Degurixa,  Kargaleku eta  Kurutzeberri,  Zaraia 

Mendigunean;  Alabita,  Urkila-Elgea Mendigunean;  Duru,  Aloñako  magalean; 

Allarte,  Arabako  Aizkorriko lurretan;  Urbia,  Oltze eta  Altzania,  Gipuzkoako eta 

Arabako Partzuergoan. 

Dispertsioak arriskua dakar: artzaintzaren orokortasunak besterik ez lortzea.

Kokaleku hauek banan-banan gainbegiratuz, argi dago  Gipuzkoako eta Arabako 

Partzuergoak  artzain multzoen  artean  protagonismo  berezia  zuela.  Arrazoi 

desberdinak daude: artzain kopuru handiena bertan dago (20  artzain eta kasu 

batzuetan  euren  familiak);  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoa  ikerketa 

geografikoa eta abiapuntu historikoa eginda dago3;  artzaintzaren berezitasunak 

lortzeko  Seguran  dagoen  Artxibategian,  Partzuergoko  dokumentuak  eskura 

errazak  ditut;  Partzuergoan  parte  hartzen  duen  herri  bateko,  Zegamako, 

biztanlea naiz; Partzuergoa geografikoki nire bizilekutik oso gertu dago.... Arrazoi 

hauek  direla  medio,  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusiko  artzaintza 

ikertzea izan da nire helburu. 

Lana  espazio  zehatz  batera  mugatuz  uko  egin  diot  artzaintzari  buruzko 

orokortasunari4.  Behaketarako lekuaren tamainak, aldiz,  antolaketaren prozesu 

osoa eta xehetasun bereziak ezagutzeko aukera eman dit. 

2 Ardi esplotazioak zein ziren jakin ahal  izateko iturri  desberdinak erabili  dira:  Zegamako Udaletxean San 
Martin ferian parte hartzeko erabiltzen dena, 2003an Foru Aldundiak erroldatutako ardi esplotazioak, 2003an 
Partzuergora joateko baimena eskatu duten artzainen errolda, 2003ko Saneamendurako erabilitako errolda. 
2003ko zerrendak erabili dira 2004an hasi zelako lana.

3 Urzainquik 1990. urtean idatzitako liburuan Comunidades de Montes en Guipuzcoa: Las Parzonerías. Liburu honen 
edizio berria 2007an atera da.

4 Hau eginda zegoen. [ETNIKER EUSKALERRIA (Comité Interregional) (2000)] besteak beste.
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Prozesu honetan errealitate esanguratsuenetakoa zera da,  artzaintzak bizi duen 

egoera paradigmatiko5 aberatsean hiru eredu desberdin beha daitezkeela:

• Lege zaharreko artzaintza:  orain dela 100 urteko  artzaintzaren antzekoa 

esan daiteke, puntu batzuetan moldatua baina orokorrean garai batekoa. 

Orduko informazio idatzia eta gaur eredu honetako  artzainak kontatzen 

duena antzekoak dira. Artzainak hobeto bizi ahal izateko moldaketa batzuk 

egin ditu, baina  artzaintza estatikoa erakusten du.  Artzaintza modu hau 

azken  urratsak  ematen  ari  da,  baina  oraindik  artzaintzaren  antzina 

errealitatean  eta  oroimenean  bizi-bizirik  duten  artzainekin  topo  egin 

daiteke.

• Zubi egiten duen  artzaintza:  antzinako hainbat ohitura mantenduz gaur 

egungo  eskakizunari  aurre  egin  nahian  baina  erronka  guztiei  erantzun 

gabe.  Lege  zaharreko  eta  gaurko  artzaintzaren  arteko  oreka  mantendu 

nahian  baina  artzaintza mota  hau  praktikatzen  duten  artzainek 

etorkizunari begira zalantza asko dituzte.

• Etorkizunari  begira  dagoen  artzaintza:  enpresa  munduari  lotuta  dago. 

Eskulanetik edo artisautzatik zer edo zer galdua du eta beharrezkoak diren 

teknologietara, sanitate eta higiene eskakizunetara erabat moldatua. Gisa 

honetako artzainak gizarteak egiten dizkien eskakizunei erantzuteko prest 

daude. 

Edozein  aldaketak  beti  ekartzen  du  urduritasuna,  estutasuna.  Sentsazio  hau 

egindako inbertsioen ordainketak eragiten du gehienetan eta guztiz  berria  da 

artzainen artean. Lorpenek zainketa berezia behar dute, zalantzan jartzen delako 

5 “Paradigma” hitza erabiltzerakoan, Thomas Khuni erreferentzia egitea derrigorrezkoa iruditzen zait, berak 
proposatutako zientziaren filosofian lagungarria izan delako. Kuhnek hogeita bat zentzu baino (Khun 1971) 
gehiago eman dizkio kontzeptu honi: lorpen zientifikoa, mitoa, filosofia bat, testu edo lan klasiko bat, eredua 
edo  tradizioa,  eginkizun  zientifikoa,  analogia,  espekulazio  metafisiko  zuzena,  adibidea,  pertzepzioa  gida 
daitekeen oinarri antolatzailea, ikuspegi bat, estandarra....Azken finean, diziplina zientifiko bat definitzen 
duen praktika multzoa da. Beraren bidez jakingo da, helburua betetzeko, zer den aztertu eta behatu behar 
dena, zein galdera egin behar diren erantzunak jaso ahal izateko, nola antolatu behar den galdeketa hori eta 
nola interpretatu behar diren ondorioak.
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ateratzen diren etekinek behar dena baino gehiago balio ote duten eta honek 

berritu  den  emaitzaren  balorea  kuestionatu  egiten  du.  Artzaina,  batez  ere 

etorkizunari begira dagoen artzaina, paradigma batetik bestera dabil, gehienetan 

konturatu gabe,  dituen aurrerakuntzak onartuz  baina era  berean antzinakoen 

bizimoduaren  ezaugarrietara  begira,  eman  dituen  aurrera  pausoak  nork  bere 

eginez baina era berean zalantzak eta kezkak gainditu ezinik. 

Premisa hauetatik abiatuta, tesi honetan  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko 

artzaintzari buruzko analisi eta deskribapen etnografiko gaurkotua aurkezten da 

monografia  baten bidez.  Batzuetan “gaurkotu” hitza  eta  “artzaintza” elkarren 

kontrakoak  direla  dirudi,  gaur  egungo  gizartean  zabalduta  dagoen  irudia 

artzaintza bizibidea zaharkituarena delako. Kosta egiten da ulertzea artzaina ez 

dela iraganean bizi.  Baina  artzainek, globalizazioaren eraginez alde batetik eta 

tradizioa  eta  gaurkotasuna  nahasteko  duten  abiltasunagatik  bestetik, 

proposamen berriak ari dira luzatzen denontzat. Honekin  artzaintzari buruzko 

estereotipo  nagusia,  artzainaren  bakartasuna,  berekoikeria,  pena,  hautsi 

beharrean  dago  erakusten  dituzten  etekinek  denontzat  abantailak  direlako. 

Partzuergoko  artzaintzaren bizibidea historikoki ez da estatikoa izan baizik eta 

konfliktoz  eta  tirabiraz  osatutakoa.  Hauen  ebazpenak,  dinamikoa  eta 

errebindikatzailea bihurtu du. 

Kontraesana  ere  bai  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  artzaintza bizirik 

dagoelako  eta  ez  da,  askotan  pentsatu  ohi  den  moduan,  galzorian  dagoen 

bizibidea. Artzaintza mila urteko ogibidea bada ere, gai da egoera interpretatzeko 

eta berrikuntzak ezartzeko.  Moldaketa prozesu honetan murgilduta,  artzainak 

bateratzen  ditu  antzinako  jakinduria  eta  eskarmentua,  berritasuna  eta 

erabilgarritasuna. 

Esandakoa  frogatu  ahal  izateko,  derrigorrezkoa  da  artzaintza bizibidean 

murgilketa  sakona  egitea.  Hau  da,  ikerketa  espaziala  (espazioaren  erabilera) 
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abiapuntu  delarik,  ikerketa  funtzionalista  (ardiarekin  artzainek  egiten  dituen 

eginkizunak)  eta  ikerketa  estrukturala  (artzainen  erlazio  sozialak,  errituak, 

festak...)  lantzea.  Beraz,  artzaintzaren  edozein  paradigma  hartuta  ere,  hiru 

fenomeno  aztertu  behar  direla  kontsideratu  da:  espazioa,  ardia  eta  artzaina. 

Horiek dira artzaintzaren osagarriak. Fenomenoak desberdinak izanez bateratuta 

daude,  baina  hirurentzako  planteamendu  bakarra  egitea  nahasia  suertatuko 

litzatekeenez, banaka planteatu dira hurrengo eskema lanaren muina delarik:

Hau burutu ahal izateko, datuek jasotzeaz gain interpretazio trinkoaren beharra 

nabaria  da.  Interpretazio  trinkoa  diot,  Geertzen  ideiei  jarraituz,  horrela 

definitzen  duelako  berak  etnografia:  sistema  kulturalen  deskripzioa  eta 

interpretazioa  (Geertz  1990).  Edozein  fenomeno  lantzen  dela  ere,  egituren 

ugaritasuna ezaugarrietako bat da. Egitura hauek erantsita eta gainjarrita dauden 

estruktura kontzeptual konplexuak osatzen dituzte. Era berean irregularrak eta 

ez-esplizituak  izan  daitezke.  Etnografoak  aurre  egin  behar  dio  konplexutasun 

honi, nola edo hala informazioa hautemanez, ondoren esplikatu ahal izateko. 
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1. SARRERA

Hau ekintza guztietan egin beharreko zer edo zer da: elkarrizketetan, errituen 

behaketetan, ahaidetasun erlazioetan, txabolen erroldak egiterakoan....

Ikertu  dudan  taldea  eta  etnografia  lotzerakoan,  aproposa  suertatzen  da  Levi 

Straussek ematen duen definizioa. Berak dio etnografia giza talde berezi baten 

behaketan  eta  analisian  oinarritzen  dela.  Hauen  bizimodua  bakoiztasunean 

aztertu behar da, leialtasunaren errainu izateko (Levi Strauss, 1996). 

Aurrekoak  aztertuz,  “etnografia”  hitzari  antropologian  bi  zentzu  eman 

dakizkioke. Bata landa lanari dagokio, ikertutako pertsonekin mantentzen diren 

harremanei, datuak jasotzeko, sailkatzeko eta idazteko gaitasunei; ikerketa fasea 

adierazten du.  Bestea azken emaitza  idatziarekin erlazionatzen da,  ikertu den 

kultura  edo  gizarte  baten  deskripzio  zehatza,  liburu  moduan  aurkezten  den 

emaitza  zientifikoa  (Fernandez de  Larrinoa  2005:  69).  Etnografia,  beraz,  landa 

lana  izateaz  gain,  honen  emaitza  ere  bada,  kultura  bat  estudiatu  ondoren 

ateratzen den emaitza holistikoa. 

Azken  20  urte  hauetan idazki  etnografikoei  kritika  desberdinak  egin  zaizkie6. 

Hauek ikerketaren emaitzak, errealitate sozial batetik isolatuak, indarrik gabe eta 

esanahirik gabe, “errealitate”estatiko baten irudia ematearekin erlazionatu izan 

dira batez ere. Horrelako idatziei, datuz eta zerrenda luzez eginiko erregistro eta 

argazki estatiko hutsaren adierazleak izatea leporatu zaie.

Halaber,  kritikatu  izan  dira  etnografoaren  autoritatea  kuestionatu  egin 

daitekeelako, subjektibitateak askotan ez duelako gertakari sozialen balorazioen 

berri  ematen,  baizik  eta  fikzio  gisa  errealitatearen oroitzapenak eguneratzera 

mugatzen delako. 

6 Testu asko sortu dira eztabaida honen inguruan. Hauetako adibide batzuk: Lisón Tolosana, Carmelo (2000), 
Reynoso Carlosek (2003) Geertz Clifford eta Clifford James idatziak konpilatuz egin duena edo Fernandez de 
Larrinoa, Kepa (2005). Kontrakoak ere badaude, adibidez Etnografiaren defentsan ikus Bartolomé Miguel A. 
(2003).
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Beste oztopo batzuk ere egotzi zaizkie. Hauen artean adieraz daitezke estudiatu 

behar den taldearengana gerturatzeko prozesuan egoten diren zailtasunak edo 

hau saihesteko antropologoa ikertzen ari den taldean gehiegi murgiltzeak ekar 

ditzakeen  arriskuak.  Lehen  kasuan  antropologoak  espero  ez  zuen  harrizko 

gonbidatuaren  itxura  har  dezake,  ikertzen  ari  den  taldeak  inoiz  ez  duelako 

sentitu  antropologoaren beharra,  jakinduriaren transmisioa  egin  ahal  izateko. 

Bigarrenean,  objektibitatearen  eta  subjektibitatearen  arteko  nahasketa  itxura 

esentzialistak  dituen  erregistroak  jasotzera  eraman  dezake,  antropologoak 

informatzaile  onena  kontsideratzen  duen  pertsonaren  arazoak  planteatuz, 

orokorrenak kontutan izan gabe. Horrela sortu dira askotan eraikuntza kultural 

zaharrak,  aldatu  ezinak  nabarmentzea,  eguneko  dinamika  kultural  baten 

informazioa eman gabe.

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  artzaintzari  buruz  egin  den  ikerketan, 

ezaguera  etnografikoa  ez  da  antzinako  inbentario  deskriptiboaren  moduan 

baloratu bakarrik, baizik eta elkarrizketa kultural bat eraikitzeko baliogarria dela 

pentsatuz. Honetarako, estruktura guztiak barneratua dituen konplexutasuna eta 

dinamismoa kontuan izanez artzainari eman zaio ahotsa. Honen eragin zuzena 

artzain kultura  daramaten  pertsonek  sare  sozio-espazial  baten  barruan 

murgilduta daudela ulertzea da. Bertan, gizarteko arlo ekonomikoak, politikoak 

eta ideologikoak markatzen dituzten hainbat erlazio mugatu eta mugatzaileak 

burutzen dira. 

Deskripzio  etnografikoan,  artzainek  osatzen  duten  taldea  ez  da  modu  isolatu 

batean kontsideratu, baizik eta gizarte barruan dauden aldaketak eurentzat ere 

eragina  dutela  jakinez.  Adibidez,  gizartean  dagoen  higiene  eta  sanitatearen 

filosofia barneratua dute artzainek. 

Beraz, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzaintzaren ikerketa egiterakoan, 

argazki estatiko baten moduko talde baten irudia aurkezteari uko egin zaio; 
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datuz  eta  zerrenda  luzez  eginiko  erregistro  etnografiko  hutsaren  lerroarekin 

hautsi egin da. 

Honekin  ez  dut  esan  nahi  batzuetan  ez  direla  planteatuko  gai  iraunkorrak 

zerrenda  gisa,  adibidez,  ardiaren  izenak  edo  gaitzak,  baizik  eta  hauek  ere, 

errealitate  sozial  batean  murgilduta  dauden  elementuak  direnez,  ez  daudela 

hutsik, ez direla kaltegabeak baizik eta tira-bira eragileak izan daitezkeela. 

Argazki  estatikoa  ematen  duen  etnografiak  dekripzio  zehatzetara  mugatzen 

direla ezagutuz,  errealitatea beste modu batean planteatu da.  Hau da,  sistema 

ideologiko  baten  barnean  dauden  osagai  desberdinak  balorez  beteta 

kontsideratuko dira. Baloreak ez dira ikerlarien eraikuntzak edo estudiatu behar 

diren objektuak, baizik eta ezagutzaren irudia,  artzainak, agenteak, kultura bat 

bizi duen pertsonak ematen duen ikuspuntua.

Honetan datza ikerketa etnografiko hau. Helburutzat zera erakustea, Gipuzkoako 

eta  Arabako  artzaintza ez  dela  anakronismoa  bat.  Artzaintza etorkizunerako 

bidea eraikitzen ari den oraingo errealitateren parte da. 

Lanak helburu akademikoa izateaz gain komunitateari zabaltzeko aukera ematen 

du, kultura eta talde baten errealitate bizia erakutsi ahal izateko.  Printzipio hau 

bereganatzea  etnografiaren lorpen bat  da,  kolektibitatearen irudian  bizikide  diren 

hainbat  estereotipo  kaltegarri  ezjakintasunean  eraikitako  aurreikuspenetik  sortzen 

direlako. 

Tradizionalki antropologiaren ardatz nagusia “besteak” ikertzea izan da. Ikerketa 

honetan hau definitzea, nor ni, nor besteak, kokapen bikoitiko emaitza izan da. 

Alde batetik nire talde berekoak dira, askotan nire herrikoak, ezagunak, betidanik 

herri erlazioetan bistakoak, hainbat erritu, festa berdinak errespetatzen ditugu, 

baina aldi berean ezezagunak, desberdinak euren artzain mundua arrotza zelako 

niretzat.  Betidanik  ezagutu  ditut  ardiak  inguruko  mendietan  baina  ezezaguna  nuen 

neuregandik hain gertu eta hain urruti zegoen Partzuergoko artzainaren mundu ikuskera.
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Kontutan  nituen  antropologo  batzuek  argi  utzi  dutela  arriskutsua  zela 

norberaren  kulturako  zati  bat  ikertzea.  Manuel  Gutierrez  Estevezek,  2003 

Rodríguez  Cuevasek  egindako  elkarrizketan  dio,  norberaren  komunitatea 

estudiatzeak edozein ikerketatan behar den tentsio  intelektual  eskasagora eta 

produkzio txikiagora eraman gaitzakeela, hainbat ezagutzaren jakinaren gainean 

gaudelako (Rodríguez Cuevas 2003).

Egia  da  tentsio  intelektual  handiagoaren  eta  produktiboaren  beharra 

aberasgarriena  dela  oso  bestelako  kulturak  ikertzerakoan.  Gainera,  bigarren 

sozializazio bat bizi izateak, beste kultura batekin talka egiteak, objektibotasunak 

edo urrutiko  begiradak  gure  kulturarekin  kontrastatzeko  aukera  ematen  dute 

pentsaera berriak sortuz. 

Baina hau posibilitate bat besterik ez da, antropologo batzuek defendatzen duen 

posibilitatea.  Baina  beste  batzuek  norberaren  komunitatean  ikerketa 

antropologikoa  egitea  ere  defendatzen  dute,  Barandiaranek  adibidez, 

urrutiratzeak objektibitatearen eta  zehaztasun zientifikoaren berma ote  diren 

kuestionatuz.

Angera Argilagak ikerketa etnografikoa egiterakoan, parte-hartze mailari buruz 

esaten  du  mugimendu  askatasun  gehiago  duela  behatzaileak  estudiatzen  den 

taldekoa denean, bere taldeko pertsonekin maila berean erlaziona daitekeelako, 

kanpotik  behatzen duenari,  portaera  batzuen esanahiak,  zati  baten behintzat, 

ihes  egiten diola.  Baina behatzailea taldekoa denean,  sartzeko aukera gehiago 

ditu eta informazio kantitate gehiago bermatzen da. 

Honez  gain,  itxaroten  dena  murriztu  egin  badaiteke  ere,  behatzailearen 

erreaktibitatea  ere  gutxitu  egiten  da.  Honek  ahalbidetzen  du 

informatzailearengana  errazago  hurbiltzea,  ikerketa  bideragarria  eginez 

(Anguera Argilaga 1995:77). 
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Taldea  ezaguna  izateak  ere,  bigarren  sozializazioaren  antza  hartzen  duen 

prozesua,  batzuetan  mingotsa  izan  daitekeena,  aurrez-aurre  ipintzea  ere 

saihesten du.  Honekin itzulpen kulturalaren arazoak murriztu egiten dira  eta 

hasieratik taldeko kodeak maneiatzea errazagoa suertatzen da. Honek oztopo bat 

du: zaila da landa lana bukatutzat ematea,  beti  ari  zarelako informazio berria 

biltzen. Era berean, lekualdaketa morala mantentzen du eta lekualdaketa fisikoa 

ekidin.  Orokorrean,  nire  ustez,  ikerketaren  baldintzak  urrutiko  “besteak” 

ikertzerakoan  baino  onuragarriagoak  dira  egoera  honetan.  Gainera,  horrela 

etnografiatik abiatuta berdintasunaren diferentzia ezagutarazten lagun daiteke.

“Besteak”  artzainak  kontsideratuz,  informatzaileen  bila  hasi  eta  berehala 

konturatu  nintzen  hauek  ez  zirela  informatzaileak  baizik  eta  solaskide 

formatzaileak,  beren  gizartea  interpretatzeko  zentzuak  ikerlariari  unibertso 

mental  desberdinak  sortarazten  dizkiolako  (Lison  Tolosana  2000:25).  Beraz, 

informatzailea solaskide formatzaile  bihurtu da.  Honekin ez da  izen berri  bat 

jarri  nahi,  baizik  eta  erlazio  sozial  desberdin  baten  berri  eman,  edozein 

gizartetan  badaudelako  jakintsu  batzuk  ingurukoek  baino  ezaguera  gehiago 

dituztenak gai  ezagun baten buruz,  bere estatus  eta gizartean duen posizioak 

horrela adierazten ez badute ere (Bartolomé 2003). Hau lagungarria da, hautsi 

egiten  delako  besteen  bitartekari  hutsa  izatea,  ulermena  eta  elkarrizketa, 

estatismo eta gutxiestearen gainean jarriz.

Talde baten ezaguera izateko beharrezkoa da historiaz baliatzea, ahozkoak eta 

idatzizkoak  erabiliz.  Sahlinsek,  historiaren  testuinguru  modernoaren 

proposamenean,  objektu  antropologikoa  ezagutu  ahal  izateko  denboran zehar 

aldaketekin eraikitako etnografiari  buruz hitz  egiten du:  etnografia  historikoa 

(Sahlins 1988). 

Etnografia historikoa kapitulu guztietan planteatu da, historiako testuingurua eta 

bertako  jendeak  egoeraren  aurrean  eman  duen  erantzunen  arteko  erlazio 
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zuzenean  dagoelako.  Hau  oinarritzat  hartuta,  artzainek  norberaren  sistema 

eraiki dute handiago baten barruan. 

Puntu  historiko  hauek  dimentsio  desberdinak  eta  testuinguruko  aldaketak 

momentuko  orden  kulturalean  duen  eragina  erakusten  dituzte.  Dimentsio 

desberdinen  artean  biologikoa,  psikosoziala  eta  kulturala  kontsideratu  dira. 

Gainera, denboran zehar aldatzen diren egoerei eman zaien erantzunen berri ere 

ematen  dute.  Era  honetan,  gizarteak  bizi  duen  momentuan,  historiak  eta 

kulturak derrigorrezko eragina dute espazioan eta norberarengan.

Historia  hori  ikasteko  derrigorrezkoa  da  garai  bakoitzean  gizarte  bateko 

errealitate kulturala eratu duten ezaugarriak presente izatea (Eliade, 1978:96).  

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan sorreratik egon den errealitate historiko-

kulturala marko erreferentzial bihurtzen da, Partzuergoa oinarri kultural batean 

eraikita dagoelako (Urzainqui 1990:16).

Honekin guztiarekin, Martinez Montoyak dioen bezala, gaur egungo antropologia 

sozio-kulturalaren  (etnologiaren)  aurreikuspen  metodologiko  garrantzitsuene-

tako bat mantendu nahi da: kulturaren ulermena (Martinez Montoya 1998a:7). 

Horretarako,  beharrezkoa  da  bertan  azaltzen  diren  sinboloen  eta  hauek 

dakartzaten erlazio sozialen azalpena modu holistikoan, gaur egungo lokalizazioa 

eta globalizazioa kontutan izanez.

Adierazi  nahi  dena  honakoa  da,  bertako  kultura  deszifratu  ahal  izateko  giza 

errealitateak  izan  beharko  direla  kontutan,  zera  jakinez,  giza  talde  bat, 

artzainarena  zehazki,  naturara  gerturatzen  denean,  erregulatu,  arautu  eta 

etekinak  ateratzen  dizkiola  alde  batetik,  baina  hau  guztia  era  sinbolikoan 

espresatzen dela. 

Kultura  kontzeptua  antropologian  betidanik  izan  da  eztabaidatuenetakoa  eta 

erabilienetakoa. Antropologia sozio-kulturalak,  kultura eztabaidaren gailurrean 

jarri  du,  hasierako  kontzeptu  orokorretik  gaur  egungo  teoria  antropologiko 
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desberdinetara bide zabala eginez.  Era laburrean komentatuko dut nondik nora 

bideratuko den kontzeptu hau,  Gipuzkoako eta  Arabako Partzuergoan sortzen 

den artzain unibertso txikiaren kultura definitu ahal izateko.

Tylorrek 1871. urtean kulturaren definizioa eman zuen: kultura edo zibilizazioa, 

zentzu etnografiko zabalean, gizakiak, gizarte baten barnean, gordetzen dituen 

ezaguerak, sinesmenak, artea, morala, zuzenbidea, usadioak eta edozein ohitura 

eta gaitasun konplexua da (Tylor  1976).  Ordutik  kulturaren eztabaida dudarik 

gabe bizi-bizirik dago eta kontzeptuak ibilera historiko latza izan du .

Batzuetan kulturaren kontzeptua ez da batere argitzailea  baizik eta momentu 

ezegonkor  batean  aurkitzen  da.  Alarma  oihuak  ere  nabariak  dira,  batez  ere 

kultura  osotasun  batean  hartzen  denean  edo  gizarte  talde  baten  ezaugarri 

bereizgarriak  huts-hutsik  adierazten  direnean.  Alerta  hauek,  kultura-testu-

moduan  korronte  antropologikoa  lantzen  denetik,  eboluzionismoaren, 

difusionismoaren, funtzionalismoaren, ekologia kulturalaren soinean aplikatzen 

dira (Ramirez 2005).

Kultura  ikertzerakoan,  egin diren hainbat  saiakera gizartearen estrukturei  eta 

aldaketei erantzuna eman nahian egin dira. Hiru tendentzia desberdin azpimarra 

daitezke.  Bata  muturreko  sinkronismoa,  Britainiako  eskola  estruktural-

funtzionalistak  markatzen  duena;  bigarrena,  lehen  antropologia  marxistak 

adierazi  zuen  gizarte  aldaketaren  teoria  aldebakarreko  determinismo 

ekonomiko-estrukturala; hirugarrena, iparramerikar antropologoak garatu duen 

kultura  kontzeptua,  gizarte  bateko  kideek  partekatzen  dituzten  balore  eta 

pentsatzeko eren multzoa (Fernandez de Larrinoa 2005:87).

Definizio zehatza lortu ahal izateko, denek argumentu desberdinak planteatzen 

dituzte,  batzuetan argi  eta  beste  batzuetan garatzen dituzten analisi  berezien 

bidez, Tylorrek planteatu zuen definizio orokorra ordezkatu nahian. 
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Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  oinarri  kulturalak  bat  datoz  Geertzek 

proposatzen  duen  kulturaren  definizioarekin:  historikoki  transmititutako 

esanahiak,  era  sinbolikoan  heredatutako  eta  adierazitako  kontzepzio  sistema 

(Geertzez 1988). Esanahi hauen bidez, komunikatu eta bizitzaren ezaguera garatu 

eta betikotu egiten da hainbat sinboloren bidez: ermitak, prozesioak, erromeriak, 

errogatibak,  feriak…  Oraingo  historiaren  sinboloak  ematen  badute  ere, 

prehistoriaren adiera dute (Martínez Montoya 1998a: 192). 

Baina  Geertzek  definizio  bat  eman  aurretik,  kultura  kontzeptuaren  inguruan 

sortu den nahaspila argitzeko Kluckokhohnen adierazpenak hartzen ditu oinarri, 

honen Mirror for Man liburukoak (Geertz 1997:47 Kluckokhohn adieraziz). Liburu 

honetako sarreran hogeita zazpi  definizio desberdin ematen dituela dio:  herri 

baten  bizi  osoa;  talde  bateko  gizaki  bakoitzak  talde  horretatik  hartzen  duen 

herentzia;  pentsatzeko,  sentitzeko  eta  sinesteko  era;  portaeraren  abstrakzioa; 

giza  talde  baten  jarduerari  buruz  antropologoek  ematen  duten  teoria  bat; 

ikasitako guztien biltegia; behin eta berriz errepikatzen diren arazoen aurrean 

norabide  multzo  estandarizatua;  ikasitako  portaera;  portaera  normatiboki 

erregulatzeko  mekanismoa;  teknika  multzo  bat,  ingurugiroari  eta  pertsonei 

moldatu  ahal  izateko;  historiaren  zergatia;  eta  beste  batzuk  ere  egiten  ditu, 

ardatza, mapa, azterketa xehe-xehea...

Orokorrean esan daiteke kultura arau,  balore,  sentimendu, rol,  portaera eredu 

konbinaketa,  jarrera,  itxaropenak,  esanahiak  eta  abar  kontsidera  dela.  Horiek 

guztiak gizartean murgilduta dauden ezaugarriak dira. 

Geertzek duen ikuspunturekin batera,  beste  hiru kategoria analitiko ere aurki 

daitezke  gaur  egungo  antropologian.  Hauek  azken  bi  edo  hiru  hamarkadetan 

antropologia  kultural  barnean  araketa  etnografikoan  eta  ikerketa  teorikoan 

gailendu egin  dira.  Marshall  Sahlinsek  proposatzen duen  “transformazioa”rena, 

Pierre  Bordieuk  defendatzen  duen  “habitus”arena  eta  Anthony  Giddensek 
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planteatzen duen “estrukturazioa”rena (Fernandez de Larrinoa, 2005:91-92). 

M.  Sahlinsek  planteatzen  duen  argumentu  teorikoan  ez  du  orain  arte  bezala 

erakusten  prozesu  historikoek  estrukturak  sortarazten  dituztela,  baizik  eta 

berarentzat,  historia  kulturalki  antolatuta  dagoen  gertaera-segida  da  (Sahlins 

1988).  Beraz,  giza-agentziak  praktikara  eramaten  dituzten  garaiko  ezaguera 

kulturalak eta  kognitiboek transformazioa  eragiten  dutelako,  giza  estrukturak 

denboran zehar aldatu egiten dira (Fernandez de Larrinoa 2005:91-92). 

Perspektiba honek ikuspegi materialistari eta arrazionalistari kritika egiten dio, 

giza-historiko  prozesuak  gorpuz  daitezen  gizarte  batean  ezaugarriak  diren 

estruktura  kulturalak  ikertzea  komenigarria  dela  dielako.  Horrela,  fenomeno 

bakoitza, gertatzen den aldaketa bakoitza, estruktura gisa defini daiteke, unitate 

globala, beste unitate global handiago batean murgildua, baina aldi berean eten 

gabeko elkarreragintzan. 

Horrelako pentsaera batean, kulturaren aldaketak gainbegiratzerakoan, ezin dira 

artzainen unibertso txiki honen aldaketetan zergatia eta ondorioa bereiztu, ez 

dago  abiapuntu  bat;  ezta  helmuga  bat  ere,  dena  aldakorra  da,  mugimendu 

jarraikor batean. Edozein prozesu ezin da geratu bere unibertso txikian, baizik 

eta mundura irekitzen da eta bertan eragina du.

Aurreko suposizioa bezalaxe, Pierre Bordieuk proposatutako “Habitus”7 ekarpena 

ere garrantzitsua izango da gaur egungo antropologian. Berak proposatzen duena 

honakoa  da:  “Habitus” kontzeptua,  giza-talde  desberdinak  kulturarekin  duen 

erlazioari  deitzen zaio.  Honekin,  estruktura kulturalak eta aldaketa  sozialaren 

erlazioak aztertzerakoan, pertzepzio analisiak eta bakoitzaren ekintzak bereizten 

dira.

7 “Habitus” kontzeptua Pierre Bordiuek ezagutarazi  badu ere,  Giza  zientziaren hiztegiaren arabera  [GINER, 
Salvador;  LAMO de ESPINOSA,  Emilio;  TORRES,  Cristobal  (Editores)  (1998)] ez  da berak asmatutako hitza 
baizik eta Aristoteleseraino joan behar dugu honen jatorriaren bila. Habitus, Aquinok eta Boeciok egindako, 
Hexis hitzaren latinezko itzulpena da. Hitz hau ekintzak eta potentzia, kanpoko eta barrukoaren deskripzioak 
egiteko  baliogarriak  ziren.  Hiztegiak  dienez,  Durkheimek,  Maussek  edo  Weberek  ere  erabiltzen  dute, 
definitzeko eta teorizatu gabe.
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“Habitus”en definizioa ematerakoan Bordieuk dio “habitus” besterenganagarri eta 

iraungarri diren disposizio sistema dela. Bertan esperientzia guztiak integratzen 

dira  eta ekintzen ardatz estrukturatzaile gisa funtzionatzen du momentu oro 

berak sortzen dituen abaguneetan edo gertakarietan (Bourdieu 1972:178).

Hau  oinarritzat  hartuta,  esan  dezakegu  Bordieurentzat  “habitus”a  gizartean 

estrukturatua dagoen eskema sortzaile multzoa dela. Bertan jardunez, gizakiek 

bakoitzaren historian zehar eratu den munduaren ikuspegia lortzen dute. Hau 

giza  estrukturan,  erlazioetan,  norbera  giza  agentea  egin  den  arloan  bereziki, 

barneratzailea da. Era berean, estrukturatua den eskema multzoa estrukturante 

bihurtzen da,  agentearen pentsaerak,  pertzepzioak eta ekintzak bere eraginez 

sortzen direlako.

Hirugarren  kategoria  analitikoa  Anthonny  Giddensek  planteatzen  duena  da, 

estrukturazioarena,  alegia.  Teoria  honetan  berak  dio  gizakien  eta  inguruko 

egoeraren erlazioa ulertu behar dela. Gizartea aurrera eramaten diren ekintzaz 

eta  praktikaz  osatua  dago,  baina,  era  berean,  instituzio  handiarenak 

erreproduzitzen ditu.  Kultura,  Guiddensen ustez,  gizarte kontzeptutik bereiztu 

behar  da  baita  bien  artean  erlazio  estua  egonez  ere.  Gizartea  gizabanakoak 

erlazionatzen dituen sistema da, batzuetan handia eta besteetan txikiagoa. Baina 

ezin da kultura  gizarterik  gabe bizi  eta  ezin da gizarterik  egon kultura  gabe. 

Kulturak ematen digu gizatiar izaera (Giddens 1995).

Sistema denez, giza-sistema, bere teoriaren arabera, denbora eta espazio batean 

eratu  behar  da  eta  horretarako  “locale”  hitza  lantzen  du  giza  interakzioak 

ematen  diren  testuinguruak  mugatzeko.  Hauek,  interakzioak  denbora-leku 

zehatz batean gizartean egiten diren praktikak izango dira.

Estrukturazioren teorian  gizabanakoa eragile  edo  agente  aktibotzat  jotzen da, 

ezaguera  batzuk  eta  hainbat  egoera  desberdin  aurrean  erantzuteko  gaitasuna 

dituena. Beraz,  estruktura-agentzia binomioa lantzen du estruktura denboran-
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lekuan dagoen arau egonkorra dela kontsideratuz. Agentzia, sistema erakartzen 

duen  arau  sortzailea  da,  praktika  sozialak  aurrera  eramaten  dituena  eta 

estrukturaren propietatearen hartzaile (Giddens, A. 1995).

Artzainen bizitza aldatzen ari da, azken 20 urteetan aurreko 200etan baino askoz 

ere  gehiago  aldatu  da.  Aldaketak  desoreka  dakar  eta  fenomeno  korapilatsu 

berrien sortzaile bihurtzen ari  dira, batez ere,  etekinak mundura irekitzen ari 

direlako,  elkarrenganako  aldibereko  fenomenoa  dela  erakutsiz.  Artzaintzak, 

prozesu  historiko  baten  gertaera  segida  izanez,  estruktura  bat  osatzen  du, 

moldaketa  egiten  ari  den  estruktura  momentu  oroko  egoera  interpretatu 

ondoren. 

Artzainak,  hasieran  biziraupenean  oinarritua  eta  ondoren  ekonomia 

produktibista batean, zuen mundu txikia ireki du eta honen bidez artzaintza zer 

zen  eta  zer  den  erakusten  du.  Beraz,  artzaintzaren  historian  behatzeaz  gain, 

kultura orainaldi etnografiko batetik, aztertu da. Historikoki ikasitako esanahiak, 

heredatutako kontzepzio sistemak ematen dio  artzain bakoitzari duen berezko 

mundu-ikuskera eta erabakiak hartzeko bideak zabaltzen dizkio.

Artzainak,  dinamika  baten  eragilea  den  giza-agentea,  historiak  eman  dizkion 

errekurtsoak eta gaitasunak metatu ditu. Horiek etorkizuna bideratu dute. Honi 

aurre egin ahal izateko izaera guztia erabiltzen du, dituen errekurtso pertsonalak 

eta materialak potentzial bilakatuz. Liskarrak, konfliktoak eta erronkak, adibidez 

gaztaren inguruan, arkumearen salmentekin, txabolen egiturekin..., bere onerako 

kanalizatzen  ari  da  arau  berriak  ezarriz,  denborak-lekuak  osatzen  duen 

binomioan estrukturatzaileak diren egoera berriei erantzun harmonikoak eman 

nahian. Horrela berak eratzen duen eredu dinamikoak eta inguruarekin dituen 

elkarrenganako erlazioak artzaintzaren izaera osotasunean definitzen dute. 

Artzaintzaren  osotasuna  ulertzeko,  espazioa,  ardia,  artzaina,  fenomenoak 

elkarreraginean  ikusi  dira  sistema  baten  baitan  daudelako.  Argi  dago,  beraz, 
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artzaina-ardia binomioari inguruak ematen diola aukera objektiboa  artzaintzak 

behar  duen  errealitatea  bizi  ahal  izateko.  Baina,  era  berean,  ardia-espazioa 

binomioari artzainek ematen diote subjektibitatea, errealitateari edukia emanez, 

lekuak  sortarazten  dizkien  sentimenduen,  emozioen,  sinesmenen,  gustuen... 

bidez. 

Hau  ikusi  ahal  izateko,  artzaintza osotasunean  begiratu  behar  dugu,  ezin 

bananduzko  osotasun  gisa,  zati  txikien  batuketa  baino  gehiago,  zati  guztiak 

elkarreraginean. Inguru bakoitzean,  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan ere 

horrela  gertatzen  da,  era  berezi  batean  garatzen  da,  aurreko  estrukturak, 

historikoki  heredatutako  esanahiak  eta  adierazitako  kontzepzio  sistema 

dituelako. 

Artzainak  inguruaren  eragina  onartzen du  eta  bien  artean  sortzen dute  gaur 

egungo  egoera  eta  garapena.  Prozesua  arin-arin  badoa  ere,  luze  joango  da, 

sortzen ari diren hainbat arazo aukera bilakatu behar dira arrakastatsuak bihur 

daitezen.  Hemengo  artzainek  badituzte  potentzialitateak  hau  lortzeko.  Hauek 

duten historiatik datoz, hau ez delako inoiz estatikoa izan baizik eta dinamikoa 

eta errebindikatzailea. 

Etnografia, historia eta kultura kontuan izanez, monografia honen ondorioa, ez 

da egia absoluto bat planteatzea, baizik eta ispilu baten moduan, errealitataren 

errainua  izatea,  ez  errealitate  bera  baizik  eta  Gipuzkoako  eta  Arabako 

Partzuergoko  artzaintzaren  irudiaren  errepresentazioa.  Honekin  aurrekoak 

egindako  artzaintzari buruzko lanen jarraipena egiten da, ez orain arte bezala 

antzinako zer edo zer bezala planteatuz, baizik eta historiatik datorren egungo 

artzaintza ulertuz,  gertaerak ezagutuz,  batzuetan kritikatuz eta,  gaur egungoa 

birpentsatu ondoren, etorkizuna zein den irudikatuz, hau dena errealitatearen 

ikuspuntu  zabalak  behatuz  eta  datozen  aukera  pluralen  ikuspuntu  zabalak 

onartuz.
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Baina  hau  ez  litzateke  posible  izango,  aurrez  egindako  lanen  emaitzak  hor 

egongo  ez  balira.  Hauek  aztertzeko,  Euskal  Herrian  nekazaritza  eta  landa 

inguruan egin ohi diren antropologiako tendentziei aipamen bat egitea komeni 

da, ondoren artzaingoari garrantzi berezia emanez. 

Euskal  Herriko  Antropologiaren  baitan  egindako  nekazaritza  eta  landa  lanak, 

muturrekoak  direla  esan  daiteke,  alde  batetik  hiper-etnografia  edo  sobre-

enpirismoa egiten dutenak eta bestetik hiper-filosofia edo sobre-interpretazioa 

(Fernandez de Larrinoa 1996:17). 

Lehenengo taldeari dagokionez, helburu nagusi bat dute: nekazaritza eta landa 

inguruko  atlas  bat  burutzea.  Informazioa,  inkesta8 luze  eta  zabal  batean 

oinarrituz,  lekuko  ikerlariek  burutzen  dute,  ordezkari  kontsideratzen  diren 

informatzaile  batzuengana joz.  Horrelako antropologia  egiterakoan nabaritzen 

den hutsunetako bat  zera  da,  emaitza ez dela errealitate  sozial  bat  baizik eta 

mugagabeko iraganaldiaren irudi estatikoa.

Bigarrenei  dagokienez,  egindako  ikerketetan  euren  esfortzua,  euskal  kultura 

osatzen  duten  parametro  enigmatikoen  edo  kultura  baten  mundu-ikuskera 

ezagutzeko oinarrien bila ibiltzean datza. Hau ere arriskutsua izan daiteke, ezin 

delako  kultura  baten  barnean  kategoria  sistema  onartu,  gizarte  bateko 

antolakuntza,  kultura  oinarritzat  duen  gizarte  ekintzaz  osatuta  dagoen 

testuinguru sistema delako. 

Euskal Herrian  artzaintzari buruz egindako lanak lehen taldean koka daitezke, 

batez  ere  antzinako  bizibide  baten  berri  eman  dutelako.  Hauen  hasiera 

artzaintzarekin erlazionatutako arrastoak aurkitzearekin erlazionatzen dut. Beti 

entzun  ohi  dugu  Euskal  Herrian,  artzaintza  profesio  zaharrena  dela  eta 

historiaurrean  daukala  sorrera.  Baieztapen  hau  demostratuta  dago  eraikin 

megalitikoak  horrela  erakusten  dutelako.  Hala  ziurtatzen  da  behintzat  J.M. 

8 Inkesta Barandiaran adibidez. 
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Barandiaranek  esaten  duenean  goian,  mendietan  egoten  zela  artzainen 

bizimodua. Behera jaisteko arrazoi bakarra mendiko eguraldi txarra zen, elurra 

sarri eta bazkarik ez, lur gozoagoetara, herrietakoetara, gehienetan kosta aldera 

larre bila joatea beharrezkoa zen (Barandiaran J.M. 1927).  Artzaina menditarra 

zen, mendia euren bizilekua izanez, herrira halabeharrez jaisten zen.  Artzainak 

mendikoak zirenez bertan zituzten hilobiak, megalitoak kontsideratzen direnak9. 

Baina artzainekin erlazionatutako lan teorikoak espresuki XX. mendeko bigarren 

hamarkadan  koka  daitezke  orduan  egin  zirelako  artzaintzari  buruzko  lehen 

aipameneko  lanak.  Hauek  ildo  desberdinetatik  joan  dira.  Alde  batetik 

egunkarietan azaltzen ziren erreferentziak daude10; bestetik artzaintza ikertzeko 

planteatu  ziren  lehen  inkesta  etnografikoak  Jose  de  Aguirreren11 eskutik; 

Barandiaranek ere 1927an egin artzain guneen berri eman zuen.

Baina dudarik gabe  artzain biziaren berri zabaltzeko 1955-1956. urteetan eman 

zen  pauso  garrantzitsuenetakoa,  orduan  Aranzadiko  Etnologia  Mintegitik  bi 

liburuki atera zirelako “Vida Pastoril en el País Vasco” eta “Vida Pastoril y agrícola en  

el  País  Vasco”, Anuario  de  Eusko  Folklore  barnean.  Bertan  hainbat  artikulu 

desberdin  daude  honako  asmoa  jarraituz:  euskaldunen  kultura  tradizionalen 

ikerketa  sistematikoa  hasi,  geografia  zabalean  herri  bizimodua  jasotzen  duen 

9 Lehenengo aipamenak ARANZADI de, Telesforo; BARANDIARÁN de, José Miguel; EGUREN de, Enrique  (1919). 
Aipatutako liburuez gain badaude beste hainbat erreferentzia monumentu megalitikoekin erlazionatutakoak. 
Garrantzitsuenetakoak:
• Altuna, J. Mariezkurrena, K; Armendáriz, A; del Barrio, L; Ugalde, T; Peñalver, J. (1982). 
• Oihan  S.L.  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoa  Orokorraren  Inbentarioan  6.planoan,  “Arrasto  arkeologikoen 

planoa”.
http://www.euskadi.net/zentroa/monumentos/indice_e.htm  helbide  elektronikoan  aurki  daitezke 
Aizkorriko megalito-gunea eta Altzaniako megalito-gunea besteak beste.

10 Begiratu Argia Urtekarian: 1923ko Ilbeltzaren 14an. “Artzaintza izenak” artikuluan izendatzen dira ardien 
hainbat gaixotasun, ardiek ematen dituzten etekinen izenak , artzainek langintzarako erabiltzen dituzten 
tresnak, txabolak egiteko beharrezko materialak....; 1923 Otsailaren 4an eta 25ean“Artzaien anaitasuna” eta 
“Artzainak nola bizi diran” artikuluetan Aralarko artzainen arteko erlazio sozialen apunte batzuk daude; 
1923ko; Euzkadi egunkarian 1932-01-16 “Artzain gedarra” izenburuko artikuluan Gorbeako artzainen berri 
ematen du. Artikulu hauez gain 1897 ondoren hainbat bertso, ipuin eta olerki aurki daitezke artzainekin 
erlazionatuak. Adibidez Ibaizabal  Egunkarian 1898an Iturriagaren “Artzai eta ardiak bertsoak”; Euskaldun 
Ona  egunkarian  1906-02-23  eta  1906-05-11an  “Artzai  dohatsua”eta  “Artzaia  eta  bere  gazna”  bertso 
anonimoak; Argia egunkarian 1923-12-09an “Artzai txabola” izena duen poema besteak bete.

11 Inkesta etnografikoak “Las artes de lana entre los pastores” “La industria quesera entre los pastores” “El 
cuidado  de  los  rebaños”,  Jose  de  Aguirrek  XX.  mendeko  20.  hamarkadan  planteatutako  galdeketa  dira. 
Gasteizko Fundación Sancho el Sabion eskuragarriak.
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ekintzak bilduz. Liburuki hauen barnean badaude artikulu batzuk Gipuzkoako eta 

Arabako  Partzuergoari  buruzkoak  edo  bertako  artzaintzarekin  erlazionatuak 

(Goñi 1955, 1956; Zumalde 1955; Ezcurdia eta Lasa 1955).

Hemendik  aurrera,  Euskal  Herriko  artzaintzari  buruzko  lanen  artean  Fermin 

Leizaolak eginikoak azpimarratu behar dira,  artzaintzarekin erlazionatutakoak 

1976. urtean Euskal Antropologiaren III astea ospatu ondoren. Bertan Julio  Caro 

Barojak, José Ignazio Lasak edo Leizaolak artzaintzari buruzko informazioa eman 

zuten  baina  batez  ere  interesgarria  da  transhumantzia edo  artzain teknika 

desberdinari  buruz  sortu  zen  eztabaida.  Hortik  aurrera  eman  ziren  argitara 

Fermin  Leizaolak  artzaintzari  buruz  egindako  monografiak.  Garai  honetakoa, 

70.hamarkadakoa da,  “Euskalerriko  artzaiak”  monografikoa.  Bertan Euskal  Herri 

osoko  artzaintzaren berri ematen du era orokorrean, noizbehinka erreferentzia 

historikoren  bat  erantsiz.  Liburuan  artzaintzaren  antzinako  orokortasunak 

ematen dira eta Partzuergoko Artzaintzari dagokionez, Informatzaile bi daude,  

Oltzeko artzainak ziren Agapito Oiarbide (1886-1974) eta Dominika Arrizabalaga 

(1915).

Fermin  Leizaolak  artzaintzari  eginiko  gerturatzeek  jarraitu  egin  dute12,  baina 

komenigarria da aipatzea 1999an idatzi zuen Gipuzkoako artzantza, monografikoa. 

Gaia, aurrekoekin konparatuz, lokalizatu egiten da baina, nire ustez, iraganaren 

irudia  gaurkoratzea  artzaintzari  lekukotasuna  zehatz  bat  eman  gabe  ez  da 

nahikoa,  espazioak  garrantzi  handia  izan  duelako  bere  garapenean.  Ez  dira 

berdinak,  Partzuergoan  bertan,  Urbia eta  Oltzeko  artzaintza edo  Altzaniako 

artzaintza;  antzekoak  bai,  baina  artzainaren  bizibide  desberdinak  garapen 

desberdina  darama  berarekin:  Urbian  artzainak  uda  osoa  bertan  egiten  du, 

Altzanian aldiz, mendira eta herrira dabil, artzaintza batzuetan baserriko lanekin 

partekatuz. 

12 Ikusi bibliografia
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Euskal Artzaintza orokorrean lantzen duen azken liburua ETNIKER taldeak (2000) 

ateratako Atlas Etnográfico de Vasconia. Ganadería y Pastoreo en Vasconia  da. Bertan 

hiper-etnografiak  dituen  ezaugarriak  nabarmenak  dira.  Adibidez,  liburuaren 

hasierako lehengo hitzak hauek dira:  “Hona hemen antzinakoak gogora dakartzan  

liburua”;  Aizkorriko  berriak  jasotzeko  erabili  diren  informatzaileek,  hiru  izan 

dira,  Zeraingoak  eta  gazteena  1916.  urtean  jaiotakoa.  Proiektu  hau  zaila  eta 

zabala  izanez,  mugak  ere  baditu  batez  ere  material  etnografikoen  bilkura 

sistematikoak  egitea,  dinamika  errazten  duen  prozeduraren  gainetik  jartzen 

duelako.

Monografiak  ez  badira  ere,  artzaintzari  buruzko  kapitulu  desberdinak  ere 

badaude.  Euskal  Antropologiako  lanetan  artzaintzari  dagokionez, 

interesgarrienetakoa  Sandra  Ottek  (1994)  idatzitako  Artzain-  Komunitate 

Euskalduna  (Bortuko  Ingurua).  Etnografia   honetan  Zuberoko  Santa-Graziko 

perspektiba  holistikoa  emateaz  gain,  gizartearen  izaera,  arauak  eta  sinboloak 

sinbiosi  harmoniko  batean  planteatzen  ditu.  Artzaintzari  dagokionez,  IV 

kapituluan, udan artalde desberdinak zaintzeko edo gaztak egiteko ematen diren 

elkarkidetzak planteatzen dira, antropologia moderno baten errainu izanez. 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoari  dagokionez,  adierazgarria  Asunción 

Urzainkik (1990)  Comunidades de Montes en Gipuzkoa:  Las Parzonerías liburuan, V. 

kapituluan  artzaintza lantzen  du.  Honen  ikuspuntua,  ez  da  etnografiko  edo 

antropologikoa  baizik  eta  Partzuergoko  artzaintzari  buruzko  informazioa  eta 

aurrerako  hizpide  batzuk  ematen  baditu  ere,  hau  datu  estatistikoz  eta 

geografikoz osatua dago nagusiki. 

Ohargarria  ere  bai  Partzuergoko  Urbian  eta  Oltzen  Aizpuruk  (1991)  egindako 

artzaintzari  buruzko lana.  Entzundakoa oinarri  duen monografia  laburra bada 

ere,  espazioaren  erabilerari  buruzko  grafiko  interesgarriak  kaleratzen  dira. 

Bertan artzainek erabiltzen dituzten eginkizun batzuei ematen zaie garrantzia , 
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eta ez hainbeste artzainak dituen erlazio sozialei edo ardiarekiko kontsiderazioei.

Azken  aipamena  Mª  Isabel  eta  Lierni  Elorzak  (2006)  Juan  Mari  Apaolazarekin 

(2006) batera “Zegama  Urbia eta Aizkorriko Artzaintza” izenburua duen liburua. Hau 

tesi  honen  lehen  urratsa  emateko  baliagarria  izan  da.  Liburuaren  aitzakian, 

Zegamako  Udalaren  babespean  egin  zen  datu  bilketa.  Hasieran  Barandiaran 

inkesta  oinarritzat  hartu  bazen  ere,  parte  hartuzko  behaketa  eginkizunak 

bakoitzaren  esperientziatik  jasotzea  ahalbidetu  du,  eguneroko  errealitateak 

esandakoekin konparatzeko aukera emanez. Liburuaren eta tesi honen emaitza 

desberdina  da,  liburua  herriaren  gozamenerako  pentsatu  da.  Norberak  bere 

burua  ikusi  ahal  izateko  artzainekin  eta  Zegama herriarekin  erlazionatuta 

dauden  500en  bat  argazki  integratu  dira  eta,  bekaren  deialdian  eskatzen  zen 

bezala,  kontakizunera  mugatu  da.  Hori  bai,  tesian  bezalaxe  artzainak  du  hitz 

nagusia.

Adierazitako liburu hauetan ematen diren datuak, batzuetan kritikatu izan badira 

ere, ezinbestekoak izan dira aurreko mendean zehar egon diren aldaketa sozialak 

eta mentalak behatzeko. Eurek eman dituzten lehen urratsekin oinarria jarri dute 

eta  ate bat ireki, oraingo lan hau aurrekoek egindakoen lanaren osagarria izan 

dadin. 

Horrela ikusten baitut tesi hau. Mendiarekin erlazionatutako gaiak eta artzaintza 

zehazki  Euskal  Antropologian  gai  hegemonikoa  izanez,  orokortasunetik 

zehaztasunerako bidea hartzen du, prozesu dinamiko batean behatu behar delako 

aurreko aurkikuntza konprobatuei-onartuei erkaketa eginez. 

Artzaintzaren irudia osatzen duten iritzi eta sinesmen bitartez, artzain bakoitzak 

bere mundua interpretatzen du,  bizi  duen edo bizi  izan duen esperientziaren 

arabera, mundu-ikuskera bat du. Mundu-ikuskera honek bizitzaren nozio berriak, 

esanguratsuak  eta  aplikagarriak  aurreikusten  laguntzen  dio:  ekonomiakoak, 

bizitzaren  filosofiakoak,  erritoarenak,  moralarenak,  zientziarenak, 
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politikarenak...  Azken finean, kultura,  gizarte praktikan sortu eta egiten diren 

esanahiaren  eta  praktikaren  eraikuntza  da.  Praktika  hauek  malguak  eta 

aldakorrak  dira.  Baina  kasu  guztietan  kontzientziak  mugitu  eta  eguneroko 

ekintzei zentzu ematen dien mundu-ikuskera osatzen dute (Martinez Montoya 

2004/5:61).

Honen kontzientzia izanez, jaso, ikusi, ulertu eta bizi izan dudana transmititu dut 

bitartekari  funtzioa  ahal  izan  dudan  era  objektiboenean  mantenduz  eta 

subjektibotasuna artzainengan egotziz. 

Ikerketa burutu ahal izateko, lanaren lehenengo kapituluan, sarreran, egindako 

tesiak nondik norako bidea jarraitu duen esplikatu dut nagusiki. Halaber, bertan 

egin dira beharrezkoak izango diren xehetasun batzuk. Adibidez, lanean zehar 

oinarritzat hartu diren etnografia edo kultura kontzeptu abstraktuen definizioak 

eta teorien laburpenak edo orain arte Euskal Antropologian artzaintzari buruz 

egin  diren  hainbat  lanen  berri  eman  da,  berezitasunak  eta  desberdintasunak 

argitzeko. 

Bigarren kapituluan, Metodologian, lana burutu ahal izateko erabili diren teknika 

desberdinak zehaztu dira. Lanaren eduki nagusia artzainen hitzetan oinarritzen 

denez, derrigorrezkoa izan da elkarrizketak egitea. Hauek antolatu ahal izateko 

transmisiorako hiru era kontutan izan dira: formala, informala eta teknikoa (Hall 

1989). 

Elkarrizketa  formalak  artzainei  edo  artzaintza gogoramenean  zuten  hainbat 

pertsonari  zuzenen  egin  zaie,  aurrez  antolatuta  zeuden  hainbat  galdeketatan 

oinarrituz  (Aguirre,  José  192-?;  Barandiarán,  Jose  Miguel  1975,  1988a,  1988b; 

Barandiarán  de,  Jose  Miguel  eta  ETNIKER  1975;  Roberge,  Martine  1999). 

Elkarrizketa semiestrukturatua izanez,  galdera irekiz dago osatua eta hasieran 

mugatua  bazirudien  ere,  artzainari  libre  utzi  zaio  hitz  egiten.  Elkarrizketak 

izateko uda lekuetako artzainen txabolak erabili dira eta negu lekuetako artegiak. 
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Jasotakoak,  grabatu  eta  ondoren  transkribatu  dira  kasu  guztietan,  zegokien 

euskalkia ahal den era fidelenean errespetatuz. Gogoramenaren erabilera ez da 

antzinako  kontakizun  soil  bat  lortzeko  burutu,  baizik  eta  artzainek  zubi  bat 

moldatzen dutelako lehengo bizitzatik oraingo bizitzara, bidea errazten diena.

Elkarrizketa  informalak  era  askotan  jaso  dira:  bat-bateko  kontuak,  eguneroko 

harremanetatik,  behaketa  eginez,  feriatan  entzundakoa...Hauek  lehenbailehen 

idatzi  direnez,  ez  daude  zehatz-mehatz  transkribatuta,  baina  elkartrukaketa 

horien anotazioak ere iturri aberatsa bilakatu dira. 

Elkarrizketa teknikoak aditu batzuen analisi logiko baten ondorioak dira. Ez dira 

beti era literalean transkribatu baizik eta artzainentzat interesgarriak izan diren 

aipamen garrantzitsuenak erabili dira.

Landa lana izan da erabili den beste teknika bat:  Urbian bertako txabola batean 

egun batzuk artzain familiarekin eginez; Altzanian, aurrez artzainekin hitzordua 

egin  ondoren,  egun  pasa  joanez.  Batzuetan  bakarka,  beste  batzuetan  familia 

osoarekin.  Bertan  ahozko  komunikazioaz  gain  garrantzi  berezia  hartu  du 

ahozkoak  ez  diren  komunikazio  moduak:  begiradak,  keinuak,  irribarreak  bai 

familia  artekoak,  baita  nirekin  edo  nire  familiarekin  egon  direnak  eta  baita 

ardiekin erabiltzen direnak ere.

Elkarrizketak eta landa lana burutzerakoan, familiarteko loturak garrantzitsuak 

direla  agerian  geratzen  da.  Horregatik  metodo  genealogikoa  lantzea  ere 

beharrezkoa izan da, hainbat informazio nahasi eta ilun argitzeko: izen bereko 

eta deitura bereko artzain desberdinak, izen bereko matrimonioak.... Informazioa 

tratatu ahal izateko genoPro programa informatikoa erabili da.

Hasieran pentsatzen ez banuen ere, argazki bilketa ere burutu da eta baliogarria 

gertatu da estruktura familiarren edo eraikinen aldaketak aztertu ahal izateko.
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Lanaren  emaitza,  artzaintzaren  bizibidea,  etic eta  emic  estrategia  bien 

konbinazioz idatzi da artzaintzak herriko bizitzaren eskema sinbolikoan leku bat 

duela erakutsiz.

Hirugarren kapituluan, Espazioa: Etengabeko konflikto baten historia,  artzainek 

udalekuetan eta negu lekuetan baliatzen dituzten leku eta espazio esanguratsuak 

aztertu dira. Neguko eta udako artzain lekuei garrantzi berezia eman bazaie ere, 

ezin da ahaztu batetik besterako trantsizioan  artzainak ere leku esanguratsuak 

dituela eta askotan bera dela paisaiaren eragilea. 

Baina  dagoen  espazioan  egonda  ere,  artzainak  zuen  estruktura  geografikoa, 

naturaren inguruan interpretatu eta  moldatu egin du,  honek eman dizkionak 

erabiliz eta berari zentzu berri bat emanez: bizigarritasuna. 

Bizigarritasun  honen  sortze-lanean,  artzaina  dituen  beharrak  asetzearen  bila 

dabil,  lekuaren ezaugarriak identifikatuz, memorian gordez eta leku bakoitzari 

interpretazio berezia emanez. Lekuaren interpretazio edo bakoitzak eman dion 

esanahiaren arabera, zedarritzen da alde batetik bakoitzaren identitatea, bestetik 

espazioarena.  Esan  daiteke  pertsonek,  kasu  honetan  artzainek,  eraiki  dutela 

lekua, baino nolabait lekuak zehazten ditu pertsonaren hainbat pentsaera, uste, 

ekite...  dituen  beharrak  bete  ahal  izateko.  Espazioa  eta  gizakia,  beraz,  erabat 

loturik  daude eta  edozein eraikuntza,  aldaketa,  oinarrizko beharrak bete ahal 

izateko egiten dira. 

Beharrak denontzat berdinak badira ere, asetzeko modua era bakarrean egiten 

da,  pertsonaren  bakoiztasuna  erakutsiz.  Horrela  begiratuz  gero,  ezin  daiteke 

gizakia ulertu leku batean eta momentu batean kokatu gabe. Kokapen hau ez da 

bakarrik  hor  norbait  dagoela  adierazten  duen  errainua,  baizik  eta  lekua 

okupatzeak, gizakiak gizarte barruan, momentu zehatz batean duen proiekzioa 

erakusten  du:  “Cronotopos”.  Hitz  honen  erabileraren  inguruan  interesgarri 

dirudi  del  Valle  egiten duen gogoetak.  Berak dio estrategia metodologiko gisa 
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erabil daitekeela, gizarteak estruktura barnean jarduten duelako, errealitatearen 

sintetizatzaile, katalizatzaile moduan pertsona-espazioa arteko erlazioa garatuz 

(Valle del 1998).

Artzainek  lekua  okupatzerakoan  behar  biologikoei  sozio-kulturalei  eta 

psikosozialei  erantzuna  ematen  ari  zaio.  Behar  hauek  ase  ahal  izateko 

derrigorrezkoa da leku bat izatea. Honek ez du esan nahi denentzat leku berak 

zentzu bera duenik,  baizik eta bakoitzak lekuari  egiten dion interpretazioaren 

arabera lekua bere erara moldatzen duela.

Moldaketa  hau  bakoitzak  gizartean duen  bizitzaren  dinamikara  egokituko  du, 

giza  dinamikara,  dinamika  naturalera  edo  pertsonalera  bideratuz.  Norberak 

baloratuko  ditu  aukerak  posibilitate  desberdinen  aurrean.  Hau  da  gizakien 

aberastasuna:  naturak  eskaintzen  dituen  errekurtsoak  aprobetxatuz  eta 

irtenbideak bilatuz, dagoen lekuan eta dituen aukeren arabera bizirauteko bidea 

aurkitzea. Irtenbideak artzain bakoitzarentzat bakarrak izango dira baina taldeko 

kideen artean onartuak eta partekatuak direnez,  denen kultura eta bizirautea 

ziurtatzen dute.

Beraz,  espazioa ikertzerakoan, kontuan izan dira  artzainen eskaerak, beharrak 

eta bakoitzak gaur egunera iritsi arte jarraitu duen garapen historikoa. Honekin 

estereotipoen  arriskua  saihestu  egiten  da,  bakoitzak  duen  esperientziari, 

bizitzeko moduari eta kontatzeko erari eman zaiolako aukera. 

Mendiko  espazioa  esplikatzeko  kapitulu  honetan  kokapen  eta  legedia  argitu 

ondoren,  lekuaren  erabilera  praktikoa  landuko  da,  hau  da,  saroiak,  hauen 

garapena eta larreen erabilera. 

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa eratzeko prozesua 1401tik aurrera hasi zen. 

Aizkorriko  Mendikatearen  barnean  dago  kokatua.  Bertako  artzaintza 

lantzerakoan bi sail handitan zatituko da: Alde batetik, “La Reserva” izenarekin 
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identifikatzen  dena,  Urbia-Oltze  pasai  multzoa  osatzen duena13;  beste  aldetik, 

Altzania mendia14.  Partzuergoak,  berezkoak  dituen  batzorde  eta  legedian 

oinarritzen du erabilera. 

Historian zehar konfliktoz  beterik dagoen,  erabilera  praktikoa izan du.  Hauek 

artzainen  txabolekin  edo  saroiekin,  ardiak  bazkatzeko  tokiekin  edo  larreekin, 

itxiturekin, era askotako arrazoiekin erlaziona daitezke. 

Saroia  artzainen udako bizilekua da,  lehen eta  orain beharren interpretaziora 

moldatua. Bakoitzak eraikinen itxuran historian zehar aldaketak jaso izan baditu 

ere,  elementu berdintsuz  osatuta  daude:  txabolak eta  gaztandegiak,  itxiturak-

eskortak-artegiak, baratza, animalientzako tokiak. Kapitulu honetan behatzen da 

denak izan direla konflikto iturri, lekuz kanpo kokaturik zeudelako, handiegiak 

zirelako, eraikin gehiegi baimenik gabe eginda zeudelako... Begirada historikoak 

gaur egungo bilakaeraren arrazoiak ulertzen laguntzen du.

Udako  larreek,  artzainek  diotenez,  ardia  neguan  osasuntsu  mantentzeko 

oinarrizko elementutzat jotzen da. Partzuergokoa kalitate handiko larrez osatua 

dagoela  diote  adituek.  Baina  sorrerako  dokumentuan  urak  eta  larrek  libre 

proposatzen baziren ere konflikto nagusienetakoak, ordainketa burutzetik edo ez 

burutzetik etorri dira, hesiak egitearekin batera.

Konflikto hauen ebazpenak,  dinamika jarraikor batean sartu izan du  artzaina, 

Partzuergoko  batzordean  edo  justiziaren  aurrean  errebindikazio  eta 

erreklamazioak eginez. Egoera hau loturatzailea izan da, partzuerren eta bereziki 

artzainen identitatea finkatzeko baliagarria.

Identitatea  artzainak batez ere mendian erakusten du,  gehienetan menditarra 

sentitzen delako. Baina askotan mendiko bizitza interpretatu egiten du antzinako 

13 Urbia: Onura Publikoko katalogoan 14 zenbakia da. 
Oltze: Onura Publikoko katalogoan 97 zenbakia da. 

14 Altzania mendia Onura Publikoko katalogoan 12 zenbakia da. 
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eta gaurko artzain kultura lotu nahian ondarea errebindikatuz, gizartean egiten 

dituen eskaerekin edo identitate sozialaren erreklamazioarekin batera. 

Baina menditik herrira ere neguan jaitsi egin behar da. Partzuergoko  artzainak 

euren  hitzetan  “Martxa  motzeko  artzainak”  dira  eta  joan-etorriak  gertaera 

garrantzitsuak  dira,  erritualizatuak,  urteroko  bizimodu  aldaketa  berritzaileak 

kontsidera daitezke.

Negu lekuak  uda  lekuak  baino  gehiago  aldatu  dira.  Ez  da  lehen  bezala  kosta 

aldera joaten neguan, baizik eta artzain bakoitza herrian artegiak eta batzuetan 

gaztandegiak eraikitzen joan da. Baina hemen ere kexu da artzaina, orain dela bi 

edo hiru hamarkadako negu  larreak urbanizazioaren poderioz galtzen ari dira 

eta geroz eta zailagoa da  ardiaren bazka ziurtatzea,  pentsu hutsekin ez bada. 

Beraz, mendiko espazioa udan eta herriko espazioa neguan dira kapitulu honen 

sustatzaileak.

Laugarren kapituluan,  Ardia: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide 

ekonomikoa,  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko  ardiaren ezaugarrien berri 

eman da. Partzuergoko ardiaren arraza nagusia ardi Latxa barietate mutur beltza 

da.  Aizkorriko  mendi  malkartsuetara  eta  bertako  hezetasunera  izan  duen 

moldaketa gaitasunagatik bertako ardia dela esan daiteke. Baina ardia, momentu 

honetan, ez dago polemikatik kanpo. Partzuergoan, Euskal Herri osoan bezalaxe, 

beste arraza batzuk, Assaf arrazako ardiak adibidez, mendirik behar ez dutenak, 

sartzen  ari  dira  esne  emaile  gisa.  Arriskua  oraingoz  txikia  dela  diote 

Partzuergoko  artzainek, gustura daudelako  ardiak ematen ari diren etekinekin 

eta mendien erabilerekin. Gainera Latxa arrazako ardien etekinak hobetzen doaz 

batez ere elikadurari buruz egiten ari diren ikerketekin eta hobekuntza genetiko 

programen  ondorioz  lortzen  ari  diren  emaitzekin.  Honekin  batera  orain  arte 

ezagutzen  ez  ziren  arazoak  planteatzen  ari  dira:  noraino  esplotatu  edo 

sobreesplotatu egiten da ardia? Zer kontsideratu behar da bat eta zer bestea?.
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Ardiari  buruzko  arazoak  eta  iskanbilak,  historikoki  ez  ditu  sobreesplotazioak 

eragin, baino honek ez du nahi esan Partzuergoan egon ez direnik. Hauek batez 

ere artaldearen tamainarekin erlazionatu dira, legeak artalde txikiegiak onartzen 

zituelako familia bat bizi ahal izateko. Beraz, bilakaera derrigorrezkoa izan da. 

Hau  batez  ere,  XVIII.  mende  bukaeratik  aurrera  eman  zen,  burdinolen 

desagertzearekin,  eta  XX.  mende  hasieran  izan  zuen  garapen  nabaria. 

Artaldearen handitzearekin, ordura arte ez bezala, artzainaren familia osoa hasi 

zen mendira  igotzen,  artaldeak 100 burutik  gorakoak osatzen ari  zirelako eta 

eskuak behar zirelako lana burutu ahal izateko. 

Gaur egun Partzuergoak 150  ardi eskatzen dizkio gutxienez  artzainari  txabola 

eskubidea izateko; 600-700 buru arteko artaldeak aurki daitezke.

Arlo historikoa landu ondoren, lanean  artzainak  artaldeari ematen dion tratua 

azaltzen da.  Esan  daiteke  pertsonalizatu  egiten  duela  ardia,  “arimea  apartauta  

pertsona  bezalakoa  da”.  Hau  hizkuntzaren  erabileran  berehala  igartzen  den 

ezaugarria da,  aberastasuna baduela  erakutsiz.  Artzainak,  ardia  pertsonalizatu 

egiten duen seinale,  ardi batzuk eta besteen artean bereizketa zorrotzak egiten 

dituela: eskurakoia, ardizua, lapurra. Kapituluan, sailkapen bat egin da artzainek 

erabiltzen dituzten hainbat izen arrunt (adinaren,  konfiantzaren,  salmentaren 

arabera) eta propioak (ezaugarri baten adierazle) adieraziz.

Tratatzen den beste puntuetako bat  artzainak  ardientzat kaltegarriak,  etsaiak, 

kontsideratzen dituzten egoerak dira. Bi puntutan sailkatu ditugu. Alde batetik 

gaitzak eta gaixotasunak, bestetik abere harrapariak. Lehen puntuari dagokionez, 

garapena nabarmena da. Gaur egun gaitz gehienei,  txerto bidez aurre hartzen 

zaie,  ia ia desagertzera iritsi  arte. Beraz,  kontatzen diren gehienak, memorian 

daudenak  dira  egun  tratamendu  bereziak  aplikatzen  direlako.  Hala  ere, 

gizartearen modernizazioak ekarri  dituen etsaiak  aaipatzen dituzte  artzainek, 

hau da, turismoak eta  artzainenak ez diren  txakurrak mendian suelto ibiltzea. 
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Bigarrenari  dagokionez,  garapena  ere  argia  izan  da,  azeri harrapatzaileak 

desagertu egin dira,  putreak arazo bihurtzen hasiak dira eta berriro, gaitzetan 

bezalaxe, txakurrak  ardien harrapari latzenak kontsideratzen dituzte.

Baino  artzainentzat  ardia  baliabide  ekonomikoa  da.  Lehen  ez  bezala,  egun 

artiletik eta  ardi narrutik apenas ateratzen da eurek sortzen dituzten gastuak 

ordaintzeko  adina.  Esneak  duen  prezioarekin  kontuan  izanda  (0,88€/litro) 

salmenta ere ez da nahikoa 300 buruko artalde batekin familia aurrera atera ahal 

izateko.  Beraz,  etekinak  arkume salmentatik  eta  batez  ere  gazta salmentatik 

datoz. 

Arkume salmentak orain dela 20 urteko prezio bera markatzen duenez, ezin da 

esan  artzainarentzat  errentagarria  denik.  Arkumeak hartzen duen esnearekin 

gazta egingo balitz  artzainak arlo ekonomikoan etekin hobeak aterako lituzke. 

Artzaina soluzio bila dabil, salmentarako bide berrien bila, adibidez Eusko labela 

indartu nahian.

Etekin ekonomiko handienak gaztaren salmentatik datoz dudarik gabe. Baino gai 

hau  ere  polemika  iturri  bilakatu  da  bi  motako  artzainak  aurkitzen  direlako 

“legalak”  eta  “alegalak”.  Lehenengoak,  etorkizunari  begira  daudenak,  gaurko 

legedira  moldatuak,  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenaren  barruan 

gehienetan,  erregistro  baten  mendean,  gazta publikoki  saltzen  dutenak  eta 

konkurtsotan parte har dezaketenak dira. Besteak, ez dutelako nahi izan edo ezin 

izan  dutelako,  gaztandegi moldatu  gabekoak,  erregistro  ofizialik  gabe,  kasu 

askotan estimu handiko  gazta izanez ere,  era alegalean,  lagunei  salduko balie 

bezalaxe gaztaren salmenta eginez. Posizio desberdin honek artzain multzo bat, 

erdia baino gehiago, bide komertzialetik eta propagandistakotik kanpo uzten du 

irtenbide pertsonalak ematera derrigortuz.

Gaztaren  inguruan,  honen  gustuak  ere  polemika  dakar.  Kata  batzordeetatik, 

homogeneizazio arriskurik ez dagoela esaten bada ere, batzuetan ezin da horrela 
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pentsatu. Oso parametro argiak daude gaztari puntuazioa emateko eta hasieratik 

batzuk kanpoan garatzen dira ez betetzearren. Askotan gustuak alde batetik doaz 

eta beharrezko parametroak bestetik.

Bosgarren  kapituluan,  Artzaina:  erlazio  sozialak,  erritu  eta  erritualak, 

artzaintzaren  estruktura  sozialean  sakontzen  da  gizartean  identitate  berezia 

duelako eta kasu askotan sare familiarra osatzen duelako, belaunaldiz-belaunaldi 

transmititu den bizibidearen oinarriak jarraituz.  Lanaren muina osatzen duen 

azken kapitulu honetan,  Artzaina gizarte-sare familiar baten gisa aztertu ahal 

izateko, puntu desberdinak jorratu dira. Lehenbizi  artzaina indibidualki, aktore 

soziala dela erakutsiz, artzain bakoitzaren bizi historiara sartu-irten bat egin da, 

berarentzat  artzaintzak  zer  suposatzen  duen  jakin  ahal  izateko.  Horrela 

artzainaren  objektu  estatikoaren  itxura  baztertu  egiten  da  mugimenduaren 

subjektua bihurtuz, artzain gizonezko eta emakumezko bakoitza agentea delako, 

beraz, aldaketaren eragilea. Iraganeko artzainak eta gaur egungo artzainak dira 

protagonistak  lehen  puntu  honetan.  Baina  artzainak,  artzain multzoa  dauden 

kokagunean  Urbiako eta  Oltzeko saroietan alegia, lotura familiar nabarmena du. 

Momentu  honetan  han  okupatuta  dauden  13  txaboletatik,  10ek  familiarteko 

erlazioa dute. Hauetatik, gehienek, txabola, artaldea eta orokorrean artzain sena, 

aurreko belaunaldikoen urratsak jarraituz lortu dituzte, nahia eta obligazioaren 

tartean mugituz. Hau grafikoki,  egin den zuhaitz genealogikoaren bidez,  erraz 

ikusten den emaitza da. 

Emakumearen paperak  ere  badu  hemen  zer  ikusirik,  jarraitzen  duten  artzain 

familiak, gurasoetako biek artzain ibiliak zirenean mantendu delako. Emakumea, 

beti  gizonezkoaren pare kontsidera bada ere,  bi  posizioen artean mugitzen da 

rola  betetzerakoan:  Alde  batetik  “ekitea”,  ohizko  errepresentazioa, 

egunerokotasunaren ekintzekin, familiaren oinarrizko beharren asetzearekin zer 

ikusia duena betetzeko asmotan;  bestalde “izateko obligazioa” errepresentazio 
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orokorra, eredu kulturalekin lotzen dena,  artzainaren obligazioa eta eginkizun 

berberak  dituena  baina  errekonozimendurik  gabe,  artzain izena  gehienetan 

gizonezkoa daramalako.  Baina  hemen ere  bilakaera nabarmena egon da,  gaur 

egun emakumea,publikoa bihurtzen ari delako, gizonezkoaren pare.

Artzainak bizi historia eta bizi familiarrez gain sare soziala ere badu, informala 

batzuetan,  auzolanetik  eratortzen  dena;  formala  beste  batzuetan,  elkarte 

formaleko  partaide  sentitzen  denean.  Elkarkidetza  hauek  batez  ere  lorpen 

berriaren  eta  etorkizunaren  arrastoak  jarraitzen  dituzten  artzainen  artean 

ematen diren  erlazio  sozialak  dira  eta  emakumezkoek  edo gizonezkoek  parte 

hartzen  dute.  Kasu  askotan  gaur  egungo  kontsiderazioaren  eredu  dira, 

emakumeek  elkarte  hauetako  lehendakaritza  edo  kargu  errepresentatiboak 

beren gain hartu dituztelako,  adibidez  E.L.E.-ko lehendakaria edo  Artzai-Gazta 

Elkarteko lehendakariak emakume artzainak dira.

Baina  Aizkorriko  mendilerroa,  eta  berarekin  Partzuergoko  lurrak  Erdigune 

sakratua  bihurtzen  dira  artzainentzat  han  dauden  bitartean,  bertan  bizi  eta 

ogibidea bertatik  ateratzen dutelako.  Partzuergoko  artzainak ez  du  artzaintza 

ulertzen mendirik gabe. Honek leku transzendentalaren tokia hartzen du. Han 

egiten  diren  ohiturazko  ekintza  orokorrak  edo  sinbologiko  kosmogonikoak, 

errepikatu  egiten  dira,  denbora  zehatz  batean,  bakoitzaren  bizi  baloreak, 

sinesmenak,  ohiturak  eraikitzen  joanez.  Kapituluan  ikusten  da  ekintza  hauek 

erritu  edo  festa  gisa  errepresentatu  direla:  Arantzazuko  fraidea  etortzen  zen 

mendira  saroia  bedeinkatzera,  Arantzazura  joaten  zen  artzaina  arkumea 

eramatera....  Gaur  egun  ohitura  asko  aldatzen  joan  dira,  bizitza  soziala 

sekularizatu  egin  delako  errito  tradizionalak  baztertuz:  “Hutsune  kulturala” 

(Martínez Montoya 1997:100). 

Mantentzen  den  festa,  Urbiako  San  Inazio  egunekoa  da,  hau  Partzuergoak 

artzainentzat antolatzen duen festa delarik. Beste  artzain leku batzuetan (Oltza 

33



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

edo  Beunde)  festak antolatzeko saiakerak egin izan badira ere,  hauek ez dute 

jarraipenik izan eta anekdota hutsean geratu dira. 

Azken  kapituluan,  ondorioak,  lanaren  garapenaren  zehar  ikusten  den  eran, 

ziurtatu egiten da artzaintza aldaketa batean murgilduta dagoela, artzainak orain 

bizirik diren hiru paradigma desberdinetan mugitzen direlarik: lege zaharrekoa, 

trantsiziokoa eta etorkizunari begira dagoena. Espazioari dagokionez, bi urtaro 

mantentzen  badira  ere,  aldaketak  arlo  guztietan  ematen  ari  dira:  orain 

artzaintzak  mendiko  espazioa beste  bizitza  modu batekin partekatu  behar  du 

jendearen bokazio ludiko-turistikoarekin alegia, funtzionalismoa – ekologia - arlo 

ludikoa-administrazioaren legedia bat eginez. 

Ardiari dagokionez, arraza mantenduz hobekuntzak ezartzen ari zaizkio. Baino 

arazo  berriak  ere  sortzen  dira  gaur  egungo  gizartearen  garapenarekin 

erlazionatuak: etsai berriak “turismoa eta txakurrak”. 

Artzainaren erlazio sozialak aldatzen doaz. Erlazio endogamikoak zirenak familia 

hedatuei  utzi  die  lekua,  erlazio  sozial  berriak menditik kanpo ere sortzen ari 

direlarik.  Aldaketak  ez  dira  traumatikoak  izaten  ari,  baizik  eta  segur  aski 

Partzuergoaren historian  egon diren konfliktoen ebazpenak lagungarriak izan 

dira gaur egungo behar berriak interpretatzeko eta moldaketak burutzen joateko.

Lanean zehar erakusten da  artzaintza jarduera bizia  dela,  aspaldiko jardueren 

jarraipena,  iraganarekin  soka  luze  eta  trinko  batez  lotuta  dagoena. 

Partzuergokoak  ere  badu  zer  ikusirik  irudi  honekin,  historia  errebindikazioz 

josita dagoelako. Hauek  artzaintza gizartean kontsideratzen den estereotipotik, 

artzaina berekoikeriarekin eta bakardadearekin erlazionatzen duena, atera dute.

Artzaintza biziraupena helburu zuen ekonomia batetik, produktibismoa helburua 

duen ekonomia batera pasa da. Baina ezin dugu gizartetik kanpo dagoen zer edo 

zer bezala ikusi, baizik eta artzaintzaren baitan gizartearen ereduak kontsideratu 

dira. Aldaketa ez da bakarrik etorri  artzaina  behar berrietara  moldatu  delako 
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baizik eta  artzain unibertso txikian eta orokorrean nekazaritza munduan egon 

den aldaketa kulturalak, bizibidea berrinterpretatzera derrigortu du, paradigma 

berri  bat  sortaraziz,  transformazioko  paradigma,  lokaletik  globalizaziora 

munduari begira dagoena. 

     1. Irudia. Altzaniako parajea, Garagartzako saroia

       2. Irudia. Urbiako parajea
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Aizkorriko mendikatea aztertzerakoan  artzainek protagonismo berezia hartzen 

dute,  jakinduriaren  zati  handi  bat  eurengan  dagoelako.  Artzainekin 

harremanetan jarri  nintzenean  konturatu  nintzen  mintzatzaile  adituak  zirela, 

zehatzak, pragmatikoak, enpiristak; euren historia eta istorioak kontatzeko prest 

zeudela, erraza zela harremana eta hor tesiaren gaia atzeman nuen. 

Aldi berean euskal antropologian arriskutsua zen horrelako gai hegemoniko bat 

tratatzea aurrez dezente jasota zegoelako15.

Baino artzainekin hitz egiterakoan, behin baino gehiagotan adierazten dute han 

egondako  jendearen  informazioak  artzaintzari  buruzkoak  kontatzen  dituela, 

baina  artzainen  gauzak  ahaztuta  geratzen  direla.  Informazioa  liburuetara 

pasatzen da baina kontalariek ez  dute  inongo protagonismorik,  kontatuta  eta 

kontatzeko asko  duten arren.  Jasotako datuak  orokorrak  dira,  artzain guztiek 
15 Ikusi Sarreran liburu garrantzitsuen aipamena.
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gauza bera egiten dutela erakusten dute eta artzainek diote hau ez dela horrela. 

Aizkorriko artzaintza zehatza argitaratu gabe dago.

Aizkorri osoa artzain gune zabala da. Artzaintzaren leku esanguratsuenetakoak, 

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan aurkitzen dira eta hau aukera egokia da 

momentuko  ikerketa  egin  ahal  izateko.  Partzuergoa,  XV.  mendekoa,  moderno 

samarra dela esan daiteke.  Berari  buruzko dokumentazio  zabala  bilduta  dago, 

jarraipen  historikoa  egina  dago16.  Hau  abantaila  da,  abiapunturako  datu 

orokorrak  jasota  daudelako,  baina  Partzuergoan  bizibide  nagusienetakoa  den 

artzaintzaren datu zehatzei garrantzi berezirik eman gabe17. 

Honek inplikatzen duena zera da: liburuetan azaltzen zen  artzaintzari buruzko 

teoria  orokorrez  gain,  historiari  begirada  zehatza  ematea  garrantzitsua  da, 

tradizioz  Eneolitikotik  datorren  artzaintzari  buruzko  historian  eta,  zehazki, 

Partzuergoaren artzaintzaren historian hutsuneak detektatu direlako. 

Historiak  erakusten  duena,  gaurkoekin  pentsatuz,  zer  ikusirik  izango  duela 

lanaren  lehen  urratsak  artxiboko  bilaketetan  oinarritu  dira,  iragana 

oraingoarekin erlazionatuz.

Historia  edo  interpretazio  historikoa  garrantzitsua  izanez,  nire  asmoa  lana 

artzainaren hitzetan oinarritzea izan da. Asmo hau izanez, galderak eta zalantzak 

sortu zaizkit. Nik egin behar dudan lana esplikatzailea edo interpretatzailea izan 

behar  da?.  Antropologiaren  hasieratik  Gidennsek  1967tik  proposatu  zuen 

hermeneutika bikoitza eman da: interpretatzailea eta esplikatzailea (in Gonzalez 

Echevarría 1995:50-51). Honek kezkak sortarazi dizkit eta nire paper bikoitzean 

oreka lortzea handienetako bat izan da. Alde batetik interpretea naiz,  artzainek 

esandakoa idazkietara eraman behar dudalako eta, bestalde, lekuko, artzainaren 

ikuspegi desberdinen adierazle.

16 Urzainqui (1990)
17 Urzainquik  (1990:210-241)  ikuspegi  tekniko  geografiko  batetik  Partzuergoko  artzaintzari  kapitulu  bat 

dedikatu dio.
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Egoera bikoitz honi zentzua eman nahian, nire funtzioa bitartekaritzarena dela 

ulertu  dut,  artzainak  hitz  egin  eta  nik  informazioa  bere  horretan  utzi. 

Horretarako  artzain bakoitzak  erabiltzen  duen  euskalkia  eta  hitz  egiteko  era, 

modu fidelenean errespetatu da modu egokienean zuenganatzeko asmoz. 

Artzainaren jakinduria helarazteko bidea ez da erraza izan. Eurak esandakoa ez 

dut aldatu nahi izan, hainbat espresio eta esanahi galdu egiten direlako. Honek 

esan nahi du ez dela bakarrik esaten duena baizik eta nola esaten duen momentu 

oro; hori garrantzitsua da. Hau kaleratzea zaila da arrazoi askorengatik: Ahozkoa 

ez  den  komunikazioaren  esanahia  transmititzea  beharrezkoa  izanda  ere, 

testuinguru zehatz batean kokatzen da eta hori ezin da beste leku batean ezarri; 

horrelako komunikazioaren interpretazioak subjektiboak dira erabat eta aldatzen 

doaz harremana sakontzen doan eran; sentimenduen fideltasun osoa errespetatu 

nahian, euskalkia begirunez zaindu dut baina honek ez du esan nahi filologiarako 

egindako  lan  bat  egina  denik,  batez  ere  grabazioak  egiterakoan  eman  diren 

kondizioak beti ez direlako aproposak izan. Batzuetan artegietan ardien zaratak 

entzunez  egindakoak  dira,  beste  batzuetan  pertsona  bi  edo  hiru  elkartzen 

zirenean,  denek  batera  hitz  egin  nahian.  Artzainen  hitzak  mendian  ere,  aire 

zabalean,  behin  baino  gehiagotan  grabatu  dira.  Hauek  guztiak  interpretazioa 

egiteko garaian zailtasun erantsiak, interferentziak, suertatu dira. Horregatik lan 

honetan artzain bakoitzak erabiltzen duen hizkuntzara gerturatze saiakera egin 

da baina ezin da ziurtatu bete-betean asmatu denik18. 

18 Horrelakoek transkripzioak zaildu egin ditu ezin desberdinduz “a” letra adibidez luze edo motz esaten zen 
edo “z” edo “s” fonemak bereizten ote ziren.
Dena dela artzainen hitza ahal izan den modu fidelenean errespetatu da, hurrengo arauak jarraituz: Hitz 
batzuei “ontan” adibidez “h” erantsi zaie ohiturazko idatzizko grafia mantendu nahian; jatorrizko grabazioan 
bokala luzatzerakoan “aa” euskara grafian tartean “h” badu jarri egin da adibidez “zahar”, “lehen” baina 
letra bikoiztu egin da beste letraren bat adierazi nahi bazuen adibidez: “paau” “pagatu” ordez, “Maalena” 
Madalena ordez; “tt” edo “ñ” fonemen interpretazioan egon daitezke hutsune nabarmenetakoak,. Grabazioen 
kondizioetan ezin izan da beti bereiztu noiz erabiltzen zen “t” edo “tt” adibidez “ditugu” edo “dittugu”, 
beraz, “tt” argia bazen erabili egin da.  Zalantzaren aurrean baztertu.
Baina  dudarik  gabe  “in”,  “ñ”  izan  da  fonema  nahasgarriena,  euskaraz  “in”  gaztelerako  “ñ”  hotsarekin 
irakurtzen delako. Estandarizatu nahian “in”, euskarako arauak jarraituz, eta horrela gomendatuta erabiltzea 
erabaki da.
Momentu honetan, grabazioak digitalizazio prozesuan daude, ahal diren eran zailtasunak saihestu nahian.
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Etnografia, informazioa biltzen denetik, testu antropologikoa idazten den arteko 

eragiketa  multzoa  da,  antropologiaren  ezaugarria  den  prozesu  metodologiko 

globala da. Hau burutu ahal izateko landa-lana ardatz kontsideratzen da. 

Landa-lana, ikertzaileak beti kontrolatzen ez duen prozesua, ekintza, portaera, 

gertaera-segida eta aldi berean egoera metodologikoa da (Velasco Maillo, H.; Diaz 

de  Rada  Brun  2003:18).  Ikerketa  etnografikoa  aurrera  eraman  ahal  izateko 

derrigorrezkoa  den  lekuko  lana,  datu  bilketa  eta  hainbat  informazio  lortzeko 

modua  kontsidera  daiteke.  Honen  helburua,  ikusmolde  holistikoa  eta 

orohartzailea emanez, ahal den informazio gehiena jasotzea da. Osotasun honen 

asmoa  bukaezina  da.  Zentzudunagoa  eta  intelektualki  suspergarriagoa  izango 

litzateke  bukatu  gabeko  ikerketa  izaera  onartzea,  baina  jarrera  kritikoan  eta 

teorikoan osotasunaren jakin-mina ukitu gabe mantenduz (Velasco eta Diaz de 

Rada 1997:36).

Lan  honetako  landa-lana  leku  desberdinetan  egin  da,  artzainak  egoera 

desberdinak  bizi  dituelako  eta  espazio  desberdinak  erabiltzen  dituelako 

urtaroaren arabera.  Udako lana mendian, neguko lana  ardiak estabulatuta edo 

erdi estabulatuta dauden lekuan. 

Burutzeko  estrategia  metodologiko  desberdinak  erabili  dira.  Lehenik 

elkarrizketak  eta  parte  hartuzko  behaketa  egitea  pentsatu  banuen  ere,  hau 

segituan motz geratu zen eta  honi  metodologia genealogikoa eta gogoramena 

lantzea  ere  erantsi  zaio.  Lehen  urratsa  parte  hartuzko  lanetan  behaketa  eta 

elkarrizketak mantenduz egin da. Baina ez dira leku neutro batean burutu baizik 

eta artzaina zegoen tokian egonez, lekuan lekuko izanez.

Lehenengo  pentsamendua  artzainari  libre  hitz  egiten  uztea  izan  bazen  ere, 

segituan  konturatu  nintzen  ez  dela  metodo  egokia,  informazioa  nahasia, 

errepikatua  eta  sarri  zentzu  gabekoa  biltzen  delako.  Beraz,  hau  saihesteko 

erantzun irekiko galdesorta erdi-estrukturatua antolatu dut. Elkarrizketak egitea 
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ez da izpiritu kolekzionistarekin burututako lana izan baizik eta berez, erronka 

moduan hartu dut, aurrez jasota zegoen informazio gehiena galdesorta erabiliz 

bilduta zegoelako. 

Hauei  uko  egin  gabe,  interesgarria  zirudien  Edward  T.  Hall  antropologoak 

kulturaren kodigoak ezartzerakoan proposatzen dituen transmisiorako hiru erak 

ere kontuan izateak, hau da. formala, informala eta teknikoa (Hall 1989):

a) Formala:  kultura baten jakinarazpenak derrigorrez gorde beharrekoak dira. 

Era  honetan  egin  da  orain  arte  artzaintzaren  jakinduriaren  transmisioa. 

Interesatzen zait jakitea zein diren inguru horretan dauden kodigo formalak 

eta  nola  ateratzen  diren  aurrera.  Beraz,  lekua  eta  artzain izaera  bizi  izan 

duten  edo  bizi  duten  artzain komunitateko  partaideei  hitza  eman  zaie. 

Komunitate  bateko partaide  izateak,  gizakien  garapenen ezaugarria  denez, 

bakoitzaren  kontaketak  gizarte  horri  buruzko  informazio  zabala  eman  du, 

taldearen eta bakoitzaren bizitzako onena eta txarrena, deskribatzen duten 

iragana,  aztertzen  duten  oraina  eta  etorkizunean  itxaroten  dutenari 

buruzkoa. 

b) Informala: kultura batean azaltzen diren sinesmenek, iritziek edo portaerek 

ez dutelako arau formalik jarraitzen eta imitazioz ikasiak direlako. Datu hauek 

era askotan jaso dira: bat-bateko kontuak eguneroko harremanetan, behaketa 

eginez,  egoera  zehatz  batzuetan,  festetan,  ferietan  entzundakoak,  hainbat 

senitartekoek  esandakoak.....  Artzainen  artean  bizitzen  aritu  naizenean, 

“sukaldeko informazioa” deitu  izan diot,  behin baino gehiotan  txaboletako 

sukalde edo sutondoan, udan egon arren, jasotako informazioa izan delako. 

c) Teknikoa:  aditu  batzuen  analisi  logiko  baten  ondorioak  dira.  Batzuetan  ez 

dute zuzenean  ardiekin lanik egiten, baina informazioa, burokrazia, teknika 

eta  iritzi  espezializatuen  jabe  dira.  Arlo  honetan  informazio  teknikoa  eta 

eguneratua lortu da.
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Elkarrizketa formala  artzainei egin zaie.  Artzain bakoitzari galdeketa egin ahal 

izateko,  galdera  irekien  bidez  antolatutako  elkarrizketa  erdi-estrukturatua 

prestatu da. Oinarri gisa erabili  diren inkestak XX. mendeko 20. hamarkadatik 

aurrera  bildu  genituenak  izan  ziren.  Hauek  dira  Jose  de  Aguirrek19 egindako 

inkestak;  30.hamarkadatik  80.  hamarkada  arte  Jose  Miguel  de  Barandiaranek 

landutakoak20;  ETNIKER  taldeak  Atlas  etnográfico  de  Vasconia egiteko 

erabilitakoak21.

Baina ikertzen ari nintzen lurraldea,  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa, leku 

berezia  da.  Partzuergoak  identitate  berezia  ematen  die  bertan  parte  hartzen 

duten herritarrei,  askok eta askok euren lurralde propioa sentitzen dute.  Hau 

historiari begiratzerakoan argi geratzen den egoera da, eraikin kulturala delako 

segur  aski  eta  leku  garrantzitsu  bezala  hainbat  mugimendu,  liskar  eta  lege 

sortzaile izan da. 

Berezitasun hau kontuan izan da inkesta propioa antolatu nuen. Dena lotzeko 

erabili  den  oinarria  1991.ko  Quebeceko  Guide  d’enquête  oral (Roberge  1991) 

liburuan  proposatzen  diren  hainbat  teknika  eta  planteamendu  dira.  Inkesta 

motza,  moldakorra  eta  malgua,  bakoitzaren  egoerara  egokitzeko  moduko, 

galdetegitik  kanpo  irteten  ziren  gaiak  ere  onartuko  zirela  eta  tratamendua 

emango zitzaiela jakinez (1. eranskina). 

Baina, inkestak zati bat besterik ez dira. Lanaren muina ez da aurreko arrastoak 

gaurkotzea  edo  lehengo  portaera  erritualizatuak  sakralizatzea,  baizik  eta 

errealitate kulturala den orainaldi historikoari gaurkotasuna ematea,  artzaintza 

bitxikeria eta zaharkitua den bizibidea ez dela erakutsiz.

19 Jose de Aguirre Donostiako museo etnografikoko zuzendaria izan zen eta honako inkestak, data gabe badaude 
ere, lehen landutakoak izan ziren.  “Las artes de lana entre los pastores”, “La industria quesera entre los 
pastores” . “El cuidado de los rebaños” izenburua dute eta Eusko Ikaskuntzaren baitan daude argitaratuta.

20 Dezente  badaude  ere,  oinarrizkoenetakoak  “Etnografia-ikerketan  hasteko  artezpideak”  eta“Etnografia-
ikerketarako artezpideak” (Barandiaran 1988).

21 BARANDIARAN de, Jose Miguel; ETNIKER (1975).
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Hasierako  ekintza,  Barandiaranen  ideiak  jarraituz22,  artzain guztiengana 

gerturatzea izan da, egin behar nuen lanaren berri eman eta eurekin izan behar 

nuen solasaldiarentzat abagune aproposa bilatu. 

Udan, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzainaren lana mendian burutzen 

denez,  mendiko  espazioan  eman  nituen  parte  hartzeko  behaketa-teknikaren 

lehen  urratsak,  zehazki  Urbiako  parajean.  Han  aste  batzuk23 pasa  nituen 

Arbelarko  artzain txabola batean parte hartzeko behaketa burutu zen helburu 

desberdinekin: artzainen lana ikusi, ulertu, ahal nuenean landu, arlo desberdinak 

aztertu, mendiaren zentzua eta beharra identifikatu, azken finean, artzainarekin 

lana burutu eta horrez gain tarte hau elkarrizketak egiteko baliatu. 

Baina  Partzuergoak  artzaintza modalitate  desberdinak  ditu  eta  Altzaniako 

parajean artzaina egunero txabola ingurura joaten bada ere, ez da bertan egoten 

uda guztian eta kasu horietan  artzainak zeuden  txaboletara egun pasa joanez 

aztertu  nuen  artzainak  bertan  egiten  duen  lana.  Hurbiltasunak  horretarako  

aukera  ematen  du  eta  aurrez  artzainekin  hitzordua  egin  ondoren  ez  da 

eragozpenik sortu.

Ez nuen inongo arazorik izan mendiko  txaboletara joateko, egia esan, bertako 

artzainek  beti  ateak  irekita  dituzte  eta  prest  daude  nire  ezjakintasuna  eta 

esperientzia eskasa onartzeko eta ulertzeko. Nik dakidanez,  behintzat,  inor ez 

zen  harritu  txabolan  nengoelako  eta  erraz  ulertu  dute  han  egotea,  nire 

ikerketaren alderdi bat dela. 

Mendiko  txabolan egin nuen egonaldi hauetako batean nire familia ere bertan 

egon  zen.  Hau  antropologiaren  ezaugarri  baten  kontra  doala  dirudi, 

bakardadearen printzipioa; horrela zioen behintzat Malinoskik, antropologoren 
22 “Es preciso inspirar confianza a aquellos a quienes hayamos de hacer nuestras preguntas acerca del  saber popular,  

dándoles muestras de que hacemos aprecio de sus datos; pues de otra suerte nos ocultarían muchas cosas por temor al  
juicio de personas extrañas. Esto no quiere decir que hayamos de mirar todas las ideas y sentimientos del pueblo con  
aquella aquiescencia y respeto que podrían interpretarse como un signo de adhesión a las supersticiones y prácticas que  
observa” (Barandiaran, 1921)

23 Asteak ez ziren denak segidan izan; hasieran bi segidakoak izan baziren ere, 2005eko uztailaren hasierako bi 
asteak, ondoren hamar, hamabi egun pasatzera beste hiru egonaldi desberdin egin nituen
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ezaugarrietako bat isolamendu sentsazioa dela. Nire kasuan, sentsazio hau ez dut 

behin ere bizi  izan eta  familiarekin joan naizenean,  oso aberasgarria suertatu 

zait,  ordura arte ikusi gabeko arlo bat landu dudalako: artzain haurren bizitza 

mendian,  euren kezkak eta  nahigabeak,  euren gozamena eta  protestak,  azken 

finean,  umeen  artean  bakarrik  bizi  dituzten  kodeak  eta  portaerak  ikusteko  

aukera izan nuen. 

Mendiko lanez gain, informazioa lortu ahal izateko artzainen negu lekuetara ere 

jo dut, egin beharreko lana urtaro bakoitzean desberdina delako eta horretarako 

artzain bakoitzari neguan duen bizitetxean ere hainbat elkarrizketa egin zaizkio. 

Denbora hau baliatu izan dut bertako parte-hartzeko behaketa egin ahal izateko. 

Horrela ikasi nituen, adibidez,  gazta egiteko teknika berriak edo  ardiak jezteko 

tresnen  erabilera.  Beraz,  herriko  artegiak  eta  neguko  lanaren  emaitzak 

aztertzeko modu egokia izan dut. 

Bestalde,  orain  artzaintzan  dabiltzan  hainbat  artzainen  informazioa  jasota, 

konturatu naiz zer nolako garrantzia duen memorian dauden  artzainak; hauek 

erakusketa baten koadroak dirudite, baina koadro erreferentzialak hainbat aldiz 

memoria kolektibo baten oinarriak izan direlako. 

Ez da erraza konprenitzen zenbait aldiz gaur egungo artzainak aurreko praktikei 

eta oroimenei (ahozkoak, ikusmenekoak, erritualak, ....) egiten dien erreferentzia 

gaur egungo egoerak deskribatzeko. Gainera, lehengo hainbat portaera multzoa 

automatikoki  eskuratuak  eta  errepikatuak  dira  eta  horien  kontzientzia, 

orokorrean  artzain zaharrenetako batzuen, memorian badago ere,  artzaintzatik 

bizi direnek informazioa nork eta non lortu badakite. 

Artzainek memoria ez dute lehengoaren erregistro hutsaren pare bizi, baizik eta 

lehengoaren  berreraiketa,  bakoitzaren  sentimenduarekin  eta  bizitzarekin 

birkonposatu  eta  eraldatu  diren  estruktura  gisa,  norberaren  eta  taldearen 

identitate eraikitzaile bezala, kolektibitateari irudi berria ematen diona. Beraz, 
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artzain izandakoarekin  egotea  komunitate  bateko  sentimenduetan  eta 

pentsamenduetan murgiltzea izan da, euren barrutik artzain bizitzaren alderdia 

birsortzeko baliogarria.

Memoria,  beraz,  garrantzitsua  da  artzainentzat.  Hau  dela-eta,  elkarrizketak 

artzain izan direnen artean, eta gaur egun artzaintza utzita dutenak edo oraindik 

artalderik gabe etsi ezinda  ardi batzuk mantentzen dituztenen artean zabaldu 

egin dira. 

Memoriari  erantsi  zaizkio,  halaber,  baita  ere,  artzain izandako  hainbat 

senitartekoren iritzi eta eskarmentua, alde batetik  artzainek behin eta berriro 

aipatzen  dituztelako  hilda  dauden  hainbat  artzainen  izenak,  eginkizunak, 

lekukotasunak...;  gainera,  etxe askotan oraindik ere bizirik dago gaur egun ez 

dagoen artzain bat protagonista zenekoa, artzaintza zer den eta nolakoa izan den 

bizimodua, etxean artzaintza bizibide zenean.

Mendiko bizitza  artzain txabola desberdinetan egin dut:  Urbian  txabola batean, 

Arbelarren i eta Altzanian txabolaz txabola joanez. Partzuergoko artzain guztiak 

elkarrizketatu dira. (13 artzain eta familia Oltze eta Urbian, 7 Altzanian). Bakarrik 

bizi diren artzainei eurei egin zaie elkarrizketa; artzaintza familiarteko bizibidea 

izan denean familiari egin zaio elkarrizketa, batzuetan bakarka, beste batzuetan 

kolektibitatean, inkestak eman didan malgutasuna aprobetxatuz. 

Memoriako  artzaintza lantzerakoan  Zegamako  artzain izandakoengana jo nuen. 

Hauekin harrera ez da beti hain erraza izan. Hasierako harremana kasu batzuetan 

eskasa  izan  da  eta  bigarren  edo  hirugarren  aldian  eurengana  jotzerakoan, 

portaera erabat aldatuta aurkitu dut.  Gaur egun lagun ditut (12  artzain). Kasu 

batean,  eznuen  inongo  informaziorik  lortu,  artzain  izandako  emazta  alargun 

batek artzaintzari bururz ezer jakin nahi ez zuelako.

Baino parte hartzeko behaketak beste aukera bat ematen zuen. Egunero tertulia 

zabala  egiten  da  txabolako  sukaldean  edo  ardiak  abaroan  dauden  bitartean. 
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Artzainak guk ez dugun denboraren pertzepzioa du. Denbora gutxitan neurtzen 

du erlojuaz eta ardiaren ibilbidea edo egoera du erreferentzia. 

Solasaldi informalak egunero izan dira, astia baitzegoen horretarako. Hasieran ez 

zirudien informazio iturri izango zirenik, baina datuak antolatzerakoan zenbat 

eta  zenbat  bertatik  atera  izan  dira:  egunerokoak,  noiz  joan  leku  batera  edo 

bestera,  non  aurkitu  momentu  bakoitzean  artaldea...;  aurrez-aurreko  berriak 

zabalak eta orokorrak, gehienetan harreman sozialekin erlazionatuak.

Hitz-aspertu  informal  hauetan,  artzainen  eta  ingurukoen  iritziak  jaso  dira. 

Hemen ez da galdetegi antolaturik, eguneroko gaiak tratatu izan dira, gehienak 

artzaintzarekin  erlazionatutakoak,  artzaintza ogibide  bat  ez  ezik,  behin  eta 

berriro errepikatu dugun moduan, bizibidea ere badela argi utziz. 

Era informal batean, informazio garrantzitsua atera da ere, bai herrian erlazio 

arruntek artzainekin egoteko aukera eman dutelako.  Artzainekin mendian egon 

ondoren, bai Zegaman eta bai Seguran artzain bat ikusi orduko, erlazioa, mendira 

joan aurrekoekin konparatuta, erabat desberdina izan da. Hau errazagoa zen, ia-

ia derrigorrezkoa esango nuke, eta momentu oroko berriak jasotzeko konfiantza 

nahikoa izan dut. Horrela, hainbat artzainen eguneroko berriak jaso dira: neguko 

umaldia nola joan den, osasun arazoak, artegiaren berriak, larreko egoera, ardien 

jakiak.....

Berriak era informalean ateratzeko beste iturrietako bat  Ordizian asteazkenero 

egiten  den  feria  izan  da.  Bertan  egin  diren  arkume salmentak  eta  prezioak 

jakiteaz  gain,  astero  hainbat  artzainen  bilkura  informalak  egiten  direnez, 

informazio iturri bilakatu da astean zehar sortzen zitzaizkidan hainbat zalantza 

argitzeko baliatu izan ditudanak. 

Horrela arlo berri bat ikusi  nuen.  Txabola batzuetan egonez bizpahiru  artzain 

elkartzea  tokatu  izan  zitzaidan,  euren  iritzi  propioekin  eta  gora  beherak 

komentatuz, elkarkidetzan. Baina Ordiziako ferian elkarkidetza ikusten bada ere, 
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hainbat aldiz konfliktoa ere nabaria zen:  arkumearen prezioa,  zergatik ez den 

igotzen, zergatik Ordizian finkatu asteroko arkumearen prezioa, ardi zaharraren 

baztertzea....  Ferian  topo  egindako  artzainek  hainbat  arazoren  informatzailea 

izan  dira.  Batzuk,  era  batean  edo  bestean  ulertzen  nituen;  beste  batzuetan, 

zailtasun  gehiago  izan  ditut,  ez  direlako  era  berean  burutzen  artzain guztien 

lanak. Han, Partzuergoan, Gipuzkoako zati handi bateko artzainak biltzen dira eta 

bakoitzak errealitate, egoera desberdina du. Zaila da adostasun zabala lortzea.

Artzainekin egindako festa bazkariak ere informazio iturri zabala izan dira. Ez 

dut inongo arazorik izan horrelakoetan parte hartzeko. Informazio iturri diot ez 

hainbeste han lantzen ziren ardiarekin erlazionatutako gaiak ezagutzeko, baizik 

eta  horiek aprobetxatzen direlako  urteko hainbat  ordainketa  edo  negoziaketa 

egiteko.  Horrez  gain,  bakoitzaren  hainbat  anekdota  kontatzen  dira,  bata 

bestearekiko erlazioak, sentimenduak edo harremanak azaltzen diren taldearen 

komunikazioa erakusteko oso baliogarriak direnak. Era errazena izan da jendeak 

esaten duena eta egiten duena bat ote datozen identifikatzeko, errealitatearen 

erakusle nagusia behatuz.

Behin  informazio  gehiena  jasota,  bi  urte  inguru  hori  egiten,  konturatu  naiz 

artzain batzuekin  ez  dela  elkarrizketa  hutsa  jasota  dudana  baizik  eta  bizi-

historia.  Elkarrizketa  batetik  abiatuta  datu  biografikoak,  hainbat  data 

garrantzitsu, anekdotaz gain beste hainbat bizipenen ezaugarriak ere identifika 

daitezke:  dituen  ametsak,  frustrazioak,  itxaropenak,  pentsamenduak,  aurrez 

mantendutako  elkarrizketak....Eta  aitorpen  guztien  erritmo  berezia,  tonua, 

isiluneak, ahoskerak ematen duen kontakizunaren aberastasunarekin. 

Baina hau ez da dena. Batzuetan zaila bada ere, aurpegiaren keinuek, irriñoek, 

ahotsek hitzek baino askoz ere gehiago esaten dute eta hori dena ondo grabatua 

geratzen da memorian. Konturatu naiz artzaina, kasu gehienetan, kontalaria dela 

eta  kontakizunak  behar  dituen  lege  guztiak  mantentzen  dituela,  naturaren 
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mundu-ikuskera harmonikoa adieraziz: zergatik dauden zuhaitz horiek hor edo 

zergatik erabakitzen den egun bat herrira joateko eta ez beste bat.

Hau ikusita,  artzainei hitza ematea derrigorrezkoa da eta lanean zehar hainbat 

artzainen bizi-historia kontatu da, ahal dudan fideltasun zabalena mantentzen 

eta behin baino gehiagotan elkarrizketa horretan sortu izan den komunikazio 

entzunezina  transmititzen  saiatu  naizelarik.  Artzainak,  berriemaile  eta 

solaskideak, gakoak izan dira.

Bizi-historiak  artzainaren mundu pertsonala ezagutzeko  aukera ematen du,  ez 

teknika  metodologia  hutsa  izango  balitz  bezala  baizik  eta  zati  desberdinek 

osotasuna osatzen dutela erakutsiz, helburu batekin: artzainak igaro duen bide 

harmonikoak edo larriak gaur egunean bizi duen egoera agerian jartzen du. 

Honek  artzaintza oreka eta harmoniaren artean jarriko du. Hau da,  ezin dugu 

esan bata eta bestea berdinak direnik.  Oreka egiten duenarekin konformatzea 

izango litzateke, horrela bizitza mantentzea lortzen dute, beste zer edo zer egin 

nahiko balute ere.  Bizitzan zehar bizi izan dituen edo momentuan bizi  dituen 

hainbat  egoerak  bizitzako orekaren mantenua  posible  egin  dute  eta  horretan 

datza  momentuz  artzain batzuen  bizitza.  Harmoniak,  aldiz,  konpetentzia 

bakoitza bere lekuan jartzeko abiltasuna erakusten du eta batzuetan  artzainak 

argi  erakusten  du  hori  ari  dela  egiten,  harmonia  naturala  lortzen  zeukana 

gaurkotu egin duelako eta gaur egungo eskakizunei aurre eginez  artzaintzaren 

duintasuna aurrera ateratzen ari delako, batzuetan benetako gogoeta filosofikoak 

eginez.

Hau  guztia  bizi-historiak  entzun  ondorengo  gogoetak  dira,  ezin  delako 

artzaintzaren bizibidea ezagutu artzain bakoitzaren pertsonalitate barruan sartu- 

irten bat egin gabe, azken finean, zainketa guztiak bezalaxe,  ardiak zaintzea ez 

delako  edozein  modukoa  baizik  eta  arte  bat  dela  esango nuke  ardi bakoitzari 

tratamendu bakoitia ematen zaiolako behar duen momentu eta leku egokian.
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Honez gain  informazio  teknikoa  jasotzeko beharra  ikusi  dut.  Honekin  artzain 

inguruko  hainbat  arlo  desberdinetan  beharrezkoa  den  kudeaketari  buruzko 

informazioa  jakin  dut:  gazta eta  honen  arauak,  subentzioak,  arrazan 

hobekuntzari buruzko informazioa, sanitatearen papera....

Orokorrean esan daiteke antolakuntza formalaren oinarria eta funtzionalitatea 

arlo teknikoak ezagutu eta gero ulertu ditudala. Horretarako hainbat iturrietako 

ordezkariekin hitzordua egin eta bakoitzak artzain unibertso txikiari eskaintzen 

ziona entzun zen. Erakunde garrantzitsuenak hauek izan ziren:

– Artzain Mundua24: bertako gerenteak, Miren Elgarrestak, hausnarketarako 

tresna  bat  dela  dio,  lehenengo  sektorearen  eta,  batez  ere,  artzaintza 

inguruko  estrategiari  buruzko  gogoeta   sustatzeko,  indartzeko  eta 

kudeatzeko. 

– Artzain Eskola:  ITSASMENDIKOI25rekin hitzarmena duen zentroetako bat 

da.  Artzain  Eskola 1997an  ipini  zen  abian,  Arantzazun  (Gipuzkoan), 

Gomiztegi baserrian,  artzainen profesionalizazio maila handitzeko asmoz. 

Prestakuntza trinkoko eta etengabeko prestakuntzako ikastaroak ematen 

zaizkie  ardi sektorean gaur egun ari diren eta etorkizunean arituko diren 

profesionalei.  Zentroak  nazioartekoa  izan  nahi  du;  hala,  bertara  joaten 

diren profesionalak "Euskal Autonomi Erkidegoa"koak eta beste autonomia 

erkidegoetakoak ez ezik, Europako eta Hego Ameriketako herrialdeetakoak 

ere badira. 

– ITSASMENDIKOI  S.A.:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  landa  eremuen  eta 

itsas eremuan prestakuntza, sustapen eta garapen integraleko zentroa da, 

eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko Landa Garapeneko 

Zuzendaritzaren  mende  dagoen  sozietate  publiko  moduan  eratua  dago. 

24 Web orria: www.artzainmundua.net
25 Elkarrizketa,  Batis  Otaegirekin  burutu  zen.  Mantendu  zenean  MENDIKOI  zen  honen  erantzule. 

ITSASMENDIKOIrako  transformazioa  2007ko  Otsailaren  21an  egin  zen,  MENDIKOI  zenak  Pasaiko  Itsas 
Arrantzako Eskola Politeknikoa batu zuenean
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Xedea  honako  hau  du:  landa  eremuen  prestakuntza,  sustapen  eta 

garapenerako  ekintzak  planifikatzea  eta  garatzea,  Eusko  Jaurlaritzako 

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren politikak eta estrategiak aintzat hartuz, 

lehen sektoreak eta landa eremuek dituzten beharrei erantzuteko. 

– E.L.E. (Euskadiko  Latxadun Elkartea Gipuzkoan) 1982an sortua.  Artzainak 

arlo  desberdinetan  ardi  Latxaren  errentabilitatearekin  dituzten  premiei 

erantzun  ahal  izateko  gauzatua:  sanitatean,  genetika  hobekuntzan, 

formakuntzan, salmentan.....

– Ardiekin  S.L.:  Arkauteko  Granja  Modeloko  ardi  latxaren  hobekuntza 

lantzen duen zentrua.

– Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapena: kontsumitzaleei Idiazabal gaztaren 

jatorria eta kalitatea ziurtatzeko eta  gazta egile eta  artzainak babesteko 

sortu zen.

– Zumitz elkartea:  Idiazabal gazta jatorrizko izendapenaren barnean gazta 

egiten  duten  artzainen  elkartea.  Artzai-Gazta  elkartearen  onespenaren 

jabe  da eta  Zumitz-Gazta bakoitzak noiz  eta  nor  egina  den garbi  uzten 

duen kalitate ziurtagiria darama.

– Artzai-gazta elkartea: bertako Latxa ardiaren esnez egindako gazta artisaua 

bultzatzeko eta bere kalitatearen alde lan egiteko asmoz sortu zen.

– Sanitatea:  Eusko  Jaurlaritza.  Ardien  aldizkako  osasun  azterketa  eta 

gaztandegiko kontrol sanitarioak egiten dituen entitate ofiziala

– Artzanbil Elkartea:  Aizkorriko eta  Zegamako  artzainen elkarte sinbolikoa 

da.  Ardiek  erantzun  zibileko  asegururik  izan  ezin  dutenez,  artzainak 

elkartu  ziren  duen  ardi bakoitzetiko  diru  bat  jarriz,  “kaja”  eta  aseguru 

moduan  funtzionatzen  du  behar  izanez  gero.  Urtero  San  Martin  jaian 

artzainak biltzen dira.
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– Garsabi  elkartea:  Gipuzkoako  ARkume  SAlmenta  eta  BIlketa  elkartea. 

2004an sortua, artegiz artegi arkume bilketa eta salmenta bideratzen du.

– Oihan  S.L.:  Partzuergoko  hainbat  plano:  infraestrukturena,  arrasto 

arkeologikoarena,  lur  eta  larreen  erabilerarena...  egin  duen  taldea. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko 

agindupean.

– Mendiko  ardien  saneamenduaren  teknikoa:  sarnaren  aurkako  kanpaina 

dela-eta, bertan aplikatzen diren teknikak eman ahal izateko erabili da.

– Gipuzkoako  Foru  Aldundia:  lehen sektorearekin  erlazionatutako  hainbat 

informazio baliogarri kudeatzeko erabili da.

– Partzuergoko basozainak.

Baina lana aurrera joan den eran informazio asko lortu dut, batez ere jendearekin 

erlazionatuta  dagoena  eta  pertsona  hauek  izan  duten  eragina  leku  zehatz 

horretan.  Lehengo  artzainak,  hauen  erlazioak,  zergatik  alde  egin  zuten,  leku 

horren  aldaketak,  toki  desberdinetan  egotearen  arrazoiak,  gaur  egungo 

konfigurazioa  nondik  datorren...  eta  tartean  konturatu  naiz  Gipuzkoako  eta 

Arabako  Partzuergoko  artzainak,  batez  ere  Urbiakoak,  ahaidetuta  daudela, 

inguruko artzainen artean sare bat eratzen da, lotura familiarrak non nahi daude 

eta lotura hau zertan datzan jakitea beharrezkoa da, bertako estrukturaren berri 

izateko. 

Gainera, izen asko errepikatu egiten dira. Kasu batzuetan bi pertsonak izen eta 

lehenengo deitura  bera  zituzten eta  txabola  desberdinetan zeuden.  Hau dena 

niretzat zaila zen, izen bera zuten bi pertsona desberdin zirela jakin arte. Enbor 

desberdinetik  ere  pertsona  berberarengana  iristen  dela  ere  ikusi  dut,  zuhaitz 

genealogikoa egin dudanean, hau borobildu egiten delarik.

Erlazio familiarrean sortzen diren erabateko nahasteak argitzeko, derrigorrezkoa 

51



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

izan da Urbiako eta Oltzeko artzainen zuhaitz genealogikoa burutzea. Bera izango 

da gaur egungo estruktura sozialaren maparen irudikatzailea.

Gaurko  sendien  gizarte  loturen  berri  izateak,  estruktura  oinarritzen  duen 

elkartrukeko  erlazioen  ulermena  erraztu  dit.  Dituen  forma  historikoak 

kulturaren  eraikuntza  gisa  ikus  daitezke.  Hau  da,  sendia,  erakunde  sozial  eta 

pertsonen  arteko  subjektibitatearen  sortzaile,  esanahi  eta  zentzuz  betetako 

estruktura da. 

Lortutako genealogiak ahozko historia sozial eta banakakoaren irudia erakusten 

du, gizartearen denbora, Urbiako eta Oltzeko artzain familiari izatasun historikoa 

inprimatzen diona.

Genealogia  lortu  ahal  izateko  informazio  nagusia,  ahaidetasun-egitura 

elementala,  landa-lanean  lortu  da.  Ondoren  Seguran  eta  Zegaman  artzain 

familiartekoekin harremana mantenduz sakondu egin da askotan Urbian ez egon 

arren, gaztetan hainbat urtez han egondakoek, ahaide guztien berri gertuagokoa 

zutelako. Datuak sartzerakoan GenoPro programa informatikoa erabiliz prestatu 

da zuhaitz genealogikoa. 

Aldi berean genealogiaren beste lorpen bat irudi honek duen konnotazio soziala 

izan  da,  soziodemografiarekin  lotutako  alderdiak:  nork  jarraitzen  duen 

artzaintzan, noiz eten zen soka hau, zein diren orain dauden itxaropenak.... Hau 

da,  denboran  atzera  eginez,  orain  dela  mende  bateko  artzain gizarte 

antolakuntza ezagutzen da eta gaur egun eurek bideratu dituzten ezaugarriak. 

Gainera, genealogiak gaur egungo leku zehatz bateko  artzain antolaketa sozial 

zehatza erakusteko gaitasuna du.

Baina genealogia, berez, ahaidego-estrukturaren koadro sinoptiko bat besterik ez 

bada ere, hainbat galdera abstrakturen eta ideiaren asoziazioaren bultzatzailea 

da.  Honekin  lortu  dudana  ez  da  hainbeste  artzainen  arteko  estruktura 

esanguratsua,  baizik  inferentziaren  bidez  ateratzen  den  elkarri  buruzko 
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ikuspegia,  zein diren  artzain esanguratsuenak, zein gaitasun dituen bakoitzak, 

zein erlazio dauden denen artean (orain direnak eta lehen izan zirenak).

Koadroa egin eta gero,  hiru informatzailek aztertu dute. Horrela datuak berretsi 

egin dira eta informatzaile desberdinen fidagarritasuna frogatu.

Esan dezaket, metodo genealogikoa erabiltzeak Urbiako eta Oltzako artzaintzaren 

portaera patroietan murgiltzen utzi didala, ahaidetasun erlazioak ikusiz, laguntza 

sareak ulertuz, hainbat historia familiar ezagutuz. 

Horrez  gain,  aurreko jendearen ezagutza  edo  transformazioa  erakutsi  nahian, 

hainbat pertsona argazkiak erakusten hasi zitzaizkidan. Ikusizko euskarriak ez 

ziren  argazki  hutsak  baizik  eta  aldaketak  era  grafikoan  aztertzeko  tresna 

paregabea.

Horien  bidez  azter  zitezkeen  estruktura  familiarraren  aldaketak,  eraikinen 

aldaketak, janzteko era berriak, lekuaren moldaketak, memorian gordeta zeuden 

hainbat historia, istorio eguneratuak....

Hasieran argazkia anekdota hutsa izan zen. Baina lana aurrera zihoan eran, hau 

ere  garrantzitsua  izan  da,  beste  teknika  antropologiko  bezala  hartu  baitut. 

Argazkiak eskatzen joan nintzen, hainbat artxibotan bilatuz eta horrez gain gaur 

egunekoak egiten eta bakar batzuk izatetik 500 argazki baino gehiago bildu dira. 

Hauetako batzuk,  interesgarrienetakoak  iruditu  zaizkidanak,  lanean argitaratu 

izan dira.

Baina horrelako lan batek ez zuela bukaerarik ere konturatzen ari nintzen, beti 

sortzen  zitzaidan  informazio  berria  eta  tokiko  ikerketa  zena  ikerketa 

longitudinala bihurtzen ari zen. Era berean kontziente nintzen edozein ikerlarik 

mugak jarri behar dizkiola bere lanari, beraz, 2006ko udaberrian, datu errepikatu 

dezente jasotzen hasi nintzenean, lekuan-lekuko ikerketa bukatutzat eman nuen 

eta lekuko lan trinkoa utzi egin nuen.
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Hortik  aurrera  datuak  antolatu,  interpretatu,  aztertu  eta  ondorioak  atera, 

produktu  etnografikoa  sortzen  eman  dut  denbora.  Etnografia  hau  idazteko 

prozesuan,  noraino  zen  nire  testua  edo  noraino  bitartekari  bat  besterik  ez 

nintzen galdetu izan nion behin eta berriro nire buruari, azken finean, emaitza 

etic edo emic izan behar ote zen.

Beti esan da etnografoak bere objektuarekiko bi jarrera izan litzakeela:  etic edo 

emic. Bi jarrera izan beharrean jarrera asko daude eta hauek hari batean kokatuta 

daude;  hari  horren  mutur  bakoitzean  ipini  beharko  ditugu  batean  emic,  eta 

bestean etic (Arrieta 1996:29).

Nire jarrerak tarte horretan izango dira produktu etnografikoa idazterakoan. 

Edozer  eratakoaz  baliatzen  denean  antropologoa  aztertutako  jendetzaren  

barnean eta beraren munduarenean ere nahitaez aurkitzen da. Horregatik, emic  

eta etic bereizkuntzak erabatekoak inolaz ere ezin dira izan.  Jendetza aztertua  

norberarena  denean,  emic  zabaltasun  handienaz  ematen  da.  Norberarena  ez  

denean,  bestalde,  antropologoa  alde  askotatik  jendetza  aztertuaren  barnean 

sartua gelditzen da. Etic, berez, jendetza aztertuarekiko antropologoa, bizitzaren  

mailan, axolagabea delakoan adierazgarri besterik ez da. (Apalategi, 1987:29).

Azkenean  emaitza  monografia  gisan  geratu  den  lan  honetan,  Partzuergoko 

artzain unibertso  txikiko bizimoduaren alderdi  desberdinak aztertu dira,  ahal 

izan  denean  lehengo  usadiozko  forma  gaur  egungoarekin  alderatuz,  horrela 

gertatu diren transformazioak ikusi ahal daitezen. 

Egitura  aldetik  urtaro  desberdinetan  artzaintzak  osatzen  duen  paradigmaren 

fenomenoak lantzeko parada izan dut: espazioa,  ardia eta  artzaina. Hau posible 

izan  da  jendeak,  batzuk  artzainak,  beste  batzuk  artzaintza bizi  izan  dutenak, 

besteak artzain inguruan dabiltzanak, jardueren berri eman dutelako.  Artzaina-

artzaintza-ardia, sinboloak izan badaitezke ere, momentu honetan bizibidetzat 

jotzen den profesioa dela azpimarratu dut, askotan tradizioan, identitatean edo 
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kulturan errepresentazio hutsaren moduan erakusten bada ere. 

Lana aurrera joan den eran jende asko eta asko egon da interesatuta, batez ere 

elkarrizketa formal eta informal asko egin direlako.  Alde batetik metodologiak 

horrela eskatzen zuelako, beste alde batetik hainbat zalantza argitzeko pertsona 

batengandik beste batengana joan naizelako gai bakoitzaren berriemaile onenen 

bila. 

Hau  dela-eta,  badakigu  azken  emaitza  ezin  dela  berdin  aurkeztu 

administraziorako  bada,  enpresa  baterako  bada,  unibertsitateko  lan  baterako 

bada edo herri literatura baldin bada. Horregatik lan honek aurkezteko bi era 

izan ditu. Alde batetik herrikoia, argazkiz betea, informazioa eman didaten eran 

jarrita  eta  bestalde  tesi  honetarako  aurkezten  dena,  ikerketaren  analisi 

sakonagoak eginez,  eztabaidak azalduz eta  gaia  landu ondoren neure  hainbat 

iritzi erantsiz. 

3. Irudia. Jexus Etxezarreta Arbelarreko saroiko gaztandegian
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konflikto baten historia konflikto baten historia 

Honako kapituluan,  artzainek erabiltzen dituzten lekuak garatuko dira, hau da, 

urtaroko  epe  desberdinetan  bizibidea  aurrera  eraman  ahal  izateko  baliatzen 

dituzten leku desberdinak eta hauei ematen zaien esanahi berezia, interpretazioa 

eta erabilera deskribatuko dira. 

Leku hitza,  kontzeptu  analitiko/deskriptibotzat  hartuko  da,  hau  da, 

hautemandako  kategoria,  kulturalki  eraikitakoa  (Geertzek,  1996:259).  Bertan 

antzemango diren praktika sozialen eta kosmologikoen bidez, komunitate batek 

zentzua  emango  dio  inguruari,  leku  adierazgarriak  gorputzeratuz  eta 

esperientziak txertatuz; lekua, beraz, ez da bakarrik soziologia klasikoak dioen 

bezala  esplikazio  edo  interpretaziorik  behar  ez  duen espazioa  baizik  eta 

esperimentatutakoa  eta  kulturalki  eraikitakoa,  dinamikoa  (Martínez  Montoya, 

2001:206). Ez alferrik, leku hauek inguruko ardatz bihurtu edo bihurtzen ari dira, 

iragaitzako  lekuak,  tradizio  guneak,  denboran  eta  lekuan  kontzientzia 
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identitarioa sortarazten dtuenak direlako. Azken finean, mendia, eta berarekin  

artzaintza, ondare bihurtu dute. 

Espazioa  testuinguru  bateko  (lekua,  eraikina,  bidea...)  sistema  ekologikoa  eta 

semiologikoa  da  (Castells,  1974),  aldaketek,  interpretazioek,  errepresentazioek 

eta giza-taldeak berarengan gauzatzen duen irudiek sortutakoa. Kontutan izan 

behar  dugu  edozein  giza  taldek,  agerpenak,  izaera,  erlazioak,  etorkizuna, 

espazioan  oinarritzen  dituela:  espazioan  zehar  ibili,  bizi,  landu,  txukundu, 

antolatu egiten da. Gainera, komunikazio eragilea izan daiteke, urtero berritzen 

den  kultura  baten  esperientzia  lekua,  taldeko  bizitza  aurrera  eramateko 

proiektuaren gunea.

Baina espazio berak zentzu desberdinak izan ditu historian zehar paisaia natural 

moduan edo  leku kultural gisa. Hau dena giza-agentziaren eragina izan da, berak 

gauzatu dituelako lekuaren transformazio eragile izan diren praktika bereziak. 

Prozesu hau egungo gizakiaren errainua da.  Artzainak interpretatu egin du eta 

artzaintzaren moldaketa gaur egungo beharrei erantzuteko prozesuan jarri du.

Atal honetan espazioari garrantzi berezia emango badiogu ere, argi utzi behar da 

honek  ez  lukeela  zentzurik  izango  pertsona-espazioaren  arteko  erlaziorik  ez 

balego,  lekua  okupatzeak  gizakiak,  artzainak  kasu  zehatz  honetan,  duen 

proiekzioa erakusten duelako.

Espazioa  bi  multzotan  banatu  da.  Alde  batetik  udako  espazioa,  mendia  kasu 

konkretu  honetan  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusia,  eta  bestetik 

neguko espazioa,  herrietako  artegiak eta bertako  larreak,  baina udako lekutik 

neguko espaziora alde bietako trantsizio bidea egin behar dela ahaztu gabe.
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3.1. Udalekuak: mendiko espazioa3.1. Udalekuak: mendiko espazioa

3.1.1.  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoaren kokapen3.1.1.  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoaren kokapen  
geografikoa: lgeografikoa: lekuaren definizio teorikoaekuaren definizio teorikoa

Lur  komunak  Euskadiko  nekazaritza  sozietateetan  laborarien  ekonomiako 

oinarrizko  errekurtsoa  izan  dira  bertatik  aprobetxatzen  ziren  ekarpenagatik: 

larreak,  ura,  egurra,  garoa......  Lur  hauei  onura  ateratzea  antolakuntza 

sozioekonomiko  tradizionalaren  eredua  da.  Bere  ustiapena  betidanik  araututa 

egon da eta liskarrak deskribatuta badaude ere, orokorrean lur eta ur libreak izan 

dira lur komun hauen ezaugarrietako bat. Errekurtso nagusienetakoen artean, lur 

komun  hauetan  herritarrek  erabil  zitzaketen  larreen  aprobetxamendua 

azpimarratu behar da. 

Lur  komunak,  orokorrean,  mendi  lurrak  dira  eta  erreka  nagusien  buruan 

kokatuak.  Urzainquik  dio,  lur  altuak  eta  malkartsuak  direla  nekazariko 

ekoizpenerako  baliogarriak  ez  direnak,  beraz,  ganaduaren  erabilerako  eta 

basoaren aprobetxamendurako aproposak (Urzainqui, 1987). 

Baieztapen hau Partzuergoaren  ezaugarrietako  bat  dela  esan  daiteke,  400  eta 

1500 metrotako desnibelean kokatuta daudelako bertako lurrak, Euskal Erkidego 

Autonomoko lur altuenetakoak izanez, lurraren aprobetxamendua egiten duten 

herrien mugatik kanpo daude.

XIX.  mendearen  hasieran  desamortizazioaren  eraginez  ustiapen  komun  asko 

galdu baziren ere, ez da hau gertatzen Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoarekin 

bera mantendu egin delako hasierako 1401.urtez geroztik. 

Espazio  hau  bere  horretan  mantendu  ahal  izateko  ingurugiroarekin 

erlazionatutako  hainbat  kontzeptu  berri  ezarri  dira:  ekonomia,  ekologia, 

azpiegitura... Gainera, aprobetxamendu eta atseden leku eremuak mugatu egin 
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dira  eta  artzaintzaren  antzinako  praktikak  berrinterpretatu  eta  moldatu  egin 

dira. 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusia  Gipuzkoako  hego  ekialdean  edo 

Arabako  ipar  ekialdean  kokatua  dago,  Arabarekin,  Gipuzkoarekin  eta 

Nafarroarekin muga eginez. Iparraldetik (mendebaldetik ekialdera) Gipuzkoako 

Legazpi,  Zegama ditu  herri  mugak  eta  Partzuergo  Txikia  edo  Gipuzkoako 

Partzuergoa26.  Hegoaldean  (mendebaldetik  ekialderantz)  Gipuzkoako  Oñati, 

Arabako  Asparrena,  Donemiliaga eta  Zalduondo;  hego  ekialdean  Nafarroako 

Ziordia, Olazti eta Altsasu. 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailen 2005 EAEko Baso 

Inbentarioaren arabera Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoak 3614 hektarea ditu. 

Hemendik 2693 hektarea, basoz osatua dago.

Basoa  osatzen  duten  zuhaitzek  ez  dute  paisaia-multzoaren  balorea  bakarrik, 

baizik  eta  garrantzitsua da  eta  izan  da balore  ekonomikoa  eta  honen eragina 

batez ere inguruko burdinola eta meategiak lanean zirenean. Zuhaitzen eraketa 

begiratuz gero, argi azaltzen da pagadia zabalduena dela, balore gehien duena eta 

ez  bakarrik  arlo  ekonomikoan  baizik  eta  paisaia-multzoan  ere  nagusia  da. 

Pagadiak Partzuergoaren %62a estaltzen du eta hau da Gipuzkoak duen pagadirik 

garrantzitsuena.  Pagoa  Aizkorriko maldetan eta  Altzanian 700 eta  1300 metro 

bitarteko lurretan egoten da (Urzainqui 1990). 

Pagoak ez du lur aberatsik behar baizik eta urtez urte erortzen diren hostoen 

kapak alfonbra ederrez estaltzen du lurra ongarri moduan erabiliz. Gainera bai 

eguteran eta baita laiotzean ere ondo moldatzen den zuhaitza da. Azken hauetan 

garapen handiagoa lortzen du haize hezeak laguntzen duelako. Ez du zailtasun 

handirik bere hazkuntzan eta sarri  ikusten dira,  edozein harritan edo bidetan 

zehar sustraiak luze-luze itsatsita dituztela.

26 Azken honek Zegama, Idiazabal eta Ataun Gipuzkoako herriak ditu iparraldeko mugan. Ekialdean Nafarroako 
Altsasua. Segurak, Zegamak, Idizabalek eta Zerainek dute erabiltzeko eskubidea.
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Baso  mota  hau  mendi  honetan  oso  erabilia  da  batez  ere  gizakion  bi  ekintza 

nagusitan:  ehizan  eta  perretxiko  bilketan.  Ekintza  hauek  oso  zabalduak  dira 

azken urte hauetan, Aizkorriko maldetan eta batez ere udazkenean mendi honen 

erabilera nagusienetakoak horiek izanez.

Partzuergoan aurkitzen dugun beste baso formazioetako bat hariztia da, baina 

honek betetzen duen espazioa pagoarena baino askoz ere txikiagoa da. Diotenez, 

XX.  mende  hasieran  haritzetan  (Quercus  robur,  bertako  haritza)  egon  zen 

izurriteak bultzatu zituen herriak merkatuak hartzen zuen egur guztia saltzera 

eta hau izango litzateke gaur egun hain gutxi aurkitzearen arrazoia (Urzainqui, 

1990).

Urertzeko basoaren espezie batzuk ere, aurki daitezke hala nola: lizarrak, haltzak, 

mendiko  zumarrak,  hurrondoak,  elorriak,  sasiak  edo  garoa.  Azken  honekin 

lotuta,  baserritarrek  garai  batean  ibilbide  luzeak  egiten  omen  zituzten 

Aizkorritik zehar behar-beharrezkoa zelako, negu guztian zehar, ikuiluak atondu 

ahal izateko.

Harrigarria da, Gipuzkoa osoan ez bezala, Insignis pinurik apenas ikustea. Han 

hemendik espezie honetako ale batzuk ikusten badira ere, apenas dago zabalduta. 

Mendiko larreei dagokienez, esan dezakegu hauek Partzuergoko %22ko lurrazala 

estaltzen  dutela  gutxi  gorabehera.  Gehienetan  pagadi  izandako  lurzoruetan 

agertzen dira. Urbiako zelaia adierazgarri onena da. Larratzeak eragiten du larre 

fina eta aktibitate hau utziz gero, larrea zakartu egiten da.

Horrez  gain,  Partzuergoan,  bitxikeria  bada  ere,  hiru  hektarea  besterik  ez 

direlako27 harkaitz tarteko larreetan partzuergoan hainbat ardi, harkaitz tartetan 

dauden larreetan ikusten dira bazkatzen.

Partzoneriak,  entitate  bezala,  600  urte  inguru  ditu  eta  lehenengo  aurrekaria 

27 Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailen 2005 EAEko Baso Inbentarioaren arabera
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1401an martxoan izan zen28. Orduan Altzaniako mendiak Segurako herriari saldu 

zitzaizkion, Fernan Perez de Ayalaren eskutik, ustez Aragoiko Koroarenak ziren 

lurrak29, 1406arte abendura arte salerosketaren eskritura Valladolideko erregeak 

konfirmatu ez bazuen ere.  Segurak lur hauek erosi zituenean, bere eskumenean 

zituen  Zegama,  Zerain,  Idiazabal,  Gabiria,  Astigarreta,  Gudugarreta,  Mutiloa eta 

Ormaiztegi 1384z geroztik eta Urretxu, Ezkio eta Zumarraga 1405etik30. 

Baina eranskin honek ez zuen bategite  osoa suposatu,  konkordia eskrituretan 

azaltzen den moduan, entitate bakoitzak bizilagunen erabileretan eta onuretan 

pertsonalitate berezia zuelako. Salerosketan protagonismoa Segurak izan bazuen 

ere, beraren eskumenean zituen leku batzuk interesatuta azaltzen dira eta lur 

hauetako jabetasunaren eskubideak ere erosi zituzten. 

Historikoki, muga lurrak zirenez, lur hauen erabilera dela eta hainbat arazo sortu 

ziren Arabako herriekin.  Urzainquik esaten duenez,  Salvatierra/Agurain omen 

zen  lur  hauen  erabilera  eskubideak  zituena.  Beraz,  alde  batetik  Gipuzkoako 

herriak egindako erosketa eta bestalde arabarrek zituzten eskubideak konpondu 

nahian,  San  Adrianen  1430ko  azaroaren  16an  izenpetu  zen  Konkordia31,  hau 

izanez Gipuzkoa eta Arabako Partzuergoaren sorrera. Parte hartu zuten herriak 

honakoak izan ziren: Gipuzkoatik Segura, Zegama, Idiazabal eta Zerain32; Arabatik 

28 Oso  ondo  dokumentatua  egon  arren  sorrera  eta  jarraipena,  bitxia  da  Partzuergoari  eman  nahi  zaion 
antzinakotasuna.  Hainbat  eta  hainbat  dokumentuetan  irakurri  dugu  “tiempos  inmemoriales”  hitza 
partzuergoaren  eskubideak  direla  eta.  Adibide  batzuk:  Foru  Diputazioko  honetako  Diputazioen  kontseiluak  ,  
aurtengo  (1986) Irailaren  11  batzarraldian,  ondoko  erabakia  hartu  zuen:  “Segura,  Zerain,  Idiazabal,  San Millan  eta  
Asparrena udalek osatzen duten Gipuzkoako eta Arabako Partzuergo Orokorrak....................erakusten dute Estatutu horien  
asmoa dela  denboraren ilunpetatik datorren Entitate Administratibo horren antolaketa.....”; Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Sailak 2006ko maiatzaren 19an 75/2006 Dekretuan, Apirilaren 4koa, Aizkorri-Aratz aldeko natur 
Baliabideak Antolatzeko  Plana ordenatzen duenak,  bigarren  artikuluan  honela  dio:  Gipuzkoako  eta  Arabako 
Partzuergo Nagusiak antzina-antzinatik dauzkan eskumenak gauzatzen jarraituko du..

29 Dokumentu originala Segurako Partzuergoko artxiboan aurkitu daiteke: A Sekzioa, 1. liburua, 1.espedientean. 
Irakurketa  errazagoa Zegamako artxiboan 520-16  kaxan,  750.espedientean edo Urzainquiren Partzuergoko 
liburuan (1990:343).  Hemen, Jose Manuel de Gorrotxategi,  Segurako eskribau erreal  eta numeralak 1845ko 
apirilaren 14 egindako kopia azaltzen da. Salerosketa honako prezioarekin egin zen: “por quinientos florines de 
oro del cuño de Aragón é dos piezas de paño de coste y balor”

30 Urzainqui (1990:35)
31 Dokumentu originala Segurako partzuergoko artxiboan A. Sekzioan 1. Negoziatuan, 4. Espedientean azaltzen 

delarik. Zegamako artxiboan 520-14. kaxan Aguraineko udalak bidalitako kopia. 
32 Ordurako 1430ko urriaren 28an, Legazpi banandu egin zen lur hauetatik batez ere mugak ez zeudelako ondo 

zehaztuta. Dena dela,  nolabaiteko erlazioa eta eskubide batzuek mantentzen ditu Oltze delakoan: airearen 
eskubidea berea du.
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Salvatierra/Agurain, Hermandad de Eguilaz y Zalduondo

Gaur egun Partzuergoko Gipuzkoako partaide berak mantendu badira ere ez da 

horrela izan Araban eta han, Hermandad de Eguilaz izan zenetik, Donemiliaga eta 

Asparrena eratorri ziren eta Agurain, Legazpi bezala, bere eskubideak uzten joan 

zen.  Gaur  egun  Gipuzkoa  eta  Arabako  Partzuergoko  partaide  diren  herriak 

honako hauek dira: Gipuzkoan  Segura,  Zegama Idiazabal eta  Zerain eta Araban 

Asparrena eta Donemiliaga33. 

Sorreratik berezko pertsonalitatea duen entitate moduan eratu da Partzuergoa. 

Parte  hartzen  duten  herriek  erkidegoa  osatzen  dute  eta  bere  izaera  berezia 

mendi hauen erabileran eta aprobetxamenduan duen eskubidean oinarritzen da. 

Erkidego aprobetxamendua da, zatitu gabeko jabegotza partzuergoko sei herriei 

dagokielako. Euren artean 220 zati banaezin antolatzen dituzte honela bereizita:

• Arabarrak: 55 zati

• Segura: 52,75 zati

• Idiazabal: 49,25 zati

• Zegama: 47 zati

• Zerain: 16 zati

Berari  dagokio  bertako  ondasunen  erabilera  eta  aprobetxamendu  erregimena 

egituratzeko dagozkion Ordenantzak  egitea.  Hauek Legeria  Lokalaren Arabera 

berezkoa  zaion  eskumen-eremuan  eta  Baso  Administrazioak  xedatzen  dituen 

aginduei eta batez ere Gipuzkoako Mendien Foru Arauari34 jarraituz burutu ditu.

Gaur egungo Ordenantzak 1995ko irailaren 8an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

azaltzen dira.  Mendiaren erabilera  eta  aprobetxamenduari  dagokienez,  bertan 

jasota  dauden  puntu  nagusiak  jasoko  ditugu,  batez  ere  artzaintzari  dagokion 

arloan.

33 Asparrenako udalak entitate hauek ditu barne:  Albeniz, Ametzaga,  Andoin,  Araia,  Arriola,  Egino,  Gordoa, 
Ibarguren,  Ilarduia,  Urabain;  - Donemiliagako  udalak  honako  populazioa  entitateak  ditu  barne Adana, 
Aspuru,  Bikuña,  Durruma  Donemiliaga-San Román de  San  Millán,  Egiraz,  Ordoñana,  Galarreta, Luzuriaga, 
Mezkia, Munain, Narbaxa, Okariz, Txintxetru, Ullibarri-Jauregui, Zuazo Donemiliaga-Zuazo de San Millán.

34 Ekainaren 8ko 6/1994 araua.
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Batzorde  orokorrari  dagozkio,  Partzuergoaren gobernu organo kolegiatua  den 

aldetik,  berau  titularra  den  ondarearen  aprobetxamenduak  administratu, 

kudeatu,  ustiatu  eta  esleitzeko  ahalmena.  Beraz,  berak  du  espazio  komuna 

antolatzeko erantzukizuna. 

Batzorde  orokorra  herri  guztietako  ordezkariekin  eratzen  da.  Horietatik  bat 

Lehendakaria  izendatzen  da.  Hau,  ohitura  jarraituz,  urtero  berriztatzen  da 

txandakatze jakina jarraituz:  Idiazabal,  Zerain,  Segura,  Donemiliaga,  Asparrena 

eta Zegama. 

Egoitza  Segurako  Udaletxean  du  Partzuergoak.  Bertan  dago  halaber  artxibo 

orokorra.  Bilerak,  egoeraren  arabera,  Segurako  Udaletxean  edo  San  Adriango 

Kobazuloan  egiten  dira.  Baina  batzordeak  gaitasuna  badu  bilerak  beste  leku 

batean egiteko35.

Ordenantzek lehenengo tituluan diote partzoneroa, partzuer izaera, Partzuergoa 

osatzen duten udalerrietako batean udal erroldan herritar bizilagun gisa izena 

emanda  dauden  pertsona  guztiek  izango  dutela.  Baina  ez  da  argi  geratzen, 

tradizio  edo  usadioetan  oinarrituta,  ze  erabileratako  izango  den  beharrezkoa 

lotespen edo iraupen baldintzak betetzea36.

Partzuergoko ondasunen aprobetxamendu eta  erabilpenari  dagokienez,  urtero 

Partzuergoko  batzordeak  erabakitzen ditu  eta  Baso  Administraziora  bidaltzen 

dira,  organismo  horrek  onetsi  beharreko  Gipuzkoako  Mendi  Publikoaren 

Aprobetxamenduan Urteko Planean sar daitezen.

4. Irudia. Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa

35 1935. urteko erreglamentuak 11. artikuluak dio “La capitalidad de la Parzonería radicará en Otzaurte” (Goñi 
1955)

36 Orain arteko arautegian 1981ekoan Partzuergoan txabola edo borda izateko aukera zuten: “aquellas personas  
que tengan derecho de vecindad legal y casa abierta en alguno de los municipios comuneros así como sus descendientes  
que vivan bajo su dependencia” (1981-3-28).
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Hiru puntu dira bereziki Partzuergoak erregulatzen dituena: abere eta  larreen 

aprobetxamendua, baso aprobetxamendua, ehiza eta arrantza.

Araubide  juridikoari  dagokionez,  partzuerrek  ganaduen  sostengurako 

lehentasuna dute. Larreen aprobetxamenduei dagokienez, xehetasunak zehazten 

dira:  larreratu  beharreko  ganadu  mota  bakoitzarentzat  mugatutako  parajea, 

eskubidea dutenen baimenak, abelburu kopurua, eta ganadua  larreetara igo eta 

jaisteko egutegia. Gainera, bizilagun partzuerrek dohainik izango dute aziendak 

larreratzea  edo  larreak  erabiltzea,  antzinako  ohituren  arabera37.  Dena  dela, 

Aprobetxamendu Planen bidez, urteko kanon bat ezartzen da  larreratzeagatik, 

larreen  eta  landaredi  edo  zuhaitzaren  zaintza  artapen,  hobekuntza  eta 

administrazio gastuen konpentsazio gisa.

Era berean, araubide juridikoan oinarrituta, erabakita dago zein baldintza bete 

behar  dituzten  biztanleek,  Partzuergoko  larreek  erabili  ahal  izateko. 

Garrantzitsuenak hiru urteko antzinatasunez izena emanda egotea udal erroldan, 

eta  beren  jarduera  nagusia  abeltzaintza  izatea38.  Baina  behi,  ardi eta  zaldi 

aziendei dagokienez, Urteko Aprobetxamendu Planetan xedatutakoa beteko da 

artzaintzak lehentasuna izango duelarik behi eta zaldi zaintzaren aurretik39. 

Ganadua igo aurretik, gainera, bizilagun partzuerrek betebeharrekoak honakoak 

dira:  Partzuergoaren  erroldan  egotea,  Partzuergoarekin  duen  zerga-arloa 

eguneratuta  izatea,  animaliak  identifikatuta  izatea,  dagokion  Herrialde 

Historikoko  Abeltzaintza  zerbitzuen  ganadu  ustiapenen  erregistroetan  izena 

emanda egotea eta abereen saneamendurako eskakizunak betetzea.

Artzaintzari dagokionez, borda eta txabolen erabilera ere araututa dago. Honen 

aprobetxamendu  indibiduala  era  bereziz  proposatzen  da,  hau  da,  bertako 

37 Ohitura honek erdi aroko Sistema Iberikoko mendi komunetan du bere sustraia. San Adrianen izenpetu zen 
Partzuergoko akordioan ere oinarri nagusia izan zen “Lurrak eta urak libre” eta hainbat liskarren arrazoia 
berau izan da (Diago Hernando, M. 1994).

38 Azken puntu hau ez da nagusiena, hurrengo artikuluak argi usten duelako erroldan gutxienez hiru urteko 
antzinatasuna nahikoa izango dela.

39 Erabat debekatuta dago Partzuergoaren mendi guztietan ahuntz edo txerri aziendak larreratzea.
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ohiturari  jarraikiz.  Baliabide honen onuradunek, bizilagun partzuerrak izateaz 

gain, gutxienez 150 buruko artalde baten titularrak direla egiaztatu behar dute. 

Txabola berriak eraikitzeko Partzuergoko batzordearen baimena beharrezkoa da; 

txabolan  mantenua  egin  ahal  izateko  beharrezko  egurraren  erabilera, 

Partzuergoari  eskabidea  egin  ondoren  eta  teknikarien  irizpidearen  arabera, 

baimendua da . Gainera,  txabolen erabiltzaileei,  artzainei, emango zaie bakarrik 

eraikuntza horiei  erantsita  baratzen bat lantzeko baimena,  200 metro karratu 

baino txikiagoa eta artzain bakoitzaren premiak ase eta bete ahal izateko.

Arlo  hauek  guztiak  Abeltzain  Batzordearekin  harremanetan  erabakitzen  dira. 

Batzorde hau abeltzain diren partzuer biztanleek osatzen dute eta Partzuergoko 

batzordeari proposatzen dizkio urteko planean ezar dezan.

Partzuergoak  arbaso-forma  badu  ere,  funtzionamenduan  aspaldiko 

aprobetxamendua  oraingo  eskaerarekin  konbinatu  nahian  dabil.  Hau  ez  da 

hainbeste  arautegi  edo  ingurugiroaren  eskarien  erantzuna  baizik  eta 

Partzuergoko erabiltzaileek dituzten eskubideetan oinarrituta. 

Honek ematen dio Partzuergoari identitate berezia, erabiltzaileek, dituzten beharretan 

oinarrituta, erregulazio neurriak ezarri dituzte erdi aroko ohiturak jarrai dezan.

Baina Partzuergoan,  artzaintza eta abeltzaintzaz gain, funtzio berriak ezartzen 

ari  dira  espazio  naturalak,  parke  naturala,  ekosistema  erreserba,  babestu 

beharreko  lekua  kontsideratzen  den  heinean.  Bertan  betetzen  diren  funtzio 

berriak  hain  garrantzitsuak  direnez,  paisaia-multzoak  duen  balorea,  kirolak, 

aisialdiak,  turismoak,  ez  dira  bakarrik  partzuergoko  ohizko  erabiltzaileentzat 

baizik eta gizarte osoarentzat40. Honek eztabaidak ere ekar ditzake, ez dagoelako 

guztiz  aurreikusita  nekazaritza-natural  ingurua  eta  gizarteak  eskatzen  dituen 

ekintzen berrien ondorioen arteko bateragarritasuna.

40 Ikusi  2006ko  apirilaren  21eko  Euskal  Herriko  Agintaritzaren  Aldizkarian  (EHAA)  76/2006  DEKRETUA, 
apirilaren 4koa, Aizkorri-Aratz aldea Parke Natural deklaratzen duena edo 2006ko Maiatzaren 19ko EHAA 
75/2006 DEKRETUA, apirilaren 4koa,  Aizkorri-Aratz aldeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen 
duena.
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Esan  dezakegu  Aizkorri mendiak  eta  beraren  barnean  Partzuergoak  hainbat 

zutabe dituela:

• Produktiboa-Ekonomikoa:  larre finak hainbat  eztabaida sortu baditu ere 

(ordainketarekin,  erabilerarekin,  abere  zamarengatik.....),  artzaintzaren 

produkzioaren oinarria ziren lehen eta dira gaur egun. Merkataritzarekin 

erlazionaturiko aktibitateak ere historian zehar deskribatu dira.  Horrela 

XIII.mendez geroztik Gipuzkoan berehalaxe konturatu ziren Gaztelarekin 

erlazionatuz  gero,  euren  artilea  Ingalaterran  sal  zitekeela.  Gaztelako 

artileei  Gasteizen  biltegia  ipini  zitzaien  eta  Urduina,  Gatzaga  eta  San 

Adriandik  zehar  artilea  eta  Gaztelako  ardoa  zamaltzainek  euskal 

portuetara  garraiatzen  zituzten,  itsasontzietan  Ingalaterrako  eta 

Flandeseko merkatuetara eraman ahal izateko (Azurmendi 1996:32).

• Loturatzailea: mendiak ez dira hesiak baizik eta bi lurraldeetako elkartasun 

lotura eta bi aldeetan bizi diren giza taldeen arteko bizi sortzaile eta giza 

erlazio  bide  interesgarria  (Martínez  Montoya  1998a:188).  Partzuergoan 

bizirik da baieztapen hau. Adibide gisa arabarren eta gipuzkoarren artean 

mantendu diren paktuak (partzuergoa adibidea),  kontrabandoko hainbat 

istorio  edo  egiten  ziren  hainbat  festa.41 Loturatzailearen  beste 

ezaugarrietako bat, isurialdeen banalerroa izatea da. Muga bioklimatikoa, 

kulturala  eta  paisajistikoa  izateaz  gain,  Atlantiko-Mediterraneo 

isurialdearen mugalde konplexua da.

• Sinbolikoa:  mendia  sinbolikotzat  hartzea  munduan  zehar  fenomeno 

orokorra dela esan daiteke. Ez da kasualitatea mendi gailurretan gurutzeak 

edo  elizatxoak  aurkitzea.  Baina  lehengo  sinboloei  beste  batzuk  berri–

berriak  uztartzen  ari  zaizkie,  egungo  mendiaren  esanahi  berriari 

sinbologia berria erantsiz. 

41 Honen adierazle herrikoia Pio Berasategik (1987), Samur eta  Gordin liburuan aurkezten dituen ipuin sorta.
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• Sozio-kulturala: errekurtsoak era komunean erabiltzeaz gain, Partzuergoa 

arrasto arkeologikoen kokagunea, historiaren adierazlea, altxor lekua, lan 

tokia,  kirol  helmuga,  paseo  lekua,  aisialdia  betetzeko  gunea,  errito 

garrantzitsuen babeslea…. edo ezer ez. Hori dena izan daiteke. Mitoak eta 

gizakiak,  kosmosa  eta  natura,  profanoa  eta  erlijioa,  fantasia  eta 

errealitatea, politika, artea dena elkartzen duen lurra.

Artzaintza da, honen guztiaren hasiera eta erroa; hau ez da lanbide edo bizi modu 

bat bakarrik, kultura modu bat da, izaera edo gizakera bat. 

“Lehen  gizakia  zen  pizti  primitiboa  artzaintzarekin  etorri  zela  kulturarako  animalia  

izatera. Inguruko abereak heziz eta ondoan bizitzera egokituz, hasi zen hezitzen bera, hasi  

zen izadian beretzako leku jakin bat egokitzen, denboraren isuria eta urtaroen erritmoa 

menderatzen, alderrietako gizakiekin ere harremanetan zibilizazio modu bateko arauen 

arabera itxuratzen” (Asurmendi 2002:4-5).

Partzuergoan  ardien  papera  garrantzitsua  da,  eurak  garbi  mantentzen 

dituztelako  larreek eta horregatik eurei ematen zaie lehentasunezko erabilera. 

Argi  dago,  artzaintza errekonozimendu  berria  ari  dela  hartzen  ez  hainbeste 

horrelako  esplotazioak  ateratzen  dituzten  etekinagatik  baizik  eta  batez  ere 

mendiko paisaiaren mantenuan ingurugiroari  ematen dion onuragatik.  Gizarte 

guztiak, beraz, ateratzen dio etekina artzaintzari.
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Laskaolatza

Erdiko saroia

Lanbita

Arbelar

Oltze

5. Irudiak. Urbiako saroiak
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Iramendi

Garagartza

Juan de Martiain Lixibalekutxiki

6. Irudiak. Altzaniako saroi nagusienetakoak
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3.1.2. Lekuaren erabilera praktikoa3.1.2. Lekuaren erabilera praktikoa

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  mendiko  espazioak  artzainen  artean 

partekatzen diren tokiak izanez, artzaintzaren errealitatearen zati bat dira. Gaur 

egun  artzaintzan  praktika  moderno  asko  erantsita  badaude  ere,  mendiko 

espazioa  atzetik  datorren  kulturako  jarraipena  da.  Artzainen  erantzun 

desberdinek eta dokumentuek bat egiterakoan, espazio honetan elkarren artean 

erlazionatuta  eta  erregulatuta  dagoen  gizartea  azaltzen  da.  Lurrak,  larreak, 

animaliak,  pertsonak,  betebehar eta eskubide idatzien eta ezkutuen jabe dira. 

Urteroko ohiturek lege itxura hartzen dute.

Baina hau ez da dena. Partzuergoaren espazioa konfliktoz beterik dagoen lurra 

da.  Konfliktoa,  txabolen  eta  saroien  egiturengatik,  erabilerengatik, 

eraikuntzengatik,  itxidurengatik;  lur  mugak  direnez,  liskarrak  egon  dira  ere 

larreen  erabilerengatik,  epeengatik,  egiten  diren  aprobetxamendu 

desberdinengatik....  Beraz,  hemendik  aurrera  ikusiko  dena  konflikto  batzuen 

historia da, baina era batera edo besteta ebatzitakoa. 

Ebazpenak eman dio nolabaiteko zentzua Partzuergoko bizimoduari,  dinamika 

jarraikor  batean  sartu  du  lorpen  desberdinak  erdietsi  arte.  Hau  batzuetan 

iskanbilatsua izan bada ere,  partzuergoko erabiltzaileen identitatea finkatzeko 

balio  izan  du.  Gaur  egun ez  litzateke  bera  izango,  hemen egon diren  arazoei 

artzainek  aurre  egin  ez  baliete.  Errebindikazio  hauek  dinamika  historiko  bat 

ezarri  dute  artzainen  artean  eta  bera  izan  da  gaur  egungo  eskakizunak  eta 

lorpenak  nondik  datozen  erakutsi  duena.  Beraz,  partzuergoko  historia 

konfliktiboak  izaera  errebindikatzailea  eman  die  bertako  artzainei,  hauek  ez 

direla pasiboak,  artzaintza ez dela estatikoa eta iraganean gelditu den bizibidea 

agerian utziz. 
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Artzainaren  bizimoduan  espazioa  konfliktiboa  izateaz  gain,  garrantzitsua  ere 

bada.  Horregatik  alde  batetik  artzain bakoitzaren  saroiek  duten  zentzua, 

sinbologia, balorea, jasan izan dituzten bilakaera eta aldaketak kontuan hartuta 

aztertu dira. Bestalde, berriz, larreak eta hauen balorea bai udan ardiarengan, eta 

bai neguko espazio produktiboan duen eraginaren berri ematen da.

SaroiSaroiakak4242

Saroia  kontzepzioaren  esanahia  itxuraz  argia  da  artzainentzat  baina  ez 

horrenbeste administrazioen erabileran. Partzuergoko bileretan behintzat, hitz 

honek bilakaera  izan  du  desagertzera  iritsi  arte.  Hau argi  ikusten  da  hainbat 

dokumentu aztertu ondoren. Adibidez, 1819-12-2ko dokumentu batek testualki 

dio “.........las chozas y barracas respecto a que estas fuera se hallan la mayor parte fuera  

de los seles designados....”43

Ehun urte beranduago, 1928ko abuztuaren 13ko dokumentu batean, banan-banan 

daude izendatuta “Relación del número de chozas que actualmente tienen los pastores  

en los Montes de la Parzonería-Alzania y Urbia es como a continuación se expresa”44

Dokumentu honetan,  gaur ez bezala,  sel puntuak zein ez diren izendatzen da, 

artzain txabolak  bertan  egon  arren45.  Beraz,  suposatzen  da  sel  beste  guztiak 

izango direla. 

Sel hitza euskarara itzultzerakoan eztabaida sor daiteke.  Victor Mujika eta Jon 

Balerdik “Abaltzisketa'ko artzantza” artikuluan  hau diote:

42 Erreferentzia batzuk besterik ez dira hartu saroi egiturari buruz. Baina norbait interesatua egongo balitz, 
saroiaren gaia luze eta sakon Zalduak (2006) “Saroiak eta kortak” liburu elektronikoan tratatzen du. 

43 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea.
44 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 4. Negoziatua, 1. liburua, 11. espedientea.
45 Testualki  horrela dio:  “Este  punto denominado Juan de Martieta donde se  hallan estos tres  pastores no es  punto  

señalado como sel” “Este punto denominado Letaindi donde se hallan estos dos pastores no es punto señalado como sel”  
“Estos dos puntos denominados Abeta y Galardi no son puntos señalados como sel”
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“A estas construcciones pastoriles hay que añadir además los seles (saroiak) que 

están anejos  generalmente  a  la  choza y  si  están junto  a  la  borda se  llaman  

escorta.  Estos  seles  de  forma  circular  o  como  lo  permita  el  lugar,  están  

construidos  por  amontonamientos  de  gruesos  pedruscos  que  forman  

pared............Este saroia utiliza el pastor para el ordeño y para tenerlo reunido al  

aire libre para el  ordeño de la mañana siguiente.........Además es cosa extraña  

pero el pastor da más importancia a los seles (saroiak) que a su choza” (Mujika, 

eta Balerdi, 1955:80).

Idatzi  honetan  sel hitza  saroi hitzarekin  parekatzen  bada  ere  animalientzako, 

ganaduentzako tokia bakarrik dela dirudi. Horrela bada, artxiboan azaltzen den 

sel ez  izendatzearen  arrazoia  baliteke  eskorta  gabeko  txabola  guneak 

deskribatzea izatea46. 

Juan Arín de Dorronsorok ere,  sel eta  saroi hitzari buruz aipamen zabala egiten 

du eta bi hitzak parekatuz honela definitzen du:

“sel (SAROYA)

..........Son,  pues  los  seles  lugares  destinados  la  albergue  del  ganado  y,  como es  

natural, están enclavados en zonas pastizales o en sitios de fácil acceso a los pastos  

y poblados de árboles para que el ganado tenga su defensa...........

..........Saroia parece palabra compuesta de  sara y  ove. La raíz sara y la palabra 

castellana jara, mancha espesa de monte son derivadas de la palabra árabe xara,  

mata. Ove u ovi actualmente se ha convertido en oi mediante la elisión significa  

lecho, hoyo.....” (Arín de Dorronsoro 1955:87-121).

Definitu ondoren dio seletan dauden eraikin eta itxitura nagusiak direla:

46 Dena dela hau hipotesi bat besterik ez da, gaur egungo sel izendatzen ez ziren lekuak ikusi ondoren. Juan de 
Martieta deritza lekuan bi txabola egon arren, eskorta itxura duen itxitura bat badago harkaitzen kontra 
eskorta moduan erabiltzen zena, baina erabat naturala. Beste txabolak duen eskorta guztiz berria da. Letaindi 
lekuan ez dago eskorta arrastorik.
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Artizkune (ardi-jez-kune),...;  eskortea  (esi-kortea),...;  gabesie  (gau-esie),...;  ilorra  

(egi-legor),...;  artegi (ardi-tegi),...;  artetxe (ardi-etxe),...;  Bildotxtegi  (bildotx-

tegi),...;  aaritegi  (aari-tegi),...;  Arkumatei  zerkea  (ardi-ume-tegi-zerkea),...;  

gaztandei (gaztan-tegi),...;  txerritegi (txerri-tegi),...;  Txaolea (etxe-ola)...(Arín de 

Dorronsoro 1955:87-121).

Fermin Leizaolak  bereiztu egiten ditu hitz bat eta beste.  sel hitzaren definizio 

horrela ematen du: 

“Zuaitzetako edo larretako den ixitura. Borobil antzekoa da eta erdian austarria  

eta elkarren artean tarte berdineko lau arri ditu. Baziren ere laukatu irudiko selak  

(Baztanen). selak bi motatakoak dira: Korta txiki (sel veraniego) eta (korta nagusi  

sel invernizo)” (Leizaola 1977:125).

Saroi hitza definitzeko honako hau dio, ordea: 

“Mendi-larretan,  txabola,  eskorta  arditegi  eta  beste  eraikinak  dauden  lekuak”  

(Leizaola 1977:125).

Sel47 hitza Urzainquik Partzuergoko artxiboetan erreserba moduan ulertzen dela 

dio,  eta  erreserbak  funtzio  bikoitza  duela:  abereentzako  babes  lekua  eta 

artzainentzako  txabolak  egiteko  egur  hornitzailea.  Erreserba/sel Urbian 

historikoki saroiak egoten ziren tokietan izendatzen zen, baina aldaketa gehiago 

izaten zituzten izendatze hauek Altzanian48. (Urzainqui 1990:219-220)

Seguran 1600ean, burutu zen Batzarrean omen zioten:  sel “puesto señalado para  

recogerse  los  ganados  de  noche”  (Lasa,  J.J.  1964).  Urzainquik  honi  erreferentzia 

eginez gaineratzen du “seles y/o reservas eran las majadas en sí mismos.....un espacio  

arbolado en el que los pastores parzoneros construían su refugio personal cabañas muy 

47 Urzainquik dio 1643ko dokumentu batean jartzen duela  “se reservan varias partidas de seles para albergue del  
ganado” (Segurako Herri Artxiboa . E Sekzioa. 4-IV. Negoziatua, 3. liburua, 11. espedientea); aipatzen du ere 
bai 1706ko dokumentu bat dioena:  “se reservan para albergue de ganado varias cantidades de monte para seles y  
majadas”.

48 Horrela esplikatuko litzateke 1927ko dokumentuan Juan de Martieta eta Letaindi sel ez kontsideratzea, biek 
Altzanian baitaude eta urte hauetako egoera puntuala izan daiteke.
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elementales 'tan reducidas que solo pueden estar en su interior tres o cuatro hombres'49” 

(Urzainqui 1990:220). 

Hauek irakurri ondoren egokiena, artxiboetan irakurritako  sel hitza  saroiarekin 

parekatzea  dela  iruditu  zait,  Mujikak,  Balerdik,  Arinek  edo  Urzainquik  berak 

egiten  duten  moduan,  hauen  definizioak  bat  datozelako  artzainek  esaten 

dutenarekin. 

Egungo Partzuergoaren idazkietan ez da sel edo saroi hitza irakurtzen, baina gaur 

egun artzainek bi zentzutan erabiltzen dute hitza, hona hemen adibideak:

Jexux Etxezarreta Arbelargo artzainak dio alde batetik “saroi hontan esate bateako 

zazpi  zortzi  artzai  baldin  bagare....”eta  bestetik  “Saroia  txabolea  daon  une  hauxe.  

Txabolea  dao  eta  ardik  biltzen  dien  une  hauxe,  txabolea,  gaztandegie,  eta  eskortak.  

Bakoitzak bere saroia” 

Beraz, bi zentzu desberdinetan har daiteke.  Saroi orokorra, historikoki izan den 

bezalaxe:  “Trasladen  precisamente  las  barracas  a  los  seles  que  están  demarcados  y  

amojonados con sus nombres y medición en los parajes antiguos”50 adibidez, Arbelargo, 

Laskaolatzako edo  Oltzeko  saroiak, eta aldi berean  artzain bakoitzaren espazio 

gunea, Jexusen saroia Arbelarren, Mikelen saroia Laskaolatzan, Lorentxan saroia 

Lanbitan.... 

Gaur egungo egon leku nagusiak51,  saroiak,  artzainen  txabolekin identifikatzen 

dira eta honako hauek dira:

 Urbia:  Arbelar:  bi  artzain familia;  Lanbita:  artzain familia  bat;  Erdiko 

Saroia: artzain bat; Laskaolatza: hiru artzain familia eta lau artzain.

 Oltze: bi artzain, familia bat.

 Altzania:  Atxuko-Aldai:  bi  artzain;  Iramendi;  Garagartza;  Beunde: 

Lixibalekutxiki- Arkaun eta Juan de Martirain.

49 Segurako Herri Artxiboa . E Sekzioa.. 6. Negoziatua (IV.Serie) , 3. liburua, 11. espedientea).
50 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea
51 2006ko datuen arabera.
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Hurrengo leku hauetan ere identifikatu dira artzain txabolak baino gaur egun ez 

dira  artzain egon  leku.  Aurriak  besterik  ez  daude  edo  kasu  batzuetan  ez  da 

arrastorik ere geratzen.  1928ko datuen arabera hauek dira: 

 Aratz: 1928 bi  artzain zeuden bertan baina ez dut jakin leku zehatza non 

izan daitekeen.

 Aranarri52: bi  artzain. Gaur egun oraindik txabola bat erabiltzen da, baina 

artzaina ez da bertan geratzen.

 Urdalur: urtegia egin zenean ur azpian geratu zen 

 Letaindi: bi artzain. Txabolen oroiak bertan daude

Hauez  gain,  dokumentatuta  ez  badago  ere,  beste  artzain leku  batzuk  ere 

gordetzen dira  hainbat  artzainen memorian.  Hala  nola  Kobain txabola  esaten 

zitzaiona,  Sandratiko  Koba  zuloaren  gainean  zegoelako,  Leotaran,  Sagastietan 

Sagastietako  eta  Zotalpeko  txabolak,  Pagandizabal,  Urdalur inguruko  

txabolatxoa, Otzaurteko txabola edo Andraitzeko txabola. 

Partzuergoko parte duten herrien biztanle izanez ere, artzain batzuk txabolarik 

edo saroirik ez dute edo hauek Partzuergotik kanpo daude. Baina era batera edo 

bestera  udan  Partzuergoko  larreetara  eramaten  dute  artaldea  herritarren 

eskubideak  erabiliz.  Hau  Andraitz inguruan  dabiltzan  ardien  kasua  izango 

litzateke. Orain dela urte batzuk  txabola izandako leku ingurura, Partzuergotik 

kanpo, bidaltzen dituzte  ardiak udan, aurrekoen, aitonaren urratsak jarraituz53, 

nahiz eta orain txabola desagertuta egon. 

52 Dokumentu originalean azaltzen den bezalaxe errespetatu dugu izena, gaur egun leku horri Haranarri esaten 
bazaio ere.

53 Eduardo Irastorza Zegamarraren kasua da. Bere aitona, Doroteo Larreak, Andraitzen izan zituen txabola eta 
ardiak, Oñatiko lurretara joan aurretik.
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Saroiak, dituen eraikin guztiekin,  larreei lekurik ez kentzeko haitz tartean edo 

haitzen  babesean  daude  kokatuak  gehienetan54.  Askotan,  eraikinak  egiteko,  

eskortak bereziki, bertako paisaia aprobetxatuz harri naturalak erabiltzen dira.  

Txabolak55 gehienetan  harri  lehorrez  egindako  itxiturak  ziren,  Partzuergoak  

txabola berriak egiten hasi ziren arte.

Arbelarreko saroia XX. mendeko hogeitahamargarren hamarkadan

Arbelarreko saroia gaur egun

7. Irudiak. Arbelarreko saroiaren bilakaera XX. mendean

54 Egoera  hau  nabarmena  da  Urbian  eta  Oltzen  baino  ez  da  hain  garbia  Altzanian,  hemen  eguterak  ere 
aprobetxatzen dira, Iramendiko saroia kasu.

55 “Egileorra”,  “lehor  txikia”  eta  “lehor”  izena  ere  ematen  zaio  noizbehinka.  Artzainek,  jakin  badakite 
kontzeptu hauen esanahia baina Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzaintzan apenas erabiltzen dira. 
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Artzainek,  batez  ere  betidanik  artzaintza bizibide  dutenek,  izan  dutenek  edo 

orain utzita badaude ere  artzaintzatik bizi izan diren  artzain batzuek, argi eta 

garbi deskribatzen dute euren saroia:

Oltzeko saroiari buruz Dominika Arrizabalagak dio: 

“Saroiak  zeuken  Txerritegie  ta  oilategie  eta  behorran  trastek  eukitzeko  beste  

txabola. Etxabolan barrun gaztandegie bertan eoten tzan toki bat propio hortako.

Lenengo eon ginenen,  zeon etxabola  txiki  bat  ez  tximinik  eta  ez  ezer.  Uaindio  

etxabolea han eongo da. Berrie, zarran ondon ein gendun. Gaztandegie Miel56 jaio  

zan urten ein gendun eta hurrengo urten etxabolea”. 

Serafina Larreak honela deskribatzen du: 

“Saroian etxabolak zeren bost. Beheko etxabolea, kuarto txikie, etxabola haundie,  

sukaldea  eta  komedorea.  Gero  beste  etxabola  bat  eukitzen  gendun  ilek  eta  

gordetzeko beste etxabola bat oiloantzako eta beste bat  txerritegie esaten tzikon 

lehen txerrik eta eoten tzien baino bestela kanpon eukitzen gintzen txerrik eta  

txerrik kendu eta neberak eta sartzeko ibiltzen gendun”.

Arbelarreko saroiari buruz Kandido Aizpeoleak hau du oroimenean:

“Arbelarren saroia ordun, gure lo tokia, gu baino lehenagotik, hura eroita zeon ta 

guk ein gendun hori berriz, Txabolea eta gaztandegie bat, eta txerritokia – ordun 

danak- eta oiloantzako holako txikin bat e bai,  oiloa gauza beharrezkoa izaten  

tzan.  Gau-eskortea eta  eun-eskortea,  bik.  Gau  eskortea behar izaten tzan gu ez  

ginen  oso  goiz  jaiki  re  etten  ta  goizen  preso  eukitzeko  ardik  gu  jaiki  arte  lo  

gehixego etteko ta. Baatzea, artzai danak eukitzen tzuen ordun”.

Florentino Goibururen Urbiako Laskaolatzan egon zeneko kontuak:

“Saroian, txabola ta eskorta ardi jeisteko, alde batetik zabalago eta muturre piskat  

estutzea dala, hala izatea hobe. Gero muturre eztutzen daneko hartan itxi ettezu.  

Ta esneik eman nahi ez tuenak eta gaiztok han harrapau. Txerritegie. Gaztaiak eta 

gatza emateko tokie leheno aparte gendun baino gero dana batea”.

56 Mielek elkarrizketa hau egin zenean 2004 ean 53 urte zituen beraz 1951 jaioa
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Sabino Asurmendi eta Joxepa Gorostizu-Orkaiztegik Garagartzako saroiaren berri 

eman digute: 

“Han zeon eskortea, oilategi txiki bat. Gaztai tokie etxabola baten”.

Joxe  Albizuk,  bi  urtez  morroi  Urdalurreko  txabolan  egon  zenak,  horrela 

deskribatzen du saroia:

“Saroiak zeuken txabolea, gaztandegie, gaztaiak eukitzeko txabola han eoten tzan,  

txerrintako bestea, eak bizitzeko bestea, hiru ta nik einon arrantxeria ta nik talok  

ein ta ogie erre ta han etten nittun ba. Egualdi txarrakin beti barrun eoten ginen  

ta ke ikaragarri etten tzan barrun ta gauen ezin loik ein ta esan nion ta nik hemen  

txabolea eingo det tapauta ta hala ein non”.

Maite eta Belen Asurmendi, Garagartzako txabolan egondakoak:

“Txerritokie re bazan hor garai baten, han da oilategie” 

Patxi  Katarainek,  Juan  de  Martiraingoko  egungo  artzainak  dio  bere  saroian 

dagoela:

“Eskortea, gau eskortaik ez, oiloik, txerrik ez baino  txerritegie etxabola txiki bat  

etxabolan gainen bauket. Gaztandegie etxabolan bertan, lehenaukoa, gaztandegie  

freskoa”.

Azter ditzagun saroietako elementuak eraikinez eraikin, artzainek esaten dutena 

oinarritzat hartuta. 

Gainbegiratu  bat  emanez,  nabaria  da  saroi bakoitzak  konposizio  desberdina 

duela, bertako  artzainaren beharrei erantzuna eman nahian. Beraz, ondoriozta 

daiteke artzainaren egokitzea ez dela oraingo zer edo zer, baizik eta bizirauteko 

asmoz betidanik egon den moldaketa prozesua.
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Artzain familia bakoitzak eraikin berdina era desberdinean tratatzen badu ere, 

behin eta berriro saroi barruan errepikatzen dituzten elementuak honako hauek 

dira:  txabola  eta  gaztandegia,  eskortak,  animalientzako tokiak (txerritegia  eta 

oilategia),  eta  baratzea.  Behin bakarrik aipatu bada ere,  txapitolaren berri  ere 

eman du  artzain batek. Txapitola, sukalde funtzioa betetzen zuen  txabola da.  

Txabola  nagusia  sukaldeko  sua  zela-eta  kez  betetzen  zenez,  saroi batzuetan  

txabola  nagusiaren  ondoan  beste  txikiago  bat  eraikitzen  zen  otorduak 

prestatzeko edo gazta ketzeko erabiltzen zena57.

8. Irudia. Txapitola Arbelarrean. Aurrean Antonio Alustiza, artzain zeraindarra

57 Txapitolaren berri Zeraingo Unsulategi baserriko Antoniok eman zuen argazki bati begiratuz. Berak argi asko 
zuen zer zen eta zertako erabiltzen zuten. 
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Txabolak eta Txabolak eta gaztandegigaztandegiakak

Artzainek sarri  txabola eta gaztandegia lotu egiten dituzte. Honek bere zentzua 

badu.  Artzaina  mendira  joaten  denean  ez  da  animaliek  bertako  larreak 

aprobetxatzeko soilik, baizik eta gehienetan, orain beti ez bada ere,  saroietako  

txabola bat, gazta produkzio zentro txikia bihurtzen da eta gaztekin egiten dute 

urteko mantenuaren zati bat. Gehienetan gainera  gaztandegia  txabola nagusiko 

zatia da eta  artzainek  saroian barnean  txabola eta  gaztandegia eraikin batean 

kokatzen dute.

Urteetan zehar aldaketa ikaragarria jasandako aterpea da  txabola, liskarretatik 

kanpo egon ez den eraikina. Mendiko artzaina txabolari lotua da, beharrezkoa du, 

han pasatzen baitu urte erdia urtea joan eta urtea etorri. 

Artzainen bizi leku honek bakoitzaren markak urteetan zehar utzi eta mantendu 

ditu. Oraindik batzuk, erabiltzen ez badira ere, zutik eta egoera onean aurkitzen 

dira.  Beste  zenbaitetan  oroiak  ikus  daitezke.  Baina  asko  erabat  desagerturik 

daude. Batzuk, denboraren poderioz,  naturak egindako lanarengatik,  eta beste 

batzuk txabola berriak eraiki direlako lehen zaharrak zeuden toki berean. 

Txabolen  kokagune  eta  ezaugarriek  urteetan  zehar  aldaketak  izan  dituzte. 

Legedia  ere  egokitzen  joan  da  garaien  eta  beharren  arabera.  Erlazio  espazial 

zuzena  nabaria  da  larre-gune  eta  artzain txabolen  artean  baina  gehienetan  

txabolek, larreen baldintzapean egon direlarik. 

Artzainak  txabola lekua aukeratzeko, norberaren eta animalien babesa kontuan 

izan du beti. Gaur egun, kanpotik hornitzeko hain garrantzitsuak diren sartze-

erraza edo ura gertu izateak, lehen bigarren maila batean geratzen ziren. 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusiko  txabolen  historia,  artxiboen 

idazkien  arabera,  nahasia  eta  istilutsua  izan  da:  abereekin  pasa  ahal  izateko  
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txabolek sortzen dituzten trabak, txabola kopuru handiegia,  sel izendatu diren 

lekuak errespetatu gabe edozein lekutan eraikirik egotea, bizileku iraunkorrak 

bihurtzeko  arriskua,  botatzeko  mehatxuak,  botatzeko  mehatxuaren  aurkako 

gaitzespenak  eta  beste  hainbeste  gorabehera  jasan  dituzte  saroiko  eraikin 

nagusiek.

Txabolen hasiera ez dugu dokumentatuta baina Urzainquik aipatzen du 1706an 

ezin zela lurra erein sel horietan (Urzainqui, A. 1990:220). Beraz, ereiteko arriskua 

baldin bazegoen, artzainak bertan denbora bat pasatzen geratzen zirelako izango 

zen eta horretarako txabola behar zuten.

Partzuergoaren  kezka  nagusietako  bat  betidanik  izan  da  txabolaren jabegotza 

berea zela demostratzea ez zela artzainarena. Txabola, gainera, ezin zen eraikin 

iraunkor  moduan  egin  eta  gainera  txikiak  izan  behar  ziren.  Horrela  dago 

adierazita 1723ko batzordearen aktan (Urzainqui 1990:222).

XVIII.  mendeko  dokumentu  batean  argi  jasotzen  da  kezka  hau,  Altzaniako 

Pagaindia  deritzan  lekuari  erreferentzia  eginez,  Idiazabalgo  artzainek 

egindakoak:

“han construido edificios permanentes –eguileorres dirian entonces-, tan altos  

que suben 12 pies y 16 y 20, y de ancho 20 y 24 y más pies y de largo 40, 50, 60 pies  

y  para  su  fabrica  cortan  de  pie  robles  y  hayas  crecidas  y  ponen  vigas  muy 

crecidas y aptas para casas de cal y canto y muchas hacen con pared seca y de  

piedra muy crecida, de suerte que ademas de ser edificios permanentes sirven de  

guarida a los ladrones y contrabandistas por la mucha distancia de los pueblos”58

Partzuergoak hainbat  txabola suntsitzea eskatu bazuen ere,  dirudienez ez zen 

horrela egin eta, gainera, artzain batzuk lizentziarik gabe zeuden txabola batzuk 

saltzen saiatu ziren.

58 Segurako Partzuergoko artxiboa E. Sekzioa, 6.Negoziatua, 3.Liburua, 11.espedientea. Pie delakoaren neurria 
0,28m da.
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Ez zen hau garaiko arazo bakarra, XVIII. mendearen hasieratik aurrera txabolak 

nonahi egiten hasi ziren eta honek ekarri zituen partzuerren hainbat protesta,  

txabolak  eraikuntza  iraunkorren  itxuraz  izateaz  gain,  abereen  andadak  eta 

pasabideak galarazi edo zaildu egiten zituztelako eta hainbat akusazio leporatu 

izan zitzaizkien hauen erabiltzaileei.

Partzuergoak akusazio kriminala egin zuen artzainen aurka:

“….que  por  quanto  los  dichos  Pastores  fueron  acusados  criminalmente  en  el  

Tribunal  de  Corregimiento  de  esta  provincia  de  Guipuzcoa  por  la  referida  

Parzonería General a causa de que en los dichos montes de San Adrian, Alzania y  

Ochaurte tenian fabricadas Barracas y chozas que parecían edificios permanentes  

y  trocavan  y  vendian  y  hacian  otras  cosas  correspondientes  a  querer  ser  

propietarios de ellos…”59

Arazoa  Valladolidko  Chancilleriaraino  iritsi  zen  (Urzainqui  1990:222).  1728ko 

urriaren  21ean  artzainek  suplika-errekurtsoa  egin  zuten  eta  denen  ondorioz 

1749ko martxoaren 25ean arautu egin zen txabolen eraketa eta erabilera. Ustez 

lehenengo arautegia den honetan puntu garrantzitsuenak honakoak izan ziren:

• Artzain bakoitzak txabola bat besterik ez du izango. Bi izan zitzakeen, bata 

Altzanian  eta  bestea  Urbian.  Kasu  horretan  baimenduta  zuen  bien 

erabilera.

• Erabakita dauden lekutik kanpo ezingo da txabolarik eraiki.

• Ezin dira txabolak saldu edo aldatu.

• Artzainen batek bere txabola zortzi egun baino gehiagoz uzten badu, beste 

norbaitek har dezake (artaldearekin Urbiara joaten bada garai horretan utz 

daiteke).

• Txabola  egin  aurretik  Partzuergoaren  baimena  behar  du.  Hau  ez  bada 

59 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 1.Negoziatua, 1.Liburua, 24.espedientea.

85



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

betetzen prozedura kriminala aplikatuko zaio arau-hausleari.

• Eraikuntza  iraunkorraren  itxura  ez  hartzeko  txabolaren  neurriak  eta 

egitura honako hauek izango dira: 

“….la medida de treinta pies de largo y otros treinta de ancho el que mas y  

que se haia de hacer de material de aia sauces y otros arvoles que producen 

dichos montes que no sean de tanta firmeza pena de derrivarlas en caso de  

contravencion de este capitulo y ademas pagar quatro reales60 por cada pie  

de roble que se hallase en qualquiera de las dichas barracas”

• Urte horietan artzainak bertan zeuden bitartean suteren bat izaten bazen, 

sutearen eragilea eta gaizkilearen berri ematera derrigortuta daude. Ezin 

badute frogatu nor izan den denen artean ordaindu beharko dira sortutako 

kostuak.61

• Norbaitek  edo  norbaiten  txakur batek  abereen  erditzea  galaraziko  balu 

Altzaniako mendietatik joan egin beharko litzateke.

Arazoak  ez  ziren  desagertu.  Horrela  dago  dokumentatua  artzainek  egindako 

hainbat  eskariren  bidez62.  Komisionatu  desberdinak  eratzen  joan  ziren 

irregulartasunak aztertu ahal izateko. Adibide moduan:

“Se le da Comisión a dicho Señor Don Joseph de Cedron, para que proceda al  

reconocimiento de las barracas que parece que estan hechas en el monte de Olza  

y que informe a la Parzonería de cualquiera eceso que encontrase”63.

60 Reales: Ez da oso ondo igartzen ze diru adierazi nahi duen sinbolo baten bidez dagoelako adierazita. Hau 
iragarri egin dugu orduko beste ordainketa batzuetan oinarrituz eta garaiko txanponak zein ziren aztertuz. 
Dena dela dokumentu berean Ducado “excepto la de 50 ducados del capítulo quinto” eta escudo “incurra en la pena 
de dos escudos de multa” txanpon gisa aipatzen dira, baina hauek izenez adierazita daude, ez ordea dagokidan 
puntu honetan tratatzen dena, sinbolo bat besterik ez da.

61 Sua arazo bihurtzen ari zen. Dirudienez, hainbat arboladi larre bihurtzeko nahia ageria zen. 1799. irailaren 
16an  dokumentatuta  dago  Segurako  Partzuergoko  artxiboa  A.  Sekzioa,  3.Negoziatua,  2.Liburua. 
1.Espedientean sutea  egon zela adierazten du eta honen kostuak,  artzainek ordaindu beharra  “….sobre  el  
incendio causado en el  término comun de Garagarza ……………..se propone a los  pastores se  sujeten a la paga de las  
costas…”

62 Konfliktoa nondik nora joan zen ezagutu nahi izanez gero hona hemen dokumentu batzuen lokalizazioa: 
Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 2.Liburua 1.Espedientea Aktak: 1785-10-4; 1786-5-
31; 1786-9-4; 1787-6-7; 1795-2-23; 1799-9-16; 1819-12-3 besteak beste.

63 Segurako Partzuergoko artxiboa A.  Sekzioa,  3.Negoziatua,  2.Liburua 1.Espedientea 1787ko.  ekainaren 7ko 
akta.
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“Que se forme por los mismos Comisionados un resumen y Lista de todas las  

Barracas  y  Dueños  de  ellas  que  tienen  en  los  terminos  de  Alzania,  Olza  y  

Hurbia...”64

XIX.  mendearen  sarrerarekin,  gainera,  elementu  berriak  sartu  ziren  txabolen 

inguruko gorabeheretan. Partzuergoko batzorde nagusiak, artzainek sorrarazten 

dituzten  gastu  batzuen  berri  ematen  du:  ardien  gobernua  errazteko  egiten 

dituzten itxiturak, eskortak, erabiltzen duten egurra. 

“……en los terminos de Alzania, Olza y Hurbia y que con vista de todos los que  

estando  beraneando  con  sus  Rebaños  e  imbernaren  se  les  haga  presente  la  

hutilidad y combeniencia que se sigue así  a ellos  y a  esta N.  parzonería de la  

conservacion y repoblacion de los seles sitios o majadas donde hacen su mansion.  

Que a este fin y por el mucho consumo de leña que tienen en sus chozas, barracas o  

rediles de ganado se se les obligue a poner a proporcion del nº de Barracas que  

consta de la nomina que se ha de tornar a plantar en los mismos sitios o Alzania  

con esclusión de Olza y Hurbia anualmente los Arboles que han de ser hutiles y  

suficientes…”65 

Ikusten den moduan lehen arazo ekologikoak antzematen zirenez, egoerari aurre 

hartzeko  bidea  ematen  zaio66.  Konpentsazioren  bat  emateko  asmotan, 

probintziako  kontserbaziorako zeuden arauak jarraitzea proposatu zen.  Beraz, 

guztion  mendien  erabilera  bermatzeko  artzain bakoitzak  urtero  pagoak  edo 

haritz landareak entregatu behar zituen67. 

64 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 2.Liburua 1.Espedientea 1801eko. abenduaren 12ko 
akta.

65 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 2.Liburua 1.Espedientea 1801ko. 1801-12-8.
66 Egurren erabilerari buruz ez dirudi artzainak egiten zuena handia edo larria zenik, batez ere XVII. mendean 

Legazpiko burdinolek behar zuten egurra ikusita “De esta forma y tomando como promedio la cantidad de 10 cargas  
de leña por pie de árbol sazonado, se obtendría un equivalente de 4200 árboles para el consumo anual de las ferrerías de  
Legazpia” (Urzainqui 1990:156).

67 Arautegiaren arabera landareak “presos en tres hojas” entregatu behar ziren, beraz, hiru urtekoak.
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“A saber el que tiene una68 diez plantas para entregar en tres ojas…. El que tuviera  

dos con una choza quince el que tuviese tres beinte…”69

Gainera, espresuki debekatzen da edozein eratako itxiturak egitea. 

Orain arteko akordioak berretsi egin ziren 1801eko abenduaren 28an egindako 

Partzuergoko bilkuran. 

Arazoak  ez  ziren  berehalakoan  amaitu  eta  ia  urtero  egiten  ziren  bilkuretako 

aktetan jasota daude izandako gorabeherak: egiten ziren  itxiturak, txikizioak,  

txabolen  kokalekuak  horretarako  egokitutako  lekutik  kanpo  eraikitzeak, 

lizentziarik  gabeko  txabolen  eraikuntzak,  txabolen  salmentak,  txabolekin  edo 

beste  itxituraren batekin pasabideak oztopatzea, zegokien arbolak ez landatzea, 

harrapaketak, mugatik kanpo abereak larreratzeagatik, partzuergoan eskubiderik 

ez zituzten herritakoen presentzia, eta abar. 

Artzainek  askotan  ezjakintasunaren  aitzakian,  ez  zuten  konpontzeko  asmo 

gehiegirik.  Hau eragozteko 1843ko urtean Partzuergoak  artzain guztiekin egin 

zuen  San  Adriango  kobazuloan  bilera.  Bertan  txabolen  eraikin  eta  erabilerari 

buruzko informazio zuzena eman nahi izan zien  artzain guztiei, sarri legearen 

hausketak gertatzen ari zirelako, ezjakintasunaren aitzakian. 

Bertan sortutako dokumentuak 1749ko arauak errespetatu egin behar direla dio 

eta  horrez  gain  zein  zigor  edo  isun  izango  zituzten  arauak  zehatz-mehatz 

betetzen ez baziren:

“……………………conocimiento nombrado por la cuatro villas y tres hermandades la  

consta  de  los  mismos pastores  y  reuniendolos  en  San Adrian emplazandoles  a  

todos  para  que  no  alegaran  ignorancia  como  ahora  sucede  y  nos  parece  que  

justificando  los  pastores  que  sus  chozas  se  hallan  en  sitios  que  otros  las  

68 Egileorra edo itxitura nahi duela adierazi pentsatzen dut.
69 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 2.Liburua 1.Espedientea 1801ko. 1801-12-8.
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abandonaron no se les exija multa por lo que hasta ahora pero si  las hubieren 

construido sin licencia en puntos donde antes no ha habido se les imponga a cada  

diez y ocho ducados de vellon exigiendoles a los Alcaldes y Ayuntamientos de su  

respectiva jurisdicción reteniendoles otra multa en las cuotas o repartos que les  

corresponda del producto y venta de los citados montes…………”

Francisco  de  Irimo.  Joxe  Manuel  Gorrochategui.  Comisionados  encargados  y  

autorizados70

Ikusten  denez,  artzainaren  presentzia  beharrezkoa  eta  egiazkoa  izan  da 

Partzuergoaren  historian  zehar.  Beraz,  orokorrean  estereotipatua  dagoen 

artzainaren pasibitatearen itxura ez dator bat  Partzuergoan jarraikorren egon 

diren mugimendu eta errebindikazio konstanteekin.

XIX. mendeko eta XX. mende hasierako txabolen egitura ikusita, harrigarria bada 

ere, Partzuergoak  txabolarekin izan duen beste kezketako bat,  txabolak irekita 

mantentzea zen:

“Ha sido practica constantemente observada por la Parzonería general llamada 

de Guipuzcoa y Alava ....el que las bordas estén abiertas para que los ganados  

puedan acojerse a las mismas y cualquiera de los vecinos pueda recojer el fiemo  

existente en ellas”71

Dirudienez, Partzuergoko garaiko Batzordeak jakin ez bazekiten ere, hau ez da 

beti horrela izan: 

“... y que las barracas al tiempo que las dejan o mudan de sitio con los ganados  

los  parzones,  tengan  la  obligación  a  dejarlas  bien  cerradas  a  su  entrada  y  

espalda bajo la pena de dos ducados ......”72

Baina historikoki horrela zela pentsatzen zenez, XIX. mendean behin eta berriro 

bidaltzen  dira  komisionatuak  txabolak  gainbegiratzera  irekita  uzteko  araua 

70 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 1.Negoziatua, 1.Liburua 30.Espedientea
71 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 1.Negoziatua, 3.Liburua 1.Espedientea (1853-8-3)
72 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 3.Liburua 14.Espedientea (1819-12-3)
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errespetatzen den ziurtarazteko eta erabakita zegoen isunaren ordaina jarri ahal 

izateko:

“Con  fecha  20  de  Julio  último73 a  virtud  de  la  queja  producida  por  el  

ayuntamiento de esa villa74 oficié a los  pueblos de la Parzonería para que no  

tuvieran cerradas las barracas so pena de que al treinta del mismo mandaria  

personas para el reconocimiento y toma de razon de las que hallaren cerrada, de  

sus dueños y puntos donde radican para que se les compele a que las tengan  

abiertas y se les imponga el castigo a que se haya hecho acreedores ...”75

Gainbegiratzaile  hauen  funtzioa  argia  da.  Baina,  batez  ere  Altzaniako  eta 

Partzuergo Txikiko edo Gipuzkoako Partzuergoan betetzen zuten, gertuenetako 

parajeetan alegia. Urrutiago zeuden  txaboletako errekonozimendua,  Urbia edo  

Oltze, apenas aipatzen da. 

Jartzen  ziren  diru  zigorrak  ez  ziren  bakarrik  isun  moduan  baizik  eta 

komisionatuen ordainketa ere, bertatik egiten zen:

“En efecto se hizo por los comisionados nombrados por mi76 el reconocimiento de  

las barracas existentes en los montes de la Parzonería el espresado treinta de 

Julio y hallaron cerradas cuatro barracas pertenecientes a vecinos de la billa de  

Idiazabal y  oficié  el  cinco  de  Agosto  que  para  satisfacer  los  gastos  de  los  

comisionados se les pudiese exijir por primera vez a veinte reales de vellón por  

cada barraca y que se sirviese remitirme los ochenta reales para pagar a los que  

se ocuparon en el citado reconocimiento y demás gastos y aperciviendoles que  

abriesen  las  mencionadas  barracas  dentro  de  cuatro  días  sopena  de  que  se  

abririan en defecto por su cuenta y se les impondria el castigo correspondiente”77

73 1852ko urtean dago sinatua
74 Segura
75 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 1.Negoziatua, 3.Liburua 1.Espedientea (1852-8-5)
76 Domingo de Alcorta, garaiko Partzuergoko Lehendakaria
77 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 1.Negoziatua, 3.Liburua 1.Espedientea (1853-8-3).
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Harrigarria  da  zenbaitetan,  garai  honetako  idazkietan,  irakurtzen  diren 

mehatxuak,  isunak,  beldurra  sartzeko jarrerak...  Liskarrak,  beraz,  konstanteak 

izan dira eta gutxitan ikusten da adostasuna edo harreman naturala  artzainen 

eta Partzuergoko Batzordekoen arteko pertsonen artean. 

Baina, Partzuergoko batzordeaz gain, herri bakoitzak ere bazuen zer egina isun 

hauen  kobrantza  egiteko.  Ardura,  inplikatuta  zegoen  herri  bakoitzaren 

alkatearen esku uzten zen. 

Konfliktoa  ez  da  bakarrik  Partzuergoa  eta  artzainen  artean  egoten;  inguruko 

herrikoekin  ere  deskribatuta  daude  hainbat  liskar,  batez  ere  Altsasukoekin, 

Altzaniako garoa eramaten zutelako. Ez bakarrik hori, txabolaren gaineko egitura 

ere,  garoz  estalita  zegoena  eramaten  zutelako.  Horrela  dio  behintzat 

Partzuergoko  lehendakariak,  Jose  de  Zumalakarregik,  Altsasuko  alkateari 

bidalitako gutunean: 

“Varios vecinos de esa se han quejado de que algunos de ese pueblo no obstante  

la advertencia hecha por el guardamontes de la Parzonería lleban helechos de  

los montes de la misma y aun han propasado a extraer el armazón de una borda 

existente en el término denominado Urdalur en la misma Parzonería”78

Dokumentu berean orain arte mantendu den konkordiaren armonia bilatu behar 

dela  dio,  segur  asko  1516an  izenpetu  zen  “Parzonería  de  la  Concordia”ri 

erreferentzia eginez79.

Garoa beraz, elementu garrantzitsua zen, baserrietako animalietarako erabiltzen 

zelako eta mendian bertan ere, txabolaren teilatuaren egitura egin ahal izateko 

teila erabiltzea debekatua zegoelako.

78 Segurako  Partzuergoko  artxiboa  A.  Sekzioa,  1.Negoziatua,  3.Liburua  3.Espedientea  (1872-9-30).  Arrazoi 
berdineko 1852ko salaketa bati egiten dio erreferentzia dokumentu honetan. Beraz, ez zen gai berria .

79 Kontutan izan behar da Urdalur eta Altzaniako hainbat  paraje,  Nafarrokoak eta Gipuzkoakoak erabiltzen 
zituztela muga lurrak direlako. Mugak ez zeuden argi adierazita. Hau ulertzekoa da alde batetik dena mendi 
berdintsua  delako  eta  bestetik  mendi  bazter  lurra  Nafarroako  muga  zenez  hainbat  liskarren  sortzailea. 
Hainbat  akordio  egiten  saiatu  ziren  eta  1500.  urtean  Concordiako  mugarria  jarri  zen,  1516.  urtean 
“Parzonería de la Concordia” eratu zen arte. (Urzainqui 1990:125-135)
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Teila,  eraikuntzan  erabilitako  osagarri  bat  izateaz  gain,  euskal  etnografia  eta 

folklorean, sinbologiaz blai dagoen elementu baten gisa agertzen da. Teila euskal 

kultura  tradizionalean,  itxidura  sinboliko  eraginkor  bat  da,  etxearen 

errepresentazioa  edo  lur  komunetan  jabetasun  pribatuaren  errepresentazioa 

adierazten duelako. 

Horrela  izanda,  artzainen  txabolen  teilatuetan,  estatus  komun  hau 

gogorarazteko,  teila  ipintzea  debekatuta  zegoen.  Barandiaranek ematen digun 

hurrengo adibidean, argi eta garbi erakusten da jabetzari buruzko sinbologia hau. 

“Cubierta de teja es la techumbre mas generalizada hoy en el país vasco. Pero en las  

majadas y seles situados en terrenos comunales, los pastores no podían cubrir con  

teja sus chozas -todavía no las podían cubrir en Entzia y en Aizkorri por los años  

1918  y  1927,  en  que  visité  aquellas  sierras-,  porque  la  teja  significa  propiedad 

privada. Esta razón me han dado siempre los pastores a quienes he preguntado por  

qué  no  ponen  tejado  a  sus  chozas.  La  teja  es  signo  de  propiedad  inmueble”  

(Barandiaran 1973-4:277-278).80

Teila gabeko  txabolen estalkia  egiteko era,  oraindik ere  artzain batzuek erraz 

deskribatzen  dute,  XX.  mendeko  hirurogeigarren  hamarkada  arte  hainbat  

txabolatan mantendu delako. 

Txabolako pareten gainean zuzenean jartzen zen, goitik beherainoko egurrezko 

zutabe batzuen gainean. Paretak egin ahal izateko bertan aurkitutako harriarekin 

egiten  ziren,  harri  lehorraren  teknika  erabiliz,  harria  harriaren  gainean, 

aglomeratzailerik gabe, harri txikiak handien tarteetan jarrita euskarri gisa. 

Jexus Etxezarretak gogoan ditu euren txabolako paretak nolakoak ziren:

“Lehengo  txabolak hok tziela esaten zuen hak81.  Eta losakin e bai,  gure garai  

hartakoa losakin zian hura, harri losa 'pizarra'” (Jexus Etxezarreta)

80 III Liburukian. Baita ere V. liburukian 394 orrialdean.
81 Hurrengo argazkiak begiratzen zituen bitartean.
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Estalkiaren egitura hau zen:

“Teilatue etteko lehenbizi zohia82 jartzen tzan” (Fermin Arrieta).

Zohia atera eta jarri ahal izateko teknika Kandido Aizpeoleak deskribatzen du:

“Atxurrekin ein ta zutik hola jarri83 ta hankan bueltan aroa bezelaxe ta hura 

gora  ateatzen  tzan.  Gero  oaingo  teila modun  jarri  bata  besten  zati  baten 

gainen” (Kandido Aizpeolea).

Behin zohia jarrita, horrela egiten zen estalkia:

“Zohian gainen  jartzen tzan  garoa.  Garoa ipintzen  tzan  belarrik  ez  irtetzeatio  

bestela gero ardie jun ta hankazulok ein ta zulo hatatik ude sartzen tzan.  Garoa 

ardik ez iyotzeatik gainea jartzen tzan. Gero haren gainen jartzen tzan garraztea. 

Garraztea, hola kakok kakon zittun egurre goitik bera. Gero haren mailatik beste  

aldeko  mailea  esahagea.  Lau  eo  bost  bat  izaten  tzien  alderdi  bakoitzeti.  Sei  e  

baittu. 

Batzutan  astailarra  jartzen  tzan  eta  beste  batzutan  garraztak.  Astailarrakin 

tzienak ez tzuen garraztaik eamaten eta esahagaik e ez, bera lotzen tzan-ta. 

Esahagak, garrazten gainen. Garoa lehenengo eta garraztea eta esahagea.

Esahagea, egurre, horik izaten tzien mehe meheak e bai haizek  garoa kendu ez  

tezan,  haize  hotza  dator  ba  settun  ta  garraztak  ein  ta  gero  kako  hak  ixkilara  

modun  esahagea erantsita. Ni mutiko nitzela Araba aldetik ekartzen tzan  garoa 

zaldin hartuta udazkenen, hurrengo urteako irten ez tzezan. 

Ordun  etten  tzan  zohia  azpin,  gero  garoa,  garraztea  eta  esahagea”  (Fermin 

Arrieta).

82 Zotala ere esaten dute.
83 Hola esaten duenean zutik jarrita oinaren ingurua seinalatzen zuen.
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9. Irudia. XX. mendeko hirugarren hamarkadako txabola Urbian.

Ikusgai, besteak beste, txabolaren teilatuak duen zohia 
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Ikusgai, besteak beste, XX. mendeko hirugarren hamarkadako Urbiako
txabolaren teilatuko esahagak eta garraztak

Ikusgai Urbian, astailarrekin egiten zen txabolaren teilatua

10. Irudiak. Urbiako txaboletako XX. mendeko lehen hamarkadetako txabolak
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Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusian,  Urbian  eta  Oltzan  txaboletan  

teilak, behin eliza (1924eko irailaren 28an izan zen inaugurazioa) eta fonda (eliza 

baino urtebete beranduago) egin ondoren jartzen hasi ziren. 

Kandido Aizpeoleak esanda, Pedro Etxezarreta izan omen zen teila lehenbizi jarri 

zuena.  Lorpen hau ere,  Partzuergoko debeku baten ondorioko errebindikazioa 

izan zen. 

Pedro  Etxezarretak  debekuaren  aurrean  honakoa  argudiatu  omen  zuen: 

Partzoneriak eskubidea baldin bazuen bere ondasunetan teila jartzeko, egunero 

han bizi behar zuten artzainek ere arrazoi gehiagorekin eduki beharko luketela.

Honetarako eta beste puntu batzuek tratatzeko eta akordioak lortu ahal izateko 

saiakera desberdinak egin ziren. Horietako bat  Jose Angel Lizasoain abokatuak 

artzainen ordezkari gisa 1927ko maiatzaren 31an Segurako alkateari idazten dion 

eskutitza. Eskaera desberdinen gainetik nabaritzen da lehen aldiz artzainek nahi 

dutela “poner tejado artificial por cuenta del usufructado”84

Zein urtetan ipini  zen lehenengoa zehatz-mehatz ez dut jakiterik izan, baina  

Kandido Aizpeoleak zera dio:

“Lehenengo  teilazko etxabolea  Urbin ni mutiko gaztea nitzenen ein tzan.  Pedro 

Etxezarretak ein tzon”85

Hau  bat  dator  Pedro  Etxezarretaren  errainak,  Kontxesi  Goiburuk,  esaten 

duenarekin:

“Urbin lehenengo teilea jarritakoa txabola hau emen da”86. 

Garai  honetan  Seguran  1928ko  abuztuaren  13an  sinatuta  dagoen  dokumentu 

baten arabera  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergo Nagusian 41  artzainek zuten 

84 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua
85 Kandido Aizpeolea 1920. urtean jaio zen.
86 Berak, Kontxesik, hainbat urtetan erabilitako txabolari buruz ari da hitz egiten.
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saroia  eraikin  bat  edo  gehiagorekin  honela  bananduta:  bi  Aratzen;  Urbian: 

bederatzi Arbelarren eta hamalau Laskaolatza; lau Oltzen; Altzanian: hiru Juan de 

Martirain87,  bi  Iramendin;  bi  Aranarrin88,  bat  Urdalurren,  bi  Letaindin  eta  bi 

Garagartzan89.

11. Irudiak. Letaindiko saroia, txaboletako oroiak

87 Aurrez puntu honi Urvialqui ere deitu zaio, dokumentu batzuetan. Horrez gain izen desberdin asko azaltzen 
dira leku honen identifikazio gisa: Juanamarti, Jaun de Martiain, Juan de Martirain, Juan Marti...

88 Honez gain Aranarriko artzain batek txabola bat duela Atxukoaldaien dio dokumentuak beraz, hauei txabola 
bat gehiago erantsi beharko litzaieke.

89 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua. 1. liburua. 11.espedientea
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Artzain kopuru dezente zegoen eta hauek indarra zuten. Hala ere, Partzuergoak 

artzainak  proposatutako  berrikuntzak  eta  artzainen  arteko  akordioak  onartu 

nahi  ez  eta  1929ko  urriaren  16an  Partzuergoko  batzordeak90,  erabaki  zuen 

artzainak  txabola  bat  bakarrik  eduki  zezakeela  artzain bakoitzak,  eta  beste 

guztiak eraitsi  egin beharko zituztela.  Bi  izanez gero,  bata  Altzaniako partean 

izan beharko zela eta bestea goian baina bigarren hori ordainduz (“50 ducados o su  

actual equivalente”).

Arbolei  dagokienez,  landatzea  utzita  zeukatenari,  eta  honen  ordez,  diru 

ordainketa  egiten  zutenei,  berriro  betebehar  honi  heldu  egin  behar  zitzaiola 

zioen  aipatutako  erabakiak.  Gainera,  egur  karga  bakoitzarengatik  bi  pezeta 

ordaintzeko agindua eman zen.

Baina ez ziren denak ados jarri.  Artzainek beharrak betetzeko eskaerak egiten 

jarraitu zuten eta hurrengo urtean, 1930eko batzarrean91 honakoa baimendu zen:

• Hamar area arteko azalera ematea artzain bakoitzari.

• Barruan zeuden txabola-etxebizitza, baratza eta behar zituzten txabola eta 

itxiturak,  hiru  pezeta  ordainduz  lehen  area  eta  bi  gainontzeko  area 

bakoitza, hamar arte izateko moduan egongo zirela.

Honi  ere,  artzainek  erantzuna  eman  zioten,  Franzisko  Mendizabal  eta  Joxe 

Mendizabal  komisionatuen  bitartez.  Txabola  berritzeko  erabiltzen  zuten 

materiala ez zutela ordainduko esan zuten, hau, txabolaren erabilera, artzaintzari 

itsatsita zegoelako. Gainera, ez zuten ontzat hartu arbolak landatzeko obligazioa 

hau  beste  zerga  bat  bezalaxe  kontsideratu  zutelako  eta  ez  zetorrelako  bat 

sorkuntzako kontratuarekin. 

Horrela  ere  arazoa  ez  zen  konpondu  eta  1932.  azaroaren  21ean  egin  zen 

batzarrean,  Idiazabalgo alkatea lehendakari  zela,  artzainek atzeratuta zituzten 

kuotak ordaindu egin behar zituztela erabaki zen. 

90 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua.
91 Aurreko nota
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Baina Zerain eta Idiazabal ez zeuden ados erabaki honekin eta letratu bati iritzia 

eskatzea  erabaki  zen.  Honen iritziz,  Partzuergoko  entitate  juridikoa  ondasun-

erkidegoa  zen eta  egiten  den proposamena ez  dator  bat  honi  dagokion Kode 

Zibilaren  arautegiarekin.  Txabolen  erabileragatik  edo  hauek  puskatuz  gero 

ordainketa  derrigortzea  ez  zela  bidezkoa  ere  badio.  Behar  ziren  materialen 

gastuak Partzuergoak hartu beharko lituzkeela bere gain.  Aurreko sententzian 

horrela erabaki zela eta beste guztia ez zetorrela bat Partzuergoa sortu zeneko 

kontratuarekin. Honen ondorioz, kuotak ordaintzea ez inposatzea eta  txabolak 

egiteko behar duten materiala erraztea erabakitzen da92 . 

Txabolen erabilerak gorabeherak sortzen jarraitu zuen, batez ere,  urte batetik 

bestera puskatuta aurkitzen zituztelako, edo itxita, irekita egon behar zirenak, 

edo  teilatuak  kenduta...  Ordainketarena  eta  erabilerarena  gatazka  gai  izaten 

jarraitu zuen.

Gainera, XX. mende hasieratik93 artzainak mendira senitartekoekin, norberaren 

gauza  guztiekin,  tresneriarekin,  lanabesekin  eta  abarrekin  joaten  hasi  ziren. 

Honek,  txabolen  tamaina  zela  eta,  eskakizun  berriak  ekarri  zituen  artzainen 

artean:

“Con la circunstancia de que no pueden imponerse ahora las medidas antiguas de  

las chozas y barracas, pues si antes bastaban con que fuesen pequeñas, hoy la  

moral, la higiene y la sanidad no permiten el alojamiento de las personas como no  

sea en mayores espacios, con la necesaria separación de sexos y con las debidas  

condiciones de salubridad”94

Horrelako adierazpenak bizitzaren dinamika eta garaiko berrikuntzak ezartzen 

zirela demostratzeko eredugarriak dira. Ezin da esan artzaintza geldirik zegoenik, 

92 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua
93 Hogeita  hamargarren hamarkadaren ondoren batez ere.  Dena dela,  badago otsoen desagertzearekin hasi 

zirela familiak mendira joaten esaten duenik. Azkeneko otsoen erreferentzia mende hasieran denez nik uste 
dut  familiarekin  mugitzeak  zer  ikusi  gehiago  duela  artaldearen  tamainan  handitzearekin  eta  hauek 
menderatzeko esku gehiago behar izatearekin. Langile berriak batez ere emakumezkoak izan ziren, artzainen 
emazteak eta gehienetan euren ardurapean hartu zuten besteak beste gaztak egin eta saltzeko lanak.

94 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua . 1932eko abuztuan idatzia
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hobespenen  bila  zebilen  etengabe.  Askotan  dugun  artzain bakarti  horren 

fikziozko irudia,  Partzuergoko artzainen kasuan, erabat kontrakoa da. Beharrak, 

kasu honetan arriskuak galarazteko beharra ase ahal izateko, kondizioak bilatu 

egiten  zituen,  ez  ziren  zain  egoten,  gaur  egungo  artzaintzaren eredua  hortik 

datorrelarik.

Saroia  deskribatzerakoan  hainbat  artzainek  txabola  eta  gaztandegia  eraikin 

berean zituztela esaten dute. Txabola barneko gelaxkak honakoak ziren: lo lekua 

eta  sukalde txiki bat,  sarri  gaztandegia bihurtzen zena. Batzuetan  bertan  apal 

batzuk zeuden gazta ontzeko lekua izaten zena. 

Baina artzainek ekologia, espazio naturala eta zuen espazioa aprobetxatzen ondo 

jakin zuten beharrak ase ahal izateko. Hau, gaztaren prozesua landu ahal izateko, 

gehienetan  freskaleku  naturalak  egin  edo  erabili  zituztelako  nabaritzen  da. 

Freskaleku  naturalak  gehienetan  leize  zuloak  izaten  ziren.  Han,  udako 

tenperatura  freskoena  eta  konstanteena  zegoelako, mantentzen  zituzten 

zenbaitetan gaztak. 

Baina lekuaren beharrak eraginda, beste funtzio batzuek ere eman zitzaizkien 

zulo natural hauei. Hona hemen  Aratzeko, Oltzako eta  Arbelarreko koba zuloei 

buruz bilduak: 

“Kueba dao hor Oltze esaten dioun lekun eta guk gerra denboran gauzak gorde  

ginutzen han, eta  gaztai batzuk e bai.  Horik leku freskok zien ta garai baten  

gaztaiak  eoten  zien  han  gatza  emanda.  Nik  ezautu  nittun  gainea  bi  kueba.  

Hemendik alde baten tzan han kueba bat pasillo modun eta han gaztaiai gatza  

ta ematen ziten han. Eta gero beste kueba bat han atzekalden eta hura ibiltzen 

garoa sartzeko. Garbi garbie da (Anttoni Oiarbide). 

Pagobakarra bai behintzet kueba bat. Freskoa hoixe zala. Hor badau elurrez urte  

guztin eoten dan bat orbelez dana beteta eoten da. Han e fondoa noaino daon  

inork ez taki. Pentsau bai baino.  Hemen Elurre daon zuloa Aratzen eongo a.  La  
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Nevera de Aratz. San Pedrotan lehen Araia hortik eamate omen zuen beti elurre  

edarik hozteko (Jexux Etxezarreta).  

“Gaztaia  ein  da  settun  gaur  eindakok  bihar  ta  hola  handik  behera  (200  bat  

metro) leize zulo batzuk ba zeren han eta han apal batzuk zeren bakoitzek bere  

lekuk zeuzken ta han eun batzutan utzi 4-5- bat eun ta ekarri  txabola.  Gaztaia 

garbittu ondo sekau ta kea etten zitzaien” (Jexuxa Muñoa). 

Baina  beti  ez  zen  horrela  izaten  eta  badaude  saroietan  txabolak  gaztandegi 

moduan bakarrik erabiltzen zirenak eta oraindik ere erabiltzen direnak. Hauek 

txikiak dira metro eta erdi eskaseko ate sarrera dute eta teilen azpian, gehienetan 

oraindik, freskotasuna hobeto mantendu ahal izateko zohia dute.

Txabolen  barruan  ere  artzain zaharrenek  deskribatzen  duten  elementu 

nagusietako  bat  lo  egiteko  erabiltzen  duten  kamaina da.  Lehen  eguneroko 

atseden  leku  zen  kamaina,  txaboletako  ohea,  koltxoiaren  garaia  iritsi  arte, 

hirurogeigarren hamarkada arte gutxi  gorabehera.  Orain oroimenean bakarrik 

geratzen da. 

Artzain askok  deskribatu  dute  erabiltzen  zen  kamainaren  itxura  eta  egiteko 

modua, nolakoa den. Hona hemen aipamen interesgarrienak:

“Ilarrakin95 etten  tzuen  kamainea.  Mozten  tzuen  lehenengo  illarrea,  ta  han  

gainen  botatzen  tzuen.  Txilar  horrek  batzutan  zikin  piskat  eukitzen  tzon  ta  

pagori kendu adar garbi garbie hostokin ta haren gainen etten tzuen lo, etxetik  

manta bat eaman da, ta mantan gainen etten tzuen” (Joxe Alustiza)96. 

“Lehen  garai  baten  kamaina,  txilarrezkoa.  Guk  ezautu  bai.  Mutikotan  txilar  

gainen lo, bai gustora! Eunez lehertuta ibiltzen ginen ardiai ezin eutsiz, ta gauen 

juten ginen garaien e lanak etten gintzen korrikan ta  kamainaa aguro gainea.  

Txilarrakin ta gero gainen toldoa.  Hala etzuen zirik pikatzen. Mutikok txilarra 

95 Artzainek txilar edo ilar hitzak esanahi berekin erabiltzen dituzte. 
96 Joxe Alustiza (1915-12-24) bere ama, Juana Mari Berasategi, Zegamako inguruan arditara joaten zenekoa da. 

Hau da oroimenean lortu dugun adierazpen zaharrena. Poliki-poliki kamainaren itxura bilakatzen joan zen.
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gainen lo bai gustora” (Juan Aldasoro)97.

Baina  poliki-poliki  kamainak  bilakaera  izan  zuen  eta  mendian  egon  arren 

beharrak,  beste  gizakiak  bezalaxe,  era  berri  batean  asetzen  hasi  ziren  eta 

koltxoia, hasieran luxuzko elementutzat zeukatena, orokortzen joan zen. Horrela 

diote behintzat Fermin Arrietak eta Lorentxa Etxezarretak:

“Kamainan  lo  etten  gendun.  Egurre  jarri  ta  gero  lehenengo  ilarrea  eta  gero  

garoa. Koltxoia lujo izaten tzan”(Fermin Arrieta eta Lorentxa Etxezarreta).

Denborak,  orain  oroimenean  dauden  elementuak  orduko  luxukoekin  uztartu 

ditu: 

“Kamainea re bai,  ilarrekin eindako  kamainea ni motikoa nitzela,  ordun oyik  

etzan  izaten  lau  egurrekin  ohi  moduko  bai  iltzekin  josita  ta  gero  ilarrekin  

kamainea, eta ilarren gainen jartzen tzan ba koltxoien bat eo mantan bat, zeozer  

eta gainen beste halakon bat ta, hori bizi izan deu, bai bai, lo re erropaik kendu  

be kasi ordun. Oain izara arten erropa kenduta sartzen gea baino lehen erropa ta  

guzti, ardi jaisten eo ibiltzen tzien zikinek kendu ta besteekin lo, gero ia oya” 

(Pablo Berasategi)98.

“Kamaina lehen ilarrekin ta mahai gainen ilarrea bota ta koltxoia bota gainen ta  

hala” (Joxe Larrea)99.

Honen guztiaren eboluzio-prozesua argia da, ez bakarrik artzainen aldetik baizik 

eta Partzuergoak ere, erregelamendu berriaren beharrez konturatua, 1957.urtean 

egin  zuen.  Txabolen  erabilera  berriro  arautu  zen  eta  hona  hemen  aldaketa 

nabarienak:100

97 1933eko maiatzean jaioa
98 1932-05-15
99 1947-04-01
100 Zegamako  Artxiboan  521-4  kaxan  760  espedientean  aktaren  kopia  aurkitzen  da.  Dena  dela  1957ko 

erregelamenduaren  berri  artzainek  ere  izan  zuten  1958rako  eskaerak  egin  zituztenean.  Dominika 
Arrizabalagak, Oltzeko artzainak, jatorriz zegamarra, arautegia gordeta zuen eta berak utzitakoa erabili dut, 
artzainei ordainketarekin ematen zitzaiena.
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• Lehen aldiz  txabola bat  erabiltzeko eskaera Partzuergoko lehendakariari 

egin beharko zaio. Baimena eman arte eta 500 pezeta txabola bakoitzetiko 

ordaindu arte ezingo du abererik sartu101.

• Artzain batek  hiru  urtez  segidan  txabola  erabili  gabe  uzten  badu 

abandonatua  dagoela  suposatuko  da  eta  erabili  aurretik  berriz  eskaera 

luzatu beharko du.

• Behin baimena eskatuta, artzainak behar dituen txabolak eraiki ditzake.

• Egurra  txabolak  eraikitzeko  edo  berritzeko  edo  sutarako  erabiltzeko 

dohainik izango da, baina kuota bat ordaindu beharko dute kudeaketaren 

gastuak osatzeko.

• Artzainak  joaten  direnean  txabolak  irekita  utzi  beharko  dituzte  eta 

Partzuergoari giltzak bueltatu.

Ikusten  denez,  aldaketa  batzuk  nabariak  dira  aurreko  erregelamenduarekin 

konparatuz. Hauen artean,  artzainek hainbeste borrokatu izan zuten txabolaren 

dohaintasuna  bertan  behera  geratu  da,  erabiltzaile  berrientzat  behintzat.  

Txabolaren erabilerari dagokionez, aurreko erregelamenduan  txabola bat  zortzi 

egun  ez  erabili  izateak  eskubideak  galtzera  eramaten  zuen  agindua, 

arrazionalizatu egin da eta hiru urteko epea eman dute. Horrez gain, txabola bat 

baino gehiago egiteko aukera eman diote artzain bakoitzari. 

Puntu hau logikoa da erabat, Partzuergoaren batzordeak,  txabolen inbentarioak 

egiterakoan  argi  zuelako  artzainek  txabola  bat  baino  gehiago  zutela,  euren 

eskariaren ondoren eta gehien bat beharrak bultzatuta.

Txabolak irekita edo itxita izateak, berriz ere polemika iturri bilakatu zen, garai 

honetarako  txabola  guztiek  ateak  jarrita  zituztelako.  Baina han  ez  zeuden 

hilabeteetan ere, irekita uztera behartu zituzten. 

101 Datu honen fede Sabino Asurmendi artzain izandakoak eman du, berak ordaindu zuelako.
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Arrazoi honengatik Partzuergoan artzain izandakoen eta direnen artean kexuak 

entzuteko aukera izan dut hainbat eta hainbat aldiz.  Artzainen arrazoi nagusia, 

hurrengo denboraldian joaten zirenean,  bertan uzten zen guztia desagertu edo 

puskatuta  aurkitzen  zutela  zen.  Honek  izugarrizko  kalteak  eta  amorrua 

sortarazten zizkien eta  behin eta berriro eskatu omen zuten araua aldatzeko. 

Testigantza asko jaso ditut gai honekin erlazionatuak. Hona hemen batzuk:

“Beharko.  Urbira jun ta etzat sekula ahaztuko Asintzio eune zan. Etxabolan ezin  

tzendun ezerre utzi. Bestela etzendun bilauko ezer. Hori ez baldin bada mixerie. Ta  

urte baten esan nion gizonai 'sukaldeko mahaie ta aulkik eta hok behintzat hemen 

utzi beattu. Etortzen danak e jateko ta zeoze nahiko do ta' 'bai – harek- utzitzezu  

nahi  baezu  baino  ikuskozu  bilatze  ittun'.  Hurrena  jun  ginenen  ezerrez  eta  

etxabolea sukalden han ibilitako potek zikinkeri guztik bertan utzita. Hori hola da  

e!  Etzenduke  sinistuko  ze  lana  eoten  tzan.  Jun  ta  lehenengo  lana  etxabola  

garbitzen. Jendek dana bertan e ikusi be ez loke inok sinistuko. Itxi ez tie urte asko  

uaindio,  gu  hasi  ginen  lehenengo,  etxabola  bati  paetea  ein  ginon.  Harrikin  ta  

porlanakin, trastek sartuta uzteko. Zerbait inbentau beharra zeon da. Geo besta  

batzuk e bai. Ta hola, uaindio ze izango die ba 20 urte ez tie izango (Kontxesi 

Goiburu. Laskaolatzan zuen txabola).

“Ohiturea atek zabalik uztea zan, hala zan, gero ez gintzen uzten zabalik. Gero  

hasi zan mahaiek eta zereneko tokie itxi, bestea zabalik. Baino gero hasi zien atea  

ta hausten ta azkeneako ein tzan dana itxi” (Dominika Arrizabalaga. Oltzako 

txabola).

“Uain  bai  itxita,  lehen  denak  irikita  uzten  tzien  etten  gintzen  kueba  zulotan  

gauzak izkutau lehiotainoko guztik ixkutau behar izaten gintzen. Jergoiak e, lehen  

bakizu  kamainak izaten zien, ta sokakin einda izaten zien jergoiak, jergoia ona  

baino sokakin ta ia zeatuta. Hak e danak ezkutatzen gintzen, ontzi danak bestela  

hausi etten zizuen negun. Kueban,  Jentilkuebea dau han. Aspaldiko urtetan ez  

baino lehenengoko urtetan desastrea izan tzan.  Gaztandegietako olak, asientuk 
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danak  ixkutau  behar  bestela  su  emanda  erre  etten  tzizuen  da.  Ganberrada  

ikaragarrik”. (Serafina Larrea. Oltzeko txabola).

Egun  txabolak  itxita  uzten  dira  negu  garaian.  Orain  udaberrian  artzainak 

bueltatzerakoan  egoera  egokian,  utzitako  moduan,  aurkitzen  dituzte.  Honek 

artzaintzaren  errekonozimenduarekin  zer  ikusia  duela  pentsatu  nahi  dut, 

gizarteak mendiko artzainaren lana denontzako onuragarria dela eta errespetatu 

beharra dagoela ulertzen du.

Gauzek  bere  horretan  jarraitu  zuten,  orain  arteko  gorabeherekin,  liskarrak, 

Partzuergoaren arrazonamenduak, artzainen eskariak...eta entzun dut, artzainen 

arteko  liskarrak  ere  egoten  zirela,  euren  artean,  saroia  inguruan  izan  arren, 

elkarri hitzik ez egitera iritsi arte. 

Dena dela, pentsatzen dut, batez ere  Urbiako espazioan,  artzain asko zeudenez, 

beste leku batzuen desberdina ere ez zela, gizartearen isla besterik ez, espazioa 

eta harremana bat eginez.

Hurrengo  aldaketak,  1981eko  arautegiarekin  etorri  ziren102.  1981ko  arautegian 

hainbat puntu mantentzen zirenez, aldaketak bakarrik aipatuko ditugu. Hauen 

artean  txabolaren  erabileraren  eskubide  izateko  gutxieneko  ardi kopuru  bat 

ezarri zen. Urte horretan 100 burukoa izan bazen ere, hau urtero finkatuko zela 

zioen arautegiak. Gaur egun, azken arautegiaren arabera, 1995ekoa, 150 burukoa 

da. 

Partzuergoko  txabolak bi urtez segidan erabiltzen ez badira, eskubideak galdu 

egiten dira. Txabola era egokian eta partzuergoak oniritzia eman ondoren utziko 

da. 1981ean erabaki zen Partzuergoari berri eman gabe, ezin dela gurasoengandik 

semearengana  transmisiorik  egin.  Txabola  berrerabiltzeko  ere  eskaera  luzatu 

behar da.

102 Honen berri ere artzainek izan zuten eta Julio Asurmendiren paperen artean azaltzen zen arautegi hau.
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Gaur egungo ordenantzak 1995eko irailaren 8an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

agertzen dira. 

Baina  urte  gutxitan,  batez  ere  1990tik  aurrera  artzainen laneko  eta  bizitzeko 

baldintzak, Partzuergoaren eta Foru Aldundiaren laguntzarekin, asko aldatu dira. 

Saroiak ikustea besterik ez dago.  Aldaketak gaur egungo bizitzara moldatzeko 

egin dira, eta aurrekoen jarraipena besterik ez dira. 

Ikusi dugun eran,  artzaina ez da geldirik egon den gizakia izan, bere bizibidea 

dinamikoa izan da egonkor dirudien espazioaren beharretara moldatu eta gaur 

egun Partzuergoko artzaintza moldatzen ari da egoera berrietara.

Zein  izan  dira  aldaketa  nabarmenenak  espazioarekin  eta  zehazki  saroiekin 

erlazionatutakoak?

Nonbaitetik hasteagatik, artzainaren egitura nagusientatik hasiko naiz: txabola. 

Txabola gehienak berrituak dira, hau da, ez da bakarrik teilak jartzea izan, baizik 

eta  Foru  Aldundiko  inbertsiok  direla-eta,  txabola  berriak  egin  dira  batzuetan 

lehengoa zegoen lekuan, beste batzuetan zaharra bota eta berria eraikiz. 

Inbertsio  hauek  artzaintzan  jarraipena  duen  artzain guztien  kasuan  eginda 

daude.  Txabola  gaur  egungo  teknikak  erabiliz  eraiki  da,  beraz,  kareharria 

porlanekin lotuta paretetarako eta  teilatua  teilaz estalita.  Teila gainean  txabola 

gehienetan, guztietan ez esategatik, harriak jartzen dira. Honen arrazoia haize 

bortitza  dela  diote,  era  horretan  eutsi  egiten  direlako  teilak  batere  mugitu 

gabe103. Sarrera nagusi bat dute eta hiru leihotxo albo bakoitzean. Leihoak, beiraz 

eta egurrez egindakoak eta errejila batez estalita neguan arazorik ez izateko.

Iramendikoa  izan  zen  lehen  txabola  berria,  orain  dela  hamabi  bat  urte 

eraikitakoa. Garai hartan Iramendin bi artzain txabola egon arren bat berritu zen. 

Gaur egun artzain familia bat besterik ez dago. 

103 Zegaman ere teilatu berri askotan ikusten dira eta arrazoi bera ematen, Zegama leku haizetsua baita hego 
haizeak jotzen duenean.
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Ondoren Urbiakoak eta Oltzakoak egiten hasi ziren orain dela hamarren bat urte. 

Garagartzakoa da berrienetakoa orain dela bost urte egindakoa. Azkena Urbiako 

Laskaolatzako Aranburutarren txabola egin zen 2004. urtean bukatu zelarik.

12. Irudia. Iramendiko txabola. 
Partzuergoak egin zuen lehenengo txabola berria. 1995

13. Irudia. Urbiako, Laskaolatzako txabola
Partzuergoak egin zuen azken txabola berria. 2004
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Txabola egiterakoan, Partzuergoko teknikoak parte hartu bazuen ere,  artzainak 

ere izan zuen iritzia emateko aukera,  txabola bakoitzaren beharretara, moldatu 

ahal izateko, eurek ordaintzen baitute berrikuntzen zati bat. 

Egitura aztertzen bada guztiek berdintsua dute: sartzerakoan beheko sua bertan 

duen egongela funtzioa betetzen duen gela, sukaldea, gela bat edo bi, komuna104 

eta gaztandegia ere txabola barnean, kasu batzuetan. Gaztandegiak diren txabola 

erantsiak ere aurkitzen dira saroi batzuetan. 

Azken inbertsioa,  Urbiako  Gaztandegi komuna da.  2007ko urtean jarri  nahi da 

martxan eta  Laskaolatzan eginiko eraikina da gaur egungo arauak errespetatuz 

eta  Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenaren arautegia mantendu ahal izateko 

egina. Beraz, mendiko lehen aldiz  gaztandegi ofiziala zabalduko da  Gipuzkoako 

eta Arabako Partzuergo Nagusian.

Mendiko gaztandegia artzainen eskaera zuzena izan da, mendian artzain guztiek 

gazta egiten ez badute ere.  Gaztandegiak,  negu lekuetan, beren esplotazioetan 

dituzte  artzainek. Baina mendira joaten direnean ardi guztiak ez dira  antzututa 

igotzen  eta  hauen  esnea  norberaren  kontsumorako,  gaztak  egiteko,  mamia 

egiteko  edo  esne  zentraletara  eramaten  da.  Hemendik  aurrera  mendiko 

gaztandegia erabiltzea posible izango da Urbiako kasuan.

Txaboletan  gainera  beste  berrikuntza  batzuk  ere  izan  dira.  Segur  aski 

nabarienetakoa  txaboletan argi indarra erabiltzearen posibilitatea izan da. Hau 

eguzkitako plaken bidez lortu dute gehienek. 

Beste  batzuek  gasolioko  generadorea  erabiltzen  dute  eta  gutxik  karburoko 

lanparekin jarraitzen dute.

“Euzki plakak badauzket. Plakea kriston txoiloa da, konjeladorea eta frigorifiko  

bitan etten dittuna hartzen din ta ohiturea da. Gutxitxo lehen udaberrin gaztaia 

etten bi urte pasau ninan ta ordun igual, bi eun lainopen segidu hura abisatzen 

104 Txabola berriekin sartu den egitura
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hasten zinan ta baino oain  gabiltzen modun ondo;  Gaztaia oain beran einda 

juten neon ta ondo” (Joxe Mari Asurmendi. Garagartzako txabola)

Ez da argia  txaboletan egon den berrikuntza bakarra.  Honekin batera iturriko 

ura, ur korrontea sartzea ere izugarrizko abantaila izan da.  Txabola batzuetako 

artzainek ur bila inguruko erreketara edo  istingetara joan beharra zuten. Beste 

batzuk  poliki-poliki  norberak  egindako  ur  deposituak  jartzen  joan  ziren, 

inguruko ur buruak erabiliz batzuetan eta besteetan teilatuko ura aprobetxatuz. 

Urbiako  eta  Oltzako  txabolei  eta  eraikuntzei,  Hiruiturrieta eta  Aldaiturriko 

iturrietatik  ura  erraztu  zaie,  bi  depositu  hormigoizkoak  eginez,  uraren 

erregulaziorako  eta  ura  kloratzeko  sistemak  ezarriz.  Horrez  gain  ubideak,  

txabola guztietara ura kanalizatzeko eta saneamendu sistema ezarri da. Antzekoa 

izan da prozesu guztia saroi gehienetan.

14. Irudia. Lanbitako saroia

Artzainek horrelako hobekuntzen beharra argi ikusi dute eta baita adierazi ere:

Iramendiko Asurmenditarrek esan zuten: 

“Hemen igual lau pa bost urte gu baldekin ude eamanez ibilita gare, ta gaztaiak 

eiteko baldekin hartuta. Geo jarri zuen goien depositoa. Hori sartzea zerun bezela,  

musue garbitzeko re ahal zenun. Jarri zuenen ondo baino lehenengoti gaizki”.
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Momentu honetan Partzuergoan udan, ardiak mendian dauden bitartean, txabola 

erabiltzen duten artzainak honako hauek dira:

Altzania  ko mendigunean  :

− Lixibatokitxiki-Arkaunen: Xanti Katarain105.

− Juan de Martirainen: Patxi Katarain.

− Iramendin: Joxe Migel eta Joan Asurmendi. 

Bigarren  txabola,  txabola  zaharra,  Inazio  Zabalok  erabiltzeko  eskubidea 

zuen baina, 2004ko urtea izan zen igo ez zen lehenengo urtea. Orain hutsik 

dago.

− Garagartzan: Joxe Mari Asurmendi.

− Atxukoaldaian: Jose Mari Jauregi - Eli Gorrotxategi; 

      Unai Lekuona106.

Aizkorri  ko mendigunean:   

• Urbia:

- Laskaolatza: Mikel Etxezarreta-Eli Arrillaga (Ttonttor txabola); Xanti 

Etxezarreta-Idoia Lasa (Txoko txabola); Andres Zufiria (Attagoitti); 

Joxe Luis Uribetxeberria;  Mª Angeles Inurrategi-Juanjo Aranburu 

eta  Jexux  Aranburu;  Domingo  Goiburu  Lapizondo;  Jesus  Mari 

Otxoa de Zuazola.

- Erdiko saroia: Gorka Legorburu.

- Lanbitako saroia: Fermin Arrieta-Lorentxa Etxezarreta.

- Arbelar:  Milagros  Oiartzabal  eta  bere  bost  seme  alaba:  Garbiñe,  

Txomin,  Joxetxo,  Josu  eta  Mirari;  Anttoni  Oiarbide,  Jexux 

Etxezarreta-Lurdes Errazkin. 

• Oltza: Mari Paz Oiarbide-Joxe Etxeberria; Jesus Mari Lopez de Munain

105 Kontsideratu da 2007ko maiatzean mendira ardiak eramaten ari zen bitartean hil egin bazen ere. Bere ardiak 
saroira iritsi ziren eta Xantiren anaiak esan duenez, uda hau behintzat bertan igaro behar omen dute.

106 Lau urte bertan egin baditu ere, 2007ko Udan Opakuara joan da.
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Partzuergotik kanpo baino Partzuergoko lurrak erabiliz edo bertatik pasa behar 

dira txabolara joateko: 

- Ama Birjinaren iturria (Aloña): Joxe Larrea107 

- Allarte (Araia): Pablo Berasategi108

15. Irudia. Ama Birjinaren Iturriko saroia, Aloñako magalean

16. Irudia. Allarteko saroia

107 Larreei  dagokionez Partzuergoko eskubideak ditu Zegamarra  delako;  txabola  Oñatiko herrian dago.  Gaur 
egun  Zegamako  Murgialdaieko  baserrikoak,  Joxeren  arreba  Kontxi  Larreak,  txabola  ez  izan  arren,  udan 
Andraitzera eramaten dituzte ardiak aurrekoen urratsak jarraituz: Hauen aitak, Doroteo Larreak, Andraitzen 
zuen txabola Oñatiko Ama Birjinaren iturrira joan aurretik.

108 Partzuergoko eskubideak ditu Zegamarra delako
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ItxituraItxiturak – k – Eskortak – Eskortak – ArtegiArtegiakak

Eskorta  eta  abereentzako  itxiturak,  artaldea  animalia  desberdinen  erasoetatik 

babesteko  zeudelako  artzaintzarekin  lotuta  daude.  Baina  itxiturak,  txabolak 

bezalaxe,  ez  dira  polemikatik  kanpo  egon.  Artzainek  behin  eta  berriro 

Partzuergoaren  abisuak  eta  mehatxuak  jasotzen  zituzten,  ez  zeudelako  euren 

ustez  behar  ziren  lekuetan,  izendatuta  zeuden  saroietan...  eraikita.  Artzainak 

horrelako dekretu eta mehatxuen aurrean ere defendatu egiten ziren:

“Se leio un Memorial de Juan Bautista de Lasa y otros diferentes Pastores de las Villas  

de Segura, Cegama, Idiazabal y Cerain que frecuentan los Pastos Olza y Urbia con sus  

Rebaños, suplicando a la Parzonería se sirba suspender la ejecución del Decreto que  

hizo el  pasado día veinte de Junio en quanto a derribar las barracas que tienen  

construidas para abrigo de su ganado con licencia de la Parzonería.”109

Partzuergoaren  erantzuna  gehienetan  komisionatuak  bidaltzea  izaten  zen, 

mugatuta  zeuden lekuetan eraikita zeuden ala  ez  ziurtatzeko.  Batzuek esaten 

zutenez,  itxitura hauek  kaltegarriak  suertatzen  ziren  abereen  andada  eta 

pasabideetarako.

Beste arazo bat 1801eko abenduaren 8ko idatzian irakurtzen da. Bertan dioenez, 

Altzaniako  mendietan  itxiturak  ez  ziren  bakarrik  animaliak  babesteko  egiten, 

baizik  eta  bakoitzarentzat  onura  batzuk  atera  ahal  izateko,  dirudienez,  

baratzaren  edo  landatutako  lur  eremu  zabalen  itxura  hartuz,  komuna  zen 

lurretan animaliei bazka eragotziz. 

“...los considerables daños y perjuicios que se ocasionan a esta N. Parz.  de tantos  

Cercados como se hallan en los montes de Alzania para Erbaje de que se utilizan los  

particulares pribando a los Ganados de la Comunidad del aprobechamiento que havian 

de tener...”110

109 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 1.Liburua 14.espedientea (1785-10-4)
110 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3. Negoziatua, 1. Liburua 14. espedientea (1801-12-8).
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“...se prohibe cerrar para Herbales o Linales...”111

Bi  itxitura mota  erabiltzen  ziren  garai  hartan:  alde  batetik,  harrizkoak,  harri 

lehorren  teknika  erabiliz  eraikitakoak  eta  egurrezkoak  hesolak  erabiliz. 

Partzuergoa  larre lurra  denez,  ez  zuen  onartu  norberaren  produkziorako 

itxiturak egitea eta abereentzat dena libre uztea proposatzen du:

“...en adelante queden absolutamente libres y francos todos aquellos términos,  

sitios  y  Prados  que  se  hallaren  de  Piedra  o  Estacadura,  pribandoles  de  que  

puedan volver ha hacer en dichos sitios y privandose de que en ningun otro  

paraje se puedan hacer cercados en adelante”.

1842.ko abuztuaren 27ko dokumentu baten arabera, belardi itxiek jarraitu egin 

zuten  eta  Partzuergoaren  asmoa  ez  zen  hauek  desagerraraztea  baizik  eta 

mantentzen  baziren,  horiengatik  ordainaraztea,  Partzuergoaren  arlo 

ekonomikoaren garrantzia adieraziz.

Baina  itxiturek iskanbilatsuak izaten jarraitu zuten, eta horregatik lege berriak 

ezartzen.  Horrela  izan  zen  1891ko  urtarrilaren  12an  Foru  Aldundiak,  1890ko 

urriaren  27an  Partzuergoko  batzordean  erabakiaren  arabera  itxituren 

desagerraraztea onartu zuenean

“No podrá haber  como  consecuencia  del  artículo  anterior,  en  dichos  montes,  

vallas, ni cercados y si alguno existiere se hará desaparecer desde luego”112.

1897ko  abuztuaren  26ko  erresoluzio  batean,  hauen  desagertzearen  beharra 

berretsi egin zen.

Baina artzaintza eta itxiturak derrigorrez lotuta doaz, artzainak, gau aldean, bera 

dagoen  inguruan  mantentzen  duelako  artaldea.  Legedia  egokitzen  joan  zen. 

1901ko urriaren 12an egin zen ordenantzen proiektuan aurreikusten da eskortak 

edo  artegiak,  “corralizas” behar  direla  baina  horiek  eraikitzeko,  Partzuergoak 

111 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3. Negoziatua, 1. Liburua 14. espedientea (1801-12-8).
112 Dokumentu  originala  Segurako  Partzuergoko  artxiboa  A.  Sekzioa,  1.  Negoziatua,  4.  espedientea.  Kopia 

Zegamako artxiboan 520-14. kaxan Aguraineko udalak bidalitako.
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eman behar  du  baimena beti.  Hauek horretarako izendatuta  dauden lekuetan 

egon behar dira eta ordenantza hau betetzea derrigorrezkoa dela baieztatu zen.

1920ko irailaren 30ean egindako bileraren ondoren, aurreko legedian oinarrituz, 

artzainek egin ohi dituzten  itxiturak edo baso berritze lanak burutzeko egiten 

direnak desberdindu egiten dira.  Artzainei bi pezeta kobratzen zaizkie  itxitura 

hauek erabiltzeagatik113. 

1924. urteko erregelamenduan berriro proposatzen da:

“la desaparición de todos los cerrados que sin la debida autorización tengan 

construidos con multa de 3 ptas., para uno que así lo tenga...”114.

Hurrengo urteko bileran hiru pezeta horiek pagatu beharra berretsi  egin zen, 

dirudienez,  Partzuergoaren  arrazoi  ekonomikoak  mantenduz.  Erabaki  zen 

halaber  artzainari  hamar  areako  lurra  eskaintzea,  bertan  txabola  eta  behar 

zituen bezainbat itxitura egin ahal izateko115. 

Lehiak  ildo  beretik  jarraitu  zuen,  Partzuergoak  onartu  egin  zuen  eraikin  eta 

itxitura desberdinen  beharra,  batzuetan  ordainketa  baten  ondoren,  beste 

batzuetan, artzainak horrela eskatuta. 

Argi dagoena da gaur egun itxiturak eginak direla eta, gainera, saroietan eraikin 

bereziak  daudela  artegi berriak  eta  itxiak  direnak.  Mendiko  artegi batzuetan 

Partzuergoak,  inbertsio  moduan,  parrillak  jartzeko  baimena  ere  eman  du, 

artaldearen higiene maila altuena mantendu ahal izateko.

Itxitura zaharrenetakoa dudarik gabe eskorta izan da. Eskorta honela definitzen 

du Anttoni Oiarbidek116:

“Eskorta, ardik gordetzen dan lekue”

113 Zegamako artxiboa 520-14.kaxa 748 dokumentua.
114 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa,4.Negoziatua, (1929-10-16)
115 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa,4.Negoziatua, (1930-10-6)
116 Anttoni Oiarbide Urbiara joaten den artzain edadetuena da. 1921. urtean jaioa
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17. Irudia. Laskaolatzako eskorta XX. mendeko hogeigarren  hamarkadan

Eskorta egiteko era Karmen Oiarbide artzainak eman digu:

“Atxurrekin ein zulok eta han ipini junto junto117 harrik eta egurrek,  oraotea118 

rasoti ekarri gintzen han zan han asko; ta hola ein gendun eskortea honek119 eta 

nere attek” (Karmen Oiarbide).

Artzainekin hitz egiterakoan garbi geratzen da  ardiak gordetzeko lekua badela 

baina era desberdinetakoak daude eta artzainek nolakoak ziren erakusten dute:

– Gau-eskorta:  batez  ere  ardiak  gauetan  animalia  harrapariengandik 

babesteko:

117 Harri lehorraren egituraren teknika esplikatzen ari da.
118 Oraotea: Ginebro esaten do Kandikok . “Arabaotea esaten gendun guk”. 
119 Bere senar Kandido Aizpeoleari seinalatuz esaten duena.
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“Gau-eskortea babesa da, leheno otsok eon tzien garaien harrikin ta eina darenak 

ia galduta dare horik” (Fermin Arrieta)

“Hor badare pareta batzuk garai bateko otsok ziela ta hor sartzen zituen gauetan 

ardik” (Jexux Etxezarreta).

Beste funtzio batzuk ere deskribatu dituzte artzainek, euren lasaigarrirako 

edo animalien atsedenaldi goxoago baterako:

“Gau-eskortea behar izaten tzan, gu ez ginen oso goiz jaiki re etten ta, goizen  

preso eukitzeko  ardik gu jaiki arte lo gehixego etteko ta.  Gau-eskortea,  gauen 

eukitzen ardik pixkat hola harri kontra ta beste ezer etzan eoten ta, harkaitzek  

baldin badare han kontra ta”(Kandido Aizpeolea).

– Egun-eskorta: ardiak egunez gordetzeko erabiltzen zen itxitura.

“Guk gau-eskortea eta eun-eskortea, bik” (Kandido Aizpeolea).

– Jetzi-eskorta:  gehienetan  egun  eskorta  jezteko  eskorta  izaten  zen,  han 

biltzen baitzituzten ardiak jetzi aurretik.

“Eun-eskorta, jeisteko lekue hura garbie behar izaten da” (Kandido Aizpeolea).

– Izu-eskorta120: ardi batzuek izua diote jezteari, ihes egiten dute. Horiek, izu-

eskorta  ingurura  bideratzen  ziren.  Normalean,  itxitura naturalak  izaten 

dira,  harkaitzez  inguratutako  eskortak  dira.  Hona  hemen  Florentino 

Goiburuk eman duen definizioa:

“Izu-eskorta alde batetik zabalagoa, ardie sartzen dan lekutik eta muturre piskat  

estutzea dala, hala izatea hobe. Gero muturre estutzen daneko hartan itxi ettezu.  

Hemen ardi gaiztok eo ihez etten duenak jezten zien” (Florentino Goiburu).

120 Garagartzako saroian izu-eskorta naturala erraz ikus daiteke.
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Gaur egun mantentzen dira garai bateko  eskortak baina erabilera eskasa dute. 

Hau batez ere igartzen da horietako batzuk asunez beteta ikusten direlako eta 

bertan  ardi bat  aspaldi  egon gabe  dagoela  nabaria da.  Eskorten funtzioak eta 

egiturak aldatzen ari dira garaietara moldatu ahal izateko.

Ez  dira  behar  gau-eskortak  otsorik  ez  dagoelako,  izu-eskortak  desagertzear 

daude,  ardiak  jezteko  kaiolak  erabiltzen  direlako  eta  egun-eskortak  artegi 

berezigatik ari dira ordezkatzen. 

Artzainen  kezketako  bat  higienea  eta  garbitasuna  denez,  hau  mantendu  ahal 

izateko  hormigoiz  dute  estalita  lurra.  Harria,  burdinazko  langagatik  edo 

egurrezko  eta  burdin  harizko  itxituragatik  ari  da  aldatzen.  Aldaketa  hauek 

mendiko saroi guztietan ezarrita oraindik ez badaude ere, bidean dira eta hori da 

artzain gehienek egiten duten errebindikazioetako bat.

“Geo eskortea hormigoia botatzeko jundaneko hiru urte, beste danai partzonerik  

bota zien ta guri utzi ziun botabe baino masea baleoke ba, eskobea eo pasau ta  

ue  garbi  garbie  eongo zan.  Geo  gainea udaberrin  da  gaizki  ibiltzen gea  han 

esnea asko zaintzen ez zikintzeko, jaisteko garaien ta eurie etten donen lokatza  

ette a, zorun betire eunero eunero ardikin lokatza ette a. Beti hormigoia botako  

duela esate ue baino eztakit noiz allauko an”121(Joan Asurmendi). 

Eskortaz gain, artzainen mendiko saroietan, ardien biltokiak ere eraiki dira, batez 

ere  Urbia inguruan.  Arbelarreko  saroian  bi  badaude,  Lanbitakoan  ere  aurki 

daiteke eta baita Laskaolatzan ere.

Artegi hauetan  sartzen  ari  den  beste  berrikuntzetako  bat  lurreko  parrilla da. 

Askotan  herrenak  galarazteko  eta  higienea  hobeto  mantendu  ahal  izateko 

mendiko  artegietan,  beheko  batzuetan  bezalaxe,  parrillak  ezartzen  ari  dira.  

Urbiako Laskaolatzako Ttonttor txabola honen adibide.

121 Iramendiko txabolako berri emanez
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Gainera, lehen ez bezala, ardiak jezteko kaiolak erabiltzen dituzte orain dela urte 

batzuetako jezteko pikotxe ezarrera neketsua eseritako ezarreragatik ordezkatuz. 

Kaiola  erabiltzeak  izugarrizko  aurrerapausoa  dela  esaten  dute  artzainek  eta 

batzuek hasieran errezeloak izan bazituzten ere, gaur egun jezteko makinarekin 

batera, eskuz jezteko122 erabiltzen den tresna garrantzitsua da. 

“Eta kaiolak oso adelanto haundie, haundie, die. Makina bat ardi on saldutzen 

tzan lehen zeatik?  ardie erabat harrapau ezinda geiltzela, jo ta igual hiru lau  

litro  esne  marmita  baldinba  zenduzken  dana  lurrea  hak  harrapau  ezinda  

zebiltzela. Makina bat ardi on salduta, oin jaula hortan sartzen dienak hor eon  

behar  izaten  due,  adelanto  haundie,  oso  adelanto  haundie” (Pablo 

Berasategi123).

Baina moldaketa egon bada ere, aurrerakuntzak sartzea ez da beti lan erraza izan. 

Artzaintzan, bizitzaren edozein arlotan bezalaxe,  aldaketak egin badira ere,  ez 

dira  beti  gogokoak  izan.  Honen adibide,  Joxe  Etxeberriak,  Mari  Paz  Oiarbide  

Oltzako artzainaren senarrak ematen digu:

“Kaiolak beti erabiltzen ditugu baino attona124 zana, hasieran haren kontrario  

zan: 'hor ze pentsatzen dezue,  ardie barrua sartzea, bueno ederki deskuidatuta  

zeate. Katxarro hau nie bistatik kendu zazue' -attona esanez-. Hasi ginen ta hasi  

gaizki,  atsalden berriz  hobetoxeo bigarren hirugarren aldi  ezkeo ia  normalen 

pasatzen die danak. Geo pixket ikesi zon attonak eta alde ederra, gero etzeon  

kentzeko hua” (Joxe Etxeberria).

122 Mendian egiten den jezte lana eskuz egiten da.
123 Zegamako  artzaina  da  baina  bere  txabola  Allarten,  Araiako  lurretan,  Partzuergotik  kanpo  du.  Harantz 

iristeko,  derrigorrez  Partzuergoko  lurretik  iritsi  behar  da.  Berak  ez  du  kaminorik  txabolaraino  eta 
Partzuergoko lurretan uzten du ibilgailua handik txabolara 30 minutu inguru oinez eginez. Hilabete batez 
egoten da bertan, beste guztia joan etorrian ibiltzen da.

124 Joxe Mari Oiarbideri buruz ari da hitz egiten, Oltzeko artzaina izandakoa. Gaur egun bere alaba Mari Paz 
Oiarbidek jarraitzen du artaldearekin Oltzeko saroian.
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Abarolekuak berez eskorta ez bada ere, antzeko funtzioa betetzen zuen eta gaur 

egun  ere  betetzen  du.  Saroiak,  txabolak  bereziki,  inguruan  landatuta  izaten 

dituzten  zuhaitzekin,  gehienetan  eguzkitik  babestuak  egoten  dira  lekua 

freskoago mantendu ahal izateko. Ez da berez  itxitura bat baina era batera edo 

bestera ardiak itzal horien inguruan biltzen dira:

“Eunezkoa izaten da abaro lekue, itzala” (Fermin Arrieta)

“Hemen125 lizarrak dare itzala etteko eta hobeto babesteko txabolea ta lizarra 

pagoa baino lehen etortzen da. Pagok hirurogei urte behar bado ba lizarra 20 

eo 30 urten ba dau. Batzuk esaten due lizarra eta pagoa ta tellatutan ez dala  

ona zikindu etten due ta baino dana ezin da euki ta. Neretzat itzal onena 

pagona eta lizarrena” (Jexux Etxezarreta).

18. Irudia. Arbelarreko saroian, ardiak abaroan

125 Arbelargo saroiari buruz ari da.
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Beraz, ardiak egunez itzala bilatu nahian, abaroan, saroi inguruetan biltzen dira. 

Abaroan ardi mozteak edo herren-sendaketak ere egiten dira.

Inguru honetan “egileor”126 izena gehiegi  erabiltzen  ez bada ere,  aproposa  da 

itxituraren  atalean  kontsideratzea.  Xabier  Azurmendik,  “Atzoko  Zegama” 

liburuan  Zegamako  artzain ohi baten hitzak,  Julio Asurmendirenak hain zuzen 

ere, jasoak ditu127 eta literalki idatzi dira: 

“Artzaiek mendin eiten duen etxabolei esatzen tzako egileorra.

Metro erdiko alturako paretâk eukitze’´itu.

Pareta `ateti bestea arbola pitzatûk jartzen die ixurie emateko ta goiagaik ezto  

izaten.

Teila lekûn zôiek ipintzen tzikon lurre kanpoa ta belarra barrua zuela.

Eurik zôie aldeik alde pasa etzezan, segekin moztu iek eta ôk jartzen tzien zôian  

gainên.

Ixtingâtan îe errez bilatzen da. 

Iek zôiak gâinen moitu etzeitzen, iru`at aga128 zearka jartzen tziten îan da zohian 

gainên, puntâtan matxardak lotzen tzitên soka lekûn îek o biurkarîk129 ebaliz.

Egileorrak luzên sei bat metro ta zabalên iru `at eukitze’`itu.

Eun ardi kâitzeko mûko egileorrak ê izaten die (Azurmendik, 1997:231).

Baratzeak Baratzeak 

Baratzekin, itxitura guztiekin bezalaxe, zer esana eta izana egon da Partzuergoa 

eta artzainen artean. Artzainek baratzen beharra defendatzen zuten, premiazkoa 

zelako eguneroko bizimodua aurrera atera ahal izateko. Partzuergoak,  itxitura 

zenez,  honen desagerraraztea bultzatu du edo askotan behintzat kezka azaldu 

izan du.

126 Artzainei  ez zaie  arrotza edo ezezaguna egiten “egileor” izena,  baina gutxitan entzun dut  euren artean, 
“txabola”, “etxabola”, “etxaola” askoz ere arruntagoak dira. 

127 Xabier Azurmendik Julio Asurmendiri 1980-8-6ean jasotakoak omen dira. Julio Asurmendi artzaina 1996ean 
hil zen.

128 Aga ogân izena=esâgea eta gainagea da. (Liburuan jartzen duen orri oina)
129 Urteko urritzek biurritûz eiten zan sokea. (Liburuan jartzen duen orri oina)
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Baina baratza ez da bakarrik Partzuergoa eta artzainen arteko kezka izan, baizik 

eta artzainen artean ere, gai hau dela eta, liskarrak sortu izan dira. 

Oso adierazgarria,  zentzu honetan,  Lorenzo de Arana  artzain segurarrak 1851. 

urteko  uztailean,  beste  artzain baten  aurka  aurkezten  duen  memoria,  azken 

honek baratzea egin duelako, behar ez zen lekuan: 

“A la parzoneria de Guipuzcoa y Alava: Lorenzo de Arana vecino de la villa de Segura 

atentamente os espone que de cuarenta y ocho años a esta parte se halla disfrutando 

en el término de Olza una choza,  un cerrado de pared para recoger la leche de las  

obejas y otro cerradito inmediato de pared para guardar los corderos y ambos cerrados  

estan descubiertos al terrenito intermedio entre los dos cerrados donde suelen estar las  

obejas  del  esponente  albergando  asi  como  las  de  otros  pastores  en  sus  puntos  

respectivos; pero Nicolas de Aldasoro inquilino de la caseria de Lauzegui Aundia de la  

villa de Idiazabal ha tenido el atrevimiento de hacer una huerta cercada con estacas  

en el citado terrenito intermedio ha estrechado al ganado del ponente en terminos que  

le  causa  perjuicio,  por  mas  reflexiones  que  ha  hecho  han  sido  infructuosas  y  ha  

contestado que en terreno no cerrado cualquiera puede hacer lo que le da la gana cuya  

contestación bien peregrina y por no molestar mas = Suplica que informados acerca de  

la  veracidad de lo  espuesto  se  sirvan mandar al  mencionado Aldasoro  derribar  la  

indicada huerta y dejar el terrenito en el estado que tenia antes de la novedad causada  

por el. Asi lo espera de la bondad y justificación de usted cuya vida que Dios guarde.  

Segura 11 de Julio 1851= de mano ajena por no saber el recurrente escribir = Lorenzo de  

Arana”.130

Liskar edo auzi honetan  Lorenzo de Aranari eman zitzaion arrazoia. Aldasorori 

hurrengo  lau  orduetan,  egindako  baratza  kentzea  agindu  zitzaion,  aurreko 

egoerara  bueltatuz.  Honen diligentziak  Idiazabalgo alkatearen esku utzi  ziren. 

Beraz,  ikusten da  herriko  alkateek,  herri  komunitateko lurrak ziren eran,  zer 

esana eta egina ere bazutela.

130 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 3.Negoziatua, 3.Liburua 1.espedientea
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Baina  hau  ez  zen  nabarmenena,  artzainek  baratzea  errebindikatu  egin  zuten 

behin  eta  berriro  eta  indar  bereziekin  30.hamarkadatik  aurrera,  familiarekin 

igotzen  hasi  zirenetik  bereziki.  Partzuergoko  Batzordetik  egiten  ziren 

proposamenak  eta  artzainek  ematen  zituzten  erantzunak  ez  zetozen  bat. 

Partzuergoak  baso-berritzeak  zirela-eta  itxiturak  egiten  zituen.  Artzainek 

itxitura ez zuen onartzen. Partzuergoak harridura erakutsi eta kritika zorrotza 

egin  zien  artzainei  hau  ez  onartzeagatik,  eurak  hainbat  itxitura eginak 

zituztelako, baratzeak egiteko aurreko urteko eskaeraren ondorioz:

“Para  terminar  hemos  de  mostrar  nuestra  extrañeza  por  la  actitud  de  los  

pastores que...................., pidieron a la Diputación por intermedio de la Junta de la  

Parzonería y así se les concedió el que se les dejara cerrar junto a sus chozas  

terreno  para  huerta  de  unas  doce  areas  de  extensión y  comprometiéndose  a  

pagar un canon anual de dos pesetas, siendo así hoy en dia son pocas las chozas  

que  además  de  las  corralizas  o  partaderos  para  ganado  no  dispongan de  la  

huerta correspondiente”131

Partzuergoaren  kezkak  baratzarekiko  ez  ziren  nolanahi  amaitu  eta  1929ko 

irailaren 20an José Múgica abokatuak Partzuergoari ematen dion erantzun bat 

jasotzen  da.  Partzuergoak,  artzainek  aprobetxamenduari  buruz  zituzten 

eskubideak argitu nahian, aipatutako abokatuari irizpena emateko eskatu zion. 

Abokatuaren  erantzuna  zabala  izan  zen.  Baratzei  dagokienez  hauek  ez  zirela 

sorrerako dokumentuetan aipatuak  eta  desagertu egin  zitezkeela  zioen,  edota 

bestela,  aurreko iritzia errespetatuz,  dirua ordainduz edukitzeko modua izango 

zutela.

“El cultivo agricola, siquiera con carácter familiar y para fines domésticos, es un  

aprovechamiento ajeno a los que constituyen la razón de ser de la Comunidad.  

Por consiguiente, se puede hacerlo desaparecer”132

131 Zegamako artxiboa 520-14 kaxan 748 dokumentua (1920-9-30)
132 Zegamako artxiboa 520-15 kaxan 749 dokumentua (1929-9-20)
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Urte  bereko  urriaren  16an,  Partzuergoak  hartutako  akordioetan  artzainek 

laboratzen zituzten baratze guztiak desagertu egin behar zirela onartu zen. 

Baina  ez  ziren  denak  ados  jarri  eta  lehen  esan  den  bezala  hurrengo  urtean, 

1930eko batzarrean133  artzain bakoitzari hamar area arteko azalera ematea eta 

ordainketa egin ondoren hainbat  txabola  itxitura eta  baratzea egitea baimendu 

zen.

Artzainak ados ez134 eta egoera honi erantzuna eman zioten ez zutela baratzaren 

ordainketa  egiteko  arazorik,  baina  area  bakoitzarekiko  pezeta  bat  ordainduko 

zutela esanez135.

Arauak aurrera jarraitu zuen eta 1957. erregelamenduko 8. artikuluan  artzainei 

baimena eman zien  baratzeak egiteko  edo lurra  jorratzeko,  baina 0,25  pezeta 

ordainduz  metro  karratu  bakoitzeko,  Urbia  edo  Altzanian  egonez  gero;  0,50 

pezeta Etxegarate edo Otsaurten.

Gaur  egungo  legediak  ez  du  baratzei  buruzko  inongo  aipamenik  egiten. 

Onarmenaren  interpretazioa  egin  daiteke  34.  artikulua  irakurriz.  Bertan  dio 

ustiapen  kolektiborik  onartzen  ez  denez  era  bereziz  eta  aprobetxamendu 

indibidual batez egingo dela, bertako ohiturari jarraituz. 

Han hemenka  baratze batzuk  ikusten badira  ere, geroz eta gutxiago dira. Hau 

bizimoduaren  aldaketarekin  erraz  esplikatzen  da.  Dagoeneko  ez  dira  bertako 

produktuak behar beharrezkoak,  artzaina noiz nahi joaten delako herrira behar 

duen guztia erostera. Espazioa berdina izanez, automobilarekin erabat moztu eta 

aldatu egin da. 

133 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4. Negoziatua (1930-10-6)
134 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4. Negoziatua (1932-30-8)
135 Hiru pezetakoa zen Partzuergoaren proposamena.
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Animalientzako tokiakAnimalientzako tokiak

Beste hainbat lekutan bezalaxe,  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko mendiak 

txerri azienden onurako erabiltzen ziren besteak beste. Hau horrela dela pentsa 

daiteke  nekazari  gizartearen  elikaduraren  oinarria  txerri-aziendekin  burutzen 

zelako.  Hau  da,  segur  aski,  lehen  konkordiako  dokumentua  irakurri  ondoren 

erator daitekeena:

“….fuera y adelante se dirá que es en la forma siguiente: Que cada y cuando los  

dichos montes comuneros hubiere lande, o oja  (osojo transkripzioan) o otra  

cualquiere cebera en que puedan engordar puercos en general  ni  algunos en  

especial no puedan echar ni echen puercos algunos al pasto en los dichos montes,  

más antes que los dichos concejos e partes den de cada parte dos o cuatro o seis  

homes o más o menos, como las partes se igualaren, e que los tales así dados y  

escogidos vayan a los dichos montes e términos e examinen la dicha cebera e  

cuantos puercos se puedan engordar en los dichos montes comuneros…”136

Bai  Urbiako toponimian eta baita  Altzaniakoan ere aurkitzen ditugu txerriekin 

erlazionatutako  izenak:  Urdabide137 eta  Urdalur izango  lirateke  txerrien  leku 

adierazle  ezagunenak edo  Joxe  Albizuk dioen bezala  “Urdalurra  baino  beherago 

jeisten tzan Txerriteia do izena beheko txoko harek”.

Txerrien  bazkarako  larreez  gain  garrantzitsuak  ziren  ezkurrak,  pagoarenak 

gehien bat, baina baita haritzenak  ere. Gaur egun erabilera hau erabat galduta 

dago baina ez aspalditik. Orain dela bi hamarkada arte,  ardiez gain bi motatako 

animaliak  aurki  zitezkeen  artzainen  saroietan.  Alde  batetik  garraiorako 

erabiltzen  zituztenak,  zaldiak,  behorrak,  mandoak,  astoak...eta  bestalde 

norberaren mantenua egiteko baliogarriak zirenak. 

136 Zegamako artxiboan 520-14 kaxan Salvatierra/Aguraineko udalak bidalitako Kopia
137 Bai goikoa eta bai behekoa. Oltze eta Urbia eta Arbelar lotzen dituen bideak ematen dio paraje honi izena. 

Horrez gain badaude inguru honetan katalogo espeleologikoan Urdabide izeneko hainba leize zulo.
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Saroiaren egitura  deskribatzerakoan  artzainek  garrantzi  berezia  ematen  diote 

arlo honi eta ia saroi guztietan deskribatzen da txerritegia edo oilategia. 

Baina  animalia  hauen  edukiera,  Partzuergoko  ia  gai  guztiekin  gertatu  den 

bezalaxe,  ez  da  polemikatik  kanpo  egon,  eta  hainbat  erregulazio  egon  dira. 

Horrela,  1901ko urriaren 12ko ordenantzek diote txerri  buru bakoitzagatik,  25 

zentimo ordaindu behar dela138.

Gainera, hasieratik, Partzuergoa eratu zenetik, txerriak noiz arte egon zitezkeen 

zehaztu  zen.  Hau  janaria  zegoen  bitarte  horretan  finkatzen  zen  “cebera” 

deritzana. 1430. urtean, sorrerako akordioak “que oviese la tal cebera fasta el día de  

Santa María de Agosto”139. 1929an erabaki antzekoa hartzen da zera esanez: 

“desaparición  de  todos  los  cerdos  fuera  del  tiempo  de  la  cebera  o  pasto  de  

bellotas que anualmente se anunciará a su tiempo”140.

Txerriak gehienetan  gazta egiterakoan sortzen zen  gazurez hazitako animaliak 

izaten ziren eta artzainen mantenua egiteko baliogarriak.

“Txerrik gazurekin hasten ginuzen eta gero hil. Lau hilabete etzuen iraungo ta  

gero jan hondarrak. Ta txorixo ta urdaizpikok etten gendun dana ta gero saltzen  

tzien.  Bertan  toki  ona  zeon  sekatzeko  re  ta  bertan  etten  gintzen  danak”.(

Serafina Larrea).

“Txerrik  bertan  (mendian) hiltzeko  re  gizentzen  gendun  bat  eo  beste”  (

Dominika Arrizabalagak).

Txerria hazteko modu bakarra ez zen ordea gazura edo ezkurra: 

“txerri  emateko  etten  tzan  gazure  bildu  ta  asune  egosi  gazurekin  batea.  

Horrekin eta gari piskatekin txerrie hazi” (Dominika Arrizabalaga).

138 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua, (1930-10-6)
139 Zegamako artxiboan 520-14 kaxan Salvatierra/Aguraineko udalak bidalitako Kopia
140 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa, 4.Negoziatua, 13.espedientea (1929-10-16)
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Norberarentzat  bakarrik  ez  eta  txerriaren  garrantzia  handia  zenez  senide 

guztientzako baliogarria zela ere adierazi digute artzainek:

“Eta  etxea  ekarri  re  bai  ta  senidei  ta  famili  partittu  ta  bakizu”(Serafina 

Larrea).

Baina  gehienetan  txerria  ez  zen  mantenurako  hazten baizik  eta  behin  hazita 

gehienetan saldu egiten zuten, negurako behar zen diru sarrera bat ere bertatik 

ateratzen zelako.

“Txerrik erosi jun naparraldea eta han erosten tzittun txerri kumak ta geo geuk 

hazi, geo hak saldu, neguako diru pixkat ematen zuen ta”(Joxe Albizu).

“Txerrie artzai guztik eamaten zittuen. Udaberrin txerrik erosten ginuzenen,  

artzai danak eta txerrik dirue etten tzon ta saldu behar ginuzenen danok batea  

saldu behar, ta merke saltzen ginuzen baino halare ardontzako lain eta diau 

behintzet eta, hala aitzen ginen”(Florentino Goiburu).

“Txerrik saldu etten tzien, behin Santiago ezkeoztik eo  gazureik ezta eoten ta  

ordun saldu etten die” (Kandido Aizpeolea).

Salmentak mendian bertan egiten ziren,  saroietara joaten ziren  txerri-erosleei, 

hain zuzen ere. 

“Ta ordun ibiltzen tzien txerri-erostallek artzai txabolatik artzai txabola ta hari  

saltzen  ginon,  San  Ferminek  ingurun eo  hola,  ordun antzutzen  ginuzen  eta  

behin  antzutu ezkeo han etzeon janik  ta  kentzen tzien.  Nik  ez  non netzako 

gordetzen, nik bakarrik ezin neizken txerri lanak eta bakarrik manejau ta nik  

danak kentzen nittun” (Inazio Zabalo).

Txerrien desagertzearen arrazoietako bat, ardiak antzutu ahala gazurik ez egotea 

zen. Hau orain dela bi-hiru hamarkada arte, San Fermin inguruko bueltan ematen 

zen.  Gazurik  ez  egotean,  txerriek  ardiei  bazka  kentzen  zieten.  Beraz,  txerria 

kentzea derrigortuta zegoen artzaina, ardiarentzat bazka mantendu nahi bazuen. 
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Honekin batera txerriak desagertzeko beste arrazoi batzuk ere aipatu izan dituzte 

artzainek. Euren artean txerriaren mantenua lana gehitzea besterik ez dela esan 

dute. 

Baina  txerrien  desagerpena  nostalgiaz  gogoratzen  dute  artzainek  eta  Andres 

Zufiriak, Attagoitik, argi asko du, azkeneko txerrien berri: 

“Lehen  txerrik  eta  ekartzen  zittuen  baino  uain  inok  ez  to  eukitzen.  Azkena 

Jexuxek eta euki zuen eta horik e kendu zittuen”.

Gaur egun egoera era bat aldatu da.  Ardi gehienak  antzututa eramaten dituzte 

mendira,  artzainek apenas jarduten dute gaztagintzan mendian,  gazurik orduan 

ez da sortzen eta, gainera, neguko mantenua egiteko ez dago txerri beharrik, lan 

erantsia besterik ez da. Ez dakit hauek guztiak izango ote diren arrazoiak baino 

Partzuergoaren  azken  ordenantzetan  espresuki  debekatzen  da  txerriak 

larreratzea.

“Erabat  debekatua  dago  Partzuergoaren  mendi  guztietan  ahuntz  eta  zerri  

aziendak larreratzea”141.

Oiloa  ere  animalia  beharrezkoa  zen,  oiloa  bera  eta  eguneroko  arrautzak 

derrigorrezko elikagai zirelako. 

“Oiloa gauza beharrezkoa izaten tzan”(Kandido Aizpeolea).

“Oilok eaman etten gintzen Izaldik, etxen zeuken han”(Joxe Albizu).

Baina  artzainak  beharrezkoa  ikusten  zuen  arren,  ez  da  iritsi  berekoa 

Partzuergoaren batzordea. 1929ko irailaren 20an José Múgica abokatuaren iritzia 

oiloei  dagokienez  baratzena  bezalakoxea  izan  zen.  Hauek  ez  zirela  sorrerako 

dokumentuetan aipatuak eta desagertu egin zitezkeela zioen.

Oiloak oraindik ere saroi batzuetan ikusten dira. Arbelargo saroia honen adibidea, 

edo Joxe Larreak artzain zegamarrak dioena:

141 Gipuzkoako aldizkari ofiziala 1995 Irailak 8. III titulua 27. artikulua. 
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“Oain e oilok eukitzen dittut nik. Oilok larren jarri ta han etxabola aurren” (Joxe 

Larrea).

Baina bai txerritegia eta bai oilategia gaur egungo saroietan desagertzear dauden 

eraikinak dira, txerriak dagoeneko ez direlako  larreratzera eramaten eta oiloak 

ez  direlako  beharrezkoak,  hauek  ere  gaur  egun  ez  dira  derrigorrezkoak 

mantenurako eta lan erantsia besterik ez da. 

Gaur  egun  errazagoa  da  saroietara  iristea  eta  artzain gehienek,  automobila 

erabiltzen  dute  joan-etorrietarako.  Beraz,  ez  da  beharrezkoa  bidaia  luze  eta 

neketsua,  norberaren  udalekuetara  iristeko.  Gertutasun  honek  hornidura 

errazagoa  ekarri  du  berarekin.  Honekin  batera  mantenurako  erabiltzen  ziren 

animalia gehienak eta eurek behar zituzten eraikinak desagertzen doaz. 

Baina  eraikin  horiek  kasu  askotan  ez  dira  kendu  baizik  eta  beren  funtzioak 

aldatzen  doaz.  Kasu  batzuetan  trasteleku  bihurtu  dira,  gizakiaren 

transformazioaren adibide  izanik.  Gaur  egun  artzainek lehen  baino  askoz  ere 

gauza gehiago behar dituztela bizitza aurrera atera ahal izateko erakusten du 

horrek. Beste kasu batzuetan berritu eta egokitu egin dira eta hainbatetan lagun, 

senide edo mendizale batzuen atsedena hartzeko lekuak izatera ere iritsi dira. 

Mantenurako  behar  ziren  animaliez  gain  garraiorako ere  animalia  behar  zen. 

Artzainak, familiarekin igotzen hasi zenetik, erabat aldatu zuen bere bizimodua. 

Beharrak aldatu egin ziren. Mendiko egonaldia ahal zen alaiena eta erosoena egin 

ahal  izateko,  trasteaz gain,  loreak,  koltxoiak,  behar adina sukaldeko tresneria, 

mahaiak eta aulkiak ... dena eramaten zen, garraio animalia behar-beharrezkoa 

zen. Gehienetan behorra edo zaldia izaten zen baino astoaren edo mandoaren 

aipamenak ere egiten dituzte artzainek. 

Baina  hauek  XX.  mendeko  gorabeherak  izanez,  badaude  aurreko  idazkietan 

behorren debekuaren arrastoak.
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1806eko dekretuak lehendabizi eta 1819koak ondoren zera diote:

“Que se ponga en ejecución el Decreto de Diez y ocho y Nueve de Junio ultimo  

celebrado en la Vª de Salvatierra que trata de exterminio de Yeguas y Cabras  

cuyo pastoreo esta proibido por fuerza...”142.

“Que se inserte en el acta el decreto que se hizo en la Junta de la Parzoneria  

General  en el  día  13  de  Noviembre  ultimo en  cuanto  a  la  prohibición de  las  

cabras, añadiendo se extienda también a las yeguas”143.

Ez  da  erraza  ulertzen  horrelako  egoera  bat  aurrekoak  ikusiz  gero,  betidanik 

babestu izan delako lur komuna bere horretan, ez bakarrik  artzainentzat baizik 

eta beste ganaduzale batzuentzat ere. 

“...que  sea  dable  en  beneficio  del  común  ganadero  atendiendo  a  que  no  

solamente deben aprovecharse los Pastores que tienen sus Rebaños sino también  

el  Bacuno  y  Yeguas  que  en  considerable  nº  se  acogen  a  dichas  sierras  de  

Alzania...”144

Abelburuen pagamendua liskar iturri konstantea izan da145,  artzainek, lurrak eta 

ura libre eskatuz 1430. urteko konkordia argudiatuz eta Partzuergoak kontrako 

iritzia azalduz. 

Behor bat edo zaldi bat izatea, XX. mendeko artzainek zuten bezala, ezin da zaldi 

aziendekin parekatu, baina hau izateagatik ere,  artzainek ordainketa egin behar 

izaten zuten. 

Honen  adibide,  Dominika  Arrizabalagak,  Oltzako  artzainak  utzitako  fakturak. 

1958.  urtean  berak  bi  behorrengatik  20  pezeta  ordaindu  zituen.  Zortzi  urte 

beranduago 1966/67ko plangintzan behor batengatik 16 pezeta ordaindu zituen.

142 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea (1806-17-11)
143 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea (1819-12-3)
144 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea (1801-12-29)
145 Ardia lantzerakoan zabal ikusiko da gai hau.
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Urteko  lehenengo  igoaldia  ardiak  eramateko  izaten  zen.  Baina  behin  harantz 

iritsi ondoren, eginbeharra hauxe zen:

“Goia ailautakon  ardikin,  bajatzen tzan behorrekin eta jasotzen zien koltxoiak,  

ontzik e bai..., gauzak. Goien e uzten tzien batzuk baino behera re bajatzen tzien ta  

gero io ein behar. Umek e bai. Ni, Joxe, semea, saskin sartuta jun da nau. Behorran 

gainen  eaman  gendun  behor  mutur  zuri  bat  genduken”  (Dominika 

Arrizabalaga).

“Lorak  e  ta  re  eamaten  ginuzen  bai  ordun  e.  Zalditan  ez  ginuzen  eramaten  

lehenengotan, baino geroxego bai. Oilok e zaldi gainen aproposko kaiolatan ipini  

hola kaiola bat bazeuken einda ta hola zaldin erdi erdin. Umek e bai zaldi saskin (

Serafina Larrea).

Haurren aipamena behin eta berriro errepikatzen da. Dirudienez, garrantzitsua 

zen  hauen  erosotasuna  eta  haurrek  eurek  ere  pozik  gogoratzen  dituzte  une 

hauek, jolas modura deskribatuz.

Baina  behorra  edo  zaldia  beharrezkoak  ziren,  hainbat  eta  hainbat  funtzio 

ezberdinetarako.  Esate  baterako enkarguak egitera  joaten  ziren,  artilea,  esnea 

edo abereak saltzera herrietara edo ferietara, traste garraioan beharrezko guztiak 

eramateko... 

19. Irudia. Oltzeko saroia, 1970. urte inguruan
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Erosketari  buruz,  Arbelarreko  Jexuxek,  bere  eta  anai-arreben  gorabeherak 

komentatzen ditu. Lagunak, mendizaleak askotan, mokadu bat egitera joan ohi 

ziren eta hauek ase ahal izateko egin behar ziren enkarguen berri ematen du:

“Geu makina bat aldiz, goizeko bostetan jaikita. Hemendik hiru zaldi hartu eta  

Araia,  bostak,  bosterdik  eta  hantxe  dendak  zabaldu  zai  eta  ate  joka  igual,  

Lanbitatio  Oltzea,  handik juten ginen handik  dao  bidea eta  han  Peazulotan 

goitik bera sondeoa hartu eta; 7 ordu geau be jun da etorri etten kabalerikin. Eta  

edarik  eta  ogik  eta  ekartzen  ginuzten.  Dana.  Zaldie  lehenengo  bilau  ezinda  

puxkaten.  Bilau etorri,  mantea jarri.  Zaldi  xestok jarri,  albardea146 lehenengo,  

geo txintxea lotu, gero astaxestok, toldoa, eto lotu dana. Hori oain dala 20 urte,  

hiru  lau  zaldi  beti.  Kabaileri  gainen  eo,  ordun  linternaik  eta  holakoik  etzan 

ordun.  Eta  hemendik  Zeama  re  zenbait  aldiz  Andraitzetik  bera.” (Jexux 

Etxezarreta).

Artilea ere garraiatu egin behar zen, orduan ardi moztea mendian egiten zelako:

“Ta ilek hemendik  Arantzazuaino eamaten zien zalditan ta ordun zalditan ilek  

hartu  ta  zaldi  bakoitzen  bi  zaku  eamaten  zittun.  Lehenago  zakak  zien  zaku  

haundik. Hak txarrak zien, gainen albardan jarri ta oson igual alde batea juten  

tzien eta gero berrogei bat kilo inguruko bi zaku ta lazotan  albardan ipini ta  

hala eamaten zien hemendik” (Jexus Etxezarreta).

Kabaileria  poliki-poliki  desagertzen  joan  zen  eta  artzain izandakoaren  alabek 

bilakaera honako hau izan zela deskribatzen dute:

“Eamateko lehenengo zalditan, gero traktoren eta gero kotxen Lan Roverren.  

Ahal  tzan  moun.  Butanok  eta  bizkarren  eta  ogie  re  bai.  Gu  juten  ginen 

bakoitzen beti kargauta”147 (Belen eta Maite Asurmendi).

146 Albarda: garai batean eguneroko eginkizunak burutzeko beharrezkoak. Albardagilea ofizio bat;  gaur egun 
ikusgarri moduan okasiorako prestatutako erakusketetan ez bada, zaila da albarda egite prozesua ezagutzea. 
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Artzainarentzat garraioaren garapenak izugarrizko aldaketa eta aurrera pausoa 

suposatu du. Orain dela bi,  hiru hamarkada,  artzainak derrigorrez egon behar 

zuen mendian uda guztian, zaila zelako joan etorrian ibiltzea. Gaur egun apenas 

dago  artzainik 4x4-rik ez duenik eta automobila sartzeak izugarrizko aldaketa 

suposatu  du artzainarentzat. 

“Lan roverra izugarrizko abantalla izan tzan, bai hoxe” (Jexus Etxezarreta) 

Kaminoak  ia  txabola  guztietara  eginda  daude  (Allarte salbuespena  da)  eta 

artzainak automobilaz  egiten ditu  joan-etorriak.  Segur aski  Urbiako  artzainak 

dira bertan denbora gehien egiten dutenak, eurek dutelako bide luzeena joan- 

etorrian ibiltzeko.  Urbiarako bidea  Araiako Zumarraunditik gora katearen bidez 

itxita dago. Mendia babesean mantendu nahian, artzainak dira mendi-guardekin 

batera hemendik automobilez ibil daitezkeen bakarrenetakoak. 

Bidea, Jexus Etxezarretak dioenez:

“Orain dela 20 urte eo hola ein tzan. Pistea ordun iriki zan, inguru hortan” 148

Baina sinbolikoki besterik ez bada ere, oraindik badago  artzain bat, Attagoitti, 

Laskaolatzako parajean txabola duena, astoz ibiltzen dena. Honek bere esplikazio 

logikoa badu eta eredugarria dela esan daiteke. 

Artzain honek,2005.urtean  40  urte  bete  zituen  udaz-uda  Urbiara  joanez.  Hau 

harrigarria  izan  daiteke  bere  elbarritasuna  ikusiz  gero.  Apenas  da  gai  oinez 

ibiltzeko, baina uda mendian normaltasun osoz igarotzen du, astoa bere garraio 

modua delarik. 

Gainera, artzainen artean ez dago inongo arazo edo estutasunik horrelako egoera 

onartzeko, kontrakoa baizik. Entzun izan dut bertako  artzain onenetakoa dela. 

Sarri  ez  du  bakarrik  bere  artaldearen kontu,  baizik  eta  artzainak falta  badira 

147 Maite  eta  Belen  Asurmendik  egindako  baieztapenak  beren  haur  garaietakoa  atte,  Julio  Asurmendi 
Garagartzako artzaina, mendira joan behar zenekoa gogoratuz. Aipatzen dute, gainera, amona Rufina Otaegik 
prestatzen zituela igo beharreko guztiak.  Rufinak 96 urte dauzka eta Arretxe baserrian bizi  da,  Julio  eta 
Sabino Asurmendi artzainen ama.

148 Lurdes Errazkinek, Jexusen emazteak, esaten duenez bera izan zen lehena kotxez Urbiara sartu zena.
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inguruko artaldearen erantzukizuna ere behin baino gehiagotan hartzen du; bere 

ardiak bakarrik igotzen omen dira Andraitzetik Urbiaraino, baina bera ikusi ohi 

dut beste artzain baten artaldearen garraioan laguntza eskaintzen.

Ez  du  autorik  erabiltzen  eta  astoarekin  moldatzen  da  batetik  bestera  inongo 

arazorik gabe.  Behar beharrezkoak diren eginkizunetara besterik ez da jaisten 

menditik uda garaian. Behar dituen erosketak gehienetan beste  artzain batzuen 

esku geratzen dira. Mugitzeko beharra mendian nola ase behar den erakusteko 

eredu paregabea da.

LarreLarreakak
“Larre” hitzaren definizioa bilatu nahian, Harluxet Fundazioko hiztegiak honela 

dio: belarrez estalitako eremua, bereziki animaliak bazkatzen direna.

Larre, udako mendiko  larre,  artzainek oinarrizkoa kontsideratzen dute, neguan 

ardia osasuntsu mantentzeko. Hainbatetan diotenez, egungo  gaztaren kalitatea 

neurri  handi batean udako  larreak jan ondoren  ardiak ematen duen esnearen 

kalitate hobetzearen ondorioa da.

Dena  dela,  adituek  diote  mendiak  duen  altueragatik  eta  bertako  lurzoru 

emankorragatik, Partzuergoan, orokorrean dagoen belarra fina dela. Kantitateari 

dagokionez, belar hau estu hazten da eta ganaduak, mokadu bakoitzean, belar 

asko ahoratzen du, beraz, kantitate gehiago irensten du. 

Kalitateari buruz, mendiko  larreak oso estimatuak dira  artzainen artean,  ardiak 

elikatzeko beste belar batzuek baino ahalmen handiagoa dutelako. Gainera, maila 

teknikoan zainduta daude.

Arlo  ekonomikoan  mendi  hauen  larreen  balioa  sorreratik  ezagutu  da. 

Partzuergoak arlo desberdinetan ematen zuen aberastasun ekonomikoa nabaria 

zen.  Hona  hemen  adibide  batzuk:  egurra,  bai  etxeetarako,  artzainentzat  edo 

burdinolentzat;  ehiza  biziraupenerako  zena,  aktibitate  ludiko  diru  emankorra 
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bihurtu dena; garoa, etxeetako ukuiluak mantentzeko derrigorrezkoa zena, eta 

gaur egun erabat baztertua geratu dena;  larreak historikoki hainbat liskar eta 

konfliktoren eragile baina artzaintza bizirauteko oinarri nagusiena.

Larreen balioa mendiak 1401ean saldu zirenean ere kontsideratu zen. 

“...otorgo  que  conozco  que  vos  vendo  y  he  vendido  estas  sierras  é  montes  é  

terminos y mortueros é aguas é pastos...”149.

Baina arazoak sorrerarako salerosketarekin etorri ziren, batez ere muga lurrak 

zirelako. Agurainekoek betidanik erabili izan dituzte lur hauek eta gipuzkoarrek 

salerosketa  egin  ondoren,  eurei  zegozkien eskubide  historikoak  erreklamatu 

zituzten.  Beraz,  arabarren  eta  gipuzkoarren  arteko  liskarra  konpondu  nahian 

izenpetu  zen konkordia  San Adrianen 1430ko azaroaren 16an,  Gipuzkoako eta 

Arabako Partzuergo Nagusiari abiapuntu emanez.

Sorrerako  dokumentu  honetan  hiru  puntu  nagusi  adostu  ziren  eta  hirurak, 

larreen aprobetxamenduarekin erlazionatutakoak:150

1. Hortik aurrera herri komuneroek zituzten eskubideak:

“que las dichas partes e cada una de ellas tenían de haber e ovieren dé aquí  

adelante para siempre jamás por comuneros e comúnmente usasen, paciesen y  

cortasen los montes yerbas y pastos y vebiesen las aguas, e comiesen lande, e  

tuviesen toda otra prestación de los dichos montes y términos” 

2. Nondik nora erabil zitezkeen lur horiek:

“comenzando de la parte de la villa de Segura e su jurisdicción en Oñactogaña,  

e  dende  yendo  cordel  tirado  a  Aldaolagoitia,  e  dende  yendo  por  la  misma 

manera a Aldaolaveitia, e dende a Linabasogaiña y dende a Beunda y dende a 

Osartabea y  dende  a  la  peña  de  Osaurte,  al  mojón  de  Cegama e  dende  a  

149 Segurako  Partzuergoko  artxiboa.  A  Sekzioa.  1.  Negoziatua,  1.  liburua,  1.  espedientea  Jose  Manuel  de 
Gorrochategui  eskribauak  1845.  apirilaren  14an  egindako  kopia.  Salmentaren  eskritura  Valladoliden 
erregeak konfirmatu zuen 1406an.

150 Zegamako  artxiboan  520-14.  kaxan  Aguraineko  udalak  bidalitako  kopia.  Dokumentu  originala  Segurako 
partzoneriako artxiboan A. Sekzioan 1.  Negoziatuan, 4.  Espedientean azaltzen delarik baina oso zaila  da 
irakurketa.
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Gazteluberria y de allí abajo al sel de  Urdalur y dende hasta los mojones de  

Nabarra, según van los mortuorios. Y de la dicha villa de Salvatierra de Álava 

hasta los montes y términos de Ubarrundia y Allarte inclusive”. 

3. Zein zen erabiltzeko finkatu zen lehen arautegia:

“Todos los dichos montes y términos que entre medias caen hayan los dichos  

lugares e vecindades comuneros e los vecinos e moradores de ellos y de cada  

uno de ellos usen y gocen de ellos e en ellos e de toda su prestación como en  

términos comunes; y que la una parte a la otra ni la otra a la otra no puedan 

embargar ni perturbar, ni embarguen ni perturben la dicha prestación ni uso  

ni parte de ello, e puedan echar, poner y traer todos los sus ganados en los  

dichos montes e términos de día y de noche, como quisieran e por bien tuvieren 

los dueños de ellos......” 

Dokumentu honetatik eratortzen da  muga lekua dela. Muga gehienak bezalaxe 

konflikto  lekua,  besteak  beste  hainbat  herri  eta  lurralde  desberdinetako 

animaliek bertan, Partzuergoko larreetan, bazkatzen zutelako. Horregatik mugak 

eta erabileraren arauak finkatu beharra izan zen. Horregatik deskribatu izan dira 

hainbat paktu eta akordio ere bai. 

Baina,  mugak  finkatu  arren,  eztabaida  ez  zen  apaldu  eta  behin  eta  berriro 

azaltzen  dira  mugan  dauden  herritarren  arteko  hainbat  liskar,  larreen 

erabilerarekin erlazionaturik. 

Hegoaldetik,  gehienetan,  Nafarroako  mugarekin  egoten  ziren  liskarrak, 

Burundako  bailarakoekin.  Adibidez,  1802an  Ubarrundiako  mugan  zenbiltzan 

ardiak  atzeman  egin  zituzten151.  Normalean  1506ko  akordioan  oinarrituz 

konpontzen  saiatzen  ziren.  Akordio  honetan,  erabaki  zen  Nafarroakoek  eta 

Partzuergoko erabiltzaileek zein lur muga erabil zitezkeen era komunean, zein 

ondasun erabil  zitekeen lur  bakoitzean eta  zein  isun ordainduko zen  akordio 

151 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 1. Negoziatua, 2. liburua, 1. espedientea
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honetan proposatutakoak ez baziren era egokian betetzen152.

Baina Nafarroako Burundarekin konfliktoa lurraldetasun konfliktoa bazen, ez zen 

gauza  bera  gertatzen  Oñatirekin.  Oñatik  ere  Partzuergoko  lurrak  erabiltzen 

zituen,  tradizionalki,  Urbiakoak  eta  Oltzekoak.  Historia  dela  eta,  Oñatik 

espazioaren  kontrola  nahi  zuen  batez  ere,  lur  horiek  aspalditik  artzaintzan 

erabiltzen  zituela  argudiatuz153.  Partzuergoko  artzainek,  Oñatikoei  sarrera 

debekatu egin behar zitzaiela erabaki zuten eta Oñatikoek eskubideak zituztela 

erreklamatzen  zuten.  Horrela  1479.  urtean  sententzia  bat  egon  zen 

Partzuergoaren lurraren jabetza adieraziz, baina Oñatikoek larreak egunez erabil 

zitezkeela  azpimarratuz:“de  sol  a  sol” baina  txabolak  egin  gabe.  Gainera  epe 

mugarik  gabe:  “para  siempre  jamás”154.  Beraz,  Oñatik  lekukotasuna  du 

Partzuergoko lurrarekiko baino ez ditu Partzuergoko herriek dituzten eskubide 

berdinak.

Liskarrak XVIII. mende arte iraun zuen. Gaur egun Oñatiko  ardiak  Urbian han- 

hemenka ikusten badira ere, herriak onura publikoko mendietan ondare zabala 

duenez ez du lur komunaren behar handiegia.

Legazpiko  herriak,  mugatzailea  hau  ere,  izan  zituen  istiluak  Partzuergoko 

lurrekin baina  hauek ez  ziren hainbeste  izan  larreengatik  baizik  eta  Legazpik 

egurren beharra zuela-eta hauen aprobetxamendua izen zen gorabeheratsua.

Askotan konflikto hauek, Partzuergoaren irautea bultzatu dute, batez ere, arazo 

bakoitzari  erantzuna  eman  zaiolako  eta  berrikuntzak,  legediak,  protestak... 

artzainen,  herrien,  taldeen  arteko  lotura  ekarri  dute  eta  egitura  mantentzen 

lagundu dute. Honez gain, ez dago dudarik liskarrak identitate eragile izan direla. 

Bertan  parte  hartzen  duten  herriko  biztanleek  argi  daukate  eskubideak  hor 

daudela eta bakoitzak leku bat duela bazterreko lur hauetan.

152 Segurako Partzuergoko artxiboa. D Sekzioa. 1. Negoziatua, 1. liburua, 2. espedientean aurkitu daiteke.
153 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 5. Negoziatua, 1. liburua, 2. espedientean
154 Aurreko nota
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Zergatik dira hain garrantzitsuak lur hauek? Gogoeta eginez eta egungo egoera 

behatuz, herrietan larreak galtzen hasiak dira: ereindako lurrengatik aldatuak eta 

gaur egun eraikinak egiteko erabiliak. Ganaduak bazkatzeko derrigorrezkoa da 

ordezko lekua bilatzea.

Horregatik,  mendi  lurrarekiko  lotura  eta  lur  hau  errebindikatu  nahia.  Baina 

errebindikazio  honetan  ez  dira  herrien  nahiak  bakarrik  baizik  eta  pertsonaz 

pertsona,  artzainez  artzain,  bakoitzak  bere  errebindikazioak  egiten  ditu 

Partzuergoaren  aurrean.  Beraz,  espazioaren  erabilera  dela-eta,  gehienetan  bi 

frente mantendu dira. Alde batetik Partzuergoak, mugako herriekin izan dituen 

gorabeherak  eta  bestetik  Partzuergo  barruan  sortu  diren  liskarrak,  horietako 

asko larreengatik.

Zentzu honetan, adierazgarria da oso  herri guztien kontra  Zegamaren eskaera, 

lurraren zatiketa eskatuz:

“Que este ayuntamiento y las representaciones de las Villas de Cerain, Idiazabal,  

Salvatierra y  Hermandades  de  San  Millan  y  Asparrena  han  defendido  

constantemente la mancomunidad de pastos y aguas y que unicamente la de 

Cegama pretende la división de ellos”155.

Mendi  zatiketa  ez  zen  burutu.  Zegamaren  proposamena  orduan, larreen 

erabilera,  urte  batzuetarako,  aske uztea izan zen,  gero herri  bakoitzaren esku 

utziz. 

Jakin  denek  dakite,  1430.  urteko  akordioaren  ondoren  larreak  aske  zirela 

Partzuergoko  partaide  diren  herrietako  biztanle  guztientzat.  Baina,  hala  ere, 

askotan  ordainketaren  proposamenak  egin  ohi  dira.  Honen  adibidetako  bat 

1806eko ekainaren 18-19an egindako Partzuergoko bilkuran esan zena:

“Conbiene obserbar las reglas anteriormente prescriptas que se reducen a pagar por  

cada ganado bacuno ocho escudos de vellon y las obejas su mitad 156”
155 Segurako Partzuergoko artxiboa. A. Sekzioa. 3. Negoziatua. 3. liburua.. (1862-6-22).
156 Segurako Partzuergoko artxiboa. A. Sekzioa. 3. Negoziatua. 2.liburua 1. Espedientea (Akta liburua 1783-1843)
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Larreen  ordainketa  XIX.  mendearen  proposamentzat  har  daiteke.  Etenaldiak 

egon badira  ere,  gai  eztabaidatsua  izaten  jarraitu  zuen mende  guztian  zehar, 

bertako  ondasunak  herritar  batzuek  bakarrik  erabiltzen  eta  aprobetxatzen 

zituztenaren aitzakian. Hainbat dokumentu aurki daitezke ordainketa egin gabe 

nork  duen adierazten dutenak.  Adibide  argienetakoa  1852ko  abuztuaren  17an 

Zegamako  herriari  egindako  eskaera,  aurreko  urteko  larreak  ordaindu  gabe 

zeuzkaten artzainen izenekin:

“Recaudo y cobranza y remisión a esta de lo que adeudan las siguientes personas  

de esa villa= Silvestre de Aracama por el herbal de Bararaondo 4 reales = Lucas  

Antonio de Aldasoro por el herval de Olararra 12 reales= Juan Ignacio de Lasa por  

40 de  Juan de Martian 12 reales=  Antonio de Arrizabalaga y el conocido con el  

mote de (ez da irakurtzen) por 40 de Beunda 27 reales = Miguel Martin y el conocido  

con el apodo de San Juan por 40 Legotain 23 reales = El mismo San Juan por 40 de  

Sasieta 12 reales =  Joxe de Arrizabalaga por 40 de  Urrespilleta 12 reales =  Juan 

Manuel de Lasa por 40 12 reales = Juan de Mugica por 40 de Zumizti Urculla 12  

reales = Miguel de Berasategui 23 reales = Diego de Gorrochategui por 40 4 reales  

=  Todos  ellos  son  correspondientes  a  las  rentas  del  año  proximo  pasado  de  

1851....”157

Beraz,  ordainketa  egin  edo  ez  egiterakoan,  Partzuergoaren  historian  zehar, 

herrien  arteko  datu  eta  interes  kontrajarriak  egon  dira.  XX.  mendearen 

sarrerarekin,  1901ean  ordainketaren  ahotsak  berritu  egin  ziren.  Arabako 

ordezkariak larre libreei kargak eta mugak jartzen saiatu ziren. Intentzio hutsean 

geratu zen eta,  beti zurrumurruak tarteko baziren ere,  dirudienez,  larre askeak 

eta dohainekoak errespetatu egin ziren. 

Hala ere, ordainketaren mehatxuak ez zuen etenik izan. Adierazgarria oso 1916an 

Partzuergokoak  diren  Altzania,  Oltza  eta  Urbiako  abere-zain  batzuek 

Partzuergoko lehendakariari bidalitako  gutuna. Bertan  ordain edo zerga ezarriz 

157 Segurako Artxiboa A.Sekzioa. 3. Negoziatua. 3.liburua. 1.Espedientea
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gero  sortuko  diren  arazoen  berri  ematen  da,  zera  azpimarratuz,  ganaduzale 

askok utzi beharko dutela bizibide hau kobrantza burutuz gero azpimarratuz. 

1917an zurrumurruek jarraitu egin zuten. Bi alde zeuden:

• Bata  ordainketaren  alde:  Segura eta  Arabako  herriak  buru  direlarik, 

Partzuergoan  denonak  diren  ondasunak,  gutxi  batzuek  aprobetxatzen 

dituztela  argudiatuz.  Euren  proposamena  erregelamendu  berria  eratzea 

zen, XV. mendeko irizpideekin ezin direlako lurrak erabili eta mantendu.

• Bigarren  aldea,  Zerain buru  delarik,  gehienetan  Idiazabalekin  eta 

Zegamarekin batera 1430eko konkordia mantendu egin behar dela esanez. 

Gainera,  karga  ekonomikoak  ezartzeak  abeltzaintza  erabat  galtzera 

daramala  diote,  ezin delako  abeltzaintzatik  bizi  eta  gainera ordainketak 

aurrera eraman158.

Larreen  erabilerak  zer  esana  ematen  jarraitu  zuen.  Kezka  nagusia,  besteen 

gainetik,  denena  zen  mendiko  larreen  aprobetxamendua  gutxi  batzuentzat 

besterik ez zela, beste hainbat pertsonari eskubideak galaraziz. 

Honetarako ere soluzioa bilatu zen. 1920. urteko irailaren 30ean, Partzuergoan 

egindako bilkuran arbolen birlandaketa,  itxiturak eta  larreen erabilera tratatu 

ziren. Bertan, larreei dagokienez, honakoak proposatu ziren:

“...que los montes de la Parzonería se distribuyen para los aprobechamientos de  

las hierbas, en dos zonas muy distintas; zona destinada al pastoreo libre y en  

beneficio  del  ganado  lanar;  y  zona  destinada  a  la  creación  de  pastizales  o  

herbales cerrados en beneficio del ganado vacuno. Puede por ejemplo destinarse  

al pastoreo libre la zona alta que comprende los prados de Urbía y  Arbelar y 

también si se quiere en los terrenos de la Concordia.....”

“...la casi totalidad de los pastos de la Parzonería deberían subastarse y no como 

sucede ahora que se benefician unos cuantos pastores. El numero de vecinos de  

158 Hainbat artzainek izenpetua oso gutun interesgarria da Partzuergoko lehendakariari bidalia 1916ko urriaren 
11koa, azken hau argudiatuz. Segurako Partzuergoko artxiboa A Sekzioa, 4.Negoziatua. 
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Segura, Idiazabal, Cerain y Cegama pasa de setecientos y sin embargo el número  

de pastores que se aprovechan de los pastos de aquellos montes son nada más  

que cincuenta y tres”159.

1921eko martxoaren 23an160 Partzuergoak egin zuen bileran, erregelamenduaren 

proiektu barruan, berriro  artzaintzari  larreak erabiltzeagatik kargak eta mugak 

ezartzea proposatu zen. 

Zegama, Zerain eta Idiazabal kontra gogor jarri baziren ere, onartu egin zen eta 

erregelamendu proiektua aurrera atera zen. 1924 arte ez ziren kontutan hartu 

pagatu beharreko kargak baina urte honetan,  Segurako Alkateak, Partzuergoko 

presidentea  zenak,  basozaina  bidali  zuen  abereak  atzematera,  artzainak 

ordainketara derrigortuz.

Honen aurka hainbat protesta izan ziren eta Zeraingo herriak auzietara eraman 

zuen gaia. Sententzia atera aurretik, 1925ean akordio saiakera egin zen. 1927an 

artzainen  abokatuak  akordio  bat  proposatu  zion  Segurako  alkateari  txabolen 

erabileragatik  errenta  proposatuz,  baina  aldi  berean  larreen  dohaintasuna 

eskatuz. 1929. urteko maiatzaren 19ko sententzia Segurako udaletxean jaso zen:

“FALLO:  Que  declarando  haber  lugar  a  la  demanda  interpuesta  por  el  

ayuntamiento de Cerain contra los de Segura,  Cegama e Idiazabal, debo a éstos  

condenar y los condeno, como comuneros en la propiedad de los montes de la  

Parzoneria  General  de  Guipúzcoa  y  Álava,  a  respetar  en  todas  sus  partes  la  

escritura de 16 de noviembre de 1430, a estar y pasar por la libre y gratuitamente  

pasturación  de  todos  los  ganados  de  los  vecinos  y  moradores  de  los  pueblos  

comuneros y entre éllos los del término de Cerain, sin limitación ni gravamen de  

ningún género y asi mismo devolver las cantidades cobradas por el impuesto de  

pasturación en la cuantía que se señale en la ejecución de sentencia, declarando  

en último término la nulidad del Reglamento de 23 de marzo de 1923 por ser  

159 Zegamako artxiboan. 520-14 Kaxan, 748 espedientean
160 Zegamako artxiboan. 520-12 kaxan
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contraria  al  pacto  de  comunidad;  todo  ello  sin  hacer  imposición de  costas  y  

notifíquese esta resolución al demandado declarando rebelde, por la forma de los  

artículos 282 y 283 de la ley de enjuiciamiento civil.- Asi por esta mi sentencia,  

definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.- P. Parroquin”161

1929ko urriaren 16an, Partzuergoko batzordea bilduta, sententzia bete egin behar 

dela eta  artzainei abereak  larratzeagatik ordainduta zuten kuota  bueltatu egin 

behar zaiela agintzen du162.

Baina hau ez zen bukaera izan. 1931. urtean,  edozein negoziaketa hasi aurretik, 

artzainek  ordaindutakoa  itzultzea  eskatzen dute.  Hona hemen José  Eizaguirre 

abokatuaren eskutitza:

“Dicen  aquellos  que  en  primer  término  procede  que  se  les  devuelvan  las  

cantidades  indebidamente  pagadas  por  los  pastores  como  impuesto  sobre  la  

pasturación. Insisten sobre eso en forma decidida y absoluta, pidiéndome que  

exija enseguida el pago o devolución de dichas cantidades”163.

Dirudienez, bai sententziari eta bai artzainen eskariari, Partzuergoko batzordeak 

muzin  egin  zien  eta  1951ko  martxoaren  1ean,  Gipuzkoako  eta  Arabako 

Partzuergoko batzordea bilduta, berriro ere ordainketa inposatzea erabaki zuen. 

Oso adierazgarria da bertan Telesforo Zabaletak (Zegamako alkateordeak164) egin 

zuen goraipamena ordainketa derrigorrezkoa zela esanez, hainbat aldiz erabilita 

zegoena  argudiatuz:  Partzuergoaren  ordura  arteko  erabilera  batzuentzako 

abantaila besterik ez zela.

“En  representación  del  Ayuntamiento  de  Cegama,  interviene  Dn.  Telesforo  

Zabaleta y expone que a juicio del Ayuntamiento de Cegama se debían de cobrar  

161 Segurako Partzuergoko artxiboa A Sekzioa,  4.Negoziatua.  Bertan Segurako abokatuak sententziari  buruz 
bidalitako gutuna dago. Azaltzen den ebasketa, Julio Asurmendi artzain zegamarraren senitartekoek (Belen 
eta Maite Asurmendik) utzitako paperetan ere aurkitu dugu.

162 Segurako Partzuergoko artxiboa A Sekzioa, 4.Negoziatua
163 Segurako Partzuergoko artxiboa A Sekzioa, 4.Negoziatua
164 Oraingo honetan, gutxitan bezala, Zegama ere ordainketaren alde azaldu zen.
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los pastos de la Parzonería a toda clase de ganado ya que su importe supone una  

fuente de ingresos muy considerable que seguramente no bajaría de unas 150.000  

pesetas  anuales,  aun  aplicando  por  cabeza  de  ganado,  una  cuota  bastante  

reducida”165.

Bilkuran honako kantitateak kobratzea erabaki zen:

- Zaldi eta behi aziendentzat 18 pezeta urtero /buru bakoitzeko

- Ardi-aziendak   3 pezeta urtero /buru bakoitzeko

- Txerri-aziendak   5 pezeta urtero /buru bakoitzeko

Hau  Segura,  Zegama,  Asparrena eta  Donemiliaga herrien baimenarekin onartu 

zen. Kontra Zerain eta Idiazabal jarri ziren166.

Egun  honetan  erabaki  zen  ere  bai,  Partzuergoko  larreak  erabili  ahal  izateko, 

udaleek  herri  bakoitzetik Partzuergora zenbait abere joango ziren jakin behar 

zutela.  Honen  arabera,  ordainketa  egin  ondoren,  lizentzia  emango  zen.  XX. 

mende  erdiko  Partzuergoaren  espiritu  ekonomikoa,  mendiaren  eta  naturaren 

mantenuaren gainetik jartzen da.

Hortik  aurrera  Partzuergoak  hainbat  denuntzia  jarri  zituen  artzainen  kontra 

ordainketak ez egiteagatik. Artzainek eurek errekurtsoak planteatu zituzten isun 

hauen kontra, 1430ko, 1929ko eta 1951ko sententzietan oinarrituz.

Artzainak,  beraz,  euren  aurkako  denuntziak  zirela-eta  beren  eskubideak 

erreklamatuz, defendatu egin ziren. Horren adibidea Angel Arrieta, Zegamakoak 

egindako adierazpena:

165 Zegamako artxiboan 521-2 Kaxan
166 Aurreko nota
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19. Irudia. Angel Arrietaren deklarazioa
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Ez dago dudarik, artzaintza bizirik zegoen, ongizatea helburu zuen. 

Dena  dela,  kontraesanak  konstante  bat  ziren:  gehienetan  epaiketen  ondoren 

artzainak garaile irten ziren, baina, hala ere Partzuergoak isunak jartzen zituen. 

Ordainketa  derrigortzeko,  Partzuergoak  teknika  berria  asmatu  zuen:  isunak, 

abereak  derrigorrezko  gidak  ez  eramateagatik  jartzen  hasi  zen167. Hala  ere,   

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko 1957.  urteko168 arautegiko  1.  artikuluak 

Partzuergoko ura eta larreak dohain eta mugagabekoak izango direla dio. 

1981ko  martxoaren  28an  San  Adrianen  egindako  Partzuergoko  bileran, 

artzaintzaren  erabilerarako  arautegiaren  4.  puntuan,  berriro  Partzuergoak 

ganadu sarreraren ordainketa gisa urtero kanon bat jasoko duela adierazten da. 

Larreen zaintze, hobetze eta kudeatze prozesua Partzuergoaren mende geratzen 

da169. 

Urte  honetan  finkatutako  kuotak  ordaindu  egin  behar  zirela  erabaki  zen. 

Artzainek,  neurri  hau  ez  zuten  onartu.  Baina  Partzuergoak,  bere  horretan 

jarraitu  zuen  eta  1982rako  plangintzaren  zirriborro  batean  artzainek  zenbat 

ordaindu behar zuten  (“25 pesetas por cabeza de ovino y 250 pesetas por cabeza de  

ganado vacuno y caballar”)  adierazi zen. Hala ere, hau ez zen onartu eta 1982ko 

apirilaren 2ko arautegian, 1.puntuan ordainketaren behar eza eta aurretik izan 

zitezkeen zorrak ere ez kobratzea adierazten da.

1990eko irailaren 11an Gipuzkoako Foru Diputatuen Kontseiluak  Gipuzkoa eta 

Arabako  Partzuergoak  egindako  Estatutua  onartu  zuen.  Toki-erakundeko 

ordenamendu  juridikoan,  Partzuergoari  Entitate  Administratiboaren 

kontsiderazioa eman zitzaion. Duen pertsonalitatea Toki-Erregimenaren barnean 

167 1954ko sententziak hainbat artzainen aurka jotzen du.
168 Zegamako  Artxiboan  521-4  kaxan  760  espedientean  aktaren  kopia  aurkitzen  da.  Dena  dela,  1957ko 

erregelamenduaren  berri  artzainek  ere  izan  zuten,  1958rako  eskaerak  egin  zituztenean.  Dominika 
Arrizabalagak, Oltzeko artzainak, arautegia gordeta du eta artzainei ordainketarekin ematen zitzaiena, berak 
utzitakoa, erabili da.

169 Julio Asurmendi artzain zegamarraren, alaba Belenek eta Maitek utzitako paperetan aurkitua izan da.
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onartzen da, apirilaren 18ko 781/86ko Errege Dekretu legislatiboko 37.artikuluan 

oinarrituz.

Gaur egungo Ordenantzak 1995ko irailaren 8an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

azaltzen dira. Larreen erabilerari dagokionez, 29. artikuluan honako hau azaltzen 

da:

“29. Artikulua.

Bizilagun  partzuerrek  dohainik  izango  dute  aziendak  larreratzea  edo  larreak 

erabiltzea antzinako ohituraren arabera.

Dena  den,  Aprobetxamendu  Planen  bidez,  urteko  kanon  bat  ezarriko  da  

larreratzeagatik,  larreen  eta  landaredi  edo  zuhaiztiaren  zaintza,  artapen,  

hobekuntza  eta  administrazio  gastuen  konpentsazio  gisa.  Kanon  hau,  

larreratzeko eskubidea duten abelburu kopuruaren proportziozkoa izango den  

kuota baten bidez ezarriko da.”

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoaren arlo historikoa behatuz gero, hemengo 

artzaintzaren  prozesuaren  dinamika  erraz  ulertzen  da,  bertako  aldaketak, 

errebindikazioak,  lorpenak  eta  etsipenak  oinarrizko  elementu  bultzatzaile 

kontsidera  daitezkeelako.  Gaur  egungo  artzaintza ez  zen  bera  izango  espazio 

honen aurreko historia  eta  istorioak egon ez  balira.  Ez  dago dudarik  bertako 

konfliktoak, errebindikazioak, gaur egun duen estruktura osatzeko baliogarriak 

izan direla. 

Partzuergoak gaur egun ere hainbat estutasun eta kezka ditu; erlazioak ez dira 

baketsuak  baina  segur  aski,  berrikuntzak  sartu  ahal  izateko  aurrekoaren 

herentziaren  jarraipena  besterik  ez  dira.  Hainbat  lekutan,  saroietan  adibidez, 

egiten diren  ekintzek,  erritualizazio  itxura hartzen dute.  Udaberrian  mendira 

igo, txabola antolatu, udako lagunekin topo egin, mendiko erritmoa ezartzen du 

artzainak, garaiko egoerara moldatuz. Azken finean, lehengo elementu nagusiak 

eguneratu egin dira eta historian bizi izan den espazio bera moldatu da. Honekin 
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leku  honetara  egokitutako  erlazio  kultural  sendoa  lortu  da,  erritmo  berezi 

batekin eta mendiaren erabilera berriei erantzuna ematen diona. 

Atzekoan  oinarrituz berrikuntza  jarraikorra  ematen  da,  Partzuergoko 

artzaintzaren estruktura eta funtzionamendua eratzen duena.

20. Irudia. Urbia

21. Irudia. Beunde
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3.2.  3.2.  Espazioa:  Espazioa:  artzainartzainak duen irudiaren lekuko,ak duen irudiaren lekuko,  
artzaintzaartzaintzaren antzezpen lekua.ren antzezpen lekua.

Artzaintza-espazioa-artzaina  erabat  lotuta  dagoen  estrukturaren  erakusleihoa 

da.  Bertako  elementu  bakoitzak,  larreak,  saroiak,  ardiak,  jendeak,  erlazioak, 

gorabeherak,  konfliktoak...  elementu etnografikoaren adierazleak  dira,  dagoen 

kohesio logikoaren seinale eta gaur egungo artzaintzaren oinarri eta lekuko.

Partzuergoko  espazioa,  duen  historiagatik  eta  bizipenarengatik,  aspaldidanik 

artzaintzaren  identitate  bereziaren  agerraldi  lekua  da.  Lehen  ez  bezala,  gaur 

egun  identitate  berria  du  ez  delako  mendia  bakartasun  errainua  baizik  eta 

continuuma ikus daiteke kale giro (herria) eta mendi giroaren artean. 

Espazioaren bilakaera ezagutuz, argia da bertako erabiltzaileen artean erlazioa 

sozial  eta  kultural  berriak  sortzeko  borondatea  dagoela,  memorian  dauden 

antzinako usadioak,  lekuak eman dien identitateak eta bertan egiten dituzten 

ohizko portaera erritualak konbinatuz.

Mendiko  espazioa,  gehienetan  artzainen  arteko  bilkura,  leku  pribilegiatua 

bihurtzen  da,  antzinako  bizitza  komunitarioaren  erakusle,  loturatzaile  den 

bizitzaren  sortzaile.  Horrela  identitate  berezi  baten  itxura  hartzen  duen  eta 

bizitza komunaren hariak dituen sare ezkutua sortzen da.

Errealitate soziologiko hau ez da berria,  baina ez da antzinakoa:  familia batek 

leku  bera  urtetan  okupatu  duelako  atzekoaren herentziatik sortua.  Egoeraren 

planteamendu berrietara moldatuz ingurukoak izan dira  desagertu edo aldatu 

direnak. Espazioaren egitura aldatzen joan da.  Honen ondorioa, erlazionatzeko 

moduaren aldaketa eta nortasun berezia ematen dien sinbolo berrien bilaketa. 

Identitatea, talde-berberatasuna eraikitzeko gaitasun argia da.
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Talde-berberatasuna esaten denean artzain taldeak duen identitate kolektiboari 

buruz  ari  gara.  Artzainari,  ezagunak  diren  lekuek  ematen  dizkiote  bertako 

partekotsuna eta  kategoria  gizartearen barnean.  Baina era  berean leku honek 

egitura emozionala du, besteen aurrean eraikitakoa da. 

Espazio  honek,  Partzuergo  baten  barruan  egonez,  artzaintzaren  talde  izaera, 

kontzepzio  kolektiboaren  ideia  errepresentatzen  du.  Identitate  hau, 

naturaltasunez  eta  duintasunez  erakusten  du  artzainak.  Entitate  batek, 

Partzuergoak,  guztien  interesak  ezagutuz,  onartuz  eta  ideologiaren  bategitea 

lortu nahian,  aurrera jarraitu du, identitatea sortaraziz. Mugimendu jarraikorra 

suposatu du, dinamika konstantea interesen artikulazioa gauzatuz. 

Lekua,  interes  espazial  komunetan  oinarrituta,  transformatu  egiten  da,  talde-

berberatasuna sortzen da, loturak gizarte-antolakuntza errazten du senidetasun 

eta  laguntasun  atxikimenduarekin  batera.  Lotura  hauek  sare  logiko  baten 

erakusle  dira  eta  talde  itxura  ematen  diote  artzain multzoari,  pertenentzia-

sentimenduak sendotuz eta identitatearen zentzua finkatuz.

Fenomeno soziologiko honek, identitatea eta talde-berberatasunaren ezagutzak, 

birlokalizazioaren  eta  lekuarekin  dagoen  identifikazio  soziokultural  prozesu 

sinbolikoaren garrantzia erakusten digu. 

Birlokalizazioa,  artzain bakoitza, taldearen barruan bada ere,  eraldatuta dauden 

egoera  eta  beharretara,  ideia  eta  prozesu  berrietara  moldatu  egin  behar  izan 

delako  adierazten  da.  Oraingo  espazio  berean,  lekuaren  eta  bizi-denboraren 

pertzepzio  berrasmatuz,  taldearen  aldaketetara  eta  modernitatera  egokitu  da. 

Gainera,  espazio  honetan  artzainaren transformazioa ere etorri  da.  Bera,  leku 

honetako pertsona arrunt bat izatetik, pertsona antzezle bat izatera pasa da, ez 

alferrik hainbat lekuaren erreklamo publizitario, lekuko  artzaintzarekin lotzen 

dira,  mendiko  bizimoduan,  kulturan  eta  paisaian  duen  eragina  azpimarratuz. 
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Behin baino gehiagotan erreklamo publizitario hauetan  artzaintzari, dinamikoa 

izanez  ere,  antzinako  ogibide  itxura  ematen  zaio,  baina  toki  horien  kultur 

garapenaren bultzatzaile gisa, lehengoa-oraingoa dialektika sorraraziz. 

Horrela  diote  behintzat  Oltzeko  artzainek,  Oiarbidetarrek  gustura  onartzen 

dutenean,  txabola zaharren berrikuntzaren proposamena, museo gisa eratzeko. 

Laskaolatzako  artzainak ere ados daude  inguru hau  artzain-tour erakundearen 

barne sartuz gero turismo kultural bultzatzaileak izango direlako. 

Erakustaldiaren  adibide  zuzena,  Urbiak  2005ean  “Ruta  del  Quetzal”  deritzan 

ibilbidea jaso zuenean aurki daiteke. Horrelakoa egiterakoan, artzaintzak ez zuen 

museo estatikoaren itxura hartu baizik  eta  Urbiako  artzainek,  artzainaren eta 

ardien  munduarekin  erlazionatutako  ekintzak,  espazio  naturala  aprobetxatuz, 

era  dinamiko  batean  antolatu  zituzten.  Bertako  aktibitateak  kaleko  neguko 

aktibitatearekin  nahastu  ziren,  iragana  gaurkoratuta  erakutsiz.  Aktibitateak 

parte hartzeko aukera ematen zuen:  gazta egin,  dastatu,  artilea era zaharrean 

guraizeez  nola  mozten  zen  erakutsi  eta  aldi  berean  utzi,  lekukoen  hainbat 

galdera erantzun...

22. Irudia. Artzainak Ruta del Quetzaleko emanaldian protagonistak
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Espazio  horren  berezitasun  teorikoak  ere  komentatu  ziren170 eta  jakin  mina 

nabaria  izan  zen  hainbat  argazki  zahar  eta  berri  erakutsi  zirenean,  lekuaren 

transformazioak eraginda antzinako eta gaurko bizimodua jakin nahian.

Partzuergoko batzordearen eta bertan ikusle ziren hainbat herritako ordezkariek 

ekitaldi  honen  berri  bazuten  eta  baimena  emanda  zegoen171.  Errepresentazio 

kultural bat onartua zegoen sozialki. 

Baina  ez  zen  errepresentazio  huts  bat.  Espazio  honetako  artzainak,  gehienek 

hartu baitzuten parte,  irudien,  ideien eta baloreen antzezle izan ziren, lekuko 

talde-berberatasunaren emozioak eta ezaugarriak erakutsiz. 

Horrelakoetan espazioaren zentzua eta funtzioa aldatu egiten dira. Espazioari ez 

zaio bazka produzitzea soil soilik eskatzen, baizik eta bertan estrukturak sortzen 

dira.  Heredatutako  espazio bateko  partaideek,  tradizioan  eta  memorian 

oinarrituta,  espazioari zentzu berri bat ematen diote,  identitate partekatuaren 

bidez erakusteko zer edo zer dela demostratzen da.

Artzainek, erakusle, kultura bateko sustatzaile izatea onartzeaz gain, esperientzia 

berritzailetzat hartu dute duten eginkizuna, espazioaren memorian oinarrituz, 

gaur  egungo  egoera  berrantolatu  egiten  da  etorkizunari,  aurrekoaz  gain, 

norabide berri bat eskaini ahal izateko. Lekuaren zentzua eraberritu egiten da. 

Hauek  guztiak,  azken  finean,  historiak  bultzatutako  estrategiak  dira, 

Partzuergoaren historia eta konflikto jarraikorrak,  artzain gizarte-ongizatea eta 

espazio  honetan  praktikak  lantzen  dituzten  pertsonen  bizitzaren  kalitatea 

hobetzea izan dute helburu.

Ekintza berri hauek, orain arte espazio honetan garatu gabe zeudenak, antzinako 
170 Fermín Leizaola eta ni neu izan ginen teorizatzaileak.
171 Partzuergoko lehendakaria bertan zegoen. Honez gain herri batzuetako, Zegamakoa adibidez, partzuergoko 

ordezkariak ere bai.
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eta gaurko artzain kulturaren mendiko erreprodukzioa besterik ez dira. Eurekin 

erreklamazio desberdinak egiten ari da artzaina:

• Ondarearen erreklamazioa: historia adierazi nahi duena, herentziatik jasoa, 

kulturaren muinarekin elkartzen dena. Gizarteak bereak bezala ezagutzen 

dituen  balore  identitarioen  sintesi  sinbolikoa  dira  (Santana,  A.  1998). 

Honek,  espazio  horretako  belaunaldi  arteko  errekonozimendua,  kultura 

baliabide  diren elementu  batzuen  ezagutza  eta  taldearen  partaidetzako 

sentimenduak, dakartza berarekin. Ohiturak eta ezagutzak ez daude guztiz 

ziurtatuta baina taldearen kalteak edo suntsidurak norberarenaren galerak 

izango balira bezalaxe sentitzen ditu artzainak.

• Gizartearen erreklamazioa: kontserbazioaren helburuarekin. Gaur egungo 

artzaintza,  industrializazio  eta  produkzio  egoeratan  sartuta  dagoena, 

beldur da  espazio horretan bizi izandako  norberaren historia eta loturak 

diren  hainbat  esperientzia  ahaztuko  ote  dituen.  Orduan  gizartearen 

erreklamazio egin du, zientziara jo aurreko ondarea bilatu nahian. Kasu 

hauetan, denon ondasunean babestuz, administrazio publikoak, lekua eta 

bertako  esperientziak  gorde  nahian,  laguntza  eskaini  daiteke.  Hau  da, 

agian,  espazio  honetako  Parke  Naturalaren sorrerarako justifikazioetako 

bat.

• Identitate sozialaren erreklamazioa: hau kultura bat erakusteko eredua eta 

sinboloa  da.  Artzainak  leku  batean  ezagutzeko  eta  mantentzeko 

elementuak  ditu  eta  gizartearen  barruan  talde  baten 

errekonozimenduaren bila bideratuak dira. Identitatea onartzerakoan, leku 

batean, garai bakoitzeko irizpideak ezagutzen dira eta erreferenteak dira 

artzaintzaren  lanbidea  ezagutzeko  eta  era  berean  ondare  bihurtu  ahal 

izateko.
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Historiak  erakutsi  dizkigun  erreklamazio  hauetan  oinarrituta,  Partzuergoko 

artzaintzak, autoritatearen aurrean, memorian oinarrituz, esan dezake, bizimodu 

egokiaren bila ibili dela eta dabilela, kosmologia berri bat era dinamikoan eratuz. 

Memoriak  hemen  balio  berezia  du, aurrekoa behin  eta  berriro  eguneratu  eta 

interpretatu egiten da, etorkizunak eskatzen duenera moldatu ahal izateko. Hau 

aurrez  kontatu  den  historiak  erakutsi  digun  konstante  bat  izan  da.  Askotan 

fenomeno sinbolikoa besterik ez, artzaina autoritatearen aurka, jakinez ez duela 

ezer  askorik  ateratzeko,  baina  horrela  identitatea  indartzen  joan  da;  beste 

batzuetan,  denen kontzientziara eta portaerara joz,  ekintza  kolektiboak bilatu 

nahian.

Zentzu  honetan,  artzainak  udan  mendia  espazio  eta  denbora  liminal  gisa 

sentitzen  du,  aurreko  egoera  eta  estatusekin  nolabaiteko  haustura  sentitzen 

duelako eta urtero errepikatzen den komunitatean sartzen delako. 

Artzaina  mendian  posizio  berrian  kokatzen  denean,  heredatutako  baloreen 

inguruan  kohesio  sozial  bat  esperimentatzen  du,  identifikazio  kolektiboaren 

mekanismoak lantzen laguntzen diona. Aurreko erlazioak birdefinitu egiten ditu 

eta  gizartearen  baitan  zeuden  estrukturak  ez  dira  menditik  kanpo  existitzen, 

estruktura berri batean sartzen dira eta hauek bertan bakarrik definitzen dira.

Liminalitateak,  Turnerrek dioen bezala,  comunitas garatzen du,  kultura  bateko 

perspektiba ideala litzateke irudi eta ideia filosofikoak sortzen dituena. Helburu 

utopiko hori lortzeko ideia eta baloreak adierazten dira. Hauek egin beharreko 

gauza  zehatzetan  objektibatzen  dira  eta  ekintzetara  bultzatzen  duten 

sentimenduaz  blaitzen  dira.  Beraz,  ezagutzak,  ekintzak  eta  sentimenduak 

eguneroko  errealitatearen  erakusleak  dira  eta  artzainaren  motorra  eta 

berrikuntzen hazia jartzen dute.
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Baina  mendiko artzaintza honetan bi estruktura suma daitezke. Bata gizartean 

antolatuta  dagoen  estruktura  formala,  betikoa,  ezaguna,  tradiziozkoa, 

antolatzeko modu berezia, kultura, ekonomia, politika, hierarkia, autoritatea eta 

gizabanakoa  era  berezi  eta  ezagun  batean  kokatzen  duena;  bestea  mendiko 

espazioan sortzen den liminalitateko estruktura berria, urterokoa, erlazio sozial 

berriak  eraikitzen  dituena,  hierarkiaren  aldaketarekin  edo  desagertzearekin 

kultura zehatz bateko sinboloa dela adierazten duena.

Aurrekoekin  batera  Partzuergoko  artzaintzaren  historiak,  mendian  etnografia 

bizia dagoela erakusten du, kultura baten errepresentazio dinamikoa, aldakorra, 

eta  nortasun-ezaugarri  argia  duena.  Hau  horrela  uler  daiteke  espazio  berean 

artzaintza zaharra  eta  berria  bateratzen  direlako.  Bizibide  baten  aldaketaren 

adierazleak  aurki  daitezke,  baina  sozializatzeko lekuak edo memorian  dauden 

hainbat esperientzia lotuta daude artzaintzari identitate berritzaile bat emanez.

Mendiko artzaintzak elkarte moduko bat osatzen badu ere,  saroi ezagun batean 

kokatuta  dauden  unitate  domestiko bakoitiaz  eratuta  dago.  Saroi bakoitzak 

artzain familia bakoitzaren beharren arabera ezaugarri bereziak ditu,  artzaintza 

praktikatzeko moduaren logika jarraituz. Duen espazioan, erritualak kontsidera 

daitezkeen hainbat praktika eta ohitura erabakitzen ditu: noiz igo mendira, noiz 

jaitsi bertatik, zein egoeratan eraman ardiak, noiz egin auzolanak, norekin, noiz 

joan uda pasatzera, zenbat aldiz etorri herrira han dagoen bitartean... Portaera 

hauek, artzainentzat artzaintza bizibidea delako, errekurtsoen kontrolen arabera 

erabakitzen dira eta produkzioarekin zer ikusi handia dute.

Beraz,  artzaintza espazioak  markatzen  duen  komunitate  bat  dela  ez  dago 

dudarik. Komunitate honen eraketa, batez ere  nabaria mendian dela ere, ziurta 

daiteke,  bertakoak  sentitzen direlako.  Artzainak,  kasu  gehienetan,  bere  burua 

mendiko  espaziokoa  ikusten  du,  herrira  halabeharrez  jaisten  dena,  han 

errekurtsorik  ez  dagoenean.  Honek  guztiak,  komunitate  orokorraren  aurrean, 
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desberdintasunaren  kontzientzia  sortarazten  dio,  pertenentzia  eta  identitate 

kontzientzia duen unibertso txikia eratuz.

Pertenentzia  eta  identitate  kontzientzia  legitimatu  ahal  izateko, tradizioari 

heltzen  diote  komunitateko  partaideek.  Komunitaterik  ez  dago  tradizio 

legitimatzailerik  ez  badago.  Nisbetek  dio  tradizioa,  intimitate  pertsonal, 

sakontasun emozional, konpromiso moral, gizarte-kohesio maila handia duen eta 

denboran jarraipena duen erlazio modu bat dela  (Nisbet,  1977:61). Horrelaxe da 

artzainen kasuan.

Momentuko mendiko artzain komunitatea, taldea osatzen duten tokian, batez ere 

Urbiako  eta  Oltzeko  kasuan,  tradizioa  eta  lotura  familiarrak  nahasten  eta 

gainjartzen diren komunitate tipikoa da. Honek arlo fisiko, sozial eta psikologikoa 

barneratzen ditu eta sentimendu eta solidaritate berezi baten baitan kokatzen du 

bizitza. 

Familiakoak ez direnak ere mendian onartu dira,  bertan  urteak badaramatzate. 

Baina artzain berriak, urrutiko familia lotura izan arren, hasieran, beste estatus 

batean  kokatuak  dira  eta  demostratu  egin  behar  dute  komunitate  horretako 

partaideak direla,  bertako  artzainek betidanik egin dituzten praktikak onartuz 

eta  horietan  murgilduz,  herentziak  utzitako  aberastasuna  jarraituko  duela 

erakutsiz.

Artzain komunitatea memoria duen komunitatea da eta tradizioa, orain espazioa 

eta denbora zehatz batean definituta badago ere,  berritzen doa,  Partzuergoko 

historia  berria  sortzen,  baina  bakoitzaren  eskubideak  antzina  horretan 

oinarritutakoak errebindikatzen.

Baina tradizioek, legitimatzaileak izanez, botere oroitzailea dute, antzinara behin 

eta berriro begiratzen delako arauak eta antolamenduak berritzeko. 
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Honek badu zer  ikusia bizitza  sozialaren botere konfiguratzailearekin.  Artzain 

bakoitzak  bere espazioa  interpretatu eta  berrekiten du;  horrela  leku horretan 

duen espazio soziala zein den jakiten du. Non dagoen kokatua behatuz, tradizioa 

era desberdinetan erabiltzen du: batzuetan desadostasunaren espresioa da; beste 

batzuetan egungo bizitzara moldatzeko erabilgarria den fenomenoa; hirugarren 

kasuan  identitate  kolektiboa  legitimatzeko  estrategia  (Ariño  Villarroya 

1999:184).

Mendiko tradiziora bueltatzerakoan, modernitatearekin dituzten loturak ez dira 

erabat hausten, honen abantaila gehienak mendian ere disfrutatzen dituztelako. 

Baina urtero, leku horrekin atzetik datorren lokarria badutelako, bizitza berri bat 

hasten dute, mendira joateko desioa berritu egiten da. 

Artzain gehienek mendiko  espazioarekin  lotura  zuzen-zuzena  dute,  bizitza 

betidanik interpretatua izan balute bezalaxe, eurak eta aurrekoak bizi izan duten 

leku berera bueltatzen dira. Beste batzuek ordea, orain dela gutxi joandakoak, 

urrutiko  lotura  familiarra  badute  ere,  eurentzat  ezezagunak  diren  aurrez 

eraikitako estruktura batera moldatu beharrean izan dira. 

Baina  tradizio  eta  modernitatea  ez  dira  dikotomia  bat  izango  balira  bezalaxe 

kontsideratu nahi, baizik eta atzetik datorren etengabeko soka luze bat, mendiko 

espazioan erantsita  dagoena.  Soka horretan  artzaina  ez  dago  ertz  batean  edo 

bestean  geldirik,  baizik  bere  beharrei  erantzuna  emanez  harantz  eta  honantz 

dabil,  bakarka  edo  kolektibitate  bateko  partaide  gisa,  aitzinari,  tradizioari 

elementu berriak erantsiz eta erlazio espazial berriak sorraraziz.

Beraz, era batera edo bestera,  artzaina mendian  tradizioarekin jolasean ari da, 

berreskuratzeko  mantentzeko  eta  potentziatzeko  ahaleginak  eginez;  azken 

finean estruktura soziala legitimatzen ari da. Hauek izango lirateke, Bordieu-k 

planteatzen  dituen  aurreikusi  konstruktibistak;  artzainaren  bizitza  ez  da 
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hainbeste arauz osatua baizik eta estrategiaz.  Hauek,  artzainak aktibatutakoak 

dira,  aurrez  jasotako  disposizioen  gidaritzapean  (“hábitus”),  leku  horretako 

dominazioa, legitimazioa erakusten dute.

Horregatik  espazio  honetan  ezagutzen  den  kode  kultural  bat  dago:  artzain 

bakoitzak botere osoa du bere  saroian eta horrez gain, finkatuta daude  artalde 

bakoitzak erabiltzen dituzten espazioak, nahastezinak dira eta artzain bakoitzak 

dakizki, kode bat izango balu bezalaxe. Hau norma bihurtzen da, beti horrela egin 

dutelako eta horrela jarraitu behar dutelako. Gainera, horrela legitimatu egiten 

dira  artzain bakoitzak  saroiez kanpo erabiltzen dituen  larreek eta era berean, 

urrutitik begiratuta ere, badakite zein azienda dagoen leku bakoitzean.

Beraz,  espazioa,  “habitus”a  ez  da  bakarrik  artzainentzat,  baizik  eta  berarekin 

dakarren bizibideko partea, ardiak barne direlarik. Artzainaren espazioa-ardiaren 

espazioa tratatzerakoan, autoritate tradizionalaren aurrean gaude. 

Bakoitzak  daki  artaldearen  andada  eta  hau  atzetik  datorren  zer  edo  zer  da, 

legitimatua dago eta errespetatu egin behar da. Beraz, artzain berria bazara leku 

honetan legitimazio hori errespetatu egin behar da, historia zehatz bat duelako 

eta denen portaeran barneratua dagoelako. Artzaina leku zehatz batera joango da 

artaldearen bila,  okupatzen duen espazioa  ondo ezagutzen duelako eta  denek 

errespetatu behar dutenez, dagoen erregela isila ezagutaraziko du.

Honekin ardia, produktua izanez, artzain bakoitzak okupatzen duen espazioaren 

sinboloa  ere  bada.  Interakzioko  puntuak  existituz  ere,  denek  dakite,  espazio 

komun horretan nondik norako errepresentazioa lekua duen artalde bakoitzak.

Irudi hau ezezaguna egiten da erabat, handik egunero dabilen jende arruntarentzat. 

Eurentzat ardiak nahastuta daude, artalde handi bat izango balitz bezalaxe. Batzuetan 

ez da hori ere, ardia, paisaia edo espazio horretan integratua dagoen animalia da eta ez 

nuke esango ikusezina, baina han dagoela ohartzeke zenbait jende pasatzen da. 
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Segur aski horiei zaila egingo zaie bertan kalitatezko produktu edo jakia garatzen 

ari  dela  pentsatzea,  zaila  baita  ere  ulertzea, kultura  tradizional  bat  zuzenean 

ikusteko aukera dutela eta kultura hau herriak duen  patrimonio bat eratzen ari 

dela. 

Hala  ere  artzainek,  bertan  igarotzen  diren  hainbat  pertsonarekin  erlazio 

pribilegiatuak garatzen dituzte; euren artean leku desberdinetako komunitatea 

sortzen  dute.  Tradizio  bat  mantentzeaz  gain,  beren produktuari  esker,  denon 

ongizateko merkatu modernoa, internazionala eta lokala ezartzen ari dira.

Beraz,  sentimenduek,  baloreek  eta  ideiek  bultzatuta, mendiko  bizitzaren  urte 

erdiko  praktika  arruntek,  artzainen  portaera  norabidetu  eta  modelatu  duen 

proiektu garrantzitsua eratu dute. Bordieuk dioen bezala, mundu subjektibizatu 

batean (bakoitzak bizibidea aurrera ateratzeko eta beharrak ase izateko modu 

bakarra  eta  berezia  du),  sujeto  objektibizatua  aurki  daiteke,  artzaina, 

bizibidearen bidez  produktibitatea lortzen duena.

Artzain honek,  bere  historiaren etekina izateaz  gain,  Gipuzkoako eta  Arabako 

Partzuergoaren historia zati bat ere badu, gaur egungoa atzekoak egin dutenaren 

ondorioa besterik ez delako. Mendiaren historia garrantzitsua, mendiko  artzain 

komunitateak  mantendu  du,  larre,  txabola  edo  itxitura eskubideak  behin  eta 

berriro erreklamatuz. Azken finean, artzainek duintasuna mantendu ahal izateko 

eta ardia era egokian zaintzeko, norberarentzat baliagarria den bizimodua bilatu 

du.

Agian artzainek, hainbeste lan egin arren, orain arte ez dute jakin beren dohainei 

irteera  egokia  ematen,  ez  dute  jakin  beren  produktuaren  esplotazioa  behar 

bezala egiten, baizik eta bizibide duina eraman arren oinarrizkoekin konformatu 

egin da. 
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Momentu  honetan,  mendiak  jende  asko  erakartzen  duenez,  orain  arteko 

hutsuneak  bete  ahal  izateko,  aukera  berriak  eskaintzen  dizkio  artzaintzari. 

Betidanik  mendia  errekurtso  sortzailea  da,  denontzako  aberastasun  iturria. 

Gainera,  inguruak  errespetu  handiena  eskatzen  du.  Horrela  artzainek  lortzen 

dituzten produktuak, kalitatezkoak izateaz gain, kultura baten adierazle izango 

dira.  Ez  nolanahiko  kultura  bat,  baizik  eta  mundu guztian  zabalduta  dagoena 

baina  leku  bakoitzean  era  desberdineko  herri  jakintza  baten  adierazle  dena, 

globalitate barruan lokala dena.

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  historia,  orain  dela  seiehun  urtetik, 

datorren  espazio  komun  baten  inguruan  bilakatu  da.  Espazio  honek  ez  du 

populazio finkorik, tenporala baizik, baina bertako erabiltzaileei  esanahi handia 

eman  dion  produkziorekin  lotutako  logika  kultural  bat  garatu  da.  Artzaintza 

tradizioz irudi estatikoaren errainu bada ere,  inoiz ezin da esan geldirik egon 

denik, dinamikoa izan ez denik. Mendiak dituen potentzialtasunak aprobetxatuz 

etorkizunerako  proiektu sozio-kultural-ekonomikoekin  lotura  sendoa  erakutsi 

izan  du.  Aktibitate  produktiboari  dagokionez,  artzaintzak,  autogestionatzeko, 

erreproduzitzeko eta merkatu bat lotzeko gaitasuna duela demostratu du. Baina 

hau  bera  mendian  eginez  gero,  aukera  zabalagoak  izango  dira  eta  horrelaxe 

pentsatuta  sortzen  ari  dira  proiektu  berriak,  Laskaolatzako  txabolako 

gaztandegia  horren  adibide.  Estruktura  espaziala,  produkzioko  politikara 

begiratzen ari  den  artzainen artean batez ere, onuren,  proiektuen eta eraikin 

berrien adierazle da. 

Garapen  espiritu  honek  aurpegi  desberdinak  erakusten  ditu.  Alde  batetik 

profesionalizazioaren  bidea  argitaratuz,  artzaintzaren  aurrera  pausoak  eta 

jarraipena  agerian  uzten  ditu.  Baina,  bestalde,  etorkizuna  praktika  berrietan 

dagoelako,  lege zaharreko artzaintza desagertzeko bidean jartzen du, espazioen 

moldaketa derrigorrez behartuz. 
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Errealitate berriak agerian geratzen dira halaber, artalde bakoitzeko ardi kopurua 

behatuz  gero.  Etorkizuneko  artzain gehienen  artaldeak  handitzen  joan  dira, 

hirurehun  arditik  gora  dituzte,  behar  espazial  handiagoak  erakutsiz.  Lege 

zaharreko  artzaintzan,  jarraipenik  ikusten  ez  zaiona,  artaldeak  geroz  eta 

txikiagoak dira, baina, hala ere, integratuta daude bata lekua irabazten eta bestea 

etsitzen, baina biak direnaren mezua zabaltzen.

Artzainek bakarrik ez dute hitza. Arauetan eurek tratu preferentziala badute ere, 

Partzuergoak  ezarritako  arauak  ere  hor  daude  eta  gehienetan  konfliktoaren 

iturburua bertan dago eta soluzioa bertatik etorri da. 

Baina  artzain batzuen  ustez,  espazio  honetan tratu  desberdinak  ere  badaude, 

batzuentzat  beste  batzuentzat  baino  errazagoa  da  onurak  lortzea.  Adibidez, 

errazagoa,  lurralde  jendetsuetan  (bi  zentzutan:  bertan  artzain multzo  gehien 

biltzen direlako eta kanpoko jende turista edo mendizale asko joaten delako), 

Urbia kasu, txabola soil bat dagoenean baino (Garagartza, Iramendi).

Horrelakoak  ez  dituzte  onartzen  Partzuergoko  Batzordeak  denen  tratu 

berdintsua  azpimarratzen  baitute,  baina  objektibotasunak  ere  badaude  eta  

eskorta batzuen eskakizunak egin ondoren hauek noiz burutzen diren batean edo 

bestean ikustea besterik ez dago. 

Honekin  artzaintzaren identitatea argia dela  adierazi nahi da. Baina  batzuetan 

lotzen dituen espazio komunaren arauek,  ideiak eta errealitateak desberdindu 

egiten dituzte, batzuen kalterako, liskarrak sortzeko arriskuak bultzatuz. Segur 

aski  fenomeno  hau  ez  da  berria,  baina  bai  isila  Partzuergoak  politika 

ekonomizista  batean duelako zutabeetako bat eta lurraldearen potentzialitateak 

hori erakusten duela dirudi. Azken finean, hau ere orain arte ikusi ez den bizibide 

baten errepresentazio bat besterik ez da, leku bereko errealitate desberdinaren 

adierazle. 
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Kultura  eta  espazio  tradizionala,  produktibismoa  tartean  egonez  ere, gai  da 

heredatutako  bizimodu  bat,  gehienetan  artzainek  jaiotzetik  izan  dutena  edo 

ezagutu dutena, birkonpontzeko. 

23. Irudia. Julio Asurmendi artzain zena Garagartzan irakasle
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3.3. 3.3. Negu lekuNegu lekuakak
Artzainen neguko espazioa neguko lanaren arabera dago definituta. Hau, udakoa 

bezalaxe, aldatzen joan den prozesu baten barnean kontsidera daiteke. Artzainak 

gizartearen barnean sortzen ari diren beharren arabera, era duin baten bizibidea 

aurrera  ateratzeko,  beharrak  ase  ahal  izateko,  bizitza  ziklo  honetan  ere 

moldaketa egin du.

Artaldearen  tokialdatzea  gertaera  garrantzitsua  da  ez  bakarrik  artzainentzat, 

familiarentzat  eta,  lehen orain baino  gehiago,  herrikoentzat  ere  esango nuke. 

Orokorrean prozesu honi “transhumantzia” deitzen zaio.

Gipuzkoako transhumantzia analizatu duten historialari gehienek, arkeologiako, 

etnologiako,  etnografiako  edo  antropologiako  oinarriak  hartu  dituzte 

“transhumancia media” defendatuz, Barandiaranek, Caro Barojak edo Leizaolak 

egindako aportazioak izan dituzte paradigmatikoak. 

Barandiaranek,  ganaduekin  menditik  kosta  aldera  edo  alderantziz  egiten  den 

udazkeneko  eta  udaberriko  bidaia,  Eneolitikotik  datorrela  defendatzen  du 

(Barandiaran 1979:133-134).

Leizaolak bere aldetik hiru motako transhumantzien adierazpenak egiten ditu: 

transhumantzia  luzea,  Piriniotik  Bardeetara  edo  Nafarroako Erriberara  doana; 

transhumantzia  ertaina,  Euskal  mendietatik  Kostara  doana;  eta  bertako 

artzaintza, herri lurretan geratzen diren artalde txikiak. (Leizaola 1978:67-68, 77)

Caro  Barojak  dio  Erdi  Aroko  giza  estruktura,  seguritate  eza  zela-eta, 

mugikortasunera  bideratuta  zegoela  ardi ekonomia  batean  sustatuta.  Berak 

Leizaolak bezalaxe hiru transhumantzia mota adierazten ditu: luzea, ertaina eta 

lokala;  lehenengoaren  data  XII.  mende  hasieran  kokatzen  du  baina  ez  du 

bigarrenaren aipamenik egiten.

Aragónek dio paradigma hau hainbat historialarik onartu egin dutela baina froga 
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dokumental edo arkeologikorik erakutsi  gabe. Horrela aurkezten ditu:  Altunak 

dio,  urtaro  aldaketak  transhumantzia egitera  behartzen  zituela  artzainak; 

Milagros  Estebanek  aipatzen  duena  hau  da,  transhumantzia  bideak  eta 

monumentu megalitikoen lotura; Elena Barrenak, Jose Luis Orellak edo Jose Angel 

García  de  Cortazarrek  suposatzen  dituzten  artzain bideak;  edo  Urzainquik, 

Altuna eta Barandiaranen jarraitzailea izanez, esaten duena, benetako artzaintza 

ardiena  zela  eta  transhumantzia Eneolitikotik  praktikatzen  dela  (Aragón 

2002:258).

Baina Aragónen ustez oinarrizko teoria hauek, Gipuzkoako kasuari dagokionez, 

Henri  Cavaillès  eta  Theodore  Lefebvreren  transhumantzia ikuspegi  zabalaren 

interpretazioa okerra da (Aragón 2002:259).

Cavaillèsek 1931. urtean transhumantziari buruzko definizio hauek eman zituen: 

beheko eta goiko lurraldeen arteko artaldearen mugimenduak; negua haranetan 

pasatu  eta  udan  mugitzen diren  artalde egonkorren  mugimenduak;  haranetik 

mendira  doazenak.  Gainera  transhumantzia arrazoi  klimatikoengatik  eta 

ekonomikoengatik  gertatzen  dela  dio.  Klimatikoak,  neguan  mendian  elurra 

dagoelako eta ezin delako bazka inguratu; ekonomikoak, mendian ganadu asko 

dagoelako eta denentzat bazkarik ez dagoelako.

Baina Aragónen ustez, hau guztia Gipuzkoan ez da XVIII. mende arte ikusten eta 

oinarri  gisa  erabili  diren  teoria  guztiak,  era  akritikoan  onartu  direla  dio. 

Transhumantzia ertaina eta motza noiztik hasten den argumentatzeko hainbat 

dokumentu  oinarritzat  hartzen  ditu.  Aragonek  erreferentziatzat  erabiltzen 

dituen  dokumentuak  laburbilduz,  1390ean  Aralarrerako  izenpetutako  larreen, 

mendien eta uraren akordioan herrialdeen arteko transhumantzia aipatzen dela 

esan  daiteke.  Herri-foruak  edo  “carta-puebla”  ematerakoan  ez  da  inongo 

ertaineko  transhumantzia adierazten. 1457ko  Larreen Ordenantzak, Gipuzkoan, 

ganaduen ibilera librea baimendu zuen eta ganaduak egun argiz edozein leku 
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publikoetan  larratzeko aukera  zuen.  Baina Gipuzkoako eskualde bakoitzak era 

berezi batean egin zuen legearen interpretazioa eta herri bakoitzak nahi zuen 

erara  betearazten  zuen  legea,  larreak  herri  horretako  ganaduarentzat  gordez 

(Aragón  2002:  260).  Baliteke  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoa  helburu 

honekin sortzea (Apaolaza 2006). 

Partzuergoaren dokumentazioan  transhumantzia hitza  ez da azaltzen;  herrien 

arteko  larreen erabilera ulergarriagoa egiten da.  Honen demostrazio  errazena 

muga  lekuetako  liskarrekin  eta  ganadu  harrapaketekin  egongo  litzateke 

erlazionatua (“prendarias”)172.

Honez gain Aragónek dio, eta Partzuergoaren historia ezagutu ondoren bat nator 

berarekin, XVII. mende arte Gipuzkoako mendiko ganadu nagusia behi-aziendek 

eta txerri-aziendek osatzen zutela. 

Historia begiratuz gero,  ardien joan etorriak ez zirela egun batean egiten uler 

daiteke.  Sarri,  aldizka  egiten  ziren,  udaberriaren  hasieran  Altzaniako  mendi 

baxuagoetan  egonez  eta  ondoren  goiko  mendietara  igoz;  buelta  ere  horrela 

egiten zen. Hau orain dela hiru edo lau hamarkada arte mantendu den ohitura 

izan da.

Beraz,  ardien  transhumantzia Neolitikotik  datorrela  ziurtatzea  ez  da  erraza, 

batez ere, testugintza dokumentalak horrela ez diolako. 

Zaila da ere bai, Partzuergoan,  transhumantzia ertaina egingo zela pentsatzea, 

1884.  urtean,  ordaindu gabe,  hiru  ardi buru besterik ezin zirelako mendietara 

eraman173. Aukeran,  Aragonek  proposatzen  duen  ideiak  eta  XVIII.  mendetik 

aurrera orokortu zenak, sinesgarriagoa dirudi: neguan  ardiak  menditik kostara 

eramatea eta udaberrian kontrako bidea egitea.  Partzuergoaren kasuan honek 

172 Segurako Partzuergoko artxiboa A. Sekzioa. 3. Negoziatua. 2. Liburua. 1 eta 2 hainbat espediente badaude gai 
honekin  erlazionatuak.  Gehienak,  Nafarroarekin  lur  mugako  lurretan,  Ziordiako  herrikoekin  izandako 
harrapaketak eta Arabakoekin lur mugak norenak diren zehaztu gabe daudelako.

173 1943ko  abenduaren  10ean  Nekazaritza  Ministerioak  egindako  ordenen  sarreran  1884ko  maiatzaren  8ko 
Errege Dekretuaren aipamena eginez.
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zentzua du, XIX. eta XX. mendean hasi zirelako artaldeak handitzen eta ordutik 

aurrera egon zirelako arazoak bazka lortu ahal izateko.

Dena dela, XX. mende hasieran eta erdi aldean argi dago transhumantzia ertaina 

zabalduta  zegoela.  Gaur  egungo  hainbat  artzain ondo  gogoratzen  dira  udako 

bizimodua mendian egin ondoren, azarotik aurrera negu lekuetara joaten zirela. 

Aldaketa hau gehienetan itsasertzera izaten zen eta arrazoi  nagusia  artzainen 

esanetan:

“Beti negua biunago etten tzon kostaldean” (Jexux Etxezarreta).

“Han negu biunagoa izaten da, hemengo alden negue biune. Guk han urtek eitu.  

Abisau hemendik hemen kriston edurtea dao ba, hemen arra bete eo gain bete  

edurre dao ta han zapaldu re ez eta edurrik bistan e ez. Diferentzi handie dau  

elurren hemendi hautza” (Pablo Berasategi).

Egiten den irakurketan tokialdatze honi transhumantzia esaten bazaio ere, ez da 

hau artzainek eurak, erabiltzen duten terminologia. Inazio Zabalok, hainbat aldiz 

Bizkaira joandako  artzainei,  adibidez, joan-etorri hau egiten zutenei  “Martxako 

artzaiek” esaten die. Gainera,leku batetik bestera zihoazenean martxa hau zer den 

zehazten du, zein modutan egiten zen “guk martxa motza euki deu azken urtetan”.

Transhumantzia izen  kultua  izan  dela  esan  daiteke,  artzainentzako  martxa 

delako.  Martxa gainera,  Bizkaira  edo  kosta  aldera  joaten  zirenekoa, 

transhumantzia ertaina eta txikiarekin pareka daitekeena. Martxa motza inguruko 

herrian negua pasatzen zutenean mendira joatekoa, mugimendu lokalak, XVI. eta 

XVII. mendean segur aski egingo zenaren parekoa.

Artaldearen  tokialdatzea,  bai  udaberrian  eta  baita  udazkenean  negurako  ere, 

gertaera  garrantzitsua  eta  nabarmena  da,  ez  bakarrik  artzainentzat  baita 

inguruko guztientzat ere. Nabarmena diot, hainbat baserritar eta herritar horren 

jakinaren gainean egoten zirelako eta oraindik ere egoten direlako,  batzuetan 

gertaera  publikoa  bihurtzen delarik,  bai  artaldea  mendira  igotzen denean bai 
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hauek menditik behera herrietara etortzen direnean. 

“Hori  lehen  izaten  huan  Seguran  Malkorre  aldetio  artalde bat  gero  Maalena 

aldetik eta behin esan tzon batek: Hau dek artaldea, bai dunbak e! eta jende dana  

eoten tzan ba txoron moun beida eta jende inportantea” (Jexux Etxezarreta).

Gehienetan ez zen hau zuzenean egiten baizik eta  artzaina pausoka joaten zen 

negu  lekuetara.  Udaleku  altuenetik  irtenda,  Urbia,  Oltze,  Andraitz …. 

baxuagoetan egiten zuen lehen geldialdia 15-20 egun bertan igaroz, Garagartzan, 

Sagastietan….. eta handik negu lekuetara. 

Artzainek denboraldi bat egiten zuten, beraz, beherago zeuden mendietan, (600-

800  metrotara)  bi  txaboletako  eskubideak  izanez.  Gehienetan  Altzania edo 

Partzuergo  Txikia,  Gipuzkoako  Partzuergoa,  erreferentzia  izaten  zen.  Horrela 

diote behintzat hainbat artzainek izandakoak:

“Bai, bi  txabola bat Altzanin eta bestea  Urbin. Askotan bakizu ze izaten tzan 

hemen behetik e alde ein beharra udaberrin, eta udaberrin Urbin elurre hautza  

juteik ez, ta hortako etxabola bat eukitzen gendun  Otzaurte alden eo beheran.  

Hor udaberrin Urbin elurre kendu arte ta geo Urbia. Bueltakon e antzekoa etten  

gendun bide erdin eun batzuk behera allau baino lehen” (Florentino Goiburu).

Beste batzuetan herrira jaisten ziren eta han egun batzuk pasa ondoren  negu 

lekuetara joaten ziren. 

Baina,  halabeharrez goiko  larreetara joan eta berriz ere behera etorri beharra 

behin  baino  gehiagotan  gertatu  ohi  zaie  artzainei.  Mikel  Etxezarretak  hala 

gogoratzen du txikitan bizi izandako pasarte hau: 

“Nik  txikitan  anekdota  bat  badauket,  udaberrin  goiz  izango  zan  zeati  lehen 

belarretan ta etzeon luzatzeik ta mendia igo ta elurre ta kriston eurik eta bajau  

beharra.  Baino  hori  lehen  askotan,  behin  ez,  askotan,  lehen  igual  apirilen 

aurrenaldea eo erdialdea juten tzien eta hiru eo lau aldiz bajau behar izaten  

tzon. Lehen herriko larretako fetxak mugauta genduzken maiatzen hasieratik ez  
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genduken  eoteik  hemen,  baserritarrak  behar  zituen  eantzako.  Gurasok  eta  

zaldikin ta kriston eurik eta ardik erreka pasatzen ai ziela hiru lau ardi errekak 

eaman,  hura  zan  estoasune.  Ta  gero  errekan  aurrea  bazeren  sastrakak  eta  

geauta ta hantxe gelditu zien baino...!”(Mikel Etxezarreta).

Joan-etorri  hauek  deskribatzerakoan,  kontuan  hartu  behar  da  puntu  batzuk 

demostra daitezkeela, beste batzuk garai hartako errealitatearen interpretazioa 

direla, eta beste batzuetan garai batekoa eta egungoa uztartu egiten direla kutsu 

berezia emanez egindako joan-etorriari eta leku desberdinetako bizitzari. Joan- 

etorriak ez daude idatzita, memorian besterik ez daude. 

24. Irudia. Txoko eta Ttonttor txaboletako Etxezarretarrak

Hau guztia prozesu bat izan da eta prozesu honek bilakaera izan du. 1932. urtean 

familia  bertan  gera  zedin  artzainak  higienean  oinarrituz  txabola  handiagoak 

eskatzen  hasi  ziren.  Menditik  negu  lekuetara  ere  familia  osoa  mugitzen  zen. 

Bizkaiko itsasertza izan zen inguruko artzain gehienen aukera. 

“Bizkaia eneron jun eta maiatze arte eoten ginen” (Jexux Etxezarreta).
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Harantz familia joaten zen eta Fermin Arrieta artzainak dioenez, bera lehenengo 

aldiz hiru hilabete zituela joan zen. Lorentxa Etxezarreta, bere emaztea, hamaika 

urterekin  hasi  omen  zen  urtero  harantz  joaten.  Pablo  Berasategi  hamahiru 

urterekin bere aita zenarekin joan zen lehendabizikoz. Ordutik 2002. urte arte 

hutsik egin gabe Bizkaiko lurretan pasatu du negua. Joxe Mari Oiarbideren berri 

bere emazte Serafinak ematen digu:

“Nere gizonak bere denbora guztie pasau do negun Bizkaira juten. Bost urtekin  

ustet etorri zala lehenengo aldiz handik alpretak jantzita hankak minberauta”(

Serafina Larrea). 

Etxezarretarrak,  Goiburutarrak,  Oiarbidetarrak,  Dominika  Arrizabalaga,  Pablo 

Berasategi...  urte askotan ibili ziren goiko mendietatik Bizkaiko lurretara,  negu 

lekuetara  joanez.  Kasu  batean,  Fermin  Arrieta  eta  Lorentxa  Etxezarretaren 

kasuan,  oraindik mantendu egiten da harantz joatea,  bidea ia  oinez egiten ez 

badute ere. 

Artzainek egiten dituzten adierazpenak entzunez,  artzain bizitzari garai bateko 

tankera nomada ere hartzen zaio, bizitza zikliko mugikorrean igarotzen zutelako 

urtea, askotan Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietan bizi izanez.

“Gure umek ohittuta zeren batea ta bestea. Urtea lau lekutan pasatzen gendun.  

Negue Bizkain, geo Urbin, geo Udaitzenen Gordoa Araba bajatzen ginen. Gabon 

jaiek Zeaman pasatzen ginutzen eta umek ilusiokin eoten tzien Zeama juteko eta  

Bizkaia  juteko  re  bai  ta  umek  hola  ohittuta  zeren  ta  umek  gustora  batetik  

bestera  juteko.  Ene!  Zeama jun  behar  gendunen ta  etzeon aguanta re  etteik  

txikizio baten jartzen tzien. Hartzen gendun furgoneta bat eta geure trastekin  

ta. Holaxe” (Kontxesi Goiburu).

“Gizonak bere ardik saldu, mendiz aldatzeko eta hemen (Zegaman) erosi zittun 

eta gerra garaien etorri zien Lorentxo174 ta Zeama bizi izatea, hemen ezagutu 

174 Lorentxo Etxeberria, Dominika Arrizabalagaren senarra zena Larraitzetik Zegamara etorri zen bizi izatera
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zuten  elkar.  Ezkondu ta  gero  Zalduondon egon  ginen,  bezindadea han hartu  

gendun. Araba aldea ezin zan sartu eta ardik han ibiltzeko han hartu behar tzan  

“vecindadea”. Han errentan hartu gendun etxea. Hilabete edo bi udazkenen han 

eoten ginen. Sta Luzik alde arte eoten ginen han. Gero Bergara eta Abadinon ere  

eongo ginen. Artxandan e bai. Bizkai alden Bernan e eon ginen, Iurretan e bai”. (

Dominika Arrizabalaga eta bere alaba Pili).

Baina  hainbat  artzaini  entzun  ondoren,  bizitza  hori  gustukoa  zutela  erator 

badaiteke  ere,  ez  dira  denak  iritzi  berekoak  eta  etxearen  jabetasun  eza  ere 

nabaria izan da eta aitzakia ardiak baztertu ahal izateko:

“Nik baserrin enbiditan urte guztin etxen eotea. Ijittok ibiltzen die ba batea ta  

bestea  ba  beti  holaxe.  Nei  horreatik  behin  e  etzat  gustau  ardik”  (Mari  Luz 

Goiburu).

Bideko  lo-lekuak  ere  gehienetan  jakinak  izaten  ziren.  Batzuetan  hauen 

ordainketa  egitea  ez  zen  beharrezkoa,  baina  beste  batzuetan joaterakoan edo 

etortzerakoan, gehienetan norberaren produktuekin ordaintzen zen: 

“Jaiotetxen  e  bai  geatzen  ginen  ta  han  ez  gendun  ezer  eskeini  re  etten.  

Jeneralen hori izaten da, diruik ez tue kobratzen baino, hautzakon ardik ez due  

izaten esneik baino bueltakon bik esnekin patu etten tzan (Inazio Zabalo).

Harantz iristeko egindako bideak honako hauek izaten ziren:

“Oinez  etten  tzan  lehen.  Irten  hor  Zeaman  Brinkola,  Brinkolatik  Udana;  

Udanatik Oñatia, Oñatitik Matremaria, Matremarin Mondragoeko han menditik  

ataju bat hor, Ataju hartatik Kanpazarra lehenengo eune. Kanpazarren gaue ein  

hurrengo  goizen  handi  irten  Elorriora,  Elorriotik  Apatamonasterioa,  ta  

Apatamonasteriotik Abadiñoa, Abadiñotik Durangoa, Durangotik Iurretatik han 

mendiz Looska han beste ataju bat ba zeon ta handik Ataza esaten zikon auzo  

bat  zan.  Han  etten  gendun  bigarren  gaue.  Gero  handik  hurrengo  eunen 
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Goostikatik,  Bizkargitik  Morgaa  eta  Morgatik  Fruixa,  hiru  eun  hor  ibiltzen  

ginen” (Pablo Berasategi).

“Hiru  eunetan  etten  tzuen.  Hemendik  juten  tzian  junkeran  Ormakio,  Elorritxikitik 

Brinkola eta  Elorrion lehenengo gauen,  Kanpazartik bajau ta hantxe ezkerreta daun 

baserri baten etten tzuen gaue. Bigarrenen  Amorebietaino eo hola juten tzien eta ia 

hirugarrenen  allau  etten  tzien”.(Serafina  Larrea,  Joxe  Mari  Oiarbide  senarra 

zenaren berri emanez)

“Guk etten gendun ba  Seguran irtetzen gendun ta  Seguratik Aztirialdea juten 

ginen,  Aztiritik  Udanatik  Oñati erdialdea eta  gero  Oñatin  han  Zubillaga edo 

auzotxo  bat  badau  eta  han  gaue  pasau.  Gero  handik  juten  ginen  Arrasatea 

Bedoña  auzotik  Arrasatea  sartzen  ginen  handik  Kanpazar eta  goitik  behera  

kaltzada bat zan eta handik  Elorrioa. Han gaua hura pasau. Hurrengo eunen 

goizaldea irten ta hori ba  Elorrio,  Abadiño,  Durango pasau ta gero han  Harri-

haundi edo  Euskal  Telebistak  badauke  handik  Oromino,  herri  txiki  batetik  

Montekalbotik sartzen ginen hortik Albis eta gero Mendata. Eta hori etten tzan 

ba eun bat, bi, hiru eta nik lau egun ere ein izan dittut. Busturin eoten nitzen. Gu 

Mendatan  eoten  ginen  lekutik  Arantzazuko  porteria  60  km.  Justu” (Jexux 

Etxezarreta).

Gutxiago badira ere,  Gipuzkoako kostara joaten zirenak badaude.  Kontatzen 

dutenez Irunera eta Donostiara joaten ziren artzainak. Hala Idiazabalgo Julian 

Eziolazarekin morroi ibilitako Joxe  Albizuk  Irunera iritsi ahal izateko makina 

bat  gora behera pasa behar izan zituen. Honela deskribatzen du ibilbidea:

“Iruna juten ginen negun, oinez, Izalen irtetzen ginen goizen, ta iluntzako juten  

ginen Tolosa, kaminoz kamino nik zaldie aurreti ta barrun  han beharrekok, hala  

marmitak eta jeiztekok eta  gaztaiak eiteko trastek, hoiek danak ematen zintzen,  

ondo ipini ta ni aurretio Tolosan Kanposantu zahar baten lo etten gendun. Lo ez,  

kanposantu zahar baten ardik han utzi gauen deskantsatzen ta trasten gainen lo  

kuluska txikin bat etten bagendun ba ondo.  Tolosatio goizen irten ta  Oiartzuna 
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bazkaltzea juten ginen,  Oiartzuna jun ta leku jakine genduken, baba txikie eoten  

tzan jateko. Hua jan ta Irundik San Martziala, hautza juten ginen ta basarri baten 

eoten ginen han Bitxutxa beheraxegon dau Aginaga, Caserio Aginaga hautza juten  

ginen ta han tzeuken beak eoten tzan lekue. Ta han etxe ondon San Martzialeko  

zelai handi hua eukitzen tzon harek errentan, nausik ta han behean beste batzuk  

eta hola ta hautza juten ginen"(Joxe Albizu).

Joxe Mari Iparragirre,  Laskaolatzako artzaina izandakoa, Donostiako Uba baserrira 

joaten omen zen negua igarotzera.

Baina  martxa egiten  ez  zuen  artzainak  ere  badaude  eta  hauek  neguak  herri 

inguruko zelai eta larreetan pasatzen zituzten. Kandido Aizpeoleak horrela dio: 

“Ezkondu baino lehen Ezkion eoten ginen gero Itsasoa kanbiau zan. Baserrie hutse  

negun hartu etten gendun, Ama Birjine irten tzon hartan. Leheno hemen  Arregi  

etxen e bai, ni txikie nitzela han Amasastiko errotan eoten ginen hortik Arregi etxea 

hortxe 23-24 urte nittula ta gero  Ezkion  Igartzaguena amabirjinea irtetzen tzan,  

hantxe ta gero ezkondu ginen ta utzi. Ni ia piskat aspertuta neon hola kanpoko  

etxen ta ibiltzen aspertu ein gintzen gu gaizki etzinutzen tratatzen baino, norbere  

bere etxen eo bestenen ibiltzea oso diferentea da. Roman eo hemen Tellerikoi utzi  

nion lekue ta ia hemen gelditu ginen. Gero familie re handitu ein tzan da. Larre asko  

ez gendun, barrun ikullun jana emanez guk artegie ein gendun berrie ondon ta han  

ardik, uaintxe behiek eikitzeko berritzen ai da gure semea”(Kandido Aizpeolea).

Ez da horrelako adierazpen bakarra. Martxa dirudienez ez zen beti nahi bezain ona 

eta kasu desberdinak agerian geratzen dira:  

“Norbera bere etxen eotea  gauza ikaragarrie da  ta urte guztin, artzaiek ezto hori  

izaten. Besteen etxeen eotea zer dan! Gure ama zanai etten tzien, baserrin egurre  

basoa  jun  ta  ekartzeko  uzten  tzuen.  Nahikoa  iluntzen  ekartzen  bazon  hurrengo  

goizen sue etteko bertan eukitzeko, nausik dana erre eta hurrengo goizen berriz basoa  

jun behar sue eingo bazon.  Azkenen zertaino allau zan gure ama zana iluntzan  
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bildutako egurre kuarton ohipen gordetzen tzon.  Nausin  aurren ixilik  eon behar  

gainea. Beti errentan larrek eta baserrik” (Domingo Goiburu).

Behin  negu  lekura  iritsiz  gero,  gehienetan  artzainek  etxe  finkoak  erabiltzen 

zituzten.  Orokorrean  errentan  hartutakoak  bai  etxebizitza  eta  baita  inguruko 

larreak ere. 

“Guk genduken han baserrie eta ondio re baserrie han dau, guk urten ibiltzen 

genduna osea jun eta denboraldie,  negun pasatzen gendun han errentan eta  

larrek berek asko eta barrion ere asko ginuzten eta jende ona gainea” (Jexux 

Etxezarreta).

Baina formula ez da bakarra. Pablo Berasategik dioenez, bera leku desberdinetan 

egona da Bizkaian eta, gainera, batzuetan etxea errentan hartzen bazen ere, beste 

batzuetan etxeetan familiako partaide bezala bizi ziren. Azken hau familiarekin 

joaten ez zirenean deskribatu dute artzainek.

“Bizkain leku asko kanbiau deu, Morgan eonda nau, Gorostikan e bai, Laidan e  

bai, ta ia aitzenealdeko urte hok ia 20 bat urte eo 25 bat urte Gamiz finka hortan.  

Errentan hartzen nitun baserrik eta lurrek; lehen garai baten jun da etxe libren  

bat eo. Familitan e bai, familin e geu etxeko bezela sartzen ginden ta gero han 

ondo, beti ondo” (Pablo Berasategi).

Hango  bizitza  eta  errentaren  ordainketak  arkumearen,  esnearen  eta  gazta 

freskoaren salmentatik ateratzen zen:

“Irunen arkumak jaiotzen tzien danak, gabonak ingurutan hasten tzien ta ordun 

estraperlon saltzen tzien arkumak, etzeon saltzeik libre ta arkumak narrutu ta  

zaldin  gainen  ipini  izaran  bilduta,  zeozer  baleo  bezela  eta  handik  partikular  

saltzen tzien aregatxai. Tratok etten bea ibiltzen tzan. Horrekin larrek paau izan 

ezkeo konforme” (Joxe Albizu).

“Gaztaia etten gendun guk dana. Bizkaia juten ginenen eunekoa freskoa saltzen  

gendun” (Serafina Larrea).
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Gazta freskoa egiteko ohitura batez ere Bizkaira joaten zirenean zuten artzainek 

eta han egin eta saltzen zuten. Honi buruzko hainbat adierazpen egin dituzte, 

Bizkaira  joaten ziren  Anttoni  Oiarbidek,  Serafina Larreak,  Kontxesi  Goiburuk,  

Pablo Berasategik edo oraindik joaten den Lorentxa Etxezarretak.

“Lehen  gaztaia  freskoa etten  tzan  Bizkai  alden  asko.  Bezperan ein  ta  hurrengo  

eunen saldu. Baino uain hori prohibittuta dau” (Lorentxa Etxezarreta)

“Akordatzen zarie, -esan zien behin honuntza etorri zen bizkaitar batek- domeka 

etorritakuen zuek ematen zenduen gaztai frexko ederra gatzatu ederra” (Anttoni 

Oiarbide).

“Negun  e  han  Bizkaien  ordun  gaztai  freskoa  etten  gendun  dana”  (Pablo 

Berasategi).

Egin eta saldu. Biak ziren artzainak egin beharreko lanak, askotan etxez-etxe:

“Freskoa lehenago gure umek txikik zienen da, “queso de Burgos” tipo hortako  

gaztaia.  Gero  galerazi  zuen.  Eta  ein  ez  palue  hantxe  akau  arte  ibiliko  ginen  

gaizki. Ikaragarri lana da, zeatio  gaztaia ein ta jun ein beazu saltzea ta umek 

txikik  ta  morroiakin  utzita  juten  nitzen  ni.  Gizona  alde  bateti  ta  ni  besteti.  

Goizen ardik larren jartzeako ardik jaitsi, gaztaia ein eaman ta saldu ta lehen bai  

lehen etxea etorri ein behar. Harek ez to bestela balio, settun jan beharrekoa da 

ta.  Uain euki  leike piskat  baino hura bi  eunen ia  ezin tzendun euki.  Ez  naiz  

akordatzen sekula bat etxea ekarrik, igual  gaztai bat saltzen ordu bete pasau 

baino...nei  horretxek  ematen  tzien  amorrue,  gaztaia  hartuta  ta  atzea  gora.  

Makina  bat  pisu  korritu  gendun,  dendatan  e  bai  piskat  baino  etxeik  etxe  

ikarragarri lana zan” (Kontxesi Goiburu).

Artzainen neguko bizimodua ez zen erraza,  puntu askotan mendikoaren antza 

ere  hartzen  zuen,  hainbat  lan  berdinak  zirelako.  Artzainen  artean  garrantzi 

gehien hartzen zuena, sarri emakumeen eskutan geratzen zen uraren garraioan 

ibili beharra: 
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“Guk han ez gendukena ura, urik ez, gero ekarri zuen, eta gurea igual ontzikara  

bat ekarri eta hura nik urrea bezala estimatzen non bestela re urruti jun behar” 

(Anttoni Oiarbide).

Gainera, dirudienez, beti ez zegoen negu lekuaren iraunkortasuna ziurtatua eta 

honek  estutasunak,  urduritasunak,  nahigabeak  ekartzen  zituen  bizibidea 

arriskuan jarriz. Ulertzekoa da  artzainentzat momentu larriak izaten zirela eta 

oraindik horrelakoak kontatzerakoan, aurpegi itxura larria jartzen zaie, ordutik 

50 urte inguru pasa badira ere:

“Barrikan  Gane  baserrin  eoten  ginen.  Urte  baten  ia  Bizkaia  juteko  eunetan  

abisue ailau zitzaiun, han matrimonioa ia edadekoa eta ezingo ginuztela hartu.  

Orduntxe esan nion zuk zaintzetzu umek eta neoni jungo naiz fabrika Zeaman.  

Eta ordun gure gizona jun tzan ta Bizkaian  Gatikan ein tzon lekue. Oso negu  

txarra ein tzon eta die 42 urte. Gure seme Santik zeuzken 6 hilabete. Negu hura 

han pasau gendun baino gero berriz lehengo lekua jun ginen  Barrika.  Ordun 

etzeon  uaingo  kontuik  e  ordun  leku  bat  bilatzeko  etzan  erreza”  (Kontxesi 

Goiburu).

Azken adierazpen hauek neguko bizimoduaren gogortasuna erakusten dute alde 

batetik, baina, bestetik, artzainen artean izan den kemena edozein arazori aurre 

egin ahal izateko, bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen aldetik ere. 

Baliogarriak dira ere bai, artzaintzaren errealitatearen irudia eman ahal izateko, 

argi  dagoelako  artzaina  ez  dela  mendian  galduta  dagoen  pertsona  bakar, 

ezezagun eta  kemenik gabekoa.  Partzuergoko  artzainaren irudia,  historiak eta 

errealitateak,  kontrakoa  dela  erakusten  du,  bizibide  baten  errebindikazio 

jarraikorra,  etsipenik gabekoa izan duelako. Hau dudarik gabe herentzian jaso 

dute gaur egungo artzainek eta bizibidea aurrera darraite.
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Baina egoera txarrak pasata  ere,  Bizkaira  joaten zen  artzaina,  hemengoa izan 

arren bertan integratuta sentitzen zen. Han zegoen bitartean hango biztanlea 

zen.  Hau gertatzea normaltzat jotzen dute  artzainek,  bizitzako negu gehienak 

bertan igarotzen zituztelako. Adibidez, Pablo Berasategi, 1945an hasi zen Bizkaira 

joaten eta 2002. urte arte han igaro zituen neguak;  Kontxesi Goiburu eta  Juan 

Etxezarreta 38 urtetan egon omen ziren harantz joaten;  Lorentxa Etxezarretak 

eta Fermin Arrietak oraindik ere Bizkaian pasatzen dute negua. Urteak eta urteak 

leku berean, bertako sentitzen da artzaina.

“Nik berrogei urte bota nitun han ta azkenen ba jendei gehio ez nintzela jungo  

eta  hala  esan  zien  batek  Xeberianok,  anaie  bertan  uzten  nola” (Jexux 

Etxezarreta).

Erlazio  sozial  zabalak,  konfiantzazkoak  mantentzen  zituzten  eta  hainbat 

adierazpenetan  argi  uzten  dute  artzainek  bat  gehiago  zirela,  integrazioa 

erabatekoa zela.  Hain integratuta zeudenez,  hizkuntza ere bertakoa erabiltzen 

zuten, han zeuden bitartean Bizkaiko euskalkia bertakoak izango balira bezalaxe 

eta  Gipuzkoan  norberaren  herrikoa  erabiliz.  Oraindik  ere  hango  kontuak 

esaterakoan han bizi  izandako sentimendu guztia jartzen dute,  bertako hitzez 

adieraziaz:

“Nere andrik esanztzu zuri  berba asko baino hemengo parajik hartu zon pena  

negargarrixe  zuek  eskapau  zenduenin”  (Anttoni  Oiarbide  hango  bizilagun 

baten hitzak gogoratzen).

“Bai hango euskera re berdin hitzein leiket, hangokin juntatzen naizenen hango  

era. Askok esaten dia zu hemen gertukoa behar zaitu baino txiki txikitatik jun  

ezkeo ikasi etten da” (Pablo Berasategi).

Urteko epe zikliko bat besterik egiten ez bazuten ere, mendiko udalekuan edo 

neguko egonaldietan oso erlazio sozial desberdinak mantentzen zituzten batean 

edo bestean. Baina ezin daiteke esan inoiz erlazioetara itxita zirenik,  artzainak 
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mentalizazio  irekia,  argia  eta  integratzailea  mantendu  du  egoten  zen  lekuan 

egonda, egoera bakoitzera erabat zabalik egonez. Horrelakoak demostratu ahal 

izateko adibide asko eman daitezke: denek zekiten etxeko giltzak non zeuden, 

zenbait  aldiz,  lekua  betiko  utzi  behar  zutenean  adierazterakoan  pena 

sentimenduak deskribatzen dituzte, eta ez bakarrik momentu onetan, txarretan 

ere, estualdietan, kanpoko artzainak izan arren, jendearen portaera behin baino 

gehiagotan  goraipatu  egiten  dute  hainbat  artzainek.  Horrela  behintzat 

adierazten du Pablo Berasategik ardiek nafarreria gaitza harrapatu zutenean:

“Naparrerie re baten pasauta nau. Nik inguruko danai abisau ein nien hau ta  

hau zeukeat ta jendea oso ondo portau zan zeatik erentako zeukena ere een etxe  

ingurua arrimau be neure etxe bueltan inoa irten be ibilteko eman ein tzian  

dana jaten ta hamar eune” (Pablo Berasategi).

Baina  segur  aski  neguko  etxea  udako  babeslea  bihurtu  zeneko  pasarte  latza 

izango  da  harrera  eta  integrazio  horren  adierazle  nabarmenena.  Jexuxa 

Muñoak175,  Arbelarren bere gurasoekin eman zituen hainbat urte gaztetan, eta 

oso ondo gogoratzen du zertako erabili zuen bere amak udan  negu lekua gerra 

zibileko garaian:

“Otsaurtetik Reketek uniformekin txapel  gorrik eta bolakin eta falanjek e bai  

ibiltzen tzien, Urbin noiznahi. Zeaman e eon tzien bastante denboran. Urbia jun 

tzien eta gorrik ziela ta Urbitik ama zana (Anttoni Telleria) eta izeba (Hilari 

Muñoa) ta bik eaman zituen Bilbaoa 1936en gerrea hasi zan urten. Hak Oñatia 

junda zien kaballerikin konprak eta ettea eta allau zienen Urbira han zai zeren.  

Artzai danak Zeama jetxi zien, alde ein tzuen batzuk  ardikin eta beste batzuk 

ardik han utzita ta al tzuen moun. Han gehio eon izan balie gehio re eamango 

zittuen.  Gero  utzi  zittuen  libre  han  Bilbaon,  eta  handik  gure  ama  jun  tzan  

Larrabetzua negua pasatzen genduneko baserria ta han pasau zittun 3 hilabete  

eta  guk ez  geinikiun ezer,  etzan gaurko telefonoik  eta  kontuik  eta.  Tirok eta 

175 Gaur egun 90 urte inguru ditu
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estoasun onak pasau ginuzten guk han”.(Jexuxa Muñoa).

Ez dira erlazio hauek bukatu  artzainek Bizkaiko  negu lekuak utzi  dituztenean 

baizik eta lokarria mantendu izan dute. Azken urteetan, ez  joan arren, erabiltzen 

zituzten baserrien etxekonekoekin, erlazioa izaten jarraitu dute:

“Hartuta  etxe  fijok  kaminoako  re  beti  eta  mantendu  etten  deu  bai  Elorrioko 

Baserria jun etten gea ikustea ta. Guk antzeman deu, gu eon gean leku hortan  

jendea hemen baino eskuzabalagoa, han sekula ez zan atea ixten eta behie txala  

etteko bazeon nereana beti, beti gureana eta zelaietan eta tratuik eta oso gutxi eta  

beti gustora” (Jexux Etxezarreta).

Erlazioa  mantentzearen beste  adibidetako bat bataioko aita puntakoa eta  ama 

puntakoa hangoak, negu lekukoak direla komentatu dute. 

Hala  ere,  haurrak  jaio  aurretik,  haurdunaldiko  9.  hilabetera  hurbiltzean, 

gehienetan,  ama,  norberaren  etxea  zeukaten  herrira  bueltatzen  zen. 

Etxezarretarrek,  adibidez,  Seguran edo  Zegaman izan  zituzten haur  gehienak. 

Zeuden lekuan egonda ere,  jatorrizko etxera  bueltatzen ziren,  hori  bai  hango 

loturak ondo eutsita176.

Badaude  ere  bai  kasu  batzuk  neguko  lekuetako  etxekoekin  ezkondu  direnak, 

erlazioaren zabaltasuna eta estutasuna erakutsiz. “Altzarte”rena izango litzateke 

horrelako adibidetako bat:

“1933en jaioa naiz ta 14-15 urte nittunen ibili nitzen morroi. Udaberrie eta uda 

Urbin ta negue Donostiko  Uba baserrin pasatzen gendun ta Joxe Mari hango  

etxekoandreren ahizpakin ezkondu zan, Karmenekin”  (Patxi Imaz, Joxe Mari 

Iparragirre “Altzarte”rekin morroi ibilitakoa)

Artzain gehienak Bizkaian  urte  mordoxka pasatakoak  dira.  Baina  poliki-poliki 

ekintza hau uzten joan dira:

176 Salbuespenak ere badaude, Dominika Arrizabalagaren haurren jaiotza Euskal Erkidegoko hiru probintzietan 
gertatu zen eta Oltzen bertan ere haur bat jaio zen.
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“Nik jun dan negue bakarrik ein det Zeaman177” (Pablo Berasategi)

“Aurten  etorriko  da  hamaikagarren  urtea  ez  geala  juten  Bizkaira”178 (Jexux 

Etxezarreta).

Arrazoi  desberdinak  aipatzen  dizkigute.  Pablo  Berasategiren  kasuan  adinean 

aurrera doalako. Beste batzuek, kamioian ibili  beharra  “traslado txarra” delako. 

Ardiaren  elikagaiak  izan  duen aldaketa  ere  beste  arrazoietako  bat  dela  diote. 

Orain ardiak barruan edukitzeko posibilitate gehiago daudelako eta horretarako 

pabiloietan artegi berriak egiteko posibilitatea ere argudiatu dute. 

Segur aski herrietan artegi berriak egiteko posibilitatea izan da aldaketa suposatu 

duen kondizionamendu nabariena.

Gaur  egungo  neguak  eta  orain  dela  bi  hamarkadakoak  zer  ikusi  eskasa  du 

artzaintzan.  Artegiak  erosotasuna  eman  dio  artzainari,  bazka  ziurtatuta  dago 

siloak  artegietan  daudelako,  artegi zaharretan  erabiltzen  ziren  egurrezko 

artxarak  artegi berrietako zinta mugikorrek ordezkatu dituzte; lurrak porlanez 

edo parrillekin estaliak erraz garbitzeko moduan, ardien hankak garbi mantendu 

ahal  izateko,  herrenik  gabe;  ardiak  makina  bidez  jezten  direnez  horretarako 

instalazio desberdinak egin dira, batzuk hilerako  jetzitegi-hobiak, beste batzuk 

jetzitegi borobilak...; artegiak ondo aireztatuta eta desinfektatuta mantentzen dira.

25. Irudiak. Zegamako Maxkarrako artegia

177 2004ko irailean egindako elkarrizketa
178 2004ko uztailean egindako elkarrizketan
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Gainera,  artzainek  eta  familiek  gehienetan  artegian  bertan  edo  artegitik  oso 

gertu dauden etxeetan itxuratu dute bizilekua. Honekin hobekuntza handia lortu 

dute arkumeen jaiotze handiena gertatzen denean, artzaina gainean dagoelako.

Baina  artegiak  eraikitzeak  ez  dio  artzainari  neguko  bazka  ziurtatu,  ezta  leku 

arazo guztiak konpondu ere. Artzaina, neguan ardiak ibiltzeko lekurik ez izateaz, 

hiritik datorren jende askorentzat, eta askotan gainera bigarren etxebizitza gisa, 

hainbat herrietan zelaiak ziren lekuetan etxeak egiten aritzeaz...  kexatzen da. 

Beraz, herrietan ardiek bazkatzeko lekuak desagertzen ari dira eta leku pribatuak 

geroz  eta  zailtasun  gehiagorekin  uzten  dituzte  errentan,  ardiak  ibiltzeko  edo 

udaberriko belarra ziurtatu ahal izateko belazeak hobetzeko. 

Baina segur aski garrantzitsuena  artegi askoren inguruan egin den  gaztandegia 

da.  Gazta momentu  honetan  artzain gehienen  diru  iturri  nagusia  denez, 

gaztandegiak arau higieniko-sanitario zorrotzak bete behar dituzten lekuak dira. 

Artzainaren lorpenetako bat garai bateko gazta egiteko ohitura zaharra eta gaur 

egungo hainbat aurrerapen nolabait lotzea izan da, kalitatezko produktua lortu 

arte. 

Hau lortu ahal izateko, artzainen ustez baldintza garrantzitsu bat bete behar da, 

hau da, artzaintzan sinestea. Horrela ez bada, ezin dira sortzen zaizkien hainbat 

kezka gainditu eta arazo administratiboa ez da txikienetakoa. 

Mendian egoten diren  artaldeak neguan herriko  larreetan ere ikusten dira eta 

prozesua ez da lehengoaren oso desberdina. Joxe Etxeberriak honela dio:

“Larrek negun errentan.  Hemen ingurun kanpo fubol  berrie  daon hortan,  ba haren  

goikalde hortan ta geo hemen hor atzen beste baserri bat e badao, pare hontan goien ta  

hemen e bai ta geo ranpan ondoan baserri bat badao or fabriken bestealdetik kamionak  

eta eoten die ta hor e bai ta geo hor e Anpotik haurreaxego jun ta ezkubita ta hor e zubi  

ganen nola pasatzen da kaminoa ba pare hortan eskubita sartu ta hortik e bai ta hemen  
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baten ta besten ta besten ta hola jana nola daon jaten duen garaien ba beste leku batea 

aldatu ta hangoa janda baldinba da ba beste leku batea”. 

Ikusten denez, ez da dena ardia estabulatua izatea baizik eta konbinatu egiten da, 

kanpoko larreak eta artegiko pentsuak osagarriak dira neguko bazkarako. 

Behin  baino  gehiagotan  ikusi  izan  ditugu  herriko  hainbat  lurretan  artzainak 

neguan  artaldea  zaintzen  egonaren  jakinduria  erakutsiz,  edo  hesi  elektrikoa 

ardien  babeserako  ezartzen,  edo  udaberrian  neguko  bazka  ziurtatuta  izateko 

larreak  ongarritzen.  Gauzak  aldatu  egin  direla  ez  dago dudarik,  baina  zentzu 

askotan  mantendu  egiten  dira  artzaintzaren  iragana  eta  oraina  bat  eginez, 

espazioarekin duen lotura galdu gabe, continuum bat dela demostratuz. 

Ikusi  den  bezala,  espazioaren  erabilera  ziklikoa  da,  denbora  eta  espazioa  bat 

eginez.  Portaera honi logika estrukturala bilatuz gero, antropologia europarrak 

hainbat gako ematen ditu, behin eta berriro nekazaritza gizarteak aztertzerakoan 

komunitatearen  erritmoa  eta  erritmo  ziklikoa  bat  etorri  behar  direla 

demostratzen  jardun  duelako:  komunitateak  urteroko  birsorkuntza  eta 

gainbehera  zikloa  jarraitzen  du  eta  artzainen  kasuan  mendiko  gainbeherak, 

herriko birsorkuntza eragiten du eta alderantziz.

Epe hauek gaur egun erabat markatuta daude baina historian zehar aldakorrak 

izan dira espazio desberdinak okupatzeko erabili diren garaiak. Ez dirudi egunak 

erabakita  zeudenik  eta  espazio  hau  erabiltzeko  garaia,  legeak  inposatutako 

epearen eta artzainen nahien eta beharren tartean mugitzen da. 

Denborak espazioarekin batera garrantzi handia izan du artzainen beharren ase 

prozesuan.  Ardiak mendira eramatea XX.  mendearen hasieran beheko lurreko 

bazkaren eskasiarekin lotzen dute  artzain gehienek eta apirilaren bukaera edo 

Santi  Kutz179 ingurua  da  gehien  aipatzen  den  data  ia  artzain guztien  artean. 

179 Maiatzaren 3ko Santi Kutz eguna. Dena dela San Jose inguruan (martxoaren 19an) mendira ardi antzuak igota 
dituztela ere aipatu izan dute artzain batzuek, Andres Azurmendi kasu.
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Horretarako  arrazoi  desberdinak  zeuden  baina  aipagarrienak  Florentino  Goiburu 

artzain izandakoak edo Mikel Etxezarreta, Laskaolatzako artzainak esan dituztenak:

“Hemen180 ordun etzan belardik izaten, behin apirile ezkeo inok etzon eman nahi  

izaten, ta hemendik alde ein behar” (Florentino Goiburu).

“Lehen beheko larretako fetxak mugauta genduzken maiatzen hasieratik ez genduken 

eoteik hemen, baserritarrak behar zituen eantzako” (Mikel Etxezarreta).

Martxoa eta apirila artzain askorentzat herritik alde egiteko hilabeteak ziren eta 

aukera  mendia  zen.  Baina  historiak  ez  digu  hau  erakusten.  XIX.  mendeko 

dokumentu batean, artzainek esan dutena ez da adierazten181:

26. Irudia. XIX mendeko erdi aldeko Partzuergora sartzeko datak

180 Herriko larreei buruz ari da hitz egiten.
181 Segurako Partzuergoko artxiboan A sekzioan 4.negoziatuan,  2.  espedientean ekainaren 11an aipatzen da. 

Dokumentu honek ez du data zehatzik.  Baina sinatzailea Jose Miguel de Gorrochategi eskribaua da.  Honek 
1852-1855 bitartean hainbat dokumentu izenpetuta ditu. Honela dio“Y por lo respectivo a la pasturación y tiempo 
en que los ganados han de poder entrar en los referidos terminos, nada nos ilustran los documentos, sino que los ganados  
pueden venir a veranear sin especificar dia ni mes y sin duda el once de Junio ha servido de fundamento para ello a causa  
de que los montes estaban mui espesos de Arboles y por esta razon la nieve permanecia alli hasta esa epoca; mas al  
presente se ve que mucho antes desaparece la nieve y por esa causa han comenzado algunos ganaderos a introducir sus  
reses algunos dias antes que el  once siguiendose de aquí  algunas reclamaciones elevadas a V.S.  Y para quitar en lo  
sucesivo todo abuso ha parecido conveniente a la comisión proponer a V.S. que en adelante nadie pueda introducir sus 
ganados en el término de la parzoneria hasta el día primero de Junio….”.
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Idatzi honen irakurketa eginez hainbat ondorio atera daitezke. Garai batean ez 

zuen zentzurik mendira ekaina aurretik igotzea,  elurrak hartuta zuelako goia. 

Baina,  dirudienez,  egoera  aldatzen  zihoan  eta  igotzeko  ekainaren  lehenengo 

eguna  izan  zen  XIX.  mende  erdialdean  erabaki  zena.  Ez  dago  argi  artzainek 

horrelako data errespetatuko ote zuten edo nahi zutenean joaten ote ziren. XX. 

mendean horrela dirudi,  beheran ez zegoen bazkarik,  artzaina mendira joaten 

zen,  batzuetan hau arazo bihurtzailea besterik ez bazen ere, askotan elurra zela 

eta ez zela menditik herrira jaitsi beharrean egoten zirelako. 

Artzain askok bizi izan dute horrelako esperientzia, gora joan eta jaitsi beharra. 

Honek esplikatzen du nolabait  mendiko espazio ezberdinen erabilera beharra, 

leku altuenak udarako, leku baxuagoak udaberrian. 

Gaur  egun ganadua  larreetara  igotzeko eta  jaisteko  datak  eta  horiekin  batera 

artzaina, erabat zehaztuta daude. Egutegia larreen egoeraren arabera, teknikoek 

finkatzen  dute,  baina  ahal  bada  1995ko  irailaren  8ko  Gipuzkoako  aldizkari 

ofizialak 22. artikulua errespetatuz egiten da. Honek dio:

“Egutegi horrek, edonola ere, ondorengo aurreikuspenak errespetatu beharko ditu:

Oltza-La Reserva: Maiatzak 1-Azaroak 30

Altzania: Apirilak 1-azaroak 30”

Artzainek  tradizionalki  bide  berberak  erabili  izan  dituzte  mendira  igotzeko. 

Lehen  bezalaxe  artaldearen  joan-etorria  orain  ere  gertaera  garrantzizkoa  da 

artzainarentzat baina ekintza honek geroz eta eragin gutxiago du  artzainaren 

bizitzan,  garraioak  eta  garraiobidearen  garapenarekin  egiten  zen  martxa 

aldatzen joan delako. Hala ere, gaur egun esan dezakegu  artzaina bide askoren 

mantentzailea dela. Aizkorriko mendira, eta honen barruan dagoen partzuergora 

artzaina lehengo bidetik igotzen da uda garairako. Bide hauek ondo mantentzen 

ari dira. Baina ez da gauza bera gertatzen Bizkaira eramaten zituzten bideekin, 

hauetako gehienak galduta daude. Batzuk sasiak hartuta,  beste batzuk egungo 
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gizartearen eraginez kotxe bide berriekin erabat moztuta. 

Artzainek  diotenez,  ardia  mendira  igotzeko  deseatzen  egoten  da  udaberrian, 

lehen  bezalaxe.  Aizkorrik  larre egokiak  ditu  eta  milurteko  aktibitatea  eta 

paisaiaren konfigurazioa  artzaintzari esker mantentzen da. 2006ko, udaberriko 

igoera San Isidrotik aurrera burutu zen. Adibidetzat esan dezakegu  Joxe Larrea 

Aloñako mendietara maiatzaren 14an igo zela,  Uztaran baserrikoak  Iramendira 

maiatzaren  21ean  igo  ziren,  Etxezarretarrak  Arbelarrera  maiatzaren  14an,  

Milagros  Oiartzabal,  eta  23an  Jexux  Etxezarreta,  Aranburu-Inurrategitarrak 

maiatzaren 15ean  Urbiara, Attagoitik  ardiak  Urbia bidean maiatzaren 27an utzi 

zituela bera 28an igoz Etxezarreta anaien  artaldeei lagunduz egun honetan igo 

zirelako  Urbiako  Laskaolatzara.  Hauek guztiek,  eta  beste  batzuek bidea,  lehen 

bezalaxe, orain ere oinez egiten dute. 

Urbiara joateko Jexus Etxezarretak dio: 

“Guk etten deu,  Segurako rotonda pasau  Lastalatik  Zeraina,  Zeraingo Plazatik  

Barbaria,  Barbaritik  hor  Urrustitik  Oo  mendia.  Oo  menditik  Oazurtzetik  

Andraitzetik honea  (Arbelarrera).  Jun eta etorri oinez. Hori zer da ba goizen  

6,30tik irten eta eguardin 12, 12 t´erditan hemen eoten die”.

“Hortik etortzen oinez etortzen geanak eongo gea 2, Olabide 3, gure primoa 4,  

Zelandietakoa 5, bai bai gehienak” (Jexus Etxezarreta).

Garagartzara joateko Joxe Mari Asurmendik:

“Oinez,  oinez menditik  Aztiotik bueltan.  Hemendik etxabola ailatzea hiru bat  

ordu, hiru ordu t´erdi segun ze egualdi etten don freskoa baldin bada lehenau  

juten  dittun,  beroa  baldin  badao  ordu  erdi  gehiao  pasatzeko  ez  den  askoik  

behar” (Joxe Mari Asurmendi).

Iramendira joateko Uztaran baserriko Joan eta Joxe Migelek :

“Oinez  hemendi (Uztaran  baserria) gora,  Aldaolatik  aurrea  Beundeti,  

Iramendia guk irtetzen deu.  Aldaolakoa bukau baino pixkat lehenxego irtetzen 
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deu gu ardikin, handi gora bidea dau ta gero menditi juten gea, pista sartu be  

bestela  kotxea  ta.  Goiti  re  bidea  badau  Beundea  etorri  ta  behera  bajau  ta 

pagaditik zuzenen atajutatik eo, kotxeik ibiltzen ez tan tokitik behintzet ta. Bi  

ordu ta erdi,  hiru gehienea, segun nola juten tzean ean kasa juten die hoiek,  

hoiek pertsonek baino bizkorragok tie ia” (Joxe Migel Asurmendi).

Allartera iristeko Pablo Berasategik erabiltzen duen ibilbidea: 

“Santo Espiritutik gora pistatik. Etxen jarri ezkeo gure ardik bakarrik e etorriko  

lieke  (Allartea)182 e handik etortzen gea ba apeaderoko kaminotik,  Iturbietatik 

Moanoa, Moanon gure terreno zahar bat e badaukeu hor e, handik Mandabidea,  

lehenoko Mandabide  aurrea  Santo  Espiritua.  Santo  Espiritun han bajau,  han 

barrerea Zeamakok baauke azpikok ba han ta han pista hartu sartu ta etortzen  

gea honea. Geu geo esaten deun Leota eo han hartzen deu pistea oain 50 metrora  

dao pistak tare ta han beheko pistatik goikoa iotzen deu eta handik, kotxea beste  

eunetan uzten dian hortan gero gaur etor gean horrearte. Hiru ordu ta erdin eo  

hola etortzen die.  Askotan etten deu handik hamarrak eo hamaikak ingurun  

irten refugion bazkaldu ta  ardiai  jarein aurrea ta erak etortzen die. Geu lasai  

lasai han bazkaldu ta lasai” (Pablo Berasategi).

Joxe  Larreak  esplikatzen  du  zein  bidetatik  joaten  den  bere  txabolara,  Ama 

Birjinaren iturri aldera:

“Hemendik goiko baserri hortatik Oazurtzeti aurrea, Amabirjinen silea, ta Harri  

Urdin ta Zeamako peregrinazion bide hortati. Horti juten gea gu beti eta etorri  

re bai” (Joxe Larrea).

Murgialdai baserriko ardiek Andraitzerako bidean ibilbide hau egiten dute:

“Hor apedoretik gora hor Oazurtzeti Itzubia ta handik Patrizioko bide hori hartu  

ta Itzubiako pinurie pasau ta aurreaxego botatzen ditugu beti gora ta erak juten  

die”  (Kontxi Larrea).

182 Elkarrizketa hau Allarteko etxabolan egin zen

183



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Baina  hau  ez  da  artaldea  eramateko  modu  bakarra.  Gaur  egun,  bideetako 

autoren  beldurrez,  erosotasunagatik…  artzain askok  artaldea  kamioietan 

eramaten dute batzuetan igoera mistoa eginez, ahal den lekuraino kamioiz eta 

handik aurrera oinez eta beste batzuetan dena kamioiz:

“Hemendik  atatzekoan  kamionen  eamaten  ditteu,  bide  hontan  daon  

zirkulazioakin.  Aurreneko  urten  eskapada  ein  gendun  ni  atzetik  kotxekin  ta  

aurretiken koinadoa ta atte erdin ta kotxe bat,  Zeraingoa uste det zala gainea,  

etzun  ezer  ikusi  eo  deskuidatu  ein  tzan,  atte  txakurrekin  zijoan  eta  dijoala  

besoan ispilukin jo ta txakurrek eta dana justu-justu ikutu zitun baino. Eta esan  

gendun arreskeotiken horko dirue horrengatiken sartu kamionan ta Aldaola ta  

handiken gora ia ardik.

San Adriendiken gora. Urte garai hortan ardik izaten due gogoa mendia juteko,  

ta aurreko aldean jarri ta eutsi ezinen jun behar,  Aldaolatik gure  txabola oso 

geldik jun da larrean eitten junez ta ordu t’erdi baino oso geldik jun da, larrean 

einez”. (Joxe Etxeberria, Mari Paz Oiarbide).

“Kamionen igotzen dittugu. Udaberrin eoten die oso alborotauta gora juteko ta  

udazkenen eoten die hor beste eun batzuk beiz bera etorriko liekean eta etorri  

eingo  lieke  erak,  eta  horreatik  beti  automoilen  eamaten  ditugu”. (Juani 

Peñagarikano).

Bideak mantentzen dira baina arrisku berriak, batez ere kotxeen zirkulazioarekin 

erlazionatutakoak,  behin  eta  berriro  aipatutakoak  izan  dira.  Honek  berriro 

espazioa  eta  gizakion  beharrak  lotzera  eramaten  gaitu.  Arriskuak  eragozteko 

beharra  aldatzen doa.  Garai  batean  otsoak mehatxu ziren;  gaur egun kotxeak 

mehatxu  dira.  Berriro  artzaina  moldatzeko  prest  dago  eta  erabaki  berriak 

hartzen ditu bizibidea aurrera atera ahal izateko. Era batera edo bestera artzaina, 

negua  herrian  igaro  ondoren,  udako  mendiko  espaziora  abiatzen  da,  urtero- 

urtero errepikatzen den zikloa osatuz.
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27. Irudia. Ardiak Andraitzeko bidean
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Kapitulu  honen  izenburuak  dioen  bezala,  hurrengo  orrietan,  ardia  izango  da 

protagonista.  Ardia,  artzaintza bezalaxe,  bere  zentzua  aldatzen  joan  da. 

Sinbolikoki  animalia  garrantzitsua  da.  Baina  sinbologiaz  gain,  gaur  egungo 

eskaerei eta bizimoduari erantzuna eman ahal izateko beste betebehar batzuk ere 

hartu ditu: funtzionalitatearekin lotutakoak batzuek, erakuskizunarekin besteak.

Aizkorriko mendian artzaintzak naturarekin lotura berezia eta bakarra lortu du. 

Artzaintzan,  ardiak  artzainekin,  espazio  zehatz  batekin,  interdependentzian 

uneko zerbitzu funtzional bat eman du.
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Elkarrekiko egokitzapen honetatik moldaketa-erlazio positiboa sortu da. Horrela 

historian  zehar  ardiak  izan  duen  erabileratik  abiatuta,  artzaintzaren  hainbat 

mekanismo  erregulatzaile  esplika  daitezke.  Kapitulu  honetan  zehar  argituko 

dena  zera  da:  ardia,  elementu  funtzional  hutsa,  etxearen  biziraupen  eta 

mantenurako animalia zena, fenomeno bihurtu da, kultura baten erakusle izaten 

ari  delako183.  Funtzio-antzezpen  bat  egiten  ari  da,  artzain familiaren  behar 

biologikoaren, psikologikoaren, soziokulturalaren eta sinbolikoaren asebetetzea 

ziurtatuz. 

Ardiaren erabilerak estruktura aldaketa ekarri du berarekin, estrategia berriak 

sartu direlako berau lantzeko eta honek sisteman moldaketa derrigortu du. Sortu 

den sistema berri honetan, batzuetan eztabaidatsua suerta daitekeena, ez dago 

argi noraino  ardiari  erabilera arrazionala  ematen  ari ote zaion edo bete behar 

duen  funtzioa,  kontzienteki  edo  inkontzienteki,  disfuntzioa  bihurtzen  ari  ote 

den. 

Hau  gaur  egungo  sistemaren  beharrezko  baldintzarekin  lotuta  dago,  bertan 

aurreikus daitezkeelako ez bakarrik artzain funtzio hutsaren errainuak, baizik eta 

egin  beharreko  lanak,  diziplina  desberdinaren  betebeharrak  dira,  artzaintza 

lanbidearen helburuak zabalduz multiparadigma baten baitan.

Horregatik produktu funtzionala zena, ardia, fenomeno kultural bihurtu da, gaur 

egun erakutsi egiten delako bai animalia bera, eta bai berarengandik ateratzen 

diren  etekinetako  batzuk.  Honek  artzaintzaren  bizibideari  ikuspegi  berri  bat 

ematen dio eta transformazioko paradigma batean buru belarri sartuta dagoenez, 

unibertso txiki batetik, globalizaziora begira dagoela erakusten du.

Ardia, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan, dirudienez, beti “Latxa” arrazakoa 

izan da, bertakoa diote  artzainek, oso ondo moldatua eta horregatik mantendu 

izan dena. Gaur egun, lehen ez bezala, hainbat hobekuntza genetiko aplikatzen 

183 Ez alperrik Ardi Latxa Kultur elkarteak atera zituen“ardi Latxaren pegatinak” lortu duen arrakasta. Erraza da 
Euskal Herriko edozein kotxetan erantsita ikustea. Informazioa gehiago www.ardiLatxa.org web orrian
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ari zaizkio, gaur egungo egoerara moldatu beharrean dagoelako. Zer nolakoa den 

eta jasan izan duen garapena, kapituluan zehar argituko den lehen puntua izango 

da.

Baina bilakaera erakusteko historiara joko dugu,  ardiak eta  artaldeak bereziki, 

Partzuergoan  izan  duten  garapena  ikusi  ahal  izateko.  Bilakaera  aztertzean 

ohartuko gara zergatik joan diren  artaldeak aldatzen,  ardiaren itxura aldatu ez 

bada ere. 

Baina interesa ez dago bakarrik ardiaren morfologian edo etekinetan, baizik eta 

ardiari artzainak emandako tratuen arabera, noraino iritsi daitekeen animaliaren 

humanizazioa  edo  pertsonalizazioa  ere  aztertuko  da:  artzainek  euren  ardiari 

ematen dieten hainbat izen orokor eta propio behatuz, betiko gaitzak eta berriak 

nola ezagutzen, kezkatzen eta tratatzen dituzten esplikatuz. 

Azken zatian  ardia antzezle gisa aurkeztuko da eta honek  artzaintzan  betetzen 

duen funtzioari buruz arituko gara. 

4.1. 4.1. ArdiArdia: a: latxalatxaren ezaugarriakren ezaugarriak
Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko  ardi arraza bakarra “Latxa”184 dela esan 

dezakegu.  Izena,  “Latxa”,  latzarekin  parekatzen  da  artilearen  ezaugarria 

adieraziz.

Aizkorriko  mendian  animalia  honen  garrantzia  bi  arrazoiarengatik  dator 

bereziki,  alde  batetik  hemengo  lurraren  eta  klimaren  ezaugarri  zailetara  oso 

ondo  moldatuta  dagoelako  eta,  bestalde  mendiko  garbitzaile  funtzio 

garrantzitsua  betetzen  duelako,  funtzio  ekologikoa,  lur  baztertu  bateko 

errekurtso naturalak aprobetxatuz.

Ardi  Latxaren  ezaugarri  orokorren  artean  esan  daiteke  zarpaila,  gogorra, 

emankorra eta jetzi-erraza dela (Esteban Muñoz 2003:224-235). 

184 Frantzian arraza berari “Manech” deitzen zaio.
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Gipuzkoako  eta  Arabako  Latxa ardiaren  deskribapena  artzain ikuspuntutik 

emateko Arbelarren Jexux Etxezarretari, Segurako artzainari, jasotakoa erabiliko 

dugu:

“Hemen alturatako ta hola beti ezautu deuna  Latxa da buru beltzak gure alde 

hontan. Oain gainea garai bateko ardi klasea hemen galdu ein da. Lehenauko ardi 

ezpain zurie eta adardune eta horik galdu ein die. Ardi klase hori zuen nik hemen  

ezautu  nitun  Oltzekok,  Zeaman bizi  die,  Mari  Paz  Oiarbide  edo  dienak  haren  

attona zanak zitun ardi hoiek, eta hemen txabola hontan eoten zanak Sagastikoa 

Zeraingoa, Segurako Jexuxan atte zanak, eta horik zituen holako ardi ezpain zurik  

eta adardune”.

Baina dudarik gabe ezaupide nabariena, duen ilajearekin erlazionatzen da. Honek 

gorputz enborra eta lepoa estaltzen ditu, bizkarrezurrean artilea alde batera eta 

bestera  bideratzen  duen  arrasto  esanguratsua  azaltzen  delarik.  Lurrera 

gerturatzen  den  ilearen  disposizio  berezi  hau  mendiko  klima  hezeari  aurre 

egiteko  baliogarria  du,  euri  urak  bertatik  behera  irrist  egiten  duelako 

moldaketaren ezaugarria izanez.

Ardiari itxura, beraz, artileak ematen dio, eta hau ile latza da. Momentu honetan 

ardi Latxaren ileak balio gutxi du.  

“Espaini mailan ile latzena hau da, Latxana, tipo VI-VII”185 (Luis Angel Oiarbide)

Gaur egun ardi merina arrazakoaren ilea da saltzen dena batez ere, tipo I esaten 

zaiona, ile finena duena, Extremadura inguruko ardiek dutena. 

Ilea, moztu ondoren, sailkatu egiten da. Ile arrea edo ile beltzak ez du baliorik eta 

estimatzen den bakarra  ile  zuria  da,  honi  edozein  kolore  eman dakiokeelako. 

Dena dela, prezioaren jaitsiera nabarmena izan da azken urteotan. 

185 Hitz hauek Otzaurteko Luis Angel  Oiarbide tratantearenak badira ere, hau bera konfirmatzen da Esteban 
Muñozen liburuan (2003:233)
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Arbelarren dagoen Jexux Etxezarretak zera dio:

“Oain 21 urte 145 + IVA hartu zien ordun. Handik honea bate bailo ez zuen urtek  

eon tzien eta aurten 15 bat pezeta kiloa”

Edo Etxeberri-Garakoko Joxe Larrearen hitzak:

“Urtero  saltzen  dituu,  saldu  ez  erregalau  20  pezta  iaz  paau  zuten  eta  aurten  

eztakit ze paauko uten gehio eztue paauko Otzaurtek eta 20 peztan ai diela aittu  

det. Mozteko lain e ez do ematen, baino moztu ein behar”

Honen  arrazoia  eman  nahian,  Otzaurteko  Luis  Angel  Oiarbide,  artzain eta 

tratanteak honako hipotesia azaldu zigun:

“Eiten da gehien bat ile klase honekin alfonbra edo moketa. Oain dala 15 bat urte moketa  

moda bat zan. Edozein pixutan dana moketa zan ta oain egurre, asuntoa da ez dala  

kontsumitzen ta geo ze  pasatzen da? Kostok oso handik  dare,  produktoak ia  ez  ta  

ebaltzan ba ez do balioik. Ba dira hemen mutur beltzak ile arrea dute leku batzuetan 

horrek ez do ezer balio, 5 pezeta edo, ordun zurie etten due klasifikatu ta selekzionatu 

zuria 500 kiloko bolatan jarri ta hori esportatzen da gehien bat Indiara eo Inglaterra  

hemendio esportatu behar da 24.000 kiloko kontenedoretan. Han manipulatu, elaboratu  

ta produktoa etorri egiten da berriro. Nik aurten media patu det 25 pezta ardi ile kiloa.  

Egiten  ari  dira  frogak  aislante  bezela  erabiltzeko186.  Problema  da,  nola  asuntoa  da  

naturala dala garestie irtetzen da.”

Artileari  gaur  egun  etekinik  apenas  ateratzen  ez  zaionez,  badago  nor  artilea 

erregalatu, erre edo mendian pilatuta utzi duenik zer egin jakin gabe. 

Gauza  bera  gertatzen  da  ardi-larruarekin.  Garai  batean  gauza  askotarako 

erabiltzen zen ardi-larrua eta adibide ederra Florentino Goiburuk utzi duena. 

“Behin narrue erosten tzuen eta bazuen forma bat, olakin187 eindako forma bat,  

186 Honen berri Alemaniatik eman digute, etxe berrietako teilatu eta paretetan isolatzaile moduan emaitza onak 
lortzen ari direla esanez.

187 Xatola: abarkak egiteko erabiltzen zen ola batekin egindako neurria. Bitoriano eta Gabinok ola honi “xatola” 
esaten diote.
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hure jartzen tzuen narrun gañen ta gero lapitzekin eo markatzen tzuen ta handik  

ebaki ta ia bazekien abarkek ze neurritako narrue behar tzon, ta gero beratzen  

euki ta erak josten tzuen ta abarka einda izaten tzan. Gurek etxeako etten tzitun,  

saldu re bakarren batek eingo zuen. Ni re ibilita nau  abarkakin. Etzien ederrak.  

Sanok izango zien oñarrintzako onena da baño, eudie hasten bazan bustie, ta gero  

piskat gortzen tzienen irris igual ta. Baño hakin ibiltzen tzan ordun.”

Baina  gaur  egun,  artileak  bezalaxe,  balio  gutxi  du  ardi-larruak.  Hori  diote 

behintzat Joxe Larreak eta Murgialdaiko Angel Irastorzak eta Kontxi Larreak

“Oain ez to eiten diruik arkume narruk lehen 500 peztan bat eitten tzitun oain batez.  

Oain 20 duro ette baldinbao asko” (Joxe Larrea).

“Arkuma larrue re inork ez to nahi,  ta ez tue ezer patzen eaman ta zenbat ta 10  

duro” (Kontxi Larrea).

Beraz, hauek ikusita argi geratzen da ardi Latxaren etekinak ez datozela  iletik, 

izena berak ematen badio ere, ez eta larrutik ere.

Ardi  Latxaren  mugimenduei  dagokienez,  basatia,  bizia  eta  trebea,  leku 

malkartsuetan erraz konpontzen dena da. Bereizgarri hauek esplikatzen dute zer 

nolako gaitasun dituen Aizkorriko mendi harritsuetan, hezetasun handia, hotza 

edo  beroa  egon  arren;  lortu  duen  moldaketa  egokia  mendeetan  zehar  ia 

aldaketarik gabe mantendu du. 

Esteban  Muñozek  (2003:227)  dio  Latxa ardia  Espainiako  arrazaren  artean 

zaharrenetakoa dela.  Zeltak izan zirela Europa erdialdeko ile  luzeko  Ovis  aries  

celticus ekarri  zituztenak.  Hauek,  Ovis  aries  studery arrazakoen arbaso  zuzenak 

izanez, gaur egungo  Latxaren ezaugarrien antzekoak zituzten. Baino, betidanik 

Latxa ardia Euskal Herriko mendiarekin lotuta egon bada ere, hemengo artzainek 

ardi arrazaren kontzientzia ez dute izan azken hiru hamarkadetan baizik:
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“Esan esaten tzuen hor nunbaitten  ardi ile motxedunak zerela baino ze arraza 

zien  ez,  ez  hangok  eta  ez  hemengok;  hori  oain  dela  30en  bat  urte  hasi  zan 

zabaltzen” (Joxe Albizu).

Aragonek zera dio, beste etnia batzuek eragin gutxi izan dutela arraza honengan, 

ezin  direlako  Latxa ardia  mugitzen  den  mendietako  girora,  batez  ere 

hezetasunera, erraz moldatu. 

Hemengo  artzainek  ere  hori  aditzera  eman  digute,  adibidez  Jabier  Muñoa, 

Zeraingo Basazabal baserriko artzainak zera dio:

“Klimatologikatik izango da, ze esaten due hemengo  Latxa pasa ia Burgos aldea 

eta  ezin  dola  hango  sekokin  ta,  hangok  ekarri  dittue  honea  ta  settun  akau. 

Ameriketa re eaman dittue hemendik eta hots haundik eztau hemengok aurrea  

ein duenik”

Latxa ardi mota  ez  da  barietate  bakarrekoa188.  Gaur  egun  onartuta  dago  bi 

motakoak bereiz daitezkeela. Bata buru beltza,  Jexus Etxezarretak esaten duen 

bezala,  Aizkorriko  mendietan  gehien  ikusten  dena  da;  bestea  buru  zuria, 

Aralarren gehien larreratzen dutena. 

28. Irudiak. Ardi buru beltza eta ardi buru zuria

188 Leizaolak 1976. urtean, Bilbon egin zen Antropologiaren III astean deklaratu zuen, ezaugarri morfologikoak 
edo  gehien  dauden  lekuak  erreferentziatzat  hartuz,  barietate  desberdinak  aurki  daitezkeela. 
Azpimarragarrienak:  muturbeltza,  muturpintoa,  muturgorria,  ulzamesa,  arratiana,  adarduna  bearnesa, 
manexa 
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Baina sarri  ez  bada ere,  nahasketak daudela ere esan digute.  Inazio Zabalok189 

honen  berri  emateaz  gain,  artalde bakoitza  artzainen  gusturen  arabera 

konformatuta dagoela esan digu:

“Bai nik uain dauzket 100 ta piko musu gorrik bestek beltzak, neuk nahi dealako.  

Hori mendik kausatzen do.  Aralarren  mutur beltzik ez tau bate,  hautza  mutur 

beltzik ez tau eamateik, han nola gorrie daun190. Zeati? hori aharitati nola etortzen  

dan, ahari musu beltza gorrikin zeatzemazu beltza etteizue eta beltzetati pinttoa  

re beltzetati irten leike, baño mutur beltzetatik gorrik e bai eta gorritatik beltzak e  

bai eta ibili behar izaten do bere grupon. Aralargok ean klasekok eta Urbikok eta  

Altzanikok mutur beltzak. Nik  mutur gorrik e hemen dauzket” (Inazio Zabalo).

Biotipoak dio esne emaile ona dela eta artzainek horretara bideratzen dute ardi 

hau: esnetarako bereziki. Baina gai hau ez dago polemikatik kanpo.

Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenak  arautegian  1986ko  irailaren  30ean 

E.H.A.O.ean, IV atalburuan, hamairugarren atalak dio  Idiazabalgo  Gazta “Latxa” 

eta “Karrantzar”  ardien esneaz soil-soilik egindakoa izan behar dela. Idizazabal 

Gazta  Jatorrizko  Izendapenaren  zentraletatik,  gainera,  gogoetara  bultzatzen 

dute, bertako kultura eta tradizioak mantentzea helburutzat jotzen dutelako191. 

Artzainek ardi Latxa ona kontsideratzeko ez dute irizpide finko bat. Orokorrean diote 

ardi ona esne gehien ematen duena eta arkume onak ateratzen dituena dela. Arkauten 

dagoen Ardiekinera192 joan gara galdera hau egiteko eta esan digute oinarrian ardi ona 

kontsideratzeko lehenengo erreferentzia,  esne gehien ematen duena hartzen dela. 

Amaren  itxura  eta  errapearen  morfologia  ere  kontuan  izaten  da.  Beraz,  lehen 

erreferentea esne produkzioa, esne kontrolaren bidez egiten dena. 

189 2006 arte artalde propioa izan zuen. Urte horretan saldu egin zituen ardiak baino zaintzan jarraitzen du.
190 Ikusten denez buru beltza - mutur beltza parekatu egiten dituzte; mutur zuria, mutur gorria edo musu gorria 

ere entzungo dugu itxuraren arabera. Gorbea inguruan musu hitza da zabalena eta hemen, Partzuergoko 
artzainak izen mota hau ezagutzen badute ere ez dute erabiltzen, “mutur” hitza da aukerako hitza. 

191 Mirian Molinak Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenaren gerenteak emandako informazioa.
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2000. urtetik aurrera honez gain ardi onenari: 

- Esne konposizioa ere begiratzen zaio: koipe eta proteina portzentaia (koipe 

gehiago litro gutxiago behar dira gazta egin ahal izateko). 

- Errapearen morfologia: errapeak ondo moldatzea jezteko makinara.

Latxa arrazako  Hobekuntza  Genetikoaren  programa  1985.  urtean  jarri  zen 

martxan Arkauteko Aukera eta Intseminazio artifizialaren zentroan.  Artzainak 

egiten  duen  bezalaxe  hemen,  bi  elementu  izaten  dira  kontutan  arrak 

baloratzekoan  eta  arrazaren  hobekuntza  genetikoa  egiterakoan:  esnearen 

kontrola eta intseminazio artifiziala. 

Ardi Latxarekin artzainek lortu nahi duten helburu nagusietako bat, beraz, esne 

ekoizpen ona izatea da. Ardi honek duen gaitasunari orain erantsi behar zaizkio 

errendimendu altua, edoskitze luzeak eta jezteko ematen dituen erraztasunak. 

Hau dena kontsideratuz, Ardiekin S.L.-ek emandako informazioaren arabera, ardi 

Latxari 120 egunetako esne emanaldi tipifikatua kontsideratu behar diogu. Epe 

honetan batezbesteko ekoizpena litro batpasatxo eguneko da. Egun sartzen ari 

diren  hobekuntzak,  bai  elikagai  aldetik  eta  bai  hobekuntza  genetikoarekin, 

ekoizpen  hau  gorantz  doa  eta  bilakaera  ikusteko  hona  hemen  Ardiekinetik 

eskainitako datuak:

192 Ahari aukeraketa (Latxa eta Karranzana arrazakoaena) egiten den zentroa da, ondoren intseminazioetarako 
erabili  ahal  izateko. Hau dena “Hobekuntza genetikoa”ren programa barruan egiten da. Programa honen 
hasiera 1981ean koka daiteke eta orduan entitate publikoek egiten zuten (Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak) 
eta helburua ardi Latxa hobetzea zen. Ondoren Elkarteak sortzen joan ziren esnearen kontrolak egin ahal 
izateko eta ardiak ematen zuen esne gehiena kontrolatzen zen lehenbizi eta gero arkumeen kontrola egiten 
hasi  ziren  lehenbizi  (selección  masal  deritzaiona).  1984an  ahari  zentroa  sortu  zen  eta  lehenengo 
intseminazioak egiten hasi ziren. Gaur egun ARDIEKINek osagarri bezala erabiltzen duen entitatea CONFELAC 
da eta honek biltzen ditu: (Asociaciones de Criadores de Ovino de Raza Latxa): Gipuzkoako (ELE), Arabako 
(AGORALA), Bizkaiako (ACOL) eta Nafarroako (ASLANA). 
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Aharien errolda. 

Ardiekingo Ar hauta-Toki. 2006. urtea (Ardiekin S.L. 2006:6)

Latxa arrazako  ardia  Euskal  Herriko nagusia  bada ere,  sartzen  ardi den  ardia 

“Assaf”193 arrazakoa  da.  Honen  ezaugarri  nabariena,  esne  emankor  bikaina 

dela194. Eta hemen sortzen da arazoa.  Latxa fenomeno kulturala, mendiko ardia, 

ondo moldatua, bertakoa bezala erakusten dena, autoktonoa, baina  Assaf esne 

emaile handiagoa da. 

Gainera, esnearen kalitateari dagokionez, diferentziak txikiak omen dira, Assafen 

esneak koipe gutxixeago du, baina lortzen den gazta, Latxarekin lortzen denaren 

antzekoa omen da195 eta desberdintasunak  gaztandegiaren arabera omen datoz 

eta ez hainbeste esnearen desberdintasunagatik. 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  artzainek  ez  dute  ardi arraza  hau 

mehatxutzat hartzen. Argumentu nagusiena Assaf ardia estabulatuta egon behar 

den ardia dela da eta mendiko espazioan, Partzuergoko artzainek derrigorrezkoa 

193 Israeleko jatorria duen ardia da. Awassi eta milschaf nahasketa da eta orain dela 15 bat urte Espainian sartu 
zen. Ordutik egokitu eta hobetu egin da.

194 Assaf-en defendatzaileek batez ere, diotenez, Latxa on batek 200 bat litro inguru ematen baditu urtero, Assaf 
arrazakoak 500 litro eman ditzake.

195 2007ko  martxoaren  7an  Diario  Vascoko  egunkarian  emandako  informazioa.  Puntu  honetan,  Nafarroako 
unibertsite publikoan egindako ikerketa batean oinarritutako informazioa ematen ari dira.
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ikusten dutena negu egokia burutu al izateko,  ardi honek iraungo ez lukeenez, 

horrelako ardirik ez dira sartuko artaldeetan. 

Jabier Jauregi, Mendiko artzaintzako lan taldearen lehendakariak esaten duenez, 

Latxa ardia, mantendu egingo da arazorik gabe

“Guk arrisku hori hemen ez tiñau somau hemengo artzaiek oso gustora darelako  

bere Latxakin”.

Baina, hala ere, artalde batzuetan Latxa ez diren beste ardi batzuen berri ere izan 

dugu eta horrez gain ikusi ere egin ditugu. Orain dela 10en bat urte komentatu 

zen  egiten  ari  ote  ziren  “probetxue  kentzeko  kontun”196 beste  arraza  batzuekin 

nahasketak.  Zegaman  esperientzi  gisa  egindakorik  ere  bada,  aurrera  segi  ez 

bazuen ere. 

“Nik ezautu det etxen, guk semea daukeu kapritxoso xamarra, ardik eta ganaduk 

eta bauzke, kanpotik ekarritako ahari beltz hokin eindo mezkla bat eta guk eabili  

ginuzten urte onen bittik pasasen tzienak e. Mezkla horitan, ardik itsusik tzien ta 

inok etzittun ikusi nahi” (Kandido Aizpeoleak). 

Beste esperientzia batzuk, txikiak badira ere, Zegaman kontatu dizkigute

“Israelitarra  bati  hemen  eosi  ein  nion  ahari bat  artzai  bati  israelitar  arrazak  

zeuzkela esan tzien. Oso finek die ta neonek e hartuko niola  ta gordetzeko ahari bat  

arkumetan esan nion. Hurrengo urten aukerau ta ekarri non etxea. Hoeik  Latxak 

baino  handigok  die,  ta  esnea  gehiago  emate  omen due.  Ni  gustora  nau”  (Joxe  

Albizu)197.

Momentu  honetan  gaztandegirik  ez  baduzu,  Latxaren esnea esne-zentraletara 

salduz ez da erraza bizitza aurrera ateratzea. Zentralek 0,88 zentimotan erosten 

dute esnea. Prezio honetan ardi Latxa on batek ematen dituen 200 litrok  justu 

ematen du artalde ertain batekin bizi izateko. Beraz,  produkzioari begira jarriz 

196 Zegamako Arizti berriko Kandido Aizpeolean hitzak
197 50 ardi inguru ditu, etxe ardiak eta orain dela 4 urtez geroztik ez ditu mendira eramaten.
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gero,  ez litzateke arraroa izango bizibide duina atera ahal  izateko  Assaf ardia 

artaldean sartzea.

Legeztatu  era  batera  egin  da,  batez  ere  Idiazabal Gazta  Jatorrizko 

Izendapenarekin  irteten  diren  gaztak  ziurtatzeko.  Baina  legez  kanpo  dagoen 

errealitatea beste bat izan daiteke ez delako erraza kontrolatzea, batez ere gazta 

ekoizpen handiak duten enpresen, esne guztia.  Eurak kamioietan biltzen dute 

esnea eta ez dute kontrolatzen bertara eramaten diren marmiten edukiak.

Partzuergoko artzainen artean mendiko artzaintza defendatzea gauza arrunta da. 

Baina  inguruko  mendietan,  Nafarroa198 edo  Araba199 kasu,  badaude  hainbat 

artalde kanpoko arrazekin osatutakoak eta pozik daudenak. Gobernu errazeko 

ardia da, esne emaile ona, mendiko bizitza behar ez duena eta honakoak irakurri 

ditugu:

“Arraza  berri  honekin  esnea  urte  guztian  zehar  dugu,  Latxarekin  ez;  hau 

munduan dagoen arrazarik leloena da, arkume erdik gaitzetsi egiten ditu”200

“Artzain batek  300  ardi  Latxa arrazakoak  jartzen  baditu,  20.000tik-24.000  litro  

lortuko ditu urtero. 3.600.000 pezeta izango da emaitza gordina urtero..... 300 Assaf 

jarriz gero, 120.000 litro lortzen dira, 14.400.000 pezeta gordina urtean. Honekin  

traktore bat eta laguntzaile bat ordaintzeko lain duzu”201

Kontrako iritziak ere entzun ohi ditugu, batez ere  artzain menditarren artean. 

Hauek esaten dutenez,  nahi duen bakarra euren arbasoen moduan bizitzea,  ardia 

mendira eramanez uda garaian mendiko espazioa aprobetxatuz, bertan betetzen duen 

funtzio ekologikoarekin jarraituz baina aldi berean Latxari hobekuntzak aplikatuz. 

198 Nafarroan  70en  bat  esplotazio  daude  Assaf  ardiarenak.  Gaur  egun  suposatzen  da  euren  esnea  Euskal 
Autonomia Erkidego eta Nafarroako gaztandegi industrialetan erabiltzen dela, izendapenik gabeko gazta egin 
ahal izateko. 

199 Arabako  esplotazioak  Gasteizen,  Buruagan,  Oiardon,  Abornikanon,  Andagoian  eta  Lezaman  (Amurrio 
inguruan) daude.

200 2007ko  martxoaren  7an  Diario  Vasco  egunkarian  argitaratua.  Aitor  Gabiñaren  esaeran  itzulpena  eta 
moldaketa lan honen egileak eginikoak dira. 

201 2007ko martxoaren 7an Diario Vasco egunkarian argitaratua. Bere burua identifikatu nahi ez duen tekniko 
nafar baten esaeran itzulpena eta moldaketa lan honen egileak eginikoak dira. 
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Partzuergoko  artzainek,  ez  dute  euren  burua,  euren  artaldea,  mendirik  gabe 

ikusten. Gehiago esango nuke, mendia terapia gisa hartzen da  ardiarentzat eta 

nire  ustez,  baita  artzainarentzat  ere.  Oraingoz  ez  dirudi  aldaketa  handirik 

datorrenik:

“Gu mendin ohitutako artzaiek behintzet mendikati ez palitz... Gaur esplotaziok  

badare behetik manejatzen dienak mendipe, baño nik ez takit etsiko ote nioken.  

Hori  betidanik  ezautu  deu  eta  hori  da  obligazio  bat  bezela,  zeatik  ya  fetxak 

allatzen  dienen  bai  ardik  bai  danok.  Guk  estabulatutako  artalde batekin  ez  

genduke  etsiko  nahiagoko  genduke  beste  lanbide  batea  dedikau”. (Mikel 

Etxezarreta-Eli Arrillaga)

“Latxa hemengoa da, hemengo mendietan  ardiak disfrutatu egiten du. Baino dena  

da.  Mendi  inguruak  ardiak eskatzen ditu eta  ardiak mendi ingurua eskatzen du.  

Sinbiosi  osoa  da.  Hau betikoa da.  Nik  askotan esaten dut  ezin  dudala  imajinatu  

mendira begiratu eta ardirik ez ikustea” (Eli Gorrotxategi)202.

“Mendie behar do ardik. Guk behar deun bezela sanidade piskat ba, han pasa ezkeo  

hilabete batzuk. Osasun aldetik, sanogoa. Ardii beai notau etten tzaio”. (Mª Angeles 

Iñurrategi eta Jexux Aranburu)

Nikolas Segurolak, Arantzazuko Eskolako artzainak dioenez zaila izango da Latxa 

moldatu  den  bezala  beste  ardi mota  bat  moldatzea  mendiak  duen  orografia 

malkartsura.  Baina  aldi  berean  azpimarratzen  du  ezin  dela  geldirik  egon, 

aurrerakuntzak  erabiltzeko  direla  eta  aurrerakuntza  genetikoak  hobetzaileak 

suertatzen  ari  direla.  Adibidetzat  Arantzazuko  Gomiztegi  Baserria  jartzen  du 

esanez orain dela 20 urte  ardi bakoitzak bataz besteko 72 litro ematen zituela 

urtero eta gaur egun 209 litro.

202 Itzulpena lan honen egilearena da. Jatorrizko testua honakoa da: “La Latxa es la de aquí, en los montes de aquí la  
oveja disfruta. Pero es todo,  el entorno pide las ovejas y las ovejas piden  monte. Es una simbiosis total. Esto es de toda la  
vida yo muchas veces digo que no se si me imaginaría mirar al monte y no ver alguna oveja” (Eli Gorrotxategi) 
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Eusko Jaurlaritza kanpoko arrazak potentziatzearen kontrakoa azaldu da batez ere 

azken  hamarkadetan  egin  den  bertako  ardiaren  hobekuntza  genetikoaren 

bultzatzailea izan delako eta estabulatuak bizi diren  ardien hondakinak, batez ere 

purinekin sor daitezkeenak, arazoa bihur daitezkeelako zailak direlako kontrolatzen.

Beraz,  postura desberdinak:  kanpoko arrazak bai  edo ez;  ardia  produkziorako 

soil-soilik  da  edo  fenomeno kulturala  da;  mendiaren mantenua,  neurri  handi 

batean, artzainen esku dago eta administrazioa egin beharko da kargu artzainak 

ardiak estabulatzen baditu.

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko mendiko  Artzainen artean ez du ematen 

oraindik kezka handirik dagoenik baina galderak hor daude: beharrezkoa ote da 

bertakoa den arraza bat  derrigorrez mantentzea mendietan? Aldaketa  handia 

suposatuko  ote  luke  beste  arraza  bat  moldatuko  balitz  artzainari  baldintza 

errazagoan bizitzen lagunduko balio? Arazo bihurtuko balitz, orain arte bezalaxe 

artzainak  ez  ote  lioke,  aurre  egingo,  arazoa  potentzialitate  bihurtuz,   dituen 

beharrak  asetzeko?  Esne  gehiegi  sortzeak  nolako  ondorioak  ekarriko  lituzke 

artzainentzat? Ardiak ematen duen esnea ardia mendira joan gabe, larrerik gabe, 

pentsuarekin  bakarrik  elikatuz,  berdina  izango ote  litzateke?  Mendia  berdina 

izango ote litzateke ardi gabe?

Posible dela argi dago. Orain dela hiru edo lau hamarkada ez zen pentsatzekoa 

ere  ardiak mendi gabe uztea. Arrazoi nagusia elikagaia zen. Ez zegoen orduan 

gaur egun dauden elikagai egokiak, edo ardiekin bakarrik ez zen ateratzen hauek 

erosteko  adina  etekin.  Larrerik  gabe  ez  zegoen  pentsatzerik  ere  artalde bat 

aurrera atera zitekeenik, “hemen ahotik dator hermosurea” entzun dugu. 

Elikagaien  aldaketak  heziketa  dakar  berarekin  eta  artzain bakoitzak  daki  zer 

behar  duen  ardiak  produkzioa  mantendu  ahal  izateko.  Honek  kostu  erantsia 

dakar,  alde  batetik  pentsua  eta  zerealak  erosi  egiten  direlako  eta  bestalde 

kalitatea ziurtatzeko analisiak ere egiten dituztelako. 
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Ardia  estabulatua dagoen bitartean,  negu zati  batean alegia,  artzain gehienek 

ardiari jakia eman ahal izateko erabiltzen dituzten zereal zabalduenak honakoak 

dira:  artoa,  babea eta  oloa. Honez gain soja ere geroz eta gehiago erabiltzen ari 

den zereala da. 

“Artoa,  babea,  soja ta  korrektorek.  Hauek  hezurretako  ta  die,  alimentue.  

Preparauta etortzen da” (Inazio Zabalo).

“Oloa  ta  garagarra ta gero  beste  alpapa granulatue  re  ekarri  izan diet  pixkat  

urdaiei eusteko eta beste bat o ba baba txikie, artoa nahasin dauke eta gero beste  

bitamina batzuk hiru eo lau klase dauzke ta hura re bai zaku bat eunen”. Aurten 

oaindio  ez  tiet  eman  ia  jundaneko  6-7  urtetan  beti  eman  diet”  (Pablo 

Berasategi). 

“Bai bai, udan larrea eta negun pentsue, sekoa batez ere, pentsue alpapa, pentsue  

mezkla  esaten  dena,  “completa  y  complementaria”  etortzen  den  ardintako  

preparauta  eta  handik  ematen  dion  kilo  t´erdi  ta  handik  gainea  ematen  dion  

belarra eo kanpoa atera leiken. Nik kanpoa nola ez taukean ba barrun belarra edo  

alpapa o segun “Konpletoa” den bi kilo ta erdi ematen dion  ardiko segun  ardin 

tamaiñue eta gero belar pixkat edo lasto pixkat estomagon irauteko eta kilo ta  

erdi ematen dion konplementario eta horren ondoren alpapa pixka bat o kanpoko 

larrea  ata,  segun bakoitzek  nola  dauken.  Eta  hemen hori  eiteko  erraza,  askea  

betetzen dion ta ardie geitzen den oso aseta. Formulea atzekalden datorre” (Joxe 

Mari Asurmendi).

“Momentu  hontan  gu  gabiltzen  produkzio  mailatan,  ardia  alimentatzeak  kostu  

handie dauke, pentsue oso garesti ateratzen da eta guk gañea dana erosi etten deu.  

Belarrak etteko, etxeko terrenoik eztaukeu. Belar sekoa, alpapa xehetuta eta zerealak.  

Eta konfiantza? Zereala ikusi etten dezu, konzentratue eo granulatue bueno. Baño  

etten die kontrolak eta. Guk analizatzera bialtzen deu203, bakoitzei zenbat proteina...  

ta jakin behar dezu razio bakoitzen ze eman,  pentsun ekilibrio bat bilau beharra  
203 ELEko analisien bidez gidatzen omen dira

201



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

daukezulako. Segun ardik ta ze produkzio mallatan zabiltzen razioa egiten digute     

Eta gero segun, gure arten manik dare, batzui gustatzen zaie proteina gehixegokin  

ibiltzea beste batzuk gutxixegokin. Arau batzuk ba dare baño, gero piskat ekilibrau  

behar dezu kanpon ibiltzen ba zea. Nola dakiun? Teknikok eta pentsu etxeetakok ere  

bai,  artok hainbeste proteina dauke,  sojak hainbeste, belarrak hainbeste, kanpokok 

hainbeste” (Santi Etxezarreta – Idoia Lasa).

Udan mendia dagoenez, gaur egun ongarritu egiten diren bertako  larreak dira 

bazkaren oinarria,  baina ez bakarra.  Ardiak oso gustukoak omen ditu hainbat 

fruitu, hala nola ezkurrak204, ahabia:

“Pentsue eman ezkeo  artaldek ez do behar beinkazio asko. Aurten daona ezkurre a  

tope mendin debaldekoa hori oso ona den. Aurten ikaragarri zeon gainea205 arbola  

danak okertuta zeren” (Joxe Mari Asurmendi).

“Pago ezkurre ardintzat ona da gustora jaten due baino haritz ezkurre txarra. Tinta  

asko  dauke,  arkumea ere  oso  zikine  irtetzen  da.  Pago  ezkurrekin  arkumea  garbi  

irtetzen da, ur garbik oso garbie baino tintea haritz ezkurre janda baldinba do oso ur  

zikinek eta arkuma zikine irtetzen da. Tintek etten do dana (Pablo Berasategi).

“Ardik Motton eongo ittuk, Motto ek hor ardi asko juntatzen den mendie han ahabie  

dao ba. Ahabie izaten da hola mahatsa bezela, hola belz-beltxa izaten do fruitue,  

bertan etortzen dana urtero, ta hua jaten due ikaragarri gozoa da ardintako, gizendu 

re bai, guk arkumak han eukitzen gintzen uxarzulotan esaten ginon. Han arkumak 

primeran eoten tzien pentsue baita hori. Pago ezkurre re jaten zuen, oso ona da harek  

ez  tu  lehertzen  baino  beste  hori,  haritz  ezkurre  etzaio  utzi  behar  jaten” (Joxe  

Albizu).

Azken urte hauetan lehen pentsaezina zena egin behar izan dute artzainek; izan 

ere,  udazkenean  ardiei  mendian  pentsua  eman  dienik  bada.  Honen  arrazoia 

mendiko lehortea dela esan digute, azkeneko udazkenetan “mendi gorria” besterik 

204 Pago ezkurrak izan behar omen dira. Haritz ezkurrak ez omen dio onik egiten.
205 Dagoen esaera “Ezkur urtea elur urtea” eta 2004ean guztiz bete egin da gure inguruan. 
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ez  delako  egon,  belar  gutxi  eta  ardia  asko  galtzen  ari  zen206.  Aurten,  2007an, 

udaberrian,  artzaina igo denean “mendi beltza”, belar ederrekin dagoela adierazi 

digute.

Honekin  argi  dago  ardia  gehiago  produzitzen  ari  dela  gaur  egun.  Arrazoiak 

nagusiki elikadura hobea eta hobekuntza genetikoa izan dira.

Esnea emateaz gain,  ardiari eskatzen zaion beste emaitzetako bat  arkume onak 

izatea  da.  Arkume onak  definitzerakoan  artzainek  diote  arkume  onak 

aukeratzeko ama ona izan behar dela eta aurrerako uzten diren  arkumeak ama 

onekoak izaten dira. 

Artzainak orain arte  selekzio  prozesu hau era  naturalean egin du.  Jakinduria 

arrunt batean oinarrituz,  artzainak hobekuntzak aplikatzen zituen;  aukeraketa 

egiten zuen, ardia era naturalean ere, inongo teknikarik aplikatu gabe hobetzen 

doa.  Hazarkumeak,  aurrerako  uzteko  arkumeak,  artzain bakoitzak  amaren 

arabera aukeratzen zituen eta kasu askotan horrela egiten jarraitzen du,  ama 

onenen arkumeak aurrerako utziz.

Artzain bakoitzak,  beraz,  hobekuntzen  aldeko  aukeraketak  egiten  ditu.  Horri 

buruzko  gogoeta,  interesgarriak  jaso  dira.  Adibide  gisa  Pablo  Berasategi 

Beunsagastiko artzainak esaten duena:

“Generalen aharie litro bat eo litro bat pasatzen dan ardiri utzi behar tzako. Ahal  

bada horitakok onan horigai, ama onan umea beti ahal baa. Arten batzuk txarrak 

irtetzen die baino txarreti onik ezin die espero onetik txarra irten eiten da. Baino  

al bada beti  esne-ardi onanai eta suerteik gehiana beiz arkuma aharie behintzet  

aharitako attetako behar donanak harek tauke.  Ahari ona baldinbada ume onak  

datoz” (Pablo Berasategi).

Baina  gaur  egun,  lehen  ez  bezala,  artzain bakoitzak  ez  du  dena  egiten;  bide 

berriak jorratzen hasiak dira etorkizunari begira. Intseminazio kanpainak abian 

206 Aurten, 2007an, udaberrian, artzaina igo denean “mendia beltza”, belar ederrekin dagoela adierazi digute.
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daude eta horietan geroz eta artzain gehiago sartzen ari dira. 

Hauen bidez, ardi aukeraketa egiten da arkumek aurrera ateratzeko eta Ardiekin 

S.L.-ek207 emandako  informazioaren  arabera  intseminazio  kanpainan  edozein 

artzain sar daiteke baina komenigarria da elkarte batean sartuta egotea (E.L.E., 

AGORALA) kontroladorea behar delako intseminazio kontrolak egin ahal izateko.

Intseminazioaren  helburua  hobekuntza  genetikoa  dela  jakinez,  kontroladorea 

izaten da artzainei gomendatzen diena zein ardi diren egokienak. Ondoren ardi 

hauen balorazio genetikoa (NEIKERen egiten da) egin ondoren, egokiak badira, 

datu base208 batean sartzen dira. 

Ondoren gurutzatzen dira aharien balorazio genetikoekin eta orduan erabakitzen 

da zein hazi  komeni zaion  aukeratutako  ardi bakoitzari,  kontutan izanez  ezin 

direla familitartekoak izan gutxienez hiru belaunaldietan.

Aharien  hazia  hartu  ahal  izateko  plastikozko  bagina  bat  erabiliz  “giltzadura 

zuzendua” egiten da.  Aharien salto bakoitzean 7-9 dosi ateratzen dira eta hazi 

hau jarri behar zaio  ardi jakinari sei ordu baino lehen, hazi freskoa izan behar 

delako. Hazi onena ardi onenari jartzen zaio.

29. Irudia. Ahariak Arbelarren

207 Lurdes Mintegi izan zen bertako informatzailea.
208 Datu baseak CONFELACen propietatea dira.
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Jaiotza  ere  kontrolatu  egiten  da  eta  zonako  koordinatzaileak209 ardiaren  eta 

arkumearen egoera begiratzen du. Honez gain esne datuak jaso eta arkumearen 

itxura ikertzen ditu,  jakinez zein den ama, amaren  errapearen morfologia eta 

bien itxura (arkume beltzek ez dute balio). 

Honen  arabera  arkume onenak  aukeratzen  dira.  Ahariak  badira  intseminazio 

zentrora eraman daitezke eta urruzak hazarkume bihurtu. Aukeratutako arkumei 

odola ateratzen zaie aitatasun probak egiteko eta zehatz-mehatz kontrolatzeko 

zein ahari-ardi diren arkume horren guraso.

Azaroan  jaiotako  arkume-ahari egokienak,  intseminazio  zentrora  joaten  dira 

(martxotik aurrera), eta hauei erakutsi egiten zaie non eta nola joan behar duten 

bagina  artifizialetara  sei  hilabeteko  entrenamendua  eginez.  Abenduan  eta 

martxoan selekzio komisioa biltzen da (artzainak barruan daudela) aukeraketak 

egiteko. 

Iazko  kanpainan  jaiotakoek  aurten  izango  dute  lehenengo  hazi  banaketa  eta 

ondoren emaitzen zain geratzen dira aurtengo jaiotzak izan arte.

Balorazioak maiatzean eta urrian egiten dira eta kontroladoreak egiten dituzte. 

Oso  harreman  zuzenak  dituztenez  artzainekin,  eurak  dira  zalantza  gehien 

argitzen dietenak.

Hazia  jartzeko Gipuzkoan gehienek ekaina aukeratzen dute,  Araban abuztuan, 

Bizkaian ekainean eta zer edo zer abuztuan eta Nafarroan bietan. Hazia jartzen 

zaienetik 141+ 6 egunetara jaiotzen dira arkumeak. Ardiak beraz, bost hilabeteko 

ernaldia du. 

Bi ahari mota erabil daitezke kanpaina barruan Testajerako eta Hobetzaileak 210 

Ardiekin  S.L.-ekin  batera  NEIKERek  datuak  aztertu  ahal  izateko  (horrela 

erabakitzen  da  zer  egin  behar  zaion  ardi bakoitzari)  Elkarte  desberdinen 

209 Ekain Murua elkarrizketa egin genuenean (2005ean).
210 Bakoitzaren ezaugarrien berri ARDIEKINeko liburuxkan (ArdiekinS.L.:2006:3). 
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informazioetan  oinarritzen  da,  hauek  datu  guztiak  biltzen  dituztelako.  Mahai 

tekniko batekin proiektuak osatzen dira.

Artzainek intseminazio kanpaina osoa aurrera eraman edo ez, onartzen dituzte 

hobekuntza genetikoak, askotan eurek pentsatzen dutenaren kontra badoaz ere. 

Hona  hemen  Zegamako  Uztaran  Baserrian  bizi  diren  Joxe  Migel  eta  Joan 

Asurmendi, Iramendiko artzainek diotena:

“Libro de partos211 hortan etortzen die batzuk hiru kurutzakok bestek bikok, bestek  

batekok ta bestek batebekok ta zenbait ta gurutze gehio zeozer subentzio paatzen diu.  

Nahiz eta arkuma politte izan batekoa eta bestea bikoa itxusie, itxusie utzi beharra zaren  

zeoze kobrau nahi ezkeo. Geo hilen behin esnen kontrola etxe  ardie ta esnea ta hori  

Arkauteti eta E.L.E. ti. Arkautea re arkuma aharik eamanda gae gu, ta hilen behin esnea  

zenbait esne ematen don ta arkumea geo utzi ein daikezu; baino bat zuk uste zu ona dala  

bestea itxusixego ta okerragoa dala pentsauta re  kurutza gehio baldin badauzke hura  

utzi behar”

Administrazioaren  ikuspuntua  ikusita,  ez  dirudi  intseminazioarena  gai 

eztabaidatsua izan daitekeenik. Baina beste behin dena ez da Administrazioak 

planteatzen duen modukoa,  beti  ez  da  hain erraza,  baizik eta  intseminazioak 

gaur  egun  hainbat  zalantza  eta  mesfidantza  sortzen  ditu  artzainen  artean 

intseminazioa eta  subentzioak lotuta  daudelako.  Berrikuntza gehienak bezala, 

honekin  ere,  artzainek  ez  dute  garbi  onura  ekarriko  dien  baina,  subentzioak 

tartean egonez, ustiategia aurrera atera nahi badute, derrigorrez egin beharrean 

gertatzen dira

“Intseminaziotan ta beharko sartu, sartuta gare dienen eta ez dienen. Behartuta  

hor? Bueno, ez gendun gehiegi sinisten eta urte batzutan kanpon eon gea baño  

berriz, sartu ein gea; azken baten presio bat daulako diru laguntzatik, edozer diru  

laguntza  mota  jasotzeko  hor  egon  behar  dezu.  Ta  hori  ez  da  normala  artzai  

profesional batek,  arditik bizi dan batek deretxo berdin berdinek dauzke. Ez loke  

211 Ume egite liburua
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mugaik eon behar. Zuk ikullu bat egiteko re bai e, Zuk inseminatu ez inseminatu  

diru  laguntza  ezberdinak  dauzketzu.  Hori  ez  da  normala.  Nola  ez  dian  hain  

garbiak inseminaziokin emaitzak hain onak direnik, ba berez jendea ez da sartzen  

eta hola, subentziokin etten da jendea derrigortzeko” (Mikel Etxezarreta eta Eli 

Arrillaga).

“Horreatio gare gu subentziok ematen dituzten eran kontra.  Zeatio eman behar 

dittue subentziok inseminazioatik? Ez tik inok erantzunik eman. Hobetzeko dala,  

besteik ez. Ona bada lasai! Hasiko da jendea. Baño subentzioa eman behar tzaio  

artzai-artzai dabillenai. Nahiz eta batek bi litrokoa, hitzako hobeto izangoek.  Eta  

hik ahari horrekin inseminau ta mejora etten badik hitzako hobea izango dek. Ez  

tola  inseminatzen  baño  ardikin  lanen  ai  da  ba  harek  e  merezi  din” (Juanjo 

Aranburu).

Berriro  artzainek  historian  zehar  Administrazioarekin  bizi  izan  duen 

dialektikaren jarraipena besterik ez da. Gaiak aldatzen doaz baina artzainak bide 

desberdinak ikusi  eta defendatu egiten ditu,  estruktura bat dagoela erakutsiz. 

Estruktura honetako parte da artzaina, errealitatea kontatzen ari duen neurrian, 

interpretatu eta esplikatu egiten duena, sistema zati baten continuum moduan 

adierazten du bere burua. Hemen ere, “cronotopos” kontzeptuarekin egiten dugu 

topo.  Alde  batetik  denbora  eta  beste  batetik,  ardiarekin  erlazionatutako 

espazioan  ematen  diren  analisiak,  aldaketaren  adierazle  besterik  ez  direlako. 

Aldaketa  honek  ez  du  erabat  hausten  lehengoa  eta  oraingo  biek  erlazionatu 

egiten ditu, batak bestea eskatu eta bideratzen duelako. 

Gainera  gaia  lehen/orain  hain  desberdina  denean  dialektika  sutsu  bat 

sorrarazten  du,  dualismo  batzuen  inplikazioa  adieraziz,  hala  nola 

ordena/desordena,  estruktura/aldaketa,  integrazioa/desintegrazioa...  azken 

finean, moldaketa beharraren ezaugarriak. 
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Aldaketa eztabaidatsu hauetan egungo garaia ere kontuan izan beharrekoa da, 

azken  finean  edozein  mugimenduk,  aldaketaren  soziologia  denboraren 

soziologiarekin erlazionatzen den eran denbora  dakar  bere  baitan,  estruktura 

dinamikoaren erakusle gisa.

Baina  arazoak  ez  datoz  bakarrik  intseminazioa  jarri  edo  ez  jarri  eztabaidan. 

Estruktura  analitiko  zehatzak  ere  badaude  tartean  eta  bat  aldaketa  hauek 

dakarten  prezioarena  da.  Artzainek  subentzioak  intseminazioengatik  jasotzen 

badituzte ere, hauek aise joaten dira sortzen diren kostuen arabera:

“Garestia da hau ardiko eztakit baño honea 500 euroko fakturan allatzen die ardien 

tratamentukatik.  Igual  batzuk utziko zuen garestiatik,  zu ez  bazaude produkzion 

sartuta gu gauden bezela, gauza hauek ezin die ein” (Idoia Lasa).

Hobekuntza genetikoa, ernalkuntzaren helburu nagusia izateaz gain, artzaintzak 

momentu  honetan  bizi  duen  eztabaida  nabarienetako  bat  bihurtu  da. 

Intseminatu bai  edo ez,  profesionala intseminatzen duena den ala ez,  zer den 

hobea,  zer  dakarren  etorkizunak  teknika  berriak  erabiliz,  hau  etorkizunera 

begira irteera onena edota bakarra ote den eta horrelako eztabaidak sarri aditzen 

dira  artzainen artean eta honek  artzaintzaren milurteko tradizioa hautsiko ote 

duen ere aditu izan dugu.  Dena dela,  trantsizio  urteak bizitzen ari  dela garbi 

dago, eta artzain bakoitzak egokitzeko eta frogatzeko denbora behar du.

Artzain batzuek  abantailak  ikusten  dizkiete  horrelako  teknikei  eta 

errebindikatzen jarraitzen dute oraindik, behien intseminazioarekin konparatuz 

adibidez, ez dagoelako nahi bezain beste aurreratuta. Xanti Etxezarreta eta Idoia 

Lasarekin egon naizenean, gai honetaz hitz egiterakoan honelako adierazpenak 

egin dituzte:

“Inseminaziokin  ardie  errezagoa  da  kontrolatzeko  Aharie  ona  bada  hemendik  

eamateizue,  eta  ahari hori  hartu  eta  hazitako  eamangoizue.  Zuk kolaboratzen  

dezu, eta zuk bezela beste danak hori etten badue, beste 60 artzaiek hori etten  
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badue  gero  konpensazioa  hazitan  daukezu.  Mutur  beltzan  inseminazioa  eztau 

hain kontrolauta, zuk ez dezu notatzen inseminazioa sartzen zean momentutik  

zure ardik esne gehio ematen hasten dienik eo handik ateratako ardik zurek baño 

askoz hobek diela. Baño bauzketzu beste bentaja batzuk partok oso kontrolauta  

dauzketzu. Aste beten 200 arkuma jaiotzen die eta bestela 2 hilabete behar dituzu  

eta gaztaia etteko hori oso inportantea da. Arkumek kendu eta 20 eguneta gaztaia 

etten hasten tzea baño ardi gutxikin hori ezin dezu. 

Normalen intseminaziokin erdik geatzen die, uaiñdik ez dala ondo asmau pentsatzen  

det nik. Ze behietan ehuneko ehun ezpada 90 bai. Holako gauzak erabat beharrezkok  

die, hontaz bizi behar donantzat. Ardi on-onak bai danok dakiu zein dien onak, baño  

hor  badauzketzu erdipurdizko batzuk,  zuri iruitzen tzaizunak onak dienak eta ez  

tienak hain onak”. 

Zegamako Gosategi baserrian ere profesionalki artzaintzara dedikatzen ez badira 

ere, berrikuntza zaleak badira eta orain dela hamar urte baino gehiago aplikatzen 

dute intseminazioaren teknika eta Juanik eta honen seme Manu eta Xabierrek 

diotenez, aipatutako mejora genetikoa ikusten da baina denbora pixkat behar da:

“Asuntoa zer da hori ona edo txarra al dan oso zaile da urte askon ein behar dezu 

lana zerbait mejorie ikusteko, kontrola baino gehio zuk jakin behar dezu zein dan 

ardi onena harei  ahari mejorante baten hazie jartzeko, Arkautetik ekarritakoa.  

Harek mejorau ta haren umek uzteko. Hasieran ez, baino gero seittun ikusten da,  

urte  batetik  bestea  mejorie errapen  forman  ta  danetan,  ta  esne  gehio.  Baino  

artzaiek nahi deuna da gaur ein da bihar  ikusi  ona hala txarra dan”.  (Manu 

Arizkorreta).

Prozesua, Arkauteko  Ardiekinen hitz moldeekin esplikatu badut ere, zer egiten 

den behin hazia jasota,  bakoitzaren  artegian oso era adierazgarrian eta bizian 

kontatu dute  Jabier Muñoa,  Zeraingo  Basazabalgo  artzainak eta  Jabier Jauregik, 

18 urtez kontroladore izandakoak. 
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“Ardii  sartzen  tzaio  esponja  bat,  13  egunea  esponjea  kendu  ta  hormona  bat  

sartzen zaio eta bi eunea hazie. Uain fertil izatea 50% eo más bajo. Ez dau uaindio  

arditan... ez da asmau. Mejora genetikatik etten da”.(Jabier Muñoa)

“Inseminazioa  netzako  da herramienta  bat  laneako dauna dittuna bere  gauza  

onak eta txarrak. Zeatik inseminatzeko ardi bati ein behar tzaio esponja bat jarri,  

obulazioa moztu etten tzaio esponja hori jartzen danetik gero 12 eun eoten die  

esponja horrekin. Gero esponja hori kendu etten diozun momentutik  hormona bat  

sartzen diezu eta hormona horrek obulazioa eta zeloa probokatzen dio. Hormona,  

indizio  bidez jartzen da eta handik 56 ordua  ardi hori  arkera212 eoten da.  Ardi 

horrek bete behar dittu lehendik kondizio batzuk haragitan eon behar do nahiko 

ondo  lehen  umea  ein  dola  izan  behar  do  hilabete  batzuk...  Zein  ardiri  jarri  

artzaiek  eta  etxe  hartako  artaldea  ezautzen  donan  arten  ikusten  due,  

kontroladorek eta artzaiek. Eta ordun 56 ordua jartzen zaio ardi hari hazie jarri,  

inseminau,  ardie  jartzen da kaballete  baten eta  sartzen  zaio  hazie.  Arkauteko  

zentron daren ahariri hazie kentzen zaie hazi hori. Oso bizi motxa do. Kalkulatzen  

da 5-6 orduko bizie dola hazik. Azkar ein beharrekoa da eta handik 5 hilabetea,  

gestazioa 5 hilabetekoa izaten da, eta emaitzak han etortzen die.  Fertilidadea da  

%50ekoa da ernai gelditzen dienak hazikin. Gero beste gauza bat da handik 15-17  

eunea ardi batzuk bueltatu etten diela eta hak aharik kubritzen213 dittu.” (Jabier 

Jauregi).

Beraz,  hemen  prozesuaren  bi  momentu  azaltzen  dira.  Ardiak  artifizialki 

ernalduta ere, hazia artifizialki sar dakioke edo  aharia bota eta utzi hark estali 

dezan. Emaitzen arabera biak egiten dira normalean. Artzain bakoitzak markatu 

nahi dituen lan epeak eta emaitzak kontuan hartuta abian jartzen du ernaltze 

prozesua. 

212  Hazia hartzeko prest. Ardiaren “bero aldiari” hala esaten zaio inguru honetan.
213 Ahariak ardia hartzeari “kubritu” esaten diote
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Hau  guztia  kontuan  hartuta,  momentu  honetan  artzaintza mota  ezberdinak 

egiten direla errealitatea da. 

Ardi Latxak orokorrean umaldi bat izaten du urtero, kasu batzuk salbu214. Ardien 

estalketa,  Gipuzkoako esplotazio gehienetan, maiatzetik ekainera burutzen da, 

arkumeak azarotik aurrerantz jaiotzen direlarik. 

“San Antonio Ekainen 13n tzan, ba 11an bota nien  ahari eta hilen 22tik-25tera ba  

Novienbren  arkumak  eta  Gabonetan  eta  urte  berritan  danak  kenduta”  (Jexux 

Etxezarreta).

Arabako kasuan beranduago estaltzen edo intseminatzen dira ardiak. Horrela dio 

Eli Gorrotxategik Ilarduiako artzainak

“Uztailaren  25etik  abuztuaren  12arte  beheran  ditugu  kontrolpean  eta  

intsminazioarako prestaketak hasten ditugu. Intseminatu abuztuaren 12an egin  

genuen eta gero egiten dena zera da: 15 egunetara ernari ez balego buelta dator.  

Guk estaltze kontolatuak egiten ditugu.  Ardi onenek, datuak dituen etxeko ahari 

onenekin elkartzen ditugu. Egiten duguna zera da: Esponja eta intseminazioa eta  

hazia hartzen ez dutenak gero  aharira. Lote bat egiten dugu eta  ahari batekin  

jartzen dira, gero beste lote bat beste ahari batekin eta horrela loteak kontrolpean 

ditugu.  Geratzen  den  artaldea  mendira  bidaltzen  dugu.  Igotzen  direnerako 

abuztuaren bukaera da. Goian abenduaren hasiera arte egoten dira bazka egoten  

denean behintzat”. (Eli Gorrotxategi).215

Beraz, arkume hauek ez dira Otsaila arte jaioko. 

214 Jose Etxeberriak, Zegamako Aittamarrengo Mari Paz Oiarbiderbideren senarrak dio: “Baino guk bate ez tiou 
aharik kentzen eta  horreatiken udaran eo  udaberrin,  junio,  julio  garai  hortan bigarren umealdie  eitten due batzuk 
behintzat, lengo urten 28n bat eo bazien”

215 Itzulpena lan honen egilearena da. Eli Gorrotxategiri egindako jatorrizko grabazioa gaztelaniaz egin zen eta 
hona hemen testua: “desde el 25 de julio hasta el 12 de agosto están abajo controladas ya les empezamos a preparar  
para la inseminación. Las inseminamos el 12 de agosto y luego lo que hacemos es a los quince días de la inseminación sino 
se han quedado preñadas viene la vuelta.  Nosotros hacemos montas controladas. A las mejores ovejas les hacemos con  
carneros de casa que tienen datos. Lo que hacemos es esponja e inseminación y las que no cogen, luego el  carnero.  
Hacemos un lote y ponemos con un carnero hacemos otro lote y así tenemos los lotes controlados y el resto del rebaño lo  
mandamos arriba que para cuando suben arriba son finales de agosto. Este año han estado arriba hasta el 9 de diciembre  
(2004) porque había comida arriba y han estado bien”.
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Ikusten  denez,  artzain bakoitzak  bere  beharretara  egokitu  behar  du  esne 

produkzioa.  Orduan, umaldiak burutu ahal  izateko,  moldaketak egiten dituzte 

eta froga gisa Joxe Mari Asurmendi, Maxkarra baserrikoak dioena:

“Ordun  15  de  octubren  jarri  umek  eitteko  bi  o  hiru  hilabeten  ematen  din  

produkzio a tope eta pixka bat bajatzen hasten dienen besteek ein dezala umeek  

eta ordun ba suabego juten tzea”(Joxe Mari Asurmendi).

Jaiotzen den arkumeak ez du, ileari dagokionez, ardiaren antzik. Arkumeak lehen 

hilabeteetan, batez ere, ile kizkurra du eta kizkurtasuna galtzen joaten da hazten 

doan eran, ilea luzatzerakoan. Buztana ere luzea dute eta artzainak moztu egiten 

die aurrerako uzten dituztenei errazago jetzi ahal izateko. 

Gaur egun arkumeak behin 12 hilabetez gero ume daitezke 

“Normalen ia urte betekin gutxi gora behera, beno ein urte t ‘erdia eneron jaio eta  

hurrengo  urten  bildotsetan  pasatzen  do  urte  t’erdi  pasatxo”  (Joxe  Mari 

Asurmendi).

Baino hau ez da horrela beti  izan eta  Juan Aldasorok eta  Andres Asurmendik 

artzaintza zaharren legezko artzainek zera diote:

” Arkaztek bi urtekin lehenengo umea” (Juan Aldasoro).

“Bi  urtekin  hasten zien lehenengoa umea etten.  Bakarren batzuk etten due  

urtekin e, baño eingo ezpalue hobe kasi” (Andres Asurmendi).

Edo Dominika Arrizabalagak:

“Arkaztea 2 urtekin. Lehenengo umea arkaztetan normalen e!, danak e tzituen eiten 

e, ondo gobernau ezkeo batekin e bai.

Horrelako  baieztapenek,  90  urteko  emakume  bati  entzundakoak,  benetan 

aurrerakuntza  suposatzen  dute,  artzainak  ere  erraz  konturatzen  zirelako 

gobernuaren arabera nolako hobekuntzak egon zintezkeen.

212



4. ARDIA: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide ekonomikoa

Egun maneiua, hobekuntza genetikoa eta elikagaiaren kontrola, gobernua azken 

finean, hobetu izana izan daitezke urtebetekin  ernari gelditzea posible egiten 

dutenak, ugalkortasunaren indizea %95ekoa izaten delarik. 

Oparotasunaren tasa era tradizionalean 100 erditzetik 110, 120 arkume izaten da. 

Eta oparotasun tasa %135 arte igotzen ari dela diote (Esteban, 2003:230) eta geroz 

eta bizki eta hiruki gehiago jaiotzen omen dira baita intseminaziorik gabe ere 

(Esteban, 2003:230). Artzainek hau Latxa arrazak duen ezaugarritzat jotzen dute:

“Ume eitteko errexak die. Ni neetzako ume eitteko errextasun haundina duena  

ardi mutur beltz hau da” (Joxe Etxeberria).

“Umea oso ondo eta errez etten do ardi klase honek” (Xanti Etxezarreta).

“Bixkik izaten ditugu bai nahi baino gehio re bai, ta hirukok e bai batzutan. 60 eo  

80 bixkialdi jaiotzen bazatzu danak zaintzen zaile, gehienak eo askok erak hartze  

ituzte baino  gaitxitxik e bai, ta ordun amai jarri ta bestan bati eran erain ta ez  

padezu biberoiti ta ahal dan bezela hasi. Beti bakarren bat igual izaten da ama ez  

dan  ardin  bat  eansteko  nahi  dola  ta  hola  etorri  ezkeo  ematen  diou  baino” (

Uztarango baserriko Asurmendi artzainek).

“Bi poliki die baino hiru ez ten arkumea” (Joxe Mari Asurmendi).

Beraz,  bizkiak  edo  batez  ere  hirukiak  izatea  arazoa  bihur  daiteke  artzainek 

arkumeak  gobernatzeko  garaian.  Baina  artzainak  moldaketa  erak  asmatzeko 

gaitasuna duela erakutsiz konponbidea aurkitu dute. 

“Ta lehenengon gainea etten zien ba sokakin lotu batetik  bestea jarri  sokakin  

amai  jun  ez  daion,  ze  bat  hemen  baldin  badau  eta  bestea  han  amak  ez  ditu  

ezautzen eta galdu ettentzako eta esnea ematei utzi etten die,  gaitxitxi. Sokekin 

lotuta badin bauzketzu eun baten arkumak, ia amen hotsa attu etten due ta bakie  

ama zein dan. Baño zuk uzten badezu ardi hura umek einda momentun miaztuko 

ttu,  baño  arkumak  tarra-tarra-tarra  korrittu  etten  due  ta  ama  gelditzen  da 

batekin eta bestea ahaztu ettentzako.” (Fermin Arrieta eta Lorentxa Etxezarreta).

213



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Beste batzuetan ardiak eurek aurkitzen dute bidea:

“Pasatzen da batzutuan, bi in batek eta bestek bakarra bi in tzittunak bat berekin  

hartu eta bestei kasoik ez:  bestek bakarra in tzon harek bik maitte izan zittun  

seittun  Hokin batek utzi kasi abandonauta eo bestela berea eta bestena re igual  

hartu. Ta gainea ume eitteko garaien hobena izaten da hori atentzioa zeinek ze ein  

dun, nola joan dan al dala apartauta jarri. Beti re hobeto bakoitzek berea hartze  

ittu. Organizazio txarrena da aurreneko eun pare baten. Behin eun pare bat pasau  

ezkeo ia amak ezautzen hasten die  elkarri  bata bestekin jana ematen e  bai  ta  

danak ondo konpotzen die” (Joxe Etxeberria).

Azken  gogoetaren  antzekoa  egiten  dute  Lorentxa  Etxezarreta  eta  Fermin 

Arrietak, baita Andres Asurmendi eta Juan Aldasorok ere:

“Hirukotxak  bai  baño  ezta  ona.  Ardik  asko  hondatzen  die  eta  gero  arkumak  

txikigok jaiotzen die-ta  arkuma bixkik e ez die zeak izaten.  Hirukin laundu ein  

behar. Oso txarra da hiru. Hiru dauzkenak asko debiltzen die azkeneako ezin die  

eon etzanda ipurdi gañen eon behar due, hankak gora jarrita ezin die eon, hiru  

gehitxo, erniau etten die igual” (Lorentxa Etxezarreta eta Fermin Arrieta).

“Uain eztakit pentsu horrek eraitten dien eo, ze diosek eraitten dien. Uaiñ bixkik nahi baño  

gehio. Hirukok txarragok beiz, bikok txarrak tie ta hirukoa txarragoa. Hari laundu eiñ  

behar tzate ta bestela nahiko lan izatezu” (Andres Asurmendi eta Juan Aldasoro). 

30. Irudia. Maxkarran 2006ko udaberrian jaiotako arkumeak
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4.2. 4.2. ArtaldeArtaldeen bilakaera Partzuergoanen bilakaera Partzuergoan
Bibliografia  gehienetan  irakurtzen  da  artzaintza Aizkorriko  mendietan 

Eneolitikotik  datorrela216 baina,  dudarik  gabe,  artaldea  maneiatzeko  era  eta 

honen  funtzioak  aldatzen  joan  dira  historian  zehar.  Ardien  bidez  familiaren 

biziraupena  eta  autoprodukzioa  zenak  ekonomia  produktibo-kontsumista  bati 

utzi  dio  lekua,  baina identitatearen eta kulturaren lehen urratsak emanez eta 

orain  arte  ezagutzen  ez  ziren  fenomeno  batzuk  garatuz  eta  agerian  utziz: 

ekologia, turismoa, kirola.... oraingo kultura, lehengoaren ondorioa dela erakutsi 

nahian.

Artxiboko dokumentuetan ardi eta artaldearen aipamenak egiten dira baina ezin 

dugu  baztertu,  biziraupena  helburu  zuen  ekonomiak  ez  zuela  artalde kopuru 

handirik  behar,  (100  buru  baino  gehiagokoak)  eta  hauen  transformazioa  XX. 

mendera ondo sartu ondoren eman zela.

Aurrez aipatu den bezala, Partzuergoaren sorkuntzan,  beste motatako abereek 

sartzen baziren ere, txerri-aziendak izango ziren nagusi. Aldaketak ez ziren bat- 

batekoak izan. Bazkaren arabera, hasiera batean egun argiz uzten ziren abereak 

larratzen, epea handitzen joan zelarik. 

Aragonek (2002:271) aipatzen du XV. eta XVI. mendean burdinolen esplotazioak 

behi aziendekin elkartuta zeudela. XVIII. mendean burdinolen krisiak aldaketak 

ekarri  zituen  eta  ardi  aziendak  behi  aziendak,  ordezkatzen  joan  ziren  hauen 

errentagarritasuna demostratzen joan zen neurrian.

Hau bat dator artxiboko datuetan azaltzen denarekin, XVIII.  mendetik aurrera 

aurkitu ditugulako artaldea larratzeko lehen baimenen eskariak.

216 Ikusi Barandiaran, Leizaola edo Lasaren idazkietan besteak beste

215



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

“....solicitud que hicieron el la Junta General del dia veinte de Junio de este año  

sobre  conceder  permiso  de  Pasturar  en  los  terminos  de  Ubarrundia algunos 

rebaños de obejas...” 217

Baina  honek  ez  du  nahi  esan  aurrez  ez  zegoenik  araututa.  Ordura  arte  arau 

orokorrak azaltzen dira azienda larriari eta azienda xeheari dagokiona. Adibidez, 

1504ko abuztuaren 12an idazpenean, Arabako eta  Segurako partzuerrak noiztik 

noiz arte larra daitezkeen abere nagusiak eta xeheak zehazten da.

Dena  dela,  jakin  badakigu  artzainak  mendian  egoten  zirela  bertako  txabolen 

aipamen asko direlako artxiboko paperetan.  Baina XVIII.  mendean gehienetan 

artxiboetan aziendak orokorrean tratatzen dira, azienda larriei garrantzi berezia 

emanez

“...y no hallaron otra cosa que embaraze el paso al ganado.....”218

... y habiendo notado que una de las que existen en Olza  podía impedir el paso  

comodo del ganado maior...”219

“los daños que han esperimentado en todo genero de ganado de pastura en los  

montes comunes de Alzania con los soldados que han esistido y existen en los  

puntos de Apoeta, Atabarreta y San Adrian…..220

Data  honetatik  aurrera  dokumentuetan  azienda  motak  gehienetan  zein  diren 

zehazten hasten dira, argi bereiziz eta  erreferentzia zehatza eginez  bi azienda 

motei, artaldeei edo artzainei: 

“que sea dable en beneficio del común ganadero atendiendo a que no solamente  

deben aprovecharse los Pastores que tienen sus rebaños sino también el Bacuno y  

Yeguas que en considerable nº se acogen a dichas sierras de Alzania...”221

217 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 1. espedientea. (1785-10-4)
218 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 1. espedientea (1786-05-31).
219 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 1. espedientea (1786-09-04).
220 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 1. espedientea (1795-23-02).
221 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 1. liburua, 14. espedientea (1801-12-29).
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Baina  Partzuergoaren  helburuetako  bat  errentagarritasuna  dela  berriro 

demostratuz, garai honetatik bi arau mota desberdin nabariak dira. Alde batetik 

artzainen  helburua  biziraupena  izango  bazen  ere,  abere  buru  bakoitza 

Partzuergora sartzeko dirutza finkatu zen. 

“...conbiene obserbar las reglas anteriormente prescriptas que se reducen a pagar  

por  cada ganado bacuno ocho escudos de vellon y  las  obejas  su  mitad previa  

licencia y satisfación del numero de cabezas que presentase...”222

Bestalde argi asko demostratzen duen zein zen biziraupena mantentzeko  behar 

zen abere kopurua. 

“….lo  que  debe  entenderse  por  ganado  de  uso  propio  o  cabaña  familiar  a  los  

efectos del disfrute de los pasto, de los montes de aprovechamiento comunal y de  

Utilidad Pública. Con arreglo a su artículo 1º la cabaña está constituida por cuatro  

cabezas de ganado mayor, dos de cabrio, dos porcinas y tres lanar además de una  

cabeza  de esta ultima clase por cada hijo de la familia que exceda de tres    ”223

Dirudienez, araututa egonda ere, artaldeen abere kopurua ez zen hain txikia. XIX. 

mendeko  bukaeran,  artzain zaharrenak  aurrekoei  entzundakoen  arabera,  30-

80koa izaten zen.224 Dirudienez, hauek handitzen joan ziren segur aski, gizartean 

beharrak  ez  direlako  abstraktuan  ematen,  baizik  eta  momentuko  egoerari 

erantzuna eman ahal  izateko eta euskarri  materiala  lortu ahal  izateko.  Beraz, 

errealitatea estruktura berri batean sartzen ari zenez, Partzuergoak ere arautu 

beharra  zegoela  artaldeen eta  abereen kopurua  erabaki  zuen.  Horrela  1920ko 

irailaren 30ean egindako bilkuran arbolen birlandaketa gai hau tratatu zen eta 

bertan idatzi zen aktaren kopian aurki daiteke hainbat punturen artean abereen 

kopuruarena: 

222 Segurako Partzuergoko artxiboa. A Sekzioa. 3. Negoziatua, 2. liburua, 1. espedientea (1806-06-18).
223 1943  ko  abenduaren  10ean  Nekazaritza  Ministerioak  egindako  ordenen  sarreran  1884ko  maiatzaren  8ko 

Errege Dekretuaren aipamena eginez. Dekretu hau mendien legedi-penala adierazten da.
224 Arin  Dorronsorok  (1955:101),  1890.urterako  antzeko  kopuruak  adierazten  ditu  Aralarrera  igotzen  ziren 

artzain ataundarren artean.
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5. Que con el fin de que todos los vecinos puedan ejercer, el derecho de pastoreo  

libre en los terrenos dedicados  a ello y con objeto de evitar abusos de unos  

cuantos  en  perjuicio  de  los  demás  se  limita  a  60  el  número  de  cabezas  de  

ganado de cualquier clase que sea que pueda tener cada vecino pasturando en 

la parzonería.”225

Lur  komunak  izanez,  beste  eztabaida  bat  ere  sarri  sortu  izan  da  lurraren 

aprobetxamenduarekin  erlazionatuta,  hau  da,  mugatuta  zeuden  abere  buruak 

baina ez horrela  artzainak eta historikoki, Partzuergoko kezketako bat izan da 

oso pertsona gutxik aprobetxatzen zituztela denen mendiak zirenak, behin eta 

berriro errepikatuz hau ezin zitekeela horrela izan, denek atera behar zituztelako 

etekinak:

“la casi totalidad de los pastos de la Parzonería deberían subastarse y no como  

sucede ahora que se benefician unos cuantos pastores. El numero de vecinos de  

Segura, Idiazabal, Cerain y Cegama pasa de setecientos y sin embargo el número  

de pastores que se aprovechan de los pastos de aquellos montes son nada más 

que cincuenta y tres”226

Informazio  desberdinak  atera  daitezke  testu  honetatik.  Alde  batetik  espazioa 

lantzerakoan  ikusi  dugun  bezalaxe,  Partzuergoaren  interes  ekonomikoa  argia 

izan da historian zehar eta XX. mendearen hasieran ere horrelaxe jarraitu zuen. 

Bestalde  momentuko  artalde kopurua  zein  izan  zitekeen  ere  informatzen  du. 

Badakigu  denak  ez  zirela  artzaintzara  bakarrik  dedikatuko  baina  20. 

hamarkadako  egoera  ikusita,  ziurta  daiteke,  60  buru  mantentzen  zituen 

aberezain gehienak, denak ez esateagatik, artzainak zirela.227

225 Zegamako artxibategian 520-14  Kaxan,  748  espedientean.  Erregelamendua onartzeko Partzuergoko bilera 
1921eko martxoaren 23an burutu zen.

226 Zegamako artxibategian 520-14 Kaxan, 748 espedientean. (1920-9-13)
227 Segurako Partzuergoko artxibategian A. Sekzioan, 4. Negoziatuan 1925ko dokumentu batean 72 artzainen 

izenak eta Partzuergora eramandako ardi kopurua azaltzen da 7373 ardi deklaratuz. Bertatik batez besteko 
103 ardiko kopurua irteten da artalde txikiena 20 burukoa izanez eta handiena 206ekoa. Dena dela 1920ko 
aurrez irakurri dugun deklarazioak 53 artzain zirela zioen. Ez dugu uste 5 urte beranduago 72 arte iritsiko 
zela artzain kopurua baizik eta dokumentu zaharrenean artzain kontsideratuko ziren 60 ardi baino gehiago 
zituztenak.

218



4. ARDIA: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide ekonomikoa

Hurrengo  urtean,  1921eko  maiatzaren  28an,  Probintziako  Batzordeak  onartu 

zuen Partzuergoko komunitateko mendiko aprobetxamenduaren erregelamendu 

proiektua. Kopuruari dagokionez 

a) Limita  el  Reglamento  el  número  de  cabezas  de  ganado que  los  vecinos  de  los  

pueblos parzoneros pueden llevar a pacer a los montes comunales.

Dispone el aludido proyecto que cada vecino puede llevar a pacer 15 cabezas de  

ganado lanar dos de vacuno, las cuales se consideran suficientes para atender a  

las necesidades antes mencionadas.228

Animaliaren kopurua, beraz, erabakita geratu zen. Baina kopuru hau eskasa zen, 

ez  zen  moldatzen  Partzuergoan  parte  hartzen  zuten  herritarren  beharretara. 

Horregatik moldaketa ekonomikoak egin ziren, aukera zabalagoak eskainiz.

b) Respecto  a  los  pastos  sobrantes  a  las  necesidades  dispone  el  Reglamento  que  

podrán ser aprovechados por los vecinos de la Parzonería con su ganado lanar,  

pero pagando un real por cada cabeza de ganado que resulte de exceso sobre las 15  

a las que tienen derecho según el párrafo precedente”229.

Proposatutako  ordainketa  1925.  urtean  behintzat  mendira  eraman  ziren  ardi 

guztiengan  aplikatu  zen,  beraz,  ardi bakoitzarengatik  pezetaren  0,25  zentimo 

ordaindu ziren eta behi, behor edo zaldi bakoitzarengatik pezeta bat230. Guztira 

Partzuergoak kontzeptu honekin 1.888 pezeta lortu zituen.

Beharren sortzea eta garatzea era antolatu batean gertatzen da.  XX. mendeko 

hogeigarren  hamarkadatik  aurrera  familia  aurrera  atera  ahal  izateko  artaldea 

handiagoa  behar  zen.  Horretarako familiaren laguntza derrigorrezkoa  zen eta 

familiarekin mendira igotzen hasi zen artzaina. 

Egoera  berriak  ekintzak  antolatzen  ditu  eta  espazioak  baldintzatu;  honen 

erakuslea artzaina aukera ekonomiko eta sozial duin baten bila hasi zela eta hau 

228 Zegamako artxibategian 520-14 Kaxan 748.
229 Zegamako artxibategian 520-14 Kaxan 748.
230 Segurako Partzuergoko artxibategia A.Sekzioa, 4. Negoziatua.
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bete  ahal  izateko  artzaintzatik  bizi  ziren  artzain familien  lehenengoetako 

beharra  artalde handiagoaren  premia  izan  zen.  Honek  aurreko  artaldeen 

tamainaren  aldaketa  ekarri  zuen  berarekin.  Aldaketak  sarri  arazoa  dakar  eta 

lehenengo  aldiz  Partzuergoko  Juntako  kideen  ahoan  “industrializazio”  hitza 

erabili  zen  artzaintza-profesioa,  espazioa-etekinak  adierazteko.  Aldi  berean, 

egoera  berriak,  Partzuergoaren  etekin  ekonomikoei  erreferentzia  eginez, 

artzainen aurkako kritika zorrotza dakar:

“...estos pastos han quedado a merced de una minoría de vecinos que estamos  

seguro no llega al 10% que han puesto grandes rebaños de ovejas industrializando  

este aprovechamiento y por lo tanto hoy ha perdido completamente al menos de  

hecho el carácter de aprovechamiento comun ...” 231

Gaur egungo Partzuergoko egoera ikusita,  onura ekonomikoaren alde bakarrik 

azaltzea ulertezina da, ez delako kontutan izaten artzaintzak paisaiari funtsezko 

bereizgarriak eman dizkiola denontzat mendia erabilgarria bihurtuz. Bereizgarri 

hauen  artean  azpimarra  daitezke,  udaberriko  eta  udako  bizipenaren 

garapenarekin, lurra eta basoaren zaintzearekin eta aprobetxamenduarekin lurra 

gizatiartu dela, artzaintzak funtzio ekologikoa betetzen duela demostratuz.

Baina  ez  dirudi  ekologia  arazo  zenik  eta  1951.urteko  martxoaren  1ean 

Partzuergoak  egin  zuen  bileran  eztabaidatu  zen  berriro  abere  bakoitzaren 

ordainketarena.  Argi  omen zegoen ezin zela  erabakirik  hartu bertako  guztien 

onarpenik gabe. Baina ez zen horrela izan. Segurako, San Millango, Asparrenako 

eta Zegamako ordezkariak ordainketaren alde azaldu ziren, 3 pezeta urtero ardi 

bakoitzetiko  eskatuz,  Idiazabal eta  Zerain aldiz  aurka,  1430ko  sorkuntza 

konstituzioan oinarrituz.

Eztabaida  hor  zegoen,  beste  behin,  bai  Partzuergoak  eta  baita  artzainek  ere 

epailearengan jo zuten232,  azken hauek ordainketa ez burutzeagatik denuntziak 

jaso arren.

231 Zegamako Artxibategia: 521.2; 1951. urtekoa
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31. Irudia. Jose Mari Oyarbide artzainaren errebindikazio dokumentua

Beste artzain batzuek ere berdintsua egin zutenez, dokumentuaren 
bukaeran denek izenpetzen zuten. 233

232 Kontuan izatekoak zenbat aldiz azaltzen diren artxiboetan ordainketarekiko arazoak, bai ardi buruak eta bai 
larreak  ordaintzea  erabakitzen  zenean  Partzuergoan.  Segurako  eta  Zegamako  artxibategian  hainbat 
dokumentu daude horrelakoak adieraziz. Adibidetzat har daitezke: Zegamako artxibategiko 520-16 Kaxan, 
750 espedientekoak;  521-9 Kaxan, 765.

233 Zegamako artxibategia 520-10 Kaxan, 766 (1953-03-12)
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Ordainketarena,  ikusi  dugun  eran,  beti  gai  eztabaidatsua  izan  da  eta  ez  da 

harritzekoa datu kontrajarriak jasotzea artzainen artean. Batzuek baietz, besteek 

ezetz, hainbat aldaketa, errekurtso, urtez urteko erabaki, memoria ere tartean, 

kontraesanak ulertzekoak dira. 

Baina datu objektiboak  artzainek gordeta zituzten ordainketa agirietatik atera 

daitezke eta Dominika Arrizabalagak 1958an 205 ardik larratzearen truke 307,50 

pezeta ordaindu zituen.

XX. mende hasieratik artaldeak handitzen hasi zirela, artzainen artean behin eta 

berriro  entzuten  dena  da.  Honen  aitzakian  artaldearen  kopurua  finkatzea 

pentsatu  bazen  ere,  1958an  onartu  zen  erregelamenduak  bigarren  puntuan 

jatorriko konstituzioan oinarrituz zera dio: “los pastores pueden disponer del rebaño 

que a bien les venga”.

Eta geroztik ere ez da inoiz finkatu gehieneko kopuru bat baino bai gutxieneko 

bat. Azkeneko erregelamenduak dio  150  ardi baino gehiago izan behar dituela 

artaldeak txabolaren eskubidea izateko. 

Gaur egun ezin dugu esan ardi kopuruak gora nabarmen egin duenik, berrogeita 

hamargarren  hamarkadatik  aurrera  eta  Goierriko  garapen  industrialarekin 

batera hasi zelako artzainen beherakada. 

1960. Partzuergoko zentsuaren arabera, 48  artzainek erabili zuten Partzuergoko 

lurra  ardiekin guztira 6888  ardi buru eramanez lur hauetara.  Artaldearen abere 

kopurua gora zihoan. 1925ean batez besteko artaldea laurogei  ardi zena batez 

besteko, 175raino igo zen gutxi gorabehera; baina 72 artzain izatetatik, 48 izatera 

pasa da.

Partzuergoko  lurrak  erabiltzen  zituzten,  artzainen  jatorrizko  herria 

aztertzerakoan,  behatzen diren  datuek gaur  egungo egoerari  buruzko hainbat 

informazio  ematen  digute.  Idiazabal zen  garai  honetan,  orain  dela  50  urteko 
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bueltan  artzain gehien  zituena  Partzuergoan,  20  artzainekin234 eta  hurrengoa 

Zegama 10  artzainekin.  1960an  Partzuergora  joaten  ziren  artzainen  artean  ia 

erdia Idiazabalgoa zen eta artalde handienetakoak ere herri honetakoak ziren235. 

Segurak, aldiz, Partzuergoaren egoitza izanez, garai honetan lau artzain besterik 

ez  ditu  bertan  artaldearekin.  Zerainek,  oso  biztanle  gutxi  izanez,  lau  artzain 

bazituen Partzuergoan,  Segurak adina. Arabarren artean, herria osatzen duten 

komunitateak  sakabanatuta  daude  eta  batzuentzat  urrutiegi  egiten  da 

Partzuergoraino  iristea,  Entziako  lur  komunak  gertuago  izanez.  Horregatik 

hamar artzain bakarrik izendatuta egotea ulertzekoa da.

Hau herri desberdinen errainu gisa ere ikus daiteke,  Idiazabalek,  Zerainek edo 

Zegamak garai honetan nekazaritza zuten oinarri eta Segurak ere horrela bazuen 

ere, historikoki herri nagusiaren itxura eman du, eta adibidea bertan betidanik 

Notarioa ere egon dela, zerbitzuek garrantzi gehiago hartzen zutelarik.

Kopuruari  begiratuz ere esplika daiteke,  ordainketarekin erlazionatutako herri 

lehia. Segurak apenas ateratzen zion etekin zuzenik Partzuergoko larreei eta hor 

arrazoi bat ordainketaren proposamen eske ibiltzea eten gabe.  Zerainek, aldiz, 

proportzionalki  etekin  gehiago  ateratzen  zionez,  errebindikazioak  ulergarriak 

dira. 

Hogeita hamargarren hamarkadan markatzen hasi zen tendentzia,  artaldearen 

kopurua  gora,  artzainarena  behera,  mantendu  egin  da  gaur  arte.  Egun,  80. 

hamarkadaz  geroztik,  20  artalde inguru  dabiltza  Partzuergoan.  Gehienek  uda 

guztia bertan pasatzen dute. Beste batzuek,  artalde txikienak, etxe-ardiak esan 

daitezkeena, denboraldi motxagoak eginez txabola eskubiderik gabe.

234 Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  izendapenaren izena  jartzearen inguruan hainbat  teoria  daude.  Izen  honetan, 
agian, pentsa daiteke garai bateko artzain kopuruak baduela zer ikusirik. 

235 Egun Idiazabalgo bi artzain besterik ez dira joaten Partzuergora. Bata, (Idiazabalgo Zelandieta baserrian bizi 
den  Gorka  Legorburu)  Idiazabalen  bizi  arren,  Zegamako  jatorria  du  eta  besteak  (Jexux  Etxezarreta) 
Idiazabaleko lurretan du negu artegia eta negua bertan egiten badu ere Seguran du etxea eta segurarra 
kontsideratzen da. Hau ulertu ahal izateko Idiazabalek dituen bi ezaugarri adierazgarriak dira. Alde batetik 
industriaguneak beste  herrietan baino  gehiago garatu dira,  artzainak,  artzaintza  hobby gisa mantenduz, 
industri hauetara sarri joan delarik; bestetik, herri lur eremu zabalak ditu Idiazabalek eta artzainak mendira 
joateari utzi egin dio, herri lurrak aprobetxatuz.
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Ardiaren kopurua ere mantentzen ari da. 6.500 inguru  ardi dabil Partzuergoko 

larreetan  eta  hauetatik  4.500  gutxi  gorabehera  Urbiako  eta  Oltzeko  lurretan. 

Gainerakoak  Altzaniako  mendietan.  Uda  guztia  goian  pasatzen  duten  artalde 

handiena 650 ingurukoa da eta txikiena berriz 150ekoa, batez besteko  artaldea 

325 ardikoa. 

Datuak datu beti entzun ohi da artzainek inoiz ez dutela esaten zein ardi kopuru 

dituen zehatz-mehatz. Nik, artzainekin hainbat kontaktu izan ondoren, ezin dut 

esan hau horrela denik. Gehiago uste dut. Hau ere artzaintzaren inguruan dagoen 

mito bat besterik ez dela iruditzen zait, baina artzaintzatik bizi ez diren gizakien 

artean  asmatutakoa,  artzain unibertso  txikia  partekatzen  ez  duten  batzuek 

asmatutako irudi mental  sinplifikatuaren itxura bat besterik ez du adierazten. 

Sarri,  gainera  horrelako  adierazpenak  patroi  gisa  hartu  dira,  zentzu  negatibo 

batean  estereotipo  bihurtuz,  artzaintzaren  mundua  iluna  eta  bakartia  dela 

adierazi nahian 

Nik bizi izandakoa ez da hori.  Artzainei  artaldeko ardi kopurua galdetzerakoan 

paperetan azaltzen zenaren parekoa zena erantzuten zuten eta ez hori  bakarrik 

behin baino gehiagotan  artaldeko  ardiak kontatzen ere jardun izan dut eta bat 

zetorren  artzainak  esandakoarekin.  Artzainak,  gainera,  ez  du  bakarrik  bere 

artaldearen  berri  baizik  eta  inguruko  artalde guztiak  ere  ezagunak  dituenez, 

erraz esaten dizu inguruko  artzainen  ardi kopurua.  Gainera,  Partzuergoa leku 

txikia  izanez,  edozein  artzainek  du  beste  artzainen  artaldearen  ezagutza  bai 

ezaugarri aldetik eta baita kopuru aldetik ere.
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4.3. 4.3. ArdiArdien pertsonalizazioaen pertsonalizazioa

4.3.1. Erabiltzen diren izen arruntak 4.3.1. Erabiltzen diren izen arruntak 

Ikusi dugun eran, gaur egungo Partzuergoko artaldearen batez besteko kopurua 

hirurehun ardi inguruan dabil. Baina artzainarentzat ardi bakoitza era batekoa da 

eta ezagutza argia du. Horretarako derrigorrezkoa izan du lengoaia berezi  bat 

asmatzea, berarentzat ez delako nahikoa  ardia edo  aharia bereiztea, baizik eta 

askoz  ere  berezitasun  gehiago  behar  ditu  bakoitzari  dagokion  ezaugarriak 

emateko.  Asmatutako  lengoaia  hau,  utilitate  edo  sentimen  hutsezkoa  izan 

daiteke,  baina  helburu  zehatz  batekin  asmatutakoa  adibidez  edadea  zehaztea, 

konfiantza  erakustea,  egoera  adieraztea....  Lengoaia  hau  praktikoa  da,  kasu 

askotan tradiziotik datorrena,  baina era  berean modernoa,  eraginkorra  delako 

ezagutza  demostratzen  duelako,  artzaintzaren  ikuspuntu  zehatza  eta  justua 

emanez. 

Edozein diziplinatan bezala kontzeptualizazioa beharrezkoa dela demostratzen 

du artzainak eta erabiltzen dituen hainbat hitz eta espresio argitzea behin baino 

gehiagotan eskatu izan dut eta erraz asko bete dute nire beharra.

Artzainak  errealitate  zehatz  baten  aurrean  erabiltzen  dituen  berezitasunak, 

errealitatearen  estrukturaren  errepresentazioa  dira,  irudi  mentala.  Hau  esan 

dezaket  definizio  desberdinak  aurkitu  izan  ditudalako errealitate  berberaren 

aurrean;  orduan  pentsatzen  dut  tradizioz  edo  ohituraz  jasotako  informazioa 

erabiltzen duela askotan eta irudi desberdinak ematen dituela artzain bakoitzak 

egoera berdin baten aurrean.

Eredu kontzeptual bat izango balitz bezalaxe, artzainak ezagutzen duenari buruz 

erakusten du, zerbitzu berezia,  artzaintzaren egoera zehatzekin lotuta dauden 

kontzeptuak emanez eta unibertso txiki horretako duen balioa erakutsiz. 
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Kontzeptu  gehienak  zehatzak,  praktikoak  dira  ardiarekin  erlazionatutakoak. 

Baina  beste  batzuk,  segur  aski  eurek  detektatzen  ez  dituztenak,  erabat 

filosofikoak, adibidez  artzainak  artaldea zaintzen ari denean duen egon erraza 

edo artzainak duen abilezia ardien ezagutzarako. 

Ezagutze hau, artaldeko ardi eta arkume bakoitza ondo ezagutzea, artzainak duen 

dohaintasunetako  bat  da  dudarik  gabe.  Batzuetan  ulertezina,  pentsa  daiteke 

senez datorren zer edozer dela, ez bakarrik  ardiak ikusten dituenean baizik eta 

ezagunak dituelako bakoitzaren zaratak,  ibiltzeko era,  ohiturak,  noren ondoan 

egoten den artaldean, artzainak dena kontrolatzen du. 

“Arkumak berrogei jaio edo hirurogei jaio edo larogei jaio ze  ardinak tien behin  

jaiotzen ikusten badet badakit” (Jexux Etxezarreta). 

Horrez gain, inguruan dabiltzan ardiak beste artalde eta  artzain batenak izanda 

ere,  ezagunak  ditu  eta  erraz  identifikatzen  ditu.  Hau  kaletarroi  harrigarria 

iruditzen zaigu baina edozein artzainek normaltzat jotzen du. 

Honen  erakuspen  argia  bizi  izan  nuen  Urbiako  mendietan,  Andraitz eta 

Aketegiko  harkaitz  tartean  egun  lainotsu  eta  euritsu  batean  ardi bila  joan 

ginenean. Jexus artzainarekin nindoan, bi metrotara ez zen ikusten eta, hala ere, 

ardiak norenak ziren erraz asko esaten zigun. Halako batean bere artaldea zegoen 

tokira iritsi ginenean, inguruko behaketa xamur bat egitera joan zen eta laster 

esan zuen zein bost  ardi falta ziren. Bere  artaldeak 500 bat  ardi dituela jakinez, 

hau harrigarria iruditu zitzaidan. Baina bost  ardi horien bila gurekin zetorren 

iloba bat bidali zuen, kueba inguruan ibiliko zirela esanez. Hiru han zeudela esan 

zigun. Beste biak bueltako bidean ikusiko genituela igarri zuen. Horrelaxe izan 

zen. Ikusi  ez genituen egin baino ehundaka txintxarri  artean bere  ardiak non 

zeuden  asmatu  zuen,  zegoen  giroarekin  ezin  dugu  esan  ikusi  egin  zituenik. 

Ardiek  ere  erraz  asko  ezagutzen  dute  euren  artzaina,  aldebikotako  ezagutza 

fenomenoa dagoela erakutsiz.
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Ezaguera  praktikoa  ardiak  deskribatzerakoan  demostratzen  du  artzainak, 

kontzeptu desberdin asko daudela ardia zehazteko erakutsiz. Fenomeno batekin 

erlazionatzen  diren  pentsaera  zehatzek  eskaintzen  dizkigute,  azken  finean, 

artzaintza fenomeno bat  delako  eta  ardia  bera  ere  bai,  artzaintza eraikitzeko 

derrigorrezko elementua delako. 

Gehienetan egiaztatze enpiriko batetik  datoz  erabilitako kontzeptuak,  hau da, 

artzainaren  eta  inguruaren  erlazioak  adierazten  dituzte  norberaren  baloreak, 

usteak eta batzuetan profesioaren bereizgarri moduan, helburuak ere adieraziz.

Artzain bakoitzak, beraz, bereganatze batzuk ditu eta horien arabera era batera 

edo bestera  kontzeptualizatzen du profesioa.  Baina,  hala ere,  hemen azalduko 

ditugun kontzeptu guztiak denek erabiltzen ez badituzte ere, elkar erraz ulertzen 

dute puntu asko komunean dituztelako, hala nola, artzaintzak gizarteari zerbitzu 

bat  eskaintzen  dionez,  ardia  ondo  zainduta  egon  behar  da;  mendia  balore 

positibo bat bezala hartu behar da eta bertan bai  ardia eta bai  artzaina gustura 

egonez  gero,  etekinak  handiagoak  izango  dira;  gizakiak  artzaintzatik  onurak 

atera ditzake, janari egokiak eskaintzen dituelako eta era berean denontzako den 

natura era ekologikoan zaintzen duelako;  artzainek elkarreragintza badute ere, 

bakoitzak ardi zaintze berezi eta bakar bat aplikatzen du. 

Berezitasun  honek  eramaten  du  artzaina  zehaztasunera  iristera  eta  praktikoa 

izatera.  Ardia  zehazki  deskribatzeko  artzainak  erabiltzen  dituen  kontzeptu 

desberdinak ladrillo  gisa  ikus daitezke,  artzaintza deskribatzeko sinboloak eta 

errealitatearen  neurtzaileak,  artzain bakoitzak  ez  dituelako  denak  erabiltzen, 

baizik eta bere egoeraren edo esperientziaren arabera sailkatzen ditu.

Horrela,  artzainek esandakoa entzun ondoren sailkapen pertsonal bat egin dut 

hainbat izen desberdin ezagutzera eman ahal izateko. Hauek artzainek egindako 

deklarazioekin  joango  dira  lotuta,  errazagoa  delako  ere  horretan  bakoitzaren 

definizio zehatza lortzea. 
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Hona  hemen  ardien  izen  arruntak  egoera  desberdinaren  arabera  sailkatuta, 

artzainen definizioaren laguntzarekin argituta.

IzenakIzenak

Sexuaren araberaSexuaren arabera

• Aharia: arra.

• Ardia: emea.

Adinaren araberaAdinaren arabera236236

• Arkumea:

∘ “Jaioberrie bildotsa hurrengo urten” (Joxe Albizu). 

∘ “Negun jaiotakoi udazkene arte eo” (Florentino Goiburu). 

∘ “Jaio ta sei hilabete arte eo hola”(Juan Aldasoro, Andres Asurmendi).

∘ “Normalen esnetik apartau arte” (Joxe Mari Asurmendi).

∘ “Jaiotzen danen arkumea” (Uztaran baserriko artzainak).

- Urruza237: arkume emea.

- Arkume aharia: arra.

• Hazarkumea: hazteko usten den arkume urruza edo arkume aharia.

• Bildotsa:

∘ “Urte betekin bildotsa izaten da” (Angel Irastorza).

∘ “Urtekin aurrerako uzten dana” (Dominika Arrizabalaga).

∘ “Negun  jaiotakoi  behin  udaberri  ezkeo  bildotsa.  Behin  beste  arkumak 

jaiotzen hasi ezkeo aurreko urtekoi ia bildotsa” (Florentino Goiburu).

∘ “Bildotsa, 6 hilabetetik 2 urte arte eo” (Jabier Muñoa).

∘ “Jaio ta hurrengo urten” (Joxe Albizu).

236 Ez dago argi artzainen artean noiz kontsideratu bat edo beste, artzain bakoitzak bere erreferentziak ditu. 
Beraz, izenekin batera bakoitzak proposatutako epeak ere aipatuko ditugu.

237 Urruxa, urruzea
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∘ “Bildotsa urte beten” (Joxe Larrea).

∘ “Hazteko  uzten  dana.  Udaberrin  jaiotako  horik  uain  (Irailean)  die 

bildotsak” (Kandido Aizpeolea, Karmen Oiarbide).

∘ “Lehenengo urten arkumei bildotsa esaten die” (Serafina Larrea).

∘ “Jaio ondoren bildotsa hurrengo urtekoa” (Uztarango artzainak).

- Bildots aharia: arra

- Bildots urruza: emea

• Arkaztea:

∘ “Bi urtekin arkaztea” (Angel Irastorza).

∘ “Arkaztea 2 urtekin” (Dominika Arrizabalaga).

∘ “Arkaztetik  ardia 2tik 3 urtea.  Arkaztek bi urtekin lehenengo umea”  (Juan 

Aldasoro, Andres Asurmendi).

∘ “Arkaztea bi  urte inguru hala izaten da”  (Kandido Aizpeolea,  Karmen 

Oiarbide).

∘ “2. urtetik aurrea” (Serafina Larrea).

∘ “Arkastea umea eitten donen” (Joxe Mari Asurmendi).

• Behinardia:

∘ “Ia umea ein eta hurrengoa umea eitteko hartan” (Joxe Albizu).

• Ardia: 

∘ “Bigarren umea etten donen etten da ardie, ardik eitte ittu ba sei bat urte 

eo hola eitte ittu sasoi onenean” (Joxe Albizu).

∘ “Ardie normalen ia bigarren arkumea eitten donetik aurrea” (Joxe Mari 

Asurmendi).

• Ardi zaharra: 

∘ “Hortzeta beitu ta hortzak eroitzen hasten zaie, ta kendu ein behar” 

(Bitoriano eta Gabino Mujika).
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∘ “Hortzak galdutakon ta ikusi ezkeo” (Joxe Albizu).

∘ “Ardi zaharra  batzutan  bost  urtekin.  Ardi  zaharra  zarraduta  esaten 

tzikon,  agin  txiki  danak  galtzen  ditunen  ia  bost  urte,  bueno  batzuk  

aurreago  eitten  diñe  e,  gure  etxen  behintzet  hala  esaten  tzinunan 

zarrauta,  hortz  danak  aldatzen  dittunen  ia  esne  hortzak  ia  hortzea  

pasatzen dittunen, esne hortza jaioekikoa,  eta hori normalen bost urte  

ingurun  pasatzen  zaio  eta  handik  aurrea  zaharra  bueno  zahar  zahar  

zaharra zazpi bat urtetik aurrea ia lanak emandakoa eta ordun hasten 

dittun ia attonak izaten, ia behin bost ezkeo, honbre nik bazeukenat bat  

hor hamalaukoa e.  Hori ia den “super amona”, Kentzea nijonan baino  

aharikin ibili ziñan ta” (Joxe Mari Asurmendi).

∘ “Behin hortzak botatzen hasi ezkeo 6 bat urte” (Serafina Larrea).

ArdiArdia-a-artzainartzaina arteko konfiantzaren araberaa arteko konfiantzaren arabera

• Esku-ardia:  

∘ Eskura etortzen dien ardiai hotseiten zaie hola (Jexux Etxezarreta). 

• Eskurakoia:

∘ Hotseiten  ziendun,  deitzen  zientzun  ardiri  ta  eskurakoi  horii  ematen  

tziezun ogi piskat eo ale piskat eta horik etortzen tzien 3-4 eo dozenerdin  

bat eta hoin ondoenen bestek etorri eitten tzien (Florentino Goiburu).

• Ardizua:  Serafina  Larreak  esandako  hitza  da.  Definitzen  ez  badu  ere  erraz 

beldurtzen zen ardia da. 

∘ Jetzizue:  batez  ere  jezterakoan  izaten  zituzten  arazoak  eta  hortik 

izu-eskortak.

• Sasi-ardia: arraza baten gisa kontsidera badaiteke ere, basati samarrak diren 

ardiei ere horrelako definizioa sarri ematen zaie. Oso ume egite erraza dute 

eta esne gutxi ematen dute. Kasu gutxi egin behar zaio. Ardi hau larreak garbi 

mantentzeko erabiltzen da batez ere. Imanol Azurmendik dioenez, Zegamako 
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Asemendi Barrenan horrelako gutxi batzuk dituzte.

ArdiArdiaren egoeraren araberaaren egoeraren arabera

• Arkera: ardia hazia hartzeko prest dagoenean. 

∘ “Normalen  ardie  arkera goizen ipintzen bada iluntzako pasau antxe, 24  

ordu baino lehen pasau ein behar da” (Jexux Etxezarreta).

∘ “Ta  arkera jartzen  die  heren  garaie  datorkienen.  Ta  aharik  ezbaldin  

badauke 15-16 eunea atzea” (Lorentxa Etxezarreta).

• Umetua  edo  Ernari:  ardiak  hazia  hartu  ondoren  arkumea  izan  aurretik 

pasatzen duen bost hilabeteko epea

∘ “Aharikin  umetu o  esponjea  jarri  ta  gero  artifizialez,  inseminazio  

ondorengoa” (Joxe Mari Asurmendi).

∘ “Bildotsa zan ta Saletxetik gora hor belar handi bat zeon, ta apartatzen  

tzien ernarik barrua eta bildotsak kanpon eote zien” (Gabino Mujika).

• Umalez: 

∘ “Parton jarrita” (Kontxi Larrea).

• Antzu: esne aldia izan ondoren ardiaren atseden epea.

• Esne-ardia: esne dezente ematen duen ardia.

• Esne-lehorra: arkumea izan arren, esnerik ez duen edo gutxi duen ardia.

ArdiArdia-a-arkumearkumearen arteko konfiantzaren araberaaren arteko konfiantzaren arabera

• Ume mattea: ardi batek  arkumeak gustura hartzen dituenean.

• Gaitzetsia238: ardi batek arkumerik hartzen ez duenean. Arazo hau gertatzen da 

batez ere, ardiak bikiak edo hirukiak izaten dituenean.

∘ “ze bat hemen baldin badau eta bestea han amak ez ditu ezautzen eta  

galdu  ettentzako  eta  esnea  ematei  utzi  etten  die,  gaitxitxi” (Fermin 

Arrieta). 

238 Gaitxitxia,Gaitxetxia, Gaitzetxia. Artzain bakoitzak tankera desberdina ematen dio izen hau ahoskatzerakoan
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∘ “Ardi ona bada zortzi hamar bat kilo arte bik hartzen ditu. Oain ama txar  

xamarra bada laundu ein behar izaten zako Jaitsi ein behar, jatsi partez  

ba  heldu  lepotik  eta  arkumai  eran  erain,  bestela  gaitxitxi”  (Pablo 

Berasategi).

Salmenta eta produkzioaren araberaSalmenta eta produkzioaren arabera

• Ardi onak: 

∘ Ardi ona litro bat esne eunero daukenai (Pablo Berasategi). 

• Aukerak:  saltzerakoan erraz  erosten direnak,  artaldeko onenak “aukeratuak” 

izaten direnak.

• Errauzak: norbaitek aukeraketa egin ondoren atzera bota dituen ardiak

∘ “Ardik harek saldu zittun  aukerak ta gero nik hartu nion  txabolea eta 

frantsesak atzea utzi zittuenak, errauz geau zikonak, eztakit 40 eo zenbat  

zien” (Andres Zufiria).

Gobernuaren araberaGobernuaren arabera

• Malgobernatutako ardiak: gutxi zainduta dauden ardiak 

∘ “Malgobiernon eondakok  eta  flakoai  eiten  tzate  kapazta  gehio  gizenai  

baño” (Bitoriano eta Gabino Mujika).

• Belarrondoak garbitutakoa: “Ondo zaindutako ardia”. (Patxi Katarain).

4.3.2. Erabiltzen diren izen bereziak4.3.2. Erabiltzen diren izen bereziak

Lorentxa  Etxezarreta,  Lanbitako  artzainak,  dio  ardiak  “arimea  apartauta” 

pertsonak bezalakoxeak direla.  Artzainak ardiari ematen dion tratua ikusita, ez 

dugu dudan jartzen horrelako baieztapena egia izan daitekeenik. Adibideetako 

bat artzainek ardiak izendatzeko erabiltzen dituzten izenetan egon daiteke.

Ardiaren pertsonalizazioa erabat humanizatua dela sinesgarria da ezaugarrien 

edo egoeraren arabera, izen bereziak, propioak ematen dielako, artalde barruko 

hainbat ardiri. 
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Artzainek  komentatzen  dutenaren  arabera,  oraindik  ohitura  hau  batzuetan 

mantentzen bada ere, aldatzen doan zerbait da:

“Izenak bai, lehen, garai hartan bai danai. Oain ez hainbeste. Gaur e badare ardi 

batzuk, asko izenakin baino garai hartan danak” (Jexux Etxezarreta).

Izena zergatik jartzen zitzaien adierazteko hainbat  argibide ematen dizkigute 

artzainek.  Arrazoi  nagusiena  pertsona  bat  baino  gehiago  ibiltzen  zenean 

artaldearen gobernuan zein ardiz ari ziren elkarri adierazteko beharrezkoa zela. 

“Beharko jarri. Garai hartan gure etxen orain baino ardi gehio zan ordun 700 ardi 

bai  e  danok hortan enpleatzen ginen ta  hiru lau puskan eoten tzien”  (Jexux 

Etxezarreta).

“Lehen hiru anaiek ibiltzen ginenen bai izenez ezagutzen ginuzten” (Xanti Etxezarreta).

“Oain ez tiet jartzen nik lehen bai, lehen kasi gehianak eukitzen tzuen izenen bat, baino  

oain bakarrik nola nailen ba ez tiet jartzen, oain e bakarren bati” (Pablo Berasategi).

“Izenak  zeatik,  bestela  eztaulako  entenditzeik.  Zu  jun  ta  esatezu  ardi hauxe 

markau ta honek hotseiten dio semei ta ardi hau markau do. Ta harek baki zuk ze  

ardi markau  dezun.  Horik  e  personak  bezelaxe”  (Lorentxa Etxezarreta  eta  

Fermin Arrieta).

32. Irudia. Lanbitako ardiak
Lorentxa Etxezarretaren esanetan ardi hauen izena honakoa da: 

Erniautakoa, Adar zurin ume adar txikidune, Arantxaxun ume bat eindakoa, 
Ohalanakin eondako adar txikidune, Kakas muturbeltza

233



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Baina  ardiak  zaintzeko  modua  aldatzen  doanez,  pertsonalizazioa  ez  da  hain 

beharrezkoa.  Egun,  orain  dela  hiru  hamarkadaz  geroztik,  objektibizazioa 

derrigorrez  ezarri  behar  denean,  ohitura  aldaketa  argia  egon  da.  Ustiategi 

gehienek familiarrak izaten jarraitzen badute ere, gehienetan arduradun nagusi 

bat izaten dute, laguntzailearen premia239, teknika berriak ezartzen ari direnetik 

ez da hain beharrezkoa eta izen propioak, batzuetan jartzen badira ere, belarrien 

eransten diren krotaleetako zenbakiek ordezkatu dituzte. 

“Lehenau bai izenak, uain numerotik manejatzen da dana. Numeroak, bai, asko ta  

asko bai, gogon hartzen die. Numerotik ondo kontrolatzen da eta urten urtekok  

segidakoa eukitzen do uain 5 urtekok igual 50.000 eta uain 6 urtekok 40.000 ta  

uain dijotze 667480 ta hola. Eztau danak eamateik baño asko ta asko bai. Gero 

asko  ibiltzen  da  numeroa,  ardie  jaisteko,  kontrolak,  hazie  jartzeko” (Jabier 

Muñoa).

“Gipuzkoan ardi bakoitzek eramaten do bere numerazioa eta zurea dala erregistro  

baten dau” (Luis Angel Oiarbide).

“Kontrola eaman ezkeo eitten den jaiotakoi txapea jarri, numeroa ta apuntatzen  

den amana ta beai ipiñi dionana eta arra eo emea dan eta bat eo bi ein dittun eta  

ze eunetan ein don” (Joxe Mari Asurmendi).

Izena jartzerakoan arrazoi desberdinak aipatzen dituzte artzainek. Normalean ez 

da  aurrez  pentsatutako  izena  baizik  eta  “gehienak  motibo  bat  zuen  zuen  izena 

eramateko” Sabino Asurmendik esaten duenez. 

Motibo hauek aztertzerakoan, esan daiteke,  ardiari  gehienetan ez zaiola izena 

arkumetan  jartzen  baizik  eta  dituzten  ezaugarriek  edo  ohiturek  zer  ikusia 

badutela: 

239 Artzainek aipatu izan dute beste aldaketa bat laguntzailearena dela; lehen morroia behar bazen laguntzaile 
gisa, gaur egun hainbeste dokumentu eta erregistro bete behar dituztenez, tekniko administratzaile baten 
beharra askotan sentitzen omen dute.
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“Gure  ardi guztitan etxen don zaharrena Diretorea hotseiten diou. Ipini gendun  

izen hori  ardi hori,  txakurrei katea erantsita nola seitzen don norbere atzen, ba  

igual igual seitzen tzien beste ardik; kamiona kargatzen aldiko kuadrilakoa hemen 

hogei behar duela 20, hemen hamasei behar due ba 16 eta hura eamaten gendun  

txintarrie  erantsita  danak  hari  segituz  juten  tzien  ta  hareatik  dauke  harexek  

Diretore izena, motibo horretxekatio dauke Diretorea” (Pablo Berasategi). 

“Bakillea: adarrak ebaita zeuzken eta beti askapetik eta ihesi juten tzan. Beste izen  

batzuk ba Biaia, Beltxa, Kanpokoa, Titi bakarra...  (Serafina Larrea).

“Batzuegai Moja esaten diet, habittun badie mutur txuri-txuri batzuk eta mojak  

ematen due” (Joxe Albizu).

“Saltos  hotseiten  diou,  salto  eitten  do  jaisteakon  ta;  bbeste  bat  badau  txikie  

azkonarra itxurakin ta Trikue esaten diou” (Murgialdai Baserrian).

“Ipurtokerra esaten tzana bagendun” (Bitoriano Mujika).

Artalde desberdinetan bada ere, ohituren arabera, gehien errepikatzen den izena 

Lapurre dela  esan  daiteke.  Gehienetan,  gainera,  horrelako  izena  daramaten 

ardiek, behar ez den zelaietan bazkatzen dutelako izaten da, askotan alanbre edo 

hesi azpitik pasata.

Izena jartzerakoan, non jaio izanak ere badu garrantzia. Askotan ardiak zelai edo 

leku zehatz baten izena hartzen du, edo nondik ekarrita dagoen ere adierazteko 

baliogarria izaten da:

“Nunbaiten  etten  baldin  bo  umea  ba  hango  izena  jartzen  diou  askotan.  Hola  

Errekatxo deu guk bat han jaio zalako”; Arantxaxu dau beste bat arkumea hautza 

eramandako baten razatik datorrelako”(Lorentxa Etxezarreta).

“Eikolan da ardi bat zelai hartan jaiotakoa dalako” (Uztaran baserrikoak).

Beste batzuetan, amaren identifikazioa ere egin daiteke ardiaren izena entzunez 

gero, nolabaiteko erlazio genealogikoa ezarriz: 
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“Burutxurin  arkaztea,  Bixkootxen  mutur  beltza,  Kanpanan umea,  Petran  ume 

txurikea,  Aston  arkaztea,  Ardi Handin  umea,  Belak  begie  etatakon  arkaztea  (

Lorentxa Etxezarreta).

Batzuetan  ardi multzoak  ere  identifikatzen  dira  artzainaren  izena  emanez. 

Adibidez Lorentxa Etxezarretak eta Fermin Arrietak aspaldiko ardi batzuei buruz 

hitz egiten ari zirenean, ezagutarazteko horrela adierazi zituzten: “Martin ardik 

izango zitun harek”.

Ezaugarri  hauek  ardiei  buruzko  informazioa  ere  eman  dezake  eta  hori  da 

arrazoietako bat artzainak askotan ardiaren izena mantendu ahal izateko, azken 

finean, ardien identitate independentearen adierazle baitira. 

Horrez  gain  ezaugarriak  kontutan  izaten  ez  direnean,  sinbolismoa  ere  ikus 

daiteke horrelako identifikazioetan,  artzainak izen propioa berak duen irudian 

oinarritzen duelako eta ez hainbeste errealitate batean.

Gaur  egun  izena,  kasu  batzuetan  mantentzen  bada  ere,  ez  da  ohizkoa, 

identifikazioa  jaiotza  momentutik  zenbaki  bidez  egiten  delako.  Dena  dela 

oraindik  ere  artzain batzuek,  ardi guztiak  ez  badira  ere,  izenen bidez  batzuk 

ezagutzen dituzte, beharrak horrela eraginda.

33. Irudia. Zenbakia krotalean duen ardia
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4.4. 4.4. ArdiArdien etsaiaken etsaiak
Artzainak erraz identifikatzen ditu bi motako kalteak  ardiarekiko. Alde batetik 

gaitzak-gaixotasunak  eta  bestetik  abere  harrapariak.  Batak  eta  besteak  ere, 

aldatzen  joan  dira  artzaintzaren  historian  zehar,  aldatzen  joan  den  bezalaxe 

artzainaren  funtzioa  bi  kasu  hauek  konpondu  ahal  izateko.  Artzainarentzat 

kaltegarriak  izan  dira  biak  eta  kezka  sortzaileak.  Artzainak,  eurak  emandako 

garrantzia nahi izan dut islatu lerro hauetan.

4.4.1. Gaitzak-Gaixotasunak4.4.1. Gaitzak-Gaixotasunak240240

Lerro hauetan ez dut albaitari tratatu bat argitaratu nahi baizik eta  artzainek 

duten kezketako bat zuenganatu.  Helburu honekin,  zati  honetan banan-banan 

artzainei entzundako  ardien gaitzen berri emango dugu,  artzain zaharrenetatik 

hasita.  Izan  ere,  gaitzak-gaixotasunak  aldatu  egin  direla  esan  daiteke. 

Saneamendu kanpainei esker, batzuk desagertu edo murriztu egin dira eta beste 

batzuk, “gaitz-berri”tzat dauzkatenak, sortzen ari dira. 

Gaitz-gaixotasunei  dagokienez  hemen  argitaratuko  ditugunak,  ez  dira  izango 

denak, ezta ofizialak ere; ez dira zientifikoak baizik eta  artzainekin elkarrizketa 

mantendu  ondoren  euren  esperientziatik  hartuta  izendatu  eta  deskribatu 

dituztenak,  jakinez  hauek  askotan  ez  direla  izango  zientziaz  jantzitako 

deskribapenak baizik eta bizipenak. Orain arte bezalaxe  artzainari eman diogu 

hitza, eta gaitzez gain erremedio asko ere hor daude. Batzuetan ez dira egokienak 

izango, baina artzaintzaren kultura aberatsaren erakusle direla esan daiteke. 

240 Juan de Arin Dorronsorok 1955 eta 1956ko Anuario de Eusko Folkloren argitaratu zituen hainbat gaitzen 
izenak  “Notas  acerca  del  pastoreo  tradicional  en  Ataun”   (104-121;  86-99orrialdetan)  izenburu  pean. 
Bibliografian azaltzen dira  liburu hauek. 
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Artzainak askotan albaitero funtzioa zuela argi utzi izan digu. Arrazoi nagusia, 

ardiak  arazoren bat edukiz gero,  askoz ere errentagarritagoa da hiltzen uztea 

albaitariak kobratzen duena ordaintzea baino. 

“Beterinarioa? ume ette txarren bat zan garaien eo, beste gañeatikoik ez. Baño 

sekula ume ette garaien e  ez  non ekarri.  Umek e gaizki  eo ondo eo akabatzen  

bazan utzi ta...Diruik etzeon hortako”(Andres Asurmendi).

“Albatarii  deitzea?  Bakizu  kobrau  behar  dizula  5000  pzta  etortzeagatik,  beste  

indizion bat sartuko dio beste 2.000 3.000 pzta ordun ardik balio dona jun da. 

Ardi batentzako  hotseingo  diozu  ardie  oso  oso  ona  bada  (hiru  izarretako  

horitakoa), zesarea bat edo... baño normalen hobea da ardie bea galtzea albaitarii  

hotseitea baño. Baño normalen ez ta holako problemaik sortzen oso tarteka umea  

oso ondo eta errez etten do  ardi klase honek.  Arkumek saltzen dituzunen etorri  

behar tzatzu paper batzuk firmatzea. Albaitarik esplotazio baten eztauke zentzuik  

produktok saltzeko ez baldin bada” (Santi Etxezarreta-Idoia Lasa).

Hirurogeigarren,  hirurogeita  hamargarren  hamarkada  arte,  eta  kasu  askotan 

gaur egun ere, albaitariaren funtzio nagusia burokraziarekin erlazionatutakoa da, 

artzainak  berak  betetzen  du  albaitari  funtzioa  ardien  gaixotasunak  tarte 

daudenean. 

Herriko  perratzaileak  ere  batzuetan  albaitari  funtzioak  betetzen  zituela 

badakigu.

“Ordun  Ramon  herrerok241 ardii  indizio  jarri,  penizilina,  ta  sendau  ein  tzan.  

Indiziok jartzen e ez genekiun ordun ta” (Bitoriano Mujika).

Hau ez  da  harritzekoa  perratzailea  edo  ferratzaileak  XVI.  mende arte  “maisu 

albeitarrak”  izan  ziren,  zamako  eta  tiroko  abereen  sendaketak  eta  ferraketak 

eginez.  Ondoren,  perratzaileak  bi  lanbideetan  bereiztu  ziren:  perratzailea  eta 

albaitaritza.  Hasieran  lotuta  baziren  ere,  poliki-poliki  XVII.  mendetik  aurrera 

241 Perratzaileek sarri-sarri bete izan dute albaitari funtzioa Euskal-Herrian. Neure aita, Tomas Elorza, Segurako 
perratzailea, askotan ikusi nuen hainbat animali sendatzen.
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bereizten  joan  ziren  bi  gremio  desberdin  sortuz.  Baina  herri  askotan 

perratzaileak mendekotasun bat izan du albaiteriarekiko eta  Zegamako Roman 

Ormazabal, perratzaileak dioenez:

“Zegaman Iguala deitzen zitzaion inpuesto bat kobratze zuten albaiterok, baino  

hoien mayordomo bezala edo kobrantza hori egiten perratzailea ibiltze zen. Ni neu 

ere, lan hori eindakoa naiz. Diru hori albaiterontzat zan eta gero baserrin urte  

guztiko  animalin  gaixotasun  edo  bazeren  ez  zon  kobratzen,  diru  horrekin  

albaiterok asistentzi dohanik zuen egin behar. Eta ez pentza komisiorik kobratzen  

gendunik, ez, horrez gain Asteazken Santu eunen arkumea eamaten ginon dirukin 

batera osteun santun jateko”. 

Perratzaileak ferratu eta lana ondo bukatzeko behar ziren kura txikiak egiten 

zituen; albaiteroak zainketa handiagoak eta ebakuntzen lanak burutzen zituen 

eta batez ere Administrazioak eskatzen zituen burokrazia paperak osatzeko balio 

izaten zuen.

“Beterinariona juten giñen gia atatzeko.  Gia ata behar bazendun. Gia esaten da 

ba,  ardik zenbait damartzun ta noa jun beazun ta horik danak, gia eaman ein  

behar  izaten  dezu.  Permisoa  bezelakoa  da  (Dominika  Arrizabalaga-Pili 

Etxeberria alaba).242

Gida gaur egun ere beharrezkoa da ardiak kamioetan batetik bestera eraman ahal 

izateko, baimen gisa hartu behar da eta batzuetan artzainek dioenez ez dago argi 

nondik  nora  mugitu  behar  dituzten  euren pausuak  Administrazioak  oztopoak 

besterik ez dituelako jartzen:

“Gia,  ardikin  kamionen  juteko  re  behar  izatezu  eta  hori  Cámara  Agrarian243 

eskatzen  dezu.  Lehengo  urte  arte  giak  e  danak  ondo  balio  izan  due.  Igaz  

telefonotik eun baten matederin hil tzien lekutik hotsein ta, arkumak ez genutzela  

242 Oltzeko txabola batean  egoten ziren udan. 1975. urte arte mantendu zituzten ardiak
243 Camara Agrariak 2005. urtez geroztik desagertu dira eta eskualde desberdinetan dauden Foru Aldundiko 

Nekazal  bulegoek  ordezkatu  dituzte.  Goierriko  Nekazal  Bulegoak  Ordizian  du  egoitza  eta  bertako  Itziar 
langileak dionez, Cámara Agrariak betetzen zituen funtzio berdinak betetzen dituzte orain.
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kondiziotan hil  da Gipuzkoako giak Bizkaiako etzola balio244.  Nei  ordu arte  lau  

probintzitako balio zola giak esan dia ta. Ba ez, ez eztola balio ta sekulako genio  

txarren etorri zikun. Ta esan nion ba bettu hemen telefonoa cámara agrariako bai  

ta hotsein zeuk, ta handik esan tzien bueno ba hori danen balio zola, baño geo  

herak terko  jarri  zien Bilbaotik  eta  uaiñ eiñ  beharra  izaten deu Bizkain  atera  

behar  izaten  deu  gia  arkumantzako,  arkumak han hiltzeko  ta  ardikin  Bizkaia 

juteko  Cámara  Agrarian  atera  behar  izaten  deu gia  Gipuzkoatik  Bizkaira  nola  

goatzen.  Gauza  guztik  aldauta,  datorren  urten  ez  takiu  nola”. (Lorentxa 

Etxezarreta).

Burokrazia ez ezik, azken urte hauetako aurrerapenak tarteko, albaitari funtzio 

berriak hartzen ari  da  batez ere,  intseminazio kanpainekin erlazionatutakoak, 

ekografiak  egitera  etortzen  direlako  artegietara.  Horrela  adierazi  digute 

behintzat Maxkarra artegian, Gosategi baserrian edo Albertxo baserrian besteak 

beste.  Artzainak, beraz, garaian garaikoak aplikatuz prebentzio sistema batean 

aurreikusten du artaldea, hobekuntza genetikoaren eskaeretan oinarrituz.

Gaur egungo  artzainak deskribatu duten albaiteroaren beste  funtzioetako bat, 

berriro  ere,  gaur egungo egoerari  erantzuna eman nahian,  ardien osasunaren 

promozioan datza. Horrela  Gosategi baserrikoak adibidez,  artalde txikia izanez, 

albaiteroarengan  aholkularitza bilatu izan dute,  ardiak era egokian elikatu ahal 

izateko.

Albaitariaren inguruan istorioak ere landu izan dira eta horietako bat zientzia era 

sinesmenak nahasten dituena:

“Behin esan tzien beterinariok beste Santu guzikin ondo etortzen neok baino San 

Antonio horrekin ez neok ondo konpontzen. Ganadue akabatzen bada beterinarion  

kulpa  izaten  dek  eta  ondo  ateratzen  bada  San  Antonioi  esker”  (Florentino 

Goiburu).

244 Hitz egiten ari dena Lorentxa Etxezarreta da eta oraingoz, Partzuergotik Bizkaira udan joaten den artzain 
bakarra da. Bizkaia eta Gipuzkoa arteko arazo administratiboak komentatzen ari da.
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Gaitzak gaitz, ardiak sendatzen lan handirik ez dute behin ere izan albaitariek245.

“Sekula ez bueno, gutxi behintzet, beterinarioa” (Bitoriano eta Gabino Mujika).

“Beterinaroi  hotsein?  Garai  baten  sekula  ez  mendin  ta  hola,  gu  izaten  ginen 

beterinario” (Joxe Albizu).

“Bai  derriorra  ba  a  erabiltzen  deu  beterinarioa,  baino  oso  derriorra”  (Pablo 

Berasategi).

Baina historia eta istorioak begiratuz, orokorrean esan daiteke artzaina izan dela 

norberaren  artaldearen  albaiteroa  eta  horregatik   gaitzak  eta  gaixotasunaren 

ezagutza du eta erremedioak jarri ahal izateko gaitasuna ere bai. Hemen ez daude 

gaitz  guztiak  adierazita,  baizik  eta  artzainek  aipatu  dituztenak,  eurek,  arazo 

bezala bizi izan dituztelako.

KarengaitzKarengaitzaa246246

"Karengaitzek eiten dona: umea galdu eraiten dio  ardii,  ta galtzen danen karena  

hazi eiten tzaio barrun, hil arte. Hamalau ardi galdu zikun urte baten” (Bitoriano 

Mujika).

AidebeltzAidebeltzaa247247

Izena omen datorkio gaitz hau hartzen zuen  ardia beltz jartzen zelako,  usain 

txarra izanez eta segituan hil egiten omen zen.

“Geldi geldi eoten die  ardik eta tapa eroitzen die.  Beiz, holaxe jartzen die  ardik  

behera beida ta jan e eztue eiten ta azkenen azkenen plasta eroitzen die” (Gabino 

Mujika). 

Min horiMin horiaa248248

“Gibelekoa da. Ardik bueltaka hasten die. Bai urdin urdin jartzen tzite, eta itxutu 

eiten  die  ardik.  Nei  atte  zanak  esan  tzien  hartu  ahuan  azukarra  ta  bota,  ta  

gozokin pasau eiten zitzen” (Bitoriano eta Gabino Mujika).

245 Hemen “beterinario” esaten dute gehienek
246 Karenak arkumea bildu egiten du eta ardiak ez du umaldia aurreratzeko modurik
247 Bakteriak eragindako karbunkoa
248 Artzainek “miñoria” ahoskatzen dute. 
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“Min horie  ardin behera beida jarri belarrik hazita bezela ta horri esaten tzien  

miñorie ta ordun etten ginen batek eutsi  ardiri lepotik ta surtako ahutze bota  

bizkarren ta hartu hola narruri bizkar hezurreko narruri tire horraztea bezala 

hala pasatzen zitzen” (Joxe Albizu).

OdolhaizeOdolhaizeaa

“Haizen hotsakin da hori.  Ito  eiteitu odol  haize horrek.  Odola eta ezkeo pasau 

eiten zitzaien hori. Hortako belarriko zañe ebai izaten gendun ta. Behin belarriko  

zañe moztu ta ezin behar bezela odolik etaa, eta azkenen asmau non begi zañe  

ebaitzen nien ta.  Bai ta nik hori asmau non. Nik beterinarioi e esan izan nion  

etzuen aitu nahi izaten. Baño oso gauza erreza da.” (Bitoriano Mujika) 

“Bat izaten da odolana hala jartzen die aj aj aj aj! Arnaska baten ta itto eitten die  

ta  ordun  etten  zaie  belarrin  hontan,  edozein  belarritan  ipini  makilea  ta  hola  

bueltau ta kutxilokin ebai erdin zaine daon lekun ta odola botatzen due ta odola  

kantidaden botata ta pasatzen zaie. Ta beste batzuk izaten due, izaten tzittuen  

itxutu eiten tzien ardik begik zuri zuri ein ta ikusten etzala gelditu, normalen ardi  

zaharrak gaztek ez behintzen ta ordun etten ginen kutxiloa belarrin moztu ta geo  

begi  etteko  zuri  zuritasun  hoi  kentzeko  hemen  txulouna  izaten  do  ardik  begi  

ondon beheraxego ta hura kutxilokin ebai zain hua ta handik odola botatzen due  

ta  begik  bi  eo  hirugarren  euneako hasten  die  zuritzen  lehengo  moun jartzen” 

(Joxe Albizu). 

Katu gaitzKatu gaitzaa

“Hori  izaten  da  begitan  hola  malko  batzuk  eta  izaten  die,  ta  hori  ez  tue  

sendatzen” (Xanti Katarain).

BaskilaBaskila

Gaitzen artean  artzainek gehienetan aipatu izan duten bat hau izan da.  Hona 

hemen egindako adierazpenak:

“Hori soro ondotan ta eoten dan belarren bat jan ta. Hestek enbenenau, belarren  

batek (Bitoriano Mujika).
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“Hori generalen udaberrin. Udaberriko janak eraiten do hori. Belarrak e indarra  

ta soro belarra txarrena, arta ondoko hura. Gauen etzandako eran geatzen zien  

ezin  jaikita.  Ardi mordoa  akau  zien  bi  hiru  urtetan.” (Andres  Asurmendi. 

“Sakona”)

“Estomagotik sortzen zaion zerbait, hemen normala da, hemen eta leku askotan 

hori normalen esaten diña Aldaketa nabarmenak barrun eon eta kanpoa irtetzen 

danen ordun atakatzen do. Jana, indar handiko jana baldinba dauke, hautse eta  

ximaurra  botatako  zelai  bat,  berde  berde,  fuerte  fuerte  eoten  den  zelai  hura,  

gehiegizkoa ez ten ona” (Joxe Mari Asurmendi).

“Baskila ezautu det. Buruko atakea eman ta seko geatzen die”  (Andres Zufiria, 

“Attagoiti”).

Gaur egun gaitz honen aurka urtero ardiei txertoa jartzen zaie: 

“Bakunak baskileena behintzet oain hemendik bajatzen naizenen249 seittun ipiniko  

diet, oain umek ein aurretik  baskillen bakuna hori eman ezkeo ia umek ta dana 

bakunauta irtetzen die eta lehen arkuma asko galtzen tzan jartzen tzien holaxe 

atakea eman da ta ia ze hori hasi zanetik arkumea re askoz e gutxigo galtzen da.  

Adelantok badare”  (Pablo Berasategi)

“Udaizkenen ematen diou  baskillentzako txertok ematen diou  baskilleik harrapau 

eztezan. Zeatik mendin udazkenen irtetzen do hola belar luxe batek eta esaten die  

askie,  eta  mandabelarrak  eta  akau  igual  etten  die  deskuidatzen  bazea.  Paralisie  

bezela harrapatzen due” (Serafina Larrea).

“Sarnan kontrako tratamentue eo  baskilan kontrakoa, tratamentu asko dare urten 

halako fetxatan eman behar tzaienak” (Santi Etxezarreta).

249 Elkarrizketa Allarteko txabolan egin zen 2004ko abuztuaren bukaeran.
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NafarreriNafarreriaa

Arazo larria  suertatua izan zen  nafarreriko gaitza.  Dokumentatua dagoenez250, 

Partzuergoak,  1926ko irailean bertako lurretan zeuden abere guztiak aterarazi 

zituen, gaitza zabaltzeko arriskua zegoelako. Artzainen ustez, hau batetik bestera 

ibiltzen ziren tratanteek, kanpotik ekartzen zuten gaitza zen:  

“Naparrerie,  tratante  horik  hor  kanpoko  feritatik  ganadue  askotan  ekartzen  

tzuen. Artamalastei ta  hor bazien  Segura alden Telleria.  Hak eta jendek Kejak  

ematen  tzittun  baño  behin  ekarri  ezkeo  etorrita  eoten  tzan  da,  ni  Mutillon  

Ugalden negun udaberri aldea jun da inoiz geatzen nintzen, urte batzutan eon  

nitzen ta ni han neola ekarri zuen gaitz hori nunbatteti, ekarri eo han azaldu zan 

behintzet.  Leku  askotan  jana  euki  ta  juteko  bildurrez  kontajiatzeko  bildur  

horrekin, oso gizki ibili giñen. 25-26 urte eukiko nittun, exato esateko ez nau baño.  

Nik  txiki  hok  jaio  baño  lehen.  Gure  atte  amai  e  aitzen  nien  eukie (Kandido 

Aizpeolea eta Karmen Oiarbide).

Arazo  larria  kontsideratzen  zuten  eta  sintomak  oso  ongi  deskribatu  izan 

dituzte artzainek:

“Txarra da  ardi denak antzutzen die, askazala eroitzen tzaie txerrii  erretzekon  

eroitzen zaion bezela hankatatik ezinen eroi etten die.  Ardik akau etten die gero  

asko. Barrun pulmoian gelditzen tzate mantxea. Hori uain eliminauta dau. Uain 

ganadue  lehengo  alden  ondo  kontrolauta  dau,  bakunakin,  papillak,  heren  

tratamentuk,  analisau  etten  die  ta” (Fermin  Arrieta  eta  Lorentxa 

Etxezarreta).

Benetako arazoa kutsakortasunean zegoen, behin  artalde batera sartzen bazen 

artalde osoa arriskuan jartzen zelako. Ez hori  bakarrik inguruko  artaldeek ere 

arazo berbera izan zezaketen, orduan bazka kanpoan bakarrik zegoelako eta jan 

nahi bazuten ez zegoen ardiak estabulatuta izateko modurik:

250 Segurako Udaletxeko Partzuergoko artxiboan A.  Sekzioan 4.  Negoziatuan,  1926ko irailaren 10eko bandoa 
dago, Partzuergoan dagoen arazoen berri emanez.
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“Naparrerie re baten pasauta nau. Hura txarra da. Abisau nion beterinariori ta  

beterinariok  esan  tzien  baietz,  Naparrerie  zala  baino  etzijola  abisatzea  bestan  

batek eukiko zola han ixilik ta nik e kare bizie jartzeko esan tzien ta parte ematen 

ba zon neola eon beharren berrogei bat eunen erten be ta ikusten tzola berrogei  

eunen irten be ezin tzeikela ganaduik eon eta ahal nona ibitatzeko ta ibilteko.  

Baino nik inguruko danai abisau ein nien ta jendea oso ondo portau zan. Erentako  

zeukena ere een etxe ingurua arrimau be neure etxe bueltan inoa irten be ibilteko  

eman ein tzian dana. Ez gendun pentsuik ematen oain bezela. Febreron ai zien 15-

20 arkume eunen jaiotzen 110 arkuma enterreu nitun nik 10 eunen. Behin 10 eun 

pasau zanetik granoik e etzan gehio hil,  baino 110 arkuma han enterrau nitun  

batzan. Gorra izan tzan (Pablo Berasategi).

Florentino Goiburuk berak kontatu zuen bere  artzain lagun bat bere  txabolara 

etortzen  zela  askotan  eta  beldurrez  bere  ardiekin  nahastu  eta  kutsatuko 

zirelakoan, oso kutsakorra omen zelako, baina inoiz ez omen zen ezer pasatu.  

Urbian ez kutsatzeko arrazoiak ere bilatu zituen eta honela dio: 

“Orduko zaharrak esaten tzuen naparrerik etzola indarrik karehaitze daun lekun 

eta Urbin nola karehaitz asko dan” (Florentino Goiburu).

Dena dela,  artzaina albaiteroaren funtzioak betetzen zituenaren demostrazioa, 

horrelako  gaitz  latzen  aurrean  hainbat  soluzio  bilatzean  datza.  Hauek 

aspaldikoak izanik, artzain askok argi eta garbi dituzte euren memorian: 

“Guk naparreria behiñe ez teu izan e baño,  hemen sartu zan baserri gehienen  

sartu zan, gurea etzan sartu. Guk eiten gendun, hemen aparkalekue daun hortan  

elektrokimika  eon  tzan  han  sosa  kaustika eiten  zuen  ta  gero  erreka  botatzen  

tzuen. Lejia eukitzen do harek. Ta guk han pasatzen giñuzen, ta behin e etzuen  

harrapau.  Kontramaisui esan nion lejia botatzen tzuenen abisatzeko, hor  ardik  

pasau nitun errekan bota zuenen pasau nitun ta. Etzittun erretzen. Keba. Hankak  

baño herak ondo, ta etzuen harrapau” (Bitoriano ta Gabino Mujika).
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Digestioko arazoDigestioko arazoakak

Horrelako gaitzak elikagai batzuek probokatzen dituztela diote eta hona hemen 

adibide bat:

“Artoa  ume ein  berritan  peligrosoa  da  e,  beroa  nola  dan  orritokin251 geratzen 

tzate”. (Bitoriano Mujika)

Honen ondoren arriskua egoten da gogortu egiten delako zati hori, mindu eta 

ardiak ezin du bere elikadura ongi burutu.

Gibeleko ZapoGibeleko Zapoakak

Ardiai  eiten ziten zapok barrun gibelen ta bitxo txiki batzuk,  bizi  bizik tie e hak  

akabatzeko  ordun  ematen  giñon  pastilla  batzuk,  ampolla  gorri  batzuk  badurrik  

eman behar ziten. Begin beituta re ezaun izaten tzuen batzuk, begie tristego eukitzen  

tzuen.  Eta hak akabatzen tzienen ardik irabazi eiten zuen, gizendu eiten zien. Gero  

jarri zan indizioa. Baño peligrosok zien. Zainen sartzen baziendun orratza, likido hori  

pasatzen  bazitzaion  momentun  akabatzen  tzan  ardie,  momentun.  Horik  ibiltzen  

tzien  baño  uaiñ  hainbeste  belarritako  ta  istori  etzan  ordun”  (Dominika 

Arrizabalaga).

Gaur egun txertoen bidez kontrolatuta eta galarazita dago:

“Udaberrin ematen dieu papillea desparatitatzeko,sapo ta gibeleako ta daneako  

balio don hori (Pablo Berasategi).

“Txertok ematen diou gibelandako, pulmoiandako danak garbitzeko” (Joxe Mari 

Asurmendi).

SarnaSarna252252

Gaitz hau da,  herrena eta  errapeko minekin batera,  gehien aipatu dena  artzainen 

artean,  dudarik  gabe.  Ez  alferrik,  Gipuzkoako  Foru  Aldundiko  Nekazaritza  eta 

Ingurugiro Departamentuak 1996ko apirilaren 26ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

bainu antiparasitarioei buruzko apirilaren 16ko 34/196 Foru Dekretua argitaratu zuen.

251 Orritokia: urdailaren zati ba da
252 “Hazteri” izango litzateke bere izena euskaraz baina artzainek ezagutu egiten ere ez dutenez hitz hau eurek 

erabiltzen duten “sarna” erabili dut.

246



4. ARDIA: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide ekonomikoa

Gipuzkoako  Foru  Aldundiko  Abeltzaintza  Zerbitzuaren  asmo  nagusia,  ardi-

azienden  bilgune  diren  larre-tokietan,  ardi-azienda  guztiei  sarnaren  aurkako 

tratamendua,  denbora epe  laburrean ematea da,  honela eginez gero emaitzak 

hobeak direla uste delako.

Gipuzkoako  Foru  Aldundiak  hainbat  dutxa  tresna  erosi  eta  herrialdeko 

eskualdetan  banatu  ditu  artzainek  erabil  ditzaten.  Makina  hauen titularitatea 

Lurgintza Kooperatibak du. Dutxa tresna hauek, erabilpen zuzena izan dezaten 

eta egoera onean egon daitezen, bakoitzak bere arduraduna du eta bera izango da 

ardi-azienden dutxa emailea kanpaina ofiziala egiterakoan.253

34. Irudia. Sarnaren aurkako dutxa

253 Ingurukoak Pako Muñoak egiten ditu eta berak erraztu digu informazioa hau, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Abelzaintza Zerbitzuak emandakoarekin batera.
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Ardi-aziendei  kanpaina  ofizialaren  bidez,  urteroko  tratamendu  antisarnikoa 

emateko, hainbat "dutxa puntu" izendatu dira. Pasatzeko leku ofizialak:

- Segurako Ondarre

- Zeraingo Basazabal

- Otzaurteko Mangadea dagoen lekua

- Urbian Arbelar azpian (sobratutako ura aprobetxatuz)

- Apota – Araia bitartean “Nandi” – Irumugata doan pistaren ondoan

- Atxurbi - Idiazabalgo herri terrenoan. Mangaden kontra 

- Duru254 

Dutxa puntuak izendatzerakoan, hainbat gauza eduki dituzte kontuan: makina 

eta eskorta jartzeko lautadatxoa egotea, ura bertan edo gertu izatea, bide egokia, 

eta  gutxienekoz  500  bat  ardi elkartzea  dutxa  puntuan  (azken  hau  batzuetan 

ezinezkoa da arrazoi  ezberdinengatik,  horietan,  errealitateak agintzen duenez 

gero,  tokiko  ahalmenari  lotu gatzaizkio).  Kanpaina  ofizialean animaliak dutxa 

puntura eramatea artzainaren ardura da. Dutxa emaileak egun batzuk lehenago 

tratamendua  emango  dien  eguna  jakinarazten  die,  beti  eguraldi  lehorraren 

baldintzapean, izan ere, derrigorrezkoa da euririk ez egitea botika animaliaren ile 

eta  larruari  itsats  dadin.  Iazko  kanpainan  erabili  ziren  produktuak  Blotic  eta 

Neocidol izan ziren. 

Artalderen batek sarnarik balu, 21 egunetara bigarren tratamendua emango zaio. 

Lehenengo tratamendua produktu batekin eman bazaio bigarrena bestearekin. 

Bainu emailearen ardura da arestian idatzitako gauza hauek guztiak  artzainari 

jakinaraztea.

Sarna zer den eta honen eragina deskribatzen du  Fermin Arrietak, zera esaten 

duenean: 

254 Partzuergoko partean txabola ez badauka ere, Joxe Larrea zegamarrak bertan pasatzen ditu urtero.
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“Sarnea da pestea!! Oso oso txarra azka eraiten dio ardii. Ta ordun azkurea etorri  

ta hortzakin urrau eiten die. Norberantzako eztauke kontajioik. Ardik bata bestei.  

Eta beekaxa sekula pasau ez, garbitzen ez padezu segi ta segi. Eta gañea ikullun 

behin gelditzen bazatzu zorri txiki bat, zorri bat omen da, kitto” (Fermin Arrieta).

Dirudienez, inguru honetan ez da betidanik egon den gaitza baizik eta orain dela 

urte  batzuk  azaldutakoa.  Horrela  diote,  behintzat,  artzain zaharrenek,  gazte 

denboran ez zutelako horrelakorik:

“30en  bat  urte  izango  die  sarnea  azaldu  zala  ta  hori  azaldu  zanen  gero  ia  

bañatzen da hasi  giñenen ta moztu zan eta  urtetan ez  teu  izan ta iaz (2004) 

azaldu zan.” (Jexux Etxezarreta).

“Lehen garai baten sarnaik etzan ezautu re eiten” (Xanti Katarain).

“Lehen sarnaik eta etzuen izaten, geroztik sortutakoa da” (Florentino Goiburu). 

“Lehen garai  baten  sarnaik etzan ezautu re  eiten.  Behin Donostiko beterinario  

batek  esan  tziun  hori  zala  una  mosca  sin  alas.  Eta  hor  aitu  zan  pintza  txiki  

batekin muestrak eramaten” (Xanti Katarain).

Tratamendu nagusia dutxa antiparasitarioa da:

“Igaz (2004) azaldu zan ta  esan non hemen soluzio  bat  zeok pasatzea hemen 

etzeok builea eta demandea eta alperrik da. Bainu bat, bi eo behar dienak ematea 

bestela etzeok soluzioik” (Jexux Etxezarreta).

“Urriaren erdialdean bizkarroiak berriro kentzen dizkiegu kaparrak eta hazteria.  

Gaitz hauek saihesteko artalde guztia bainatzen dugu berriro. Egun batean jaitsi,  

bainatu eta berriro gora. Jaisten ditugu bainera  Ilarduian dugulako. Hau ez da  

mugikorra.  Ilarduian  artzain  guztientzako  bainera  bat  dago  eta  eguna  denon 

artean adosten dugu” 255(Eli Gorrotxategi).

255 Lan honen egilearena da itzulpena. Hona hemen jatorrizko testua:“a mediados de octubre las desparasitamos otra  
vez por el tema de garrapatas y sarna para evitar esto bañamos todo el rebaño. Las bajamos un día, las bañamos y las  
volvemos a subir. Las bajamos porque la bañera la tenemos en Ilarduya. No es la móvil. En Ilarduya  hay una bañera en  
que todos los pastores de la zona las bañamos. Nos ponemos de acuerdo en el día”. 
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Mendira eraman aurretik obligazioa bada ere,  artzainak ez du obligazio bezala 

bakarrik bizi izaten baizik eta elkarbizitza errazteko bide modua dela adierazten 

du.  Baina  dutxa  egitea  beti  ez  da  nahikoa  artegietan  ere  gera  daitekeelako 

arrastoren bat eta urte horretako etekinak zalantzan jartzen dira,  ezin delako 

artaldea  behar  diren  kondizio  egokietan  mantenu.  Beraz,  artzainak,  batez  ere 

esplotazio  handienetakoak  eta  etorkizuna  artzaintzatik  duenak,  kontrol 

zorrotzak eta tratamendu erantsiak ere egin beharrean egoten da, bai artaldeari 

eta  baita  artegietan  ere  behar  beharrezkoa  da  gaitz  hau  animaliengandik 

urrutiratu ahal izateko. 

“Bai  sanidade aldetik  sarnea bañatzen die,  obligauta  daulako,  baño guretzako  

bañue ezta nahikoa.  Guk  ardik  bañau eta  tokatu zaigu  artaldea sartu ikullun 

udazkenen eta sarna eta guretzako hori da... katastrofikoa. Bañatzen dituzu baño  

bestela re tratamentue jartzen dieu. Guk garanti minimok behar ditugu edo zure 

esku  daudenak  behintzet  kontrolauta  euki  behar  dituzu  esplotazioa  aurrera  

eramateko,  beste gauza bat da azaldu leikela edozein gaitz eta kriston galerea  

baño” (Xanti Etxezarreta).

“Sarnea, geuk ez teu problema haundik izan baino txarra da, ta kentzeko ikuiluk  

ondo  desinfektau  behar  die.  Guk  urtero  desinfektatzen  deu  baino,  sarnea  edo  

arriskua behintzet baukezu” (Uztaran Baserrikoak).

Gipuzkoako  Foru  Aldundiaren  Abeltzaintza  zerbitzuak  aginduta,  sarna duten 

artaldeen  artegiak, garbitu eta desinfektatu egin behar dira,  ardiak tratatu eta 

berriro  artegira sartu baino lehen. Garbiketa eta desinfektaketa lanak  artzainak 

berak egingo ditu motxila bidez eta Sarnakuran edo Neocidol diluitua erabiliko 

du.  Komenigarria  da  artzainak  lan  hauek  egiterakoan  maskarila  aurpegian 

jartzea, soina ondo estalita eramatea eta ondoren dutxatzea. 

Dena dela, dutxa oso eraginkorra bada ere, honek bere ondorioak ere baditu: 

“Problemea den produzio  garaien  azaltzen bazan esnen ematen din;  eta  ardik  
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antzutze hittun o esnea bota behar den botika eitten don eunetan edo bi edo hirun  

eo  zazpin  eunen  eta  kriston  problemea  hori  den.  Negun  azaltzen  dien  bi  

problematako handinak errapetako miñe ta hori” (Joxe Mari Asurmendi).

“Batzuk esaten due dutxak eta atzeau eiten diela kumek hartzeko, etakit nik izan 

leike” (Joxe Larrea)

“Ardik  botika  hortan  pasatzen  dielako  ilea  erre  harie  ustela,  lejiatan  erropea  

erretzan da bezela  harie  erreta.  Hori  izaten da pena bat.  Lehen  artila  galtzak 

fuertek izaten tzien baino oain ibili bai makalagoak eta lehen bezelakok ez tue  

balio” (Anttoni Oiarbide).

Denak ez dira azken iritzi honetakoak:

“Dutxakatik eta kimikakatik errezago puskatzen dala artilea, ta ez tola balio? Ez,  

ez, hori kontue izango da ez ez, ez do balio ez dalako ibiltzen, zeatio alfonbra ta  

moketa dijo gutxitzen” (Luis Angel Oiarbide).

Kontraesanak  kontraesan,  sarnarena  konponbidea  izan  arren  artzainak  duen 

arazo sanitario handienetakoa bezala bizi dute. 

InfekzioInfekzioakak

Infekzioen  berri  ere  sarri  ematen  du  artzainak,  gehienetan  nongo  infekzioak 

ziren arruntenak zehaztu gabe. Gaitza baino gehiago kasu honetan horien kontra 

jartzen ziren erremedioen eta botiken berri eman digute:

“Mihura egosi ta hura edan erain animaliei, infezion kontra ta.  Mermena infezion 

kontrakoka ta katarrontzako” (Karmen Oiarbide).

“Lehenengo indizioa  ardii  emateko,  gue  ardi bat  umea ein  tzon ta gaxo jarri,  ta  

ordun Ramon herrerok indizio jarri, penizilina, ta sendau ein tzan, lehenengo indizio  

ardii jarri zala. Penizilina horik onak tie e oso onak. Infezion kontrako botikak” 

(Bitoriano eta Gabino Mujika).

“Lehen botikaik e ez, penizilinan batzuk hasi zien geo” (Sabino Asurmendi).
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BruzelosiBruzelosiaa

Serafina Larreak deskribatzen du gaitz  hau eta eurentzat izan zituen ondorio 

latzak:

“Bruzelosie, hori odolen eo eukitze emen due  ardik eta gero haren esnekin, nola 

gordiñekin  etten  dezun  gaztaia,  berotube  ba  mikrobio  hak  gaztaia  dijozte  ta  

arriskue daukezu zuk harrapatzeko. “Fiebres malta” da. Eta jaisten ai zeala re bai  

zeatik bere lurriñek mikrobioa dauke. Guk  euki gendun hori bai, ta parte eman  

gendun ta hori edozeñek eukitzen do. Korkoztegi256 etorri zan ta berak segittu zun 

azkene arte. Asten bi aldiz igual etortzen tzan ardii odola ateratzea ta, ardi guztik  

izututa harrapau ezinda, besotako minez, bueno hala etzeon ibiltzeik. Esan tzion  

gue gizonak nahi bazue kendu ardi hok eo bestela paken utzi. Paken etzeon uzteik  

bakizu gaur etzeuken gaxoik eta bihar bazeuken, ta danak kendu zitun. Etxarriko  

tratante batek eaman tzitun danak. Disgustoa bai baño holakok e tokatu etten die  

ta.”

Gaur egun  Aharien  Brucela Ovis gaitza kontrolatu ahal izateko Gipuzkoako Foru 

Aldundiak ere ezarri du dagokion legea. 

“Bruzelosie? Hori orain kontrolauta da, uain e igual bakarren bat”. (Jexux eta 

Juanjo Aranburu).

ListeriaListeria

Bakteria  honen  gordailua  etxe  aberea  izan  daiteke  besteak  beste.  Siloetako 

pentsuaren urtaroko erabilerak abereengan eragina gehitu omen du. Honez gain 

uretan edo lokatzetan ere era autonomoan aurkitu omen daiteke.

“Listeria, listeria dau nunahi, ezta ardik dauken enfermedade bat bestela sortzen 

dana da. Kriston problemea da” (Juanjo Aranburu).

Jakin badakigu 2003.urtean gaztandegi bat itxi egin zela Listeria bakteria azaldu 

zelako bertan. Hiru hilabetez pasa ondoren sanitateko arduradunek irekitzeko 

256 Albaitari baten izena.
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baimena eman zioten. Hau arazo larria bihur daiteke, urteko produkzioaren zati 

handi  bat  gaztarekin lortzen delako eta etekinak geratzeak, animaliekin gastu 

berak izanez, artzaintzaren etorkizuna zalantzan jartzen du.

Eczema facialEczema facial

Inguru honetako artzainek aipatu egin ez badute ere, inguruan ematen ari delako 

kontuan izan da. Jabier Jauregik esaten duenez, mendiko arditan ez da garatzen 

baizik eta kostalde guztian dagoen gaitza da, 600 metrotik behera ibiltzen diren 

ardien  artean.  Dirudienez,  lehorte  handitako  udatan,  belarra  asko  moztuta 

dagoen  lekuetan garatzen  da  batez  ere.  Ardi askok  dute  gaitz  hau  eta  ez  du 

soluziorik,  ezta  tratamendurik  ere.  Sintomen  artean  deskribatu  dituenak 

honakoak dira:  ardiei azala joaten hasten zaie begi ondoetan, sudur mintzetan, 

belarrietan eta gero argaldu egiten dira, gibela kaltetzen die eta azkenean edo hil 

egiten dira  edo  artzainak kendu egiten ditu. Jabier  Jauregiren ustez,  mendiko 

ardiek askoz ere bizi luzeagoa eta osasuntsuagoa dute. 

MinaMina

Hanketako Mina:   ardi herren  ak   

Ardien  hanketako  mina  oso  zabalduta  dago  eta  ezagunenetakoa  da  artzainen 

artean, segur aski gehien tratatu izan duena. 

“Ez kojoa, 'hanka miñe' beti ezautu dan gauza” (Fermin Arrieta)

Sortu edo zabaltzen den eraren berri emateko uste ezberdinak egonez artzainen 

artean, datu enpirikoetan oinarrituz,  eragile nagusia,  bideetako brea omen da. 

Dirudienez, asfaltatutako bideak erabiltzen hasi zirenetik asko igo da herrenaren 

kopurua  lur  gogorra  delako  eta  kolpe  handiagoak  hartzen  dituelako  ardiak 

pausoa emateko edo asfaltoko harri koxkorrak sartzen zaizkielako hankapean.

Sendatzeko erabili ohi dituzten hainbat erremedioren berri ere jaso dugu: 

“Herrenatio etten gendun hankak garbitzeko hortan pasau ta han gari botikea eo  

253



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

esaten zaiona jarri: Sulfato de cobre. Harri frenala ere esaten die batzuk. Garie hor  

sartuta eukitzen tzalako mozorrok ez jateko.  Ona zan.  Gero beste botila bat eo  

bazan, lejia eo eztakit ze eamango zon harek, hura kontroladorek eta ematen zitun  

horri  nahasteko,  baño  etzan  seguroa  hura.  Harek  deskuidau  ezkeo  hankak 

erretzen zien” (Andres Asurmendi).

“Herrenentako korta guztien sarreretan potzue dau eta han  sulfatoa jartzen da 

edo lejia edo hola. Hankak garbi eukitzeko” (Jexux Etxezarreta). 

“Kutxillokin hazkazala kendu ta faltsue igual izaten due barrutik ta hura kendu  

ta botikea bota”. (Joxe Larrea).

Artzainak, herren dauden animalien artean tratu indibidualizatua egiten duela ez 

dago dudarik. Adierazpenak entzun ondoren, ardien sufrimendua artzainak erraz 

asko ikusten duenez,  islatu  egiten du eta  sendatu edo okertzeko prozesuaren 

berri emateko gai da:

“Hor  askan pasau ta herrenak, 3-4en bat badare, ondo jarri  ardik behintzet, ez  

deitzela  sufritzen  eon.  Gaur  e  bat  akordau naiz  hantxe  Miralekuko puntea  eo  

esaten diou ba han ardik bakarrik zetozen ba honuntza ta han bakarra eta ze ete  

zon jun naiz ta  ahari bat gurea herren ta ekarri det eta hura ze sufritzen tzeon.  

Sufrittu etten due asko ...ta deskuidau ezkeo hankak haundittu etten tzaie eta  

hankak handitu ezkeo gero kosta etten zaie asko” (Lorentxa Etxezarreta)

Errapeko Mina –   Mamitis  : 

Errapeko mina ez da beti  mamitisa izango baina  mamitis duen  ardiak  errapeko 

mina izaten duenez, arazo hau atal bakarrean tratatu da. 

“Errapeko mine problema bat den,  errapeko minez jota  ardie kendu beharrekoa 

izaten den” (Joxe Mari Asurmendi).

“Errapeko mine jartzen zaie eta gero galdu etten zaie  erro bat edo bik igual, eta  

akau igual etten die” (Serafina Larrea).
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Beste askotan errealitate  objektiboa eta  subjektiboa,  jakinduria  zientifikoa eta 

jakinduria arrunta,  nahastu egiten dira,  bata zientziaren oinarrietan babestuz, 

bestea eguneroko praktikan, jakin gabe zein den bat eta zein bestea. Berdintsu 

gertatzen da artzainak gaitzi buruz ari direnean.

“Errapeko mine txarra, ta indiziok jarri ta, batzuk indizioa jarriatio re akau eiten  

die.  Eskubiko alderdikin ustet  dala  errapeko mine harrapatzen bao akau etten  

dala, eskubikoa ustet, alderdi batekoa debilagoa, ta arrisku gehiokoa ta  errapek 

puskaka bota ta” (Uztaran baserrian). 

Ardia kendu behar den ala ez jakiteko, gaur egun oso froga zehatza omen dago, 

Test de Kalifornia, delakoa. Hau horrela deskribatu dute: 

“Test de Kalifornia eiten zaie, ba  ardi bakoitzei esnea atera eta kontrolatzen die  

zelulak.  Test de Kalifornia hori den  ardi danan esnea taza txikita botatzen diñe  

likidoa txorratara txiki bat eta koloreak kanbiatzen dittun eta horrek esaten din  

eo errapeko mine euki eta txarra baldin bada eo ona bada handik abixatzen dine  

eta zein utzi leiken aurreako eta zein kendu behar dan eta igual litro bat ematen  

ai den  ardi bat, daon onana eta kendu ein behar den zeatik ez den esne oneko,  

kontaminauta”(Joxe Mari Asurmendi). 

“Test de Kalifornia eo esaten tzaion bat. Zuk ikusitako ardik mamitis dauken ala  

aurretik etten zaie test bat esnea bota likido batea ta ordun antzematen da barrun  

dauken  mamitis ala ez.  Ta ordun esate izue hau kendu ein behar dezue zeatik  

esnea re izan leike gaizki, beste hau oaindi utzi leike” (Juani Peñagarikano).

Gaitz  hau  ere,  beste  batzuk  bezalaxe  orain  lehen baino  gehiago  azaltzen den 

gaitza dela diote hainbat artzainek behintzat eta hipotesi desberdinak erabiltzen 

dituzte  honen sorrera justifikatu ahal izateko

“Lehen, año 50n igual, 4-5 ardi errapeko minek jotzen bazitun negu guzin astakeri  

bat zan, gehiegitxo, etzan pasatzen. Ta uain astero jotzeitu. Uaiñ hori pentsutik  
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etortzen den, bueno posibilidaden bat, proteina gehiegi eo” (Sabino Asurmendi 

eta Joxepa Gorostizu-Orkaiztegi).

“Askotan hereditarioa da ze askotan amak ekartzen do ta hagan umek izaten die”  

(Gosategi baserrian)

“Nik neonei  iruitzen tzat  makinaz jeisten dituzten  artaldei  errepek lehentxego  

eroitze ote zaien baño hori esatea bakarrik ez noke baietzkoa esango. Generalen  

jeizteko makinea dauken artzai batek alimentazioa re oso puntakoa ematen die  

eta  umea  ein  aurretik  tope  alimentatzen  dittu.  Eta  errepea  re  ordun 

desarrollatzen da,  umea ein  aurretik  azken hilabeten.  Hor  faktore  asko  daude  

nahiz ta nik neonek iruipen hori euki. Makina jartzeakon e pezoneran sartzeakon  

errape hori  ikutu etten dion eta beste  gauza bat  den eskukin ai  haizela beste  

gozotasun bat dala baño bestela re ikutu etten dion  errapek. Makinan helburue 

da artzaien ardi jeizteko lana erraztea eta esnea garbie. Nik jende asko ikusi det  

eskuz  artaldea jeiztez bukatu ta eskuk txingurrituta eta minez. Netako  mamitis 

bea artzaie ez baldin bada oso zintzoa, garbie ta zuzena eta gehixeago izango da  

makinakin eskuz baño. Nik ardi asko ikusi dittut makinek errapek izurrauta, baño 

horreatik ez diot esango makinaik ez jartzeko, esango diot makina jartzeko eta  

makinai rebixioa etteko” (Jabier Jauregi. Mendiko Artzaintza taldeko burua).

Dena  dela,  gaur  egun  prebentziorako  tratamenduak  badaude  eta  etekin  onak 

lortzen dira.

“Antzututa igotzen ditugu baino errapek garbitu ein behar aik eta ondo sekau arte  

zaindu ein behar ditu bestela hoztu eo txartu eiten zate” (Murgialdai baserrian).

“Sartu sekantek eta ardik mendia bialdu ta lasai” (Gosategi baserrian).
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Erditze inguruko gaitzErditze inguruko gaitzakak

Albaitariari gutxitan deitu bazaio ere, gehien deitu zaionean erditze arazoekin 

lotutako kasuetan izan da. Adierazgarrienak honako hauek dira:

Ardia erditu ezinean 

“Ardi bat bizkik zeuzken ta atsalde guztie umalez zeon, arkumak ezin tzitun ein.  

Parton jarrita baino ezin zon ein ta hok etorri  iluntzan ta esan nien  ardi hori  

umale dau baino ez takit umetokie itxita eo ez takit ze pasatzen dan. Ta hotsein  

nion Joxeinazioi257 ta etorri zan ta umetokie itxita. Zabaldu zion beak, ba zeuken  

pixkat  irikitzen  hasita  zabaldu  zion  ta  kendu  zion  bi  arkuma  ta  esan  tzien 

arkumak bizi die baino ardie umetokie zulauta dau Honek eo harrapau do harrin  

bat,  sastrakan  bat  eo  zerbait  tripa  barnen  jo  diota  zulauta  dauke.  Ardi hau 

akabau  eingo  a.  Hurrengo  goizeako  akabauta  zeon.  Ardie  ikaragarri  ona,  bi  

arkuma zitun ta bik hazi gendun beste ardi batekin” (Kontxi Larrea).

“lehen batzutan ebaltzen gendun,  ardik umea ein ezinda ta baldin bazeren eo 

baño geo neuk ikasi non” (Andres Zufiria, Attagoiti).

Artzain gehienek  behintzat  ez  dute  duen  jakinduria  zientzian  oinarritzen, 

esperientzian  baizik.  Gaur  egungo  osasunaren  paradigmetan  behatuz  gero, 

autozainketa  eta  norberaren  osasunaren  protagonismoa  hartzeak,  geroz  eta 

hedatuago dauden kontzeptuak dira.  Artzainak,  arlo  zientifikoa ezagutu gabe, 

gaur  egun  modan  dauden  paradigma  hauek  betidanik  aplikatu  izan  ditu 

norberaren beharrak eta interesak oinarritzat hartuta:

“Nik oaintxe sei urte izango die oain, aharie utzita dauket, amai umetokie itxi ein  

tzikon, matrize itxi ta jarri zan parton ta sartu nion eskue baino konpletamente 

itxita zeuken eta ordun abixau nion albatteroi. Zesarea ein tzion, zesarea ein da  

gero atzea zabaldu ein zikon umetokie eta hurrengo urten aharie ein tzon ta hain  

tzan ardi ona hasi ein nion. Beterinariok zesarea ein tzonen esan tzien, kenduzu  

ardi hau hurrengon akau eingo zatzu ta. Nik esan nion hain da ardi ona  akatzen 

257 Albaitari baten izena
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bada etzaio inportik baino e noa bate kentzea. Hurrengo urten ein tzon  aharie  

hasi ta hementxe dauket hor. Ardie re bai” (Pablo Berasategi).

Ume botatze gaitz  e,   umebota  k  

Batzuetan ume botatzea ardik bere kasa egiten badute ere beste batzuetan bazka 

desegokia jateagatik ere suertatzen omen da. Horrela diote behintzat  artzainek 

hainbat adierazpenetan:

“Umebotak  eta  holakok  izaten  die,  belarrakin  ta  bestela  re  ez  takit  nik  hori  

belarretik  bakarrik  etorriko  an.  Mandabelarrakin258 asko  botatze  itue” (Joxe 

Larrea).

“Mandabelarra bestea gastatzen danen hasten die hor, bestela nekez. Bertako ardik  

eztue jaten, baño seguro-seguro ezta. Hor badau Aizkorrin bastante daun unea da 

jatea  ezta  seguroa,  jan  ta  umea  botatzea  bai” (Juan  Aldasoro  –  Andres 

Asurmendi).

“Mandabelarra zonatan eoten den mendin. Eoten den normalen  Aizkorri barrenen 

eta horrek abortau eraiten do. Normalen ez due jaten oso goxoa re ez den nonbait eta 

geatzen den hola mototx haundi gainea. Hori dau  Aratzetik  Atabarreta eta  Apota 

atzen eta Araba mendi hortan dexente dao” (Joxe Mari Asurmendi).

Egungo gizarteak sortutako gaitzakEgungo gizarteak sortutako gaitzak

Gaurko gizarteak aurrerapenak ekarri dituela ez da dudarik, denak onerako ote 

diren  artzainak beraiek ere badituzte zalantzak. Batzuetan janari berriak direla 

edo  jezteko  makinak  edo  mendira  beranduago  joateak,  hainbeste  kezka  eta 

hipotesiri  artzainak beste kezka batzuk ere erantsi dizkio eta egungo gizarteak 

sortutako gaitzak direla ziurtatzen dute. 

258 Izena ere aproposa du, mandoak, antzua den animaliak ematen dio.
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Adibidetako bat azken urte hauetan hainbeste ugaldu den “gaitzik okerrena”ren 

iritzia hau da:

“Txakurre ta turismoa ta hori da artzaientzako gaitzik okerrena”. (Jabier Muñoa 

Zeraingo Basazabalgoa).

Hainbat mendiko parajetan txakurrak lotuta eramatea derrigorrezkoa bada ere ez 

da kasu gehiegirik egiten eta negu aldean honek arazo gutxi sortarazten badu 

ere, ez da gauza bera gertatzen mendia  ardiz beteta dagoenean. Baina hau ere 

konflikto iturri bihur daiteke. Alde batetik paisaia bukolikoa, lanbide zahar baten 

aztarnak, era ekologikoan mantendu dituzten paktuak… oreka, azken finean, eta 

bestetik gaur egungo gizarteak mantendu nahi duen erritmoa eta bizitza modua, 

dituen eskubideak eta mendia disfrutatzeko moduak talka egiten du. 

Beraz,  tentsioak  bertako  erabileren  interesak,  politika  ekonomikoak  eta  kanpotik 

etortzen  direnen  jendearen  nahiak  sorarazten  dituzte  biodibertsitatearen, 

ekologiaren259 eta pertsonak norberarentzat aisialdia betetzeko interesen izenean.

Jabier Muñoak, turismoa aipatzen duenean, mota desberdinetakoari egiten dio 

erreferentzia.  Aipamen  berezia  egiten  du  txakurrekin  datozen  pertsona 

arduragabeei  buruz,  bai  noizbehinka  etortzen  direnei,  ehiztariei  edo 

perretxikulariei. 

Horiei guztiei buruz dio kalte egiten dietela artaldeei,  txakurrak askotan ardien 

atzetik hasten direlako korrika, behin baino gehiagotan abortuak probokatuz edo 

ardiak salto handiak egiterakoan kalteak eraginez.

Ez da hau kalte bakarra:

“Gañea uain 2 urte jarri ziguten 8  aska ganaduntzako ta eunero  txakurren bat  

askan  sartu  bueltaka  ganaduk  eran  behar  don  tokin.  Guardei  parte  eman  ta  

ezerrez,  alperrik,  eztau ezen soluzioik  eta  gero ganaduk dabiltza batzuk umek 

bota, beste batzuk gaxotu, hoxe derrigorren ur hori eran behar” (Jabier Muñoa).

259 Garapena eta gizarte konfliktoari buruz oso kapitulu interesgarria Fernández de Larrinoa, Kepa (1998b) .
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Mendian  turismoa  eta  artzaintza bat  etor  daitezkeela  ez  dute  dudarik.  Baina 

erantzukizuna duen turista eskatzen du artzainak inorentzat kalterik ez egoteko. 

Ingurunearen ezagutza ez dagoela inondik inora elkarbizitzarekin eztabaidan ere 

onartzen dute eta aisialdiko espazioek beste balio batzuk dituztela ametituz.

Errealitate  hau  errespetatuz  gero,  ez  legoke  inongo  arazorik  eta  artzainaren 

beharrak  kultura  gertakari  aberasgarritzat  hartuko  balira  integrazioa 

ahalbidetzeko aukera ugari egongo lirateke bien hobe beharrez. 

Hau  ikusita,  planifikazioaren  beharra  dagoela  diote baina  ez  da  nahikoa 

momentuko  arazoei  aurre  egiteko,  ekintza  zehatz  batzuek  besterik  ez  egitea. 

Partzuergoak, eta berarekin bertako erabiltzaileek,  bizi  duen balore historikoa 

kontuan  izanez  gero,  orain  arte  izan  duen  ahalmena  eta  berezitasuna 

errespetatzeko  moduetako  bat  berau  onartzea  eta  begirunea  izatea  litzateke, 

parke naturalaren izendapenak ekarri duen jende ugaritasunak kalte erantsirik 

egin ez zezan. 

4.4.2. Abere harrapariak4.4.2. Abere harrapariak
Abere  harraparien  gaia,  historian  zehar  erabat  orekatuta  egon  arren,  erabat 

iskanbilatsua  izan  daiteke,  ez  delako  beti  ulertzen  alde  bietako  beharra, 

artzainena  eta  abereena.  Honen  demostrazio  argiena,  abere  harrapariak  hor 

daudela eta  artzaintzak berarekin jarraitzen duela,  batzuetan kezkatuta,  baina 

beti hartu behar diren neurriak kontrolatuz, bien ibilbide komunak jarrai dezan. 

Abere harrapariak ardiari hainbat kalte eginak dira eta artzainari buruhauste bat 

baino gehiago emandakoak. Baina lan honen asmoa ez da eztabaida ekologiko bat 

bultzatzea baizik eta  artzainak arazotzat bizi izan duen egoera aztertzea, berau 

saihesteko hartu dituzten neurriekin batera. Horregatik, ez dira abere harrapari 

edo ardiei kalte egin dieten guztiek azalduko baizik eta  artzainek arazotzat edo 

aukeratzat izan dituztenak.

Arazotzat esaten denean,  artzainari kalteak eragin dizkionean adierazi nahi da, 
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horiek izan direlako bai eurei eta baita euren arbasoei ere zer egina eman diena 

artzaintzan.  Artalde osoari  edo  artaldeko  ardi edo arkume bakar batzuei kalte 

eginez, artzainaren ekonomia, bizibidea azken finean, ukitzen denean, artzainak 

arazotzat bizi du. Arazoa gehienetan subjektibotzat jo dezakegu, hemen dauden 

harrapariek  ez  dituztelako  ikaragarrizko  sarraskiak  egin,  baina,  hala  ere, 

artzainarentzat  arazo  iturri  bilakatu  izan  dira.  Aukeratzat,  batzuetan  abere 

harrapariak hil edo lortzea diru iturri txiki bat zelako.

Historikoki,  harrapakinak,  aldatzen  joan  dira  eta  bakoitzari  tratamendu  eta 

ebazpen  desberdinak  eman  zaizkio  bakoitzaren  interesak  kontuan  izanez, 

Administrazioak  eta  legediak  onartzen zituzten  balioen arabera.  Lehen,  abere 

harrapariak  oratu  ahal  izateko,  pertsona  espezialistak  kontratatzen  zituzten 

gehienetan eta hauek beren funtzioa betetzen zuten artzainek ordainduta. Gaur 

egun  ez  dago  horrelako  funtziorik  betetzen  duen  ofiziorik  eta  artzainaren 

eginkizunak aldatu egin dira beharren arabera.

Lerro hauetan Partzuergoan dauden edo egon diren abere  harrapari  nagusiak 

aipatuko dira, berriro artzainei hitza emanez, eurek bizi izan dutelako arazoa eta 

eurak  bakarrik  direlako  bizi  izandako  memoria  edo  entzundako  memoria 

gaurkotzeko gai.

OtsoOtsoaa

Oraingo Partzuergoko  artzainek ikusi ez badute ere, oroimenean dagoen abere 

harrapari nabarmenena otsoa da. Otsoa artzain askoren hitzpide izan da. Askotan 

esandakoak ez dakigu egiak diren ala gaztetako otsoaren beldurrak eraginda ote 

duen animalia  honen berri,  Partzuergoko mendietan XX.  mende hasieratik ez 

delako egon.  Memoria,  mitoa,  errealitatea  nahaste ote  diren errezeloa  daukat 

jasotako datuen arabera:

“Otsok nire akuerdon, osaba zanak zeukena. Hark kontatzen zon nola pasatzen  

zuen gaue. Ni akordatzen naiz kabaleri bila jun enkarguta juteko eta nire konadoa 
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(nire  gizona  zanan  anaie)  beste  kabaleri  batekin  zetorren  eta  eskun  zekarren  

kabrestuk kaballerin uhala hola zekarren eta harek drin drin drin drin……hotsa da  

eta gu pentsatuz otsoa zetorrela gau aldea zan ta hori dana nere akuerdoak die,  

otsoa hemen ibili zanekok. Nere atte zanan anaiek hor Araban da asko ibiltzen  

tzan ta harek askotan esan tzon, ikusi etzola ein baino,  otson ta arrastok garbi  

garbi eoten ziela” (Anttoni Oiarbide).

“Gure atton amonak gazte denboran hementxe, zelai hontantxe260 (pabeiloiaren 

atzekaldetik goenen dagoen zelaia) 16  bildots ittotakoa esan ohi  zuen.  Eak  

ezaututa, 1902en jaiotakok die eta ean gazte denboran. Txaramuño esaten diou,  

eta otsok nola itto zittun. Nik askotan attu izan nien” (Jabier Muñoa).

Otsoak  orain  oroimenekoak  izanez,  Partzuergoko  mendietan  egon  zirela 

demostra daiteke era desberdinetan. Artxiboetan otso harrapatzaileari ordaindu 

beharrekoak eta nor zen honen ardura zuena, araututa eta idatzita aurkitu dugu. 

Segurako  Partzuergoko  artxiboan261 1815-11–6eko  dokumentu  batean  testualki 

zera irakurtzen da:  

“En lugar de 60 reales262 se pague 30 por cada lobo,  arbitrando los pueblos los  

medios  que  puedan…que  teniendo  presente  la  concordia  relativa  a  las  

gratificaciones que se pagan a los que cazan lobos y otros animales atendiendo a  

los cortos medios con que al presente se halla esta Nuestra Parzonería se gratifique  

por las villas treinta escudos por cada lobo arbitrando los pueblos en lo demas los  

medios y arbitrios…”

Urte batzuk beranduago1819ko abenduaren 2an Jose Antonio de Orueta263 eta Jose 

Antonio Goyburu  Idiazabalgo  otso harrapatzaileek ordainketa eskatzen dute  otsoak 

harrapatzeagatik264. Dokumentu berean esplikatzen dute erabiltzen zen teknika.

260 Zeraingo Basazabal baserrian  egin zen elkarrizketa eta pabiloia bertan dago
261 Segurako Partzuergoko Artxiboa, A Sekzioa, 3. Negoziatua, 2. Liburua, 1. espedientea
262 Reales de vellon edo escudos de vellon.
263 Deitura agian ez da zuzena zaila egiten delako irakurketa artxiboko dokumentuan
264 Segurako Partzoneriako Artxiboa, A Sekzioa, 3. Negoziatua, 2. Liburua, 1. espedientea
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“….que con la esperanza de que se les gratifique por cada pueblo con la cantidad 

de  Reales  que  tiene  acordado  por  la  caza  de  lobos  en  sus  Montes  habiendo 

preparado  al  efecto  varios  zepos  en  ellos  han  pillado  y  presentado  con  los  

correspondientes  testimonios  y  se  les  escusa  a  la  paga  de  las  gratificaciones  

algunos pueblos y como les es imposible continuar sin que por todos se les pague 

por tener que gastar muchos reales en la reposicion de los mismos zepos en tiempo  

en que abundan mas que nunca dichos animales causando los daños que a todos  

les es notoria”

Artzainak  soluzioen  bila  hasi  ziren,  dirudienez,  eta  gau  eskortak  eraiki  ziren 

funtzio nagusi hau bete ahal izateko

“Leheno  otsok  eon  tzien  garaien  harrikin  eiñak  darenak  die  gau  eskortak.  Ia  

galduta dare horik.  Otsok omen tzien garaien, auskalo uain zenbat urte ta horik  

hemen illategin ikeatzen emen zituen eta hareatik zeren horik einda gau eskorta 

babesa da” (Fermin Arrieta).

“Hor badare pareta batzuk garai bateko otsok ziela ta hor sartzen zituen gauetan 

ardik” (Jexus Etxezarreta).

“Uaindio unetan pareta zabalak dare baño esaten due garai baten  otsokatio eo 

izango zala”(Jabier Muñoa). 

Zepoak  otsoak  harrapatzeko,  gau  eskortak  ardiak  babesteko  eta  horiez  gain 

otsozuloak.265 Hauek  Garobel  Mendilerroan,  asmatu  zirela  abere  sarraskiak 

ekiditeko irakurri dugu. Hemen inork ez digu horrelako baten berri eman.

Azurmendik,  (1997:226)  Santiago Oiarbideren hitzak erabiliz,  esaten du,  azken 

otsoa 1913. urtean hil zutela. Kontatzen denez, inguruko azken otsoa bakartia zen 

eta Aizkorri, Aralarren eta Urbasan otso bera ibiltzen omen zen.

265 Bi hormaren arteko eremuan adaxkek eta adarrek gordetako zulo sakona ezkutatzen du
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“Otsoa ez da hemengoa  Urbasaldetik,  Aizkorri beste aldetik pasatze hemen tzan 

hemen,  Itzubiatik,  Andraitztik,  hemen  tzon  bere  pasoa.  Hemendik  Pirineoseko  

bidea” (Jexus Etxezarreta). 

AzeriAzeriaa266266

Hau  da  dudarik  gabe  artzainek  gehien  errepikatzen  duten  harraparia,  ez 

hainbeste ardiei egiten dieten kalteagatik baizik eta arkumeak harrapatzeagatik. 

Artzainak sarri ematen du eragindako galeren berri.

”Axari  asko dau, hemen,  hemen e oilok eamate itu.  Iaz  e bi  aldiz ikusi  non hola  

eguardi  eguardin  axarie.  Axarik bueno aurten e  iotako eunen bi  arkuma izurrau  

zien, bat itota eaman ta bestea itota han utzi” (Joxe Larrea).

“Azerik  ez  to  kalteik  eiten  arditan,  arkuman gehieo,  arkuman bat  eo  hola  baino  

bestela ez. Badare axerik oain e, arkuma jaio berrin bat o beti bakarren bat izurratze  

izu hemen beti re bai” (Uztaran baserrikoak).

Azerien aurka,  azeri harrapatzailea kontratatzen zuten  artzainen artean. Gaur 

egun  ofizio  hau  Partzuergoan  desagertuta  badago  ere,  oraindik  azeri 

harrapatzaileak  izandakoak  bizi  dira  eta  eurekin  egoteko  aukera  izan  dut. 

Ofizioen berri emanez, Joxe Mari Asurmendi Zegamako azeri harrapatzaileak dio, 

erabat lotuta zegoela artzaintzarekin, eta beti horrela ez bazen ere, bere kasuan, 

lanbide hau burutzera ez zuela afizioak eraman baizik eta beharrak.

“Atten  ardikin  artzain ibiltzen giñen gu, ta gero anaie gelditu zan  artaldekin ta 

bitxo  hakin  etzeon  aguantatzeik  danak  eamaten  tziun  ta  holaxe  hasi  giñen.  

Lehenbizi  ni  ta gero Arakamako  Roman Guridi267 eta  Egileorko  Luis Otegi  zana 

agregau zien, ehizeko afizioa re bai hok eta hola hasi” (Joxe Mari Asurmendi).

266 Axeria, axaria, azaria
267 2005eko uztailaren 22an hil zen

264



4. ARDIA: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide ekonomikoa

Azeriak  harrapatzeko  teknika  desberdinak  ibiltzen  ziren  baina  zabalduenak, 

zepoak  eta,  batez  ere,  azeria  ibiltzen  zen  lekuetan  edo  arkumeen  lepotik 

erantsita,  botika  pozoitsuak  erabiltzea  izaten  ziren,  gauean  jarri  eta  goizean 

kendu beharra beste abereei kalterik ez eragiteko. Pozoi hau lortu ahal izateko, 

udaletxean eskatzen zen, albaiteroak baimen berezia eman ondoren eta botikaria 

izaten  zen  ekartzen  zuena.  Joxe  Mari  Asurmendik  dioenez,  eurak  ez  ziren 

profesionalak. Beraz, bereizketa egiten du bata eta besteen artean eta arrazoi hau 

zela medio, ez ziren Zegamako mendiko inguruetatik irteten.

Joxe  Mari  Asurmendi  eta  artzainen oroimenean  honako  azeri harrapatzaileak 

egon ziren: 

• Bixente eta lehengusu Franzisko:

“Bixente ibiltzen tzan hemen ta hura zahartu zanen Franzisko haren primoa izan 

behar tzon. Hori ia profesionala zan. Gero hak utzi zuen garaien Urbia Albazetetik  

ekarri zituen” (Joxe Mari Asurmendi).

• Patxi: 

“Patxi  horrek  euki  zon  Altsasuko mugatik  Arantzazu bitartekoa.  Dana  zeuken 

beak” (Inazio Zabalo).

• Artxanberri eta anaia Zaldibiarrak:

“Zaldibitarrak, bi anaiek eoten zien azerik harrapatzen. Nik beti ikusi nahi ba ta  

han Letaindia juten nitzen goiz goiz, ta azeri harrapatzaile horik eunek zaaltzekin  

batea jaso eitten tzittuen danak atzea” 

(Joxe Albizu).

• Joxe Mari Asurmendi, Roman Guridi eta Luis Otegi:

“Guk ez gendun hemendik aldeiten” (Joxe Mari Asurmendi).
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35. Irudia. Juan Aldasoro artzaina (ezkerrean) eta Jose Mari Asurmendi azeri harrapatzailea

Azeri harrapatzaileari artzainen artean egiten zitzaion ordainketa eta Florentino 

Goiburuk dioenez, hau Santiago aurreko jaian egiten zen.  Azeri harrapatzaileak 

zenbatekoa zen zorra adierazi ondoren,  artzain bakoitzak  artaldean zituen  ardi 

eta arkumearen proportzioaren arabera egiten zen.

Azeri harrapatzailearen desagertzea pozoia lortzea ezinezkoa izan zenean etorri 

zen. Hona hemen  artzain batzuek jartzen duten arrazoia pozoia debekatu ahal 

izateko.

“Gero ba zan hor gizon famoso bat Rodriguez de la Fuente eo, harek kendu zon  

benenoa ta botatze hori. Buru eiten tzona izan behar zon zeozetan ta harek kendu  

zon botikea” (Andres Asurmendi, Juan Aldasoro).

Azeriaren larrua ere diru iturri izaten zen, bai  azeri harrapatzaileentzat eta bai 

artzainentzat  ere.  Beti  posible  ez  bazen  ere,  azeri  harrapatzaileak  hildako 

animalia  bilatzen  saiatzen  zen,  larruak  saldu  egiten  zirelako.  Dirudienez, 
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modarekin lotuta zegoen produktua izan zen eta etekin handiak ematen zituen. 

Horrela izango da, ez zirelako bakarrik  azeri harrapatzaileak izaten  azeri larru 

bila baizik eta baserri batekoek  azeri baten berri ematen bazuten, bertako eta 

kanpoko jendea, inguratzen omen zen larru eske edo larrua erosteko asmotan. 

Horrela ziurtatu dute, behintzat, Uztaran baserriko anaiek.

Esteban  Katarainek  diru  sarrera  polita  zela  esanez  zera  dio,  Zegamako 

udaletxean, azeria bota eta eramanez gero, hogei duro ematen omen zituztela. 

Zegamako toponimian badaude  Azaribarruti,  Azarizuloeta,  Azerisoro, Azerizulo, 

Azerizuloeta gutxienez azeriaren presentzia argi uzten digutenak. Azerizuloetan 

egoten ziren Andres Asurmendik eta Juan Aldasorok esaten dute:

“Axarizulo horreati esaten zaio. Erreleboa hartzen gendun goizen hak erretizau ta  

gu azaldu. Gauen juerga horik, botika kendu zan ta gehio ezta librau, han ibiltzen  

die”. 

Azeriak  bizi-bizirik  mantentzen  dira  gure  mendietan.  Lehen  azeri 

harrapatzaileak  ordaintzen  zituzten  artzainek,  hauek  desagerrarazteko.  Gaur 

egun  azeri  harrapatzailea  ogibidetzat  galdu  egin  da,  ez  dago  lan  hau  beteko 

duenik arrazoi desberdinengatik baino nagusiena da gaur egun ezin direla lortu 

erabiltzen zien botika eta pozoiak. 

Baina dirudienez, azeriak sarraski batzuk egiten ditu, batez ere arkumeen artean 

eta  artzaina  herri  esaera  edo  kultura  herrikoi  batean  oinarrituta  saiatu  da 

erremedioak jartzen azeriak eragiten dituen arazoei: 

“Esaten due eta guk proba eitten deu, arkumea jaiotzen dan garaien plastiko gorri  

bat lepoan jarri ezkeo begin eo erreflejon bat eitten diela ta paken usten duela. Gu 

plastiko gorrie lepon jartzen hasi giñen ta ez teu behintzet oain arteko ezer gehio  

izan. Beti soluzioa da” (Joxe Etxeberria).
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PutrePutreaa268268--BeleBeleaa

Hegazti  honen  berri,  azeriarena  bezalaxe,  hainbat  leku  desberdinetan  eman 

digute eta urrutitik bada ere ikusteko aukera ere izan genuen.

Oroimeneko artzaintzan dugun adierazpen batek, hain zuzen ere horrela dio: 

“Buitrek juten zien ganadue akabatzen zanen ardin bat eo akabatzen bazan hak  

jatea, buitrek azkenen narrue bakarrik apartatzen tzuen. Ordun tzien, ez uaiñgok  

bezela,  lepo  soilek.  Ardin  bat  jaiki  ezinik  baldin  badabille,  ra!  Aurrena  belea  

azaltzen da, Ka-ka-ka eiñez belea, “ba bazeok uaiñe ardin bat akabauta” ta gero  

buitrea, ez takit nundi usaie hartzen dien” (Oltzeko Dominika Arrizabalaga).

“Buitrek bai, animalin bat akabau ezkeo beti arrimatzen die. Altxau ezinda daren  

ganadue laister atakauko due” (Serafina Larrea).

Putreak, azeriekin, batera izango dira Aizkorri mendiako, gaur egungo harrapari 

basati  nagusienak.  Putreari  dagokionez,  testigantza  asko  izan  dugu,  artzaina 

askotan lekuko izan delako putreek ardiren bat jaten ari zirenean edo jateko zain 

zeudenean. 

Testigantza hauek,  gainera,  iritzi  desberdinak ematen dizkigute  putreek beren 

lanari  ekiteko  momentuez.  Artzain batzuek,  Pablo  Berasategi  Beunsagastiko 

artzainak adibidez, dio putreek ez dituztela ardiak bizirik dauden bitartean jaten. 

Horrela esaten du behintzat: 

“Putre zar hok bai, asko hemen269. Ganadun bat galtzen bada horii bai baino bizik  

daonai ez tie ezer oaindio ein. Hor naparralde hortan izan tzan oain dala urte  

batzuk moxalak jaten zittuela, txalak jaten zittuela hemen bizik ton ganadui ez.  

Buitrea 200 baino gehio altxauko nitun nik oaintxea lau urte hor Aratz punta igo  

non ta plaza torosa moun ikusten non, buitre tzar horik eta, oain baino bistea 

hobea, jun ta zeozer moitu itzen zala iruitu zitan ta hor ganadun bat zeok ba ta  
268 Butrea, buitrea ere esaten dute
269 Elkarrizketa Allarteko txabolan egin zen eta hango erreferentzia da.
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bajau nitzen ta  ardi bat zeon eroi ta altxau ezinda baino noizipenen hanka at  

moitzen tzon ta, eta etziun ikutu hari bueltan. Neuk altxau nittun putre tzar horik  

danak,  ta jun tzien ta  ardie re altxau nonen lehenengo etzan eoten zutik gero  

eutsita bost bat minutun euki non ta launeta ondo juntzan, launek aparte zitun  

baino tarra-tarra launetako direkzion ta ondo salbau zan  ardi hori. Akau ezkeo  

aguro heltzen die. Akau ezkeo gainea lehen lehengoa etten dona da belea, belek  

begik lehen lehenengo etatzen diona, begik eta mingaine jaten dio ganadu akaatu  

berrin belea lehenengo atakatzen dona” (Pablo Berasategi).

“Uaindio 15 bat eun270... 60 zeren hildako ardi bat jaten nik txakurre axaatu nien,  

ta  txakurre ikusi ezkeo alde ein tzuen ta arten janbe zeuken dana ta nik atzea  

behera  alde  ein  nonen  txakurre  kendu  ahalan  herak  zetozen  goiti  bera  olloa  

bezelaxe korritzen due” (Fermin Arrieta).

“Ahari bat  azaldu  zan  mendin  han  biden  hilda  baino  ez  takiu  zergatik,  

etzitzaiolako ezer ikusten. Udan izan tzan Andraitzeko biden. Aharie azaldu zanen  

gero putrek jan tzuen ahari dana” (Angel Irastorza).

Ez  du  berdin  pentsatzen,  horrela  ikusi  duelako,  Jose  Larreak,  Ama  Birjinaren 

Iturrian, Aloña inguruan dagoen artzain zegamarrak:

“Butreak bai, urtero, butrea  ardie bizik daola jaten e ikusita nao ni,  txabola launen 

ardie, goizen eun sentin,  ardie etzanda zeon lekun hasi,  ardie igual etzanda ta jaiki  

ezinda eoten da igual euzkitan da, ta  ardik hola bueltatakok asko jaten due”  (Joxe 

Larrea).

Antzeko iritzia ematen du Gosategi baserriko Juanik:

“Jun tzan urten gertau zitzaiun aste bukaera baten gizonak ardi bat falta zala, ta  

beste batzutan e faltau izaten die ta etzion holako inportantzik eman. Ta geo jun 

tzan jai  baten ta aurkittu zon  ardi hori ta gaixo zeola esan tzien.  Astelehenen 

baginuzten behetik gora gizona ta biok eta ikusi ginuzten putrek bueltaka ta esan  

270 2004ko uztailean egindako elkarrizketa
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gendun kitto gure ardie. Ta efectivamente han zeon baino hezurrek bakarrik dana  

janda zeon, hori mendin, ta hura era bat akaube eongo zan atakau zienen, gaixo  

bai baino” (Juani Peñagarikano).

Baina putreek zentzu gorderen baten berri ere eman dute artzainek, batzuetan ez 

dituztelako sikiera hildako ardiak jaten. Adibide hauek jarri ditu artzain batek: 

“Badao botika bat, indizioa, beak dauken prospekton esaten dona hori eman ezkeo  

15  eunen  eo  hilabeten  ardi,  edo  animali  hori  ez  taukezula  jateik  eta  buitrek  

aurretik botika hori emanda eo baldin badaukezu hura ez to jaten.  Oñazkarrak 

botata baldin ba dau ere ez” (Xanti Katarain).

GabiraiGabiraiaa

Hegazti harraparien artean sar daiteke. Honi buruz ez digute esan kalterik egiten 

zuenik,  baina  suposatu  daiteke  horrela  zela,  euren  hankak  eramateagatik 

udaletxean ordaindu egiten zutelako.

“Gabiroi txikin hankak ere bai, Ayuntamentua eaman ta 30 pzta ematen tzuen. Ordun  

eukiko nittun nik 10 bat urte, 1968n oraindik bai etten zan hori. Attona zanak gabiroi  

txikin  hankak  moztu  ta  pronto  uzten  tzitun  hurrengo  eunen  eamateko”  (Esteban 

Katarain).

AzkonarAzkonarrara

Gabino eta Bitoriano Mujikak esaten duenez, abere honek berez 

“ardie  etzon  atakatzen  zuzenen”  baino “artasorotan  ta  zelaietan  dañue  eiten  

tzon”  Zelaiek  uxartzen zituen  azkonarrak  pillea  e  pillea...,  mordoa,  bandadak 

ibiltzen tzien. Guri artasoroa jun ta saile hondau ziun baten. Usai handie  izaten  

due horik, gero ardik jan onik ez”. 

Harrapatzeko ibiltzen ziren teknikak honako hauek ziren: 

“Behin lazoa jarri nion alanbrekin langa baten ta gorputzen sartu ta bueltaka 

zebillela holako alanbre lodie eten ta ihez ein. Harrapatzeko auzoko batzukin, keez  
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zuloa bete eta gero eskopetaz” (Gabino eta Bitoriano Mujika).

TxakurTxakurrara

Baina gaur egun  artzainak mehatxutzat jotzen duen harrapari  nagusienetakoa 

txakurra  da,  etxe  txakurra  gehienetan.  Artzain desberdinen  artean  jaso  dugu 

azken bost urteetako harrapari honen berri

“San Inazio eunen271 etorri ziten bi txakur ta ardi bat itto zelaien ta handi ohittu  

zien ta ia bi hilabetetan eun biz bat eo gauen etorri eiten zitzaizkidan.  Txakur 

horiek ohittu zien ta 30 ardi baino gehio hil zizkidan ta azkenen zaitu gintzen ta 

bat gaur bezela hor dabiltze ardi danak korrikan ta jun nitzen ta bat bota non ta  

bestea  beste  artzai  batzuek  lazon  hartu  zuen  ta  ez  gendun  atera  izan  nungo  

txakurrek zien danen galdezka ta  ibili ginen ta ez. 30 ardi baino gehio nei iez hil  

zizkidan bi txakurrek hemen. Ta gainea honea etortzen tzien hemen ohittu zielako  

ta  txakurre behin ohitzen danen auskalo nundik  Seguratik eo Izaletik esan nahi  

dizut haiek urrutitik etortzen tziela, etxeko txakurrek zien nunbait irikitzen tzien 

aten bat ta hemen zebatzea azaltzen tzien.  Ta gero nere aldamenen eoten dan  

Zegamako artzai batek, Juanita ta Joxe Antonioi,  haiek e hemen ibiltzen die ta  

haiei e hasi zitzaien”. (Luis Angel Oiarbide).

Angel Irastorzak eta Kontxi Larreak ere, aurtengo neguan272 bizi izan dute txakur 

harraparien  mehatxua  eta  gutxienez  bost  hazarkuma  handi  Zegamako 

Arakamaerrekan hilda azaldu zitzaizkien eta gainera hozkarekin eta 

“Basakeria einda, haragi guztie bistan ta oso zakar”. (Kontxi Larrea).

“Oaindio ez takit zenbat urte dien, urte batzuk ba die baino bost ardi han izurrau 

zien nei Zeamako txakur batek” (Joxe Larrea).

Iramendin,  hainbat  ehiza  leku  inguruan,  udan  egoten  diren  Asurmenditarren 

iritziz, arazoa ezta ehiza txakurra baizik eta “domingero txakurre”: 

“Txakurrekin  arazo  bai  baino  ehiz  txakurre  baino  gehio  domingero  txakurre.  

271 2004ko irailean egindako elkarrizketa
272 2005eko martxoan egindako elkarrizketa
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Ehizeko  txakurrek genalen aixe dabilzte baino beste hoik urtero  ardin bat o bi  

akauta hozka einez ta. Ta Santo Spiritualden oaindio okerrago izaten tzan, jende  

gehio  juten  tzan.  Juan273 e  laster  etorri  zan  kueba  muturreti  txakurrek  ardi  

zaharrei helduta. Juanei e bai urtetan lau pa bost  ardi txakurrek ta berak ikusi  

igual nausie ta esaten hasi ta, nausie harrogo” (Joxe Migel Asurmedi).

Txakurra identifikatua egon arren ez dago ezer asko egiterik kasu hauetan. Baina 

horrelakoek  mehatxurik  suposa  ez  dezaten,  Partzuergoko  hainbat  puntuetan 

behintzat, kartelak ari dira jartzen txakurrak lotuta eraman behar direla esanez, 

hauek ardientzat arriskutsuak izan daitezkeelako.

Txakurrak gehienetan ez du ardia hiltzen baizik eta zauriak eragin:

“Aurten  e  lehengo  baten  hemendik  zulauta  zeuken,  ardie  herren,  goien  akordau 

nitzen  ardita jun nintzenen. Herren ta herren ta hankatan beitzen hasi nitzen ta  

hemendik  zulauta  zeuken,  txakurren  baten  lana  hura  eta  ikusi  ezkeo  bai  baino  

jakiteko zein dan topau ein behar” (Joxe Larrea).

“Iaz e gue ardiri atzeko iztarra dana haragi guztik zintzilik txakur batek einda. Ardie  

akabau utzi ezkeo, oain koskada txiki bat ez ta asko  baino harei atzeko haragi guztie  

kendu zien, iztarreko hezur guztie bistan tzon” (Joan Asurmendi).

Artzainek,  beraz,  harrapariaren  artean  txakurra  bizi  dute  mehatxatzaile 

handienetakoa bezalaxe. Hau. lehen ikusi dugun bezalaxe, oso era interesgarrian 

planteatzen du Jabier Muñoa, artzain zeraindarrak, alde batetik gaitzen iturburu 

ikusten dituelako eta bestalde abere harrapakin gisa, beraz, ardiei kalte bikoitza 

eginez, baino, hala ere, inongo erregelamendurik ezarri gabe turismo iturburu 

izan daitekeelako. 

273 Juan Aldasoro. 
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4.5. Baliabide ekonomikoa4.5. Baliabide ekonomikoa
Artzainak etekin ekonomikoak ardiaren erabileragatik ateratzen dituela ez dago 

dudarik,  ardia, esnea eta  arkumea direlako bizibidearen oinarri.   Partzuergoko 

artzainen  ekonomia  ez  da  ekonomia  orokorraren  desberdina  izan,  hau  da 

autosubsistentziak  merkatuko ekonomiari  utzi  dio  lekua.  Artzaina  produktore 

txikia  izanez,  dinamika  aldakor  batean  murgilduta  ikusten  da  bizitzaren  arlo 

gehienetan eta ez da ekonomia aparte geratzen. 

Artzaintza,  eta  zehazki  Partzuergoko  artzaintza,  esaten  dugunean  ekonomia 

aldetik ikuspuntu homogeneo baten itxura ari garela ematen dirudi. Hau da, bi 

urtaroko bizibidearen artzainaren irudia, udan mendiari etekina ateratzen diona, 

neguan ardi, arkume edo esnetik bizi den gizakia.

Mugak ez dira hain argiak. Momentu honetako artzaintzaren ezaugarrien artean 

konplexutasuna  eta  batzuen  eta  besteen  artean  dauden  desberdintasunak 

adierazgarriak izan daitezke. 

Artzain desberdinen definizioa etekin ekonomiko errealekin edo potentzialekin 

lotuko da, batzuek lege zaharrekoek alegia, etorkizunik gabeko artzaintza ikusten 

dutelako.  Adierazgarria  oso,  Joxe  Luis  Uribetxeberria  Laskaolatzako  artzainak 

zentzu honetan Hitza aldizkarirako egin zituen adierazpenak274: 

“Artzaintza bukatu ez da egingo, inbertsio latzak egin beharko badira ere. Baina  

gurea, lehengo legeko artzaintza bukatuko da eta kito”.

Orokorrean,  artzain bakoitza bat izanez, era berezi batean bizibidea ateratzen duena 

bada ere,  ekonomia irizpideak ikertzeko garaian etxeko ekonomia barruan kokatu 

behar da artzaintza, landa ekonomia autosufizientea orain arte eta momentu honetan 

aurrera atera nahi badu estruktura merkantilista eta produktibo batean sartzen ari 

dena.  Honekin  artzainak  duen  produktua,  merkatu  ekonomia  baten  barruan, 

arrazionaltasun utilitarista duen, agente ekonomikoa bihurtu du.

274 Goierriko Hitza 2006-01-22
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Honen ondorio nabarmenena hainbat  artzainen desagertzea izan da,  artzaintza 

utzi  beharrean  egon  dira  ezin  ziotelako  erantzun  gaur  egungo  merkatuaren 

eskakizunari etxeko ekonomian oinarrituta. Artzain mantendu direnak hiru arlo 

nagusitan  aurki  daitezke.  Lege  zaharrekoak,  artalde txikiekin  (200  ardi eskas 

dituztenak), inongo inbertsiorik egin gabe eta bukatzear dagoen ekonomia baten 

barruan  murgilduak,  inongo  etorkizunik  ez  duen  artzaintza.  Trantsizioko 

artzaintza,  ardietatik  bizi  direnak,  artalde handia  (300  burutik  gorakoa)  eta 

inbertsio  batzuk  eginda  izan  arren  euren  burua  etorkizunik  gabe  ikusten 

dutenak; esnea eta arkumeek saltzetik bizi dira. Etorkizuneko artzaintza, garaiak 

eskatzen  dizkien  hainbat  inbertsio  eginda,  teknologia  berriak  eta  puntakoak 

ustiategietan  sartu  dituztenak,  merkatuan  euren  produktuek  posizio  finkatua 

dutenak  eta  artzaintzarekin  erlazionatutako  hainbat  elkartetako  partaidetza 

burutzen dutenak.

Azken  artzain honek  erantzukizun  desberdinak  hartzen  ditu  bere  gain. 

Merkatuak kalitatezko produktuak eskatzen dizkio  baina ingurugiroari  inongo 

transformaziorik  egin  gabe.  Beraz,  jasangarritasuna,  efizientzia  eta  oreka 

ziurtatuz, garapen lokal bateko dinamizatzaileak ere bihur daitezke. Era berean, 

hiriko beharrak, artzaintzaren posibilitateak zabaltzen ditu bai ekonomia arloan 

eta bai  turismokoan ere,  errekurtso,  identitate eta garapenean eragile aktiboa 

delako. 

Artzaintza,  beraz,  profesio bihurtu da.  Hala eta guztiz ere,  badaude fenomeno 

batzuk, ingurua, profesionaltasuna, aldaketak ulertzeko adierazgarriak direnak. 

Hauek  aztertu  ahal  izateko  eta  aldaketak  ulertzen  hasteko  lehenengo  aukera 

historiak  berak  emango  digu.  1929ko  maiatzaren  16an  Azpeitiko  epaitegiak 

larreen erabilpenari  buruz emandako orden batean III  puntuan irakur daiteke 

“profesional” hitza:
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“En  aquella  ocasión  se  oculto  cuidadosamente  la  condición  de  profesionales  del  

pastoreo de los realmente interesados”.275

Hemendik  aurrera,  artzaintzaren  esanahia  aldatzen  hasia  da  eta  kontzeptu 

aldaketa hau gainbegiratzea komeni da artzainek eurek ere ez dakitelako artzain 

profesionala definitzeko zein parametro diren erabilgarriak. 

Profesionala  izateak  ezaugarri  berezi  batzuk  ditu,  mende  hasieran  iragarri 

zirenak eta gaur egun gauzatzen hasiak direnak. Profesioaren definizioa aztertuz 

gero honek dio jakinduria, abiltasun eta prestaketa berezi bat behar duen lanbide 

bat  dela.  Abraham  Flexnerrek  (1968)  edozein  “profesioa”  edo  lanbide 

definitzerakoan,  artzaintzak gaur egun betetzen dituen hainbat ezaugarri eman 

zituen. Lanbide baten ezaugarri nagusien artean azpimarratu zituen: ikasitakoa, 

praktikara eramandakoa, berezko teknika duena, antolatua bai heziketa aldetik 

eta baita eginbeharreko funtzioen aldetik ere:

“Guk askotan diskutitu deu administrazio barrun daren batzukin. Konsideratzen  

due profesionala bakarrik inseminatzen duna, eta gu zertaz bizi gea? Ordun zenek  

esaten du gu ez geala profesionalak? Ba, bai, gu hortik bizi gea eta profesionalak  

gea intseminatu edo ez. Nik hori esaten det. Gainea artzai izateko re gaur eskolea  

behar da. Hola bai profesional, hortik bizi eta jakin” (Eli Arrillaga).

Profesionalaren ideia ez zen orduan agortu. Ondorengo erreferentzia batzuetan 

ere aurkitu dugu profesioari buruzko kontsiderazioren bat etorkizuna iragarriz. 

“Ahora bien para que puedan ejercer la profesión de pastor y dedicarse al pastoreo  

es  indispensable  que sean vecinos  de  uno de los  pueblos  que componen dicha  

Parzonería”.276

275 Zegamako artxibategia: 521.9 signatura. Data 1951. abuztuaren 1ekoa bada ere, honek aurreko irizpen baten 
erreferentzia egiten du eta konkretuki “Dictamen emitido sobre la eficacia de la Sentencia del Juzgado de Azpeitia de  
16 de mayo de 1929 en orden a las facultades y de Alava, sobre la cuestión del aprovechamiento y disfrute de los pastos de  
dicha parzonería. Lcdo. Jose E. Arcelus”

276 Zegamako artxibategia:  521.4 Signatura. 1957ko uztailaren 1ean Partzuergok batzorde orokorrak proposatu 
zuen erreglamentazio  bat  egitea,  artzainei  kontrol  egokia  egin ahal  izateko.  Erreglamentazio  honetan 3. 
puntuak dioena azaltzen da.
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Baina “profesioa” hitza Partzuergoan mende hasieratik artaldearen tamainarekin 

erlazionatua  izan  da  eta  gaur  egun  honek  segida  izan  du,  etorkizuna  duten 

artzain gehienek  artaldearen tamaina handiena baitute, gehienetan 500  arditik 

gorakoa, bizitza artaldetik ustiategi berriekin atera nahi badute277. 

Gaur  egun,  artzaintzak  bizibidea  atera  ahal  izateko,  duen  erronketako  bat 

merkatuko  ekonomia  barnean  kokaturik  egonda  tradizioa-artisautza-

modernitatea-teknika  uztartzea  da,  lehengoa  gaur  egungo  eskaeretara  eta 

bizimodura moldatuz jakinez dena ez dela autonomia edo autarkia, hor daudela 

ere instituzioak, legedia berriak eta, azken finean, lehengo dena gaurkoratu eta 

asimilatu ezin bada ere, errespetagarria dela.

Artzaintzaren bilakaerak ekonomiaren bilakaera  ekarri  du berarekin  eta  garai 

batean  subsistentziako  ekonomia  zena  artile,  gazta,  esne  eta  arkume 

salmentarekin lortzen zen. Gaur egun produktuek berdinak izaten jarraitzen dute 

baina  sistema erabat  aldatu  da.  Esnetik  bizitzea  ez  da  erraza,  euro  bat  baino 

gutxiago  pagatzen  badute  esne  litro  bakoitza.  Artilearekin  gaur  egun  ilea 

mozteko etortzen den koadrila ordaintzeko ere ez da ateratzen. Artzainak orduan 

arlo ekonomikoa bi produktutik ateratzen du nagusiki:  arkumeen salmenta eta, 

batez ere, gazta salmenta.

4.5.1. 4.5.1. ArkumeArkumeen salmentaen salmenta

Arkumea  sinbologiaz  beteriko  animalia  da.  Juduek,  kristauek,  musulmanek 

erabiltzen  dute  jaki  gisa  hainbat  festatan  eta  gure  kulturan  antzinatik 

jainkotasuna ospatzeko sakrifizio moduko irudi sinbolikoa hartu izan da. 

Hau, dudarik gabe, lagungarria izan da artzainen ekonomiarako. Honen adibide 

argia Urdiainen, Joxe Antonio Begiristainek kontatu diguna. 1954an Aita Santuak, 

277 Artzain  Mundukoek  kontsideratzen  dute  300  ardi,  artegi  eta  gaztandegi  modernoa  izanez  nahikoa  dela 
familia arrunta bat aurrera atera ahal izateko. Artzainek hau eskas samartzat jotzen dute.
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artzainek  eskatuta,  bulda278 bat  eman  zuen.  Hau  San  Jose  eguna  garizumako 

ostirala  barau eta bijilia egun derrigorrezkoa  zelako  izan zen. Haragia jan ahal 

izateko Elizaren baimena behar zen eta artzainak horrela eskatu zuen279, euren 

ekonomiaren  zati  handi  bat  egun  horretako  arkume salmentan  oinarritzen 

zelako.

Arkume gehienak 20 bat egunekin, 9-12 kilotan saldu egiten dira eta duen haragia 

osoa preziatua da gure inguruan,  Gabonak izanez estimaziorik handiena duen 

urte sasoia

“22tik-25tera  Noviembren  arkumak  eta  Gabonetan  eta  urte  berritan  danak  

kenduta” (Jexux Etxezarreta).

Baina beti ez da horrela izan. Gabonetarako arkumeak jaiotzea nahiko berria da, 

artzaina produkzio maila altuagoan sartu denez geroztik. Lehen otsaila izaten 

omen  zen  arkumea  jaiotzeko  garaia  eta  orduantxe  jaiotzen  ziren  gehienak. 

Hortik San Jose egunean gaur egun galduta edo galzorian dagoen arkume jateko 

ohitura. 

S. Jose eunen nik beti ezautu det, etxen hil da arkuma bat. Hemen ginenen gu,  

Amundarainen da danok biltzen ginen bazkaltzeko etxen. Bestela berriz kanpoko  

etxetan negue pasatzen eoten ginenen etxeko geen etxeko familii  ematen tzaio  

arkumea hilda ta danok jaten gendun. Beste batzuk esaten tzuen ezetz baino ni  

neu urte guztitan arkumea ta mamie, beti horixe” (Kandido Aizpeolea, Karmen 

Oiarbide).

“Guk besteen etxetan baldin bagenden e bai beti arkumea S. Josetan”. 

(Florentino Goiburu).

“Arkumea saltzen tzan ordun, San Josetako etxe guztitan kasi”  (Joan eta  Joxe 

Migel Asurmendi).

278 Bulda:  interes  orokorrerako  edo  fededunentzako  dokumentu  pontifikala.  Beraren  bidez  gai  judizial  edo 
administratiboetarako  dohain  edo  abantailak  ematen  dira.  Kantzilertza  Apostolikoak  ematen  du,  bere 
izenean sigilu gorri bat estanpatuz. 

279 Datu hau ezin izan dugu dokumentatu. Baino Arantzazuko Joseba Etxeberria frantziskotarrak komentuan 
galdetu ondoren horrela izan zeneko datuak ere baieztatu ditu.
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Adibide  asko  daude  urte  sasoia-eguraldia  ardi-arkumearekin  lotzen  dituenak 

orduko ekonomiaren erakusle garbi. Atsotitzak honen lekuko: Abendu txuri, ez ardi 

ta  ez  axuri;  Eguberri  ilargirik  gabe,  artzaina  axuririk  gabe;  Martxo  galartxo,  larrak  

adartxo; nere bildotsak ez ditek ire beldur asko; Ilbeltza pasatzen bada txuri, ardiak aziko  

du axibi; Ilbeltza txuri, ez ardi t'ez axuri...

Azken urte hauetan izan den urbanizazio joerak, lurraren atxikimendua neurri 

handi batean galarazi  egin du eta garaian garaikoa izatetik,  edozein produktu 

noiznahi  izatera  pasa  gara.  Duela  urte  gutxi  edozeinek  egunerokoan  bizi  eta 

ikusten  zituen  lurraren  fruituak,  etxeko  abereen  ziklo  naturalak  gehienen 

eginkizunetatik  aparte  geratu  dira  gaur  egun.  Gaiari  buruzko  jakinduria  eta 

jakin-min ezak naturarekiko lotura hautsi du. 

Honi  gehitzen  badiogu  komunikazio  erraztasunak,  joan-etorriak,  bidaiak 

pertsonentzat  nahiz  materialentzat  hainbeste  erraztu  direneko  gizartean  bizi 

garela,  tokiaren  tokiko  eta  garaiaren  garaiko  kontzientzia  galtzeaz  aparte, 

momentuko  kapritxoak  eskura  ditzakeguneko  posizioan  jartzen  du 

kontsumitzailea, “hemen ez badago ekarri kanpotik eta kitto”. 

Ekonomikoki erosteko gaitasuna izateak beste hainbat baloreri gaina hartzen die, 

noiznahi  nahi  duguna  eskuratzeko  gaitasuna  eman  digu,  bertakoa  bere  ziklo 

naturalean  baloratzearen  gainetik,  urrunekoa  ekarraraziz  behar  bada,  bidai 

kostuei  aurre  eginez  baina  nahi  duguna  lortze  aldera.  Arkumea  da  honen 

adibideetako bat.

Kontsumitzeko era  bera  ere  aldatu  egin  da.  Jatekoa izatea  ditxa  zen duela  ez 

hainbeste urte, orain jatekoa izatearekin ez dugu aski, era berezian eta zehatzean 

behar ditugu jakiak.  Harakinak dira  bilakaera horren lekuko garbiak.  Hainbat 

abereren  zatiek  kontsumo  handia  duten  bezala,  beste  hainbat  puska  oraingo 

erosleak ez ditu nahi. 

Arkumearen  kasuan  ere  garbi  esan  daiteke  arkume “standar”  bat  badela. 
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Kontsumitzaileak nahi duena 11 kilo ingurukoa da, esnean hazia. Hortik gorakoek 

ez dute halako estimaziorik eta prezioan ere askoz merkeago saldu beharrean 

gertatzen da artzaina. 

“12  kilotik  pasatuz  gero  penalizazioa  dugu  arkumeak  saltzerakoan” (Eli 

Gorrotxategi)280 

Presaka bizi gara, jakien elaborazioari apenas eskaintzen zaio denborarik eta ahal 

izanez gero azkar eta garbi nahi da, arkumea galtzaile ateratzen da.

Komertzializatzeko moduak ere bilakaera handia jasan du azken urte hauetan. 

Tratuak beti zuzenean egin izan dira artzain  ardi-erosle artean, izan harakina 

izan partikularra, etxeetan bertan edo asteroko merkatuetan281. 

Hala ere, artzainek zer hobetu badela uste dute Ordizia herrian dagoen asteroko 

jardunean eta beste zenbait arlotan:

“Arkumek  Ordizia eamatea  hori  da  ein  leiken  kalteik haundina.  Han  zenbat  

salduko die asten 200  arkume? Gehienak artzaiek ez dienak eta haiek juten die  

goizeko 6etan,  8retan lanea jun behar duelako, eta 6etan ematen ditue arkumak  

ahal  duen  prezion,  etxea  bueltan arkumakin  ez  juteatio.  Hori  oso  tristea  zan,  

Ordiziko perie izatea prezioa markatzen tzona” 

Azken urte hauetan artaldearen buru kopuruak asko egin du gora, egin beharreko 

inbertsioak askoz handiagoak dira  eta horiei  errentagarritasuna ateratzekotan 

artzainak ordu asko pasa behar ditu bere ustiategian ardi-arkumeak gobernatzen, 

batez ere arkumeak jaiotzen hasten direnean, eta gazta egiten. 

Honek  zuzen-zuzeneko  tratuak  egiteko  aukerak  galarazten  ditu.  Tratuak 

errazteko modu ezberdin ugari jarri dira frogan eta ahoz ahoko tratuak egiten 

badira ere, frogatu dira beste sistema batzuk, adibidez,  enkantearen bidez edo 

elkarteen bidez.  Enkantez negoziatutako salmenta sistema bultzatu zuen  Santi 

280 Arabako artzaintzaren berri emanez.
281 Gipuzkoan oraindik Ordiziako azokara arkumeak bizirik eramaten dira salmentara ateratzeko. Euskal Herriko 

prezioak markatu dituen feria izan da hori urteetan zehar .
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Etxezarretak  eta  gaur  egun  etxetik  saltzen  ditu  arkumek.  Gipuzkoan  Garsabi 

elkartearen bidez etxez etxeko bilketak egiten dituzte,  eta Araban ere sistema 

bera erabiltzen da.  Hala ere,  badaude harakinak aurrez tratuak egin ondoren, 

sistema bera erabiltzen dutenak. 

Baina  arkumearen prezioarekin arazo asko dituzte  artzainek, hau ere ez delako 

errentagarria.

“Arkumea,  momentu  hontan  produkzioi  begirauta  ezta  rentablea.  Ez  aman 

esnekin eta artifizialakin gutxigo, oso garesti ateratzen da haztea. Arkumek eaten 

duen  esnekin  gazta egiten  badezu  rentablegoa  da,  arkumek  dauken  prezio  

bajukatik. Produktu bezela, promozionau beharko luketela iruitzen tzat”  (Idoia 

Lasa).

Ondorioa  arkumea  lehenbailehen  kendu,  esnea  lehenbailehen  izateko,  gazta 

egiteko. 

Artzainek  iraun  nahi  badute  egin  behar  dituzten  inbertsioak  eta  lan  modua 

kontuan hartuta arkumeen prezioak azken 20 urte hauetan galdu egin duela esan 

daiteke, prezio berean mantendu delako. Aurtengo282 batez besteko arkumearen 

prezioa bizirik pisatua 3,10€koa izan da kiloko. Duela 19 urteko datuak aztertuz, 

Ordiziako  merkatuan  500  eta  650  pezeta  artean  pagatu  zeneko  asteak  aurki 

ditzakegu. 

Salmenta  moduak  aldaketak  izan  dituen  bezala,  arkumea  kontsumorako 

prestatzeak ere izan du berea.  Hau da hiltegien funtzionamendua.  Duela  urte 

batzuk  etxean  egiten  ziren  halako  lanak,  edo  ia  herri  guztietan  zeuden 

hiltegietan  ere  bai.  Gaur  egun  legeak  zorroztu  egin  dira.  Etxeko  hilketak 

debekatuta  daude  eta  hiltegi  gehienak  itxi  egin  dituzte.  Ondorioz,  artzainari 

askotan lan erantsia tokatzen zaio, bere  arkumeak hartu eta hainbat kilometro 

egin beharrean izaten da arkumeak hiltzeko, horrek arkumeari suposatzen dion 

282 2006-2007 urte-sasoia
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pisu galtzea ere kontra du. 

Horiek  guztiak  garbitasunaren eta  aurrerapenaren izenean eginak  dira.  Baina 

artzainari  lan  erantsia  sortzeaz  gain,  ez  dio  ekonomikoki  gehiegi  lagundu, 

arkumearekin lortutako diru iturria ez delako hobetu azken 20 urteetan,  Euskal 

Autonomi  Elkartean  1993ko  apirilaren  29an  Nekazaritza  eta  Arrantza 

Sailburuaren  Aginduan,  Latxa eta  karrantzar  arrazetako  esneko  arkumeari 

Elikagaien  Kalitateari  buruzko  Euskal  Labela  aintzatetsi  eta  bere  arautegi 

teknikoa  onetsi  bazitzaion  ere283. Arkumea  Euskal  Label  barruan  sartu  ahal 

izateko honako justifikazioa ematen du EHAAk:

“Aspaldidanik ekoizten izan den esneko  arkumea, berezko esne osoaz hazitakoa,  

euskal  kontsumitzaileak  biziki  estimatzen  duen  ekoizkina  da.  Hortaz,  gure  

kontsumitzaileak,  hazi  eta  hiltzeko prozesuetan kalitate  ezaugarri  batzuk bete  

eta, orohar, zenbait balio organoleptiko dituen esneko  arkumea identifikatzeko  

aukera  izan  dezan,  beharrezkoa  da  arkume hori  Kalitateari  buruzko  Euskal  

Labelaz bereiztea”.

Arkume haragiaren  kontsumoa  sustatu  beharra  sentitzen  hasi  dira  sektoreak 

baina arkumea kanpotik sartzen da hemengoaren prezioa jaitsaraziz. Dena dela, 

harakin, artzain, labelaren bultzatzaileak, esperientzia berriak probatzen ari dira 

bertako  arkumea promozionatu  ahal  izateko eta  jadanik  badira  gisa  honetako 

ekimenak martxan,  adibidez Bizkaiko Esne  Bildotsaren I.  Eguna antolatu zuen 

urtarrilaren  27an  Bilbon,  erriberako  merkatuan  ACOL  Latxa eta  Karrantzar 

arrazetako ardi Hazleen elkarteak hainbat erakunderen laguntzarekin edo Axuri 

arkume ekologikoa  aurkeztu  zen  2006ko  abenduaren  14an  800.000  bildots 

ekologikorekin  lanean  diharduten  artzain batzuek284.  Biolurreko  eta  Slow 

283 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria: 1993eko maiatzaren 28an 
284 Ataungo  Espilla  baserriko  Pili  Eskisabel,  Hernaniko  Telleri-Zaharreko  Ramon Mugerza,  Eibarko  Sosolako 

Enrike  Gisasola  eta  Antzuolako  Pikuinetako  Jose  Ramon  Arrieta  dira  bildots  ekologikorekin  lanean 
diharduten artzain batzuk.
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Food285eko kideekin elkartu ziren Donostian, Gastronomiazko Euskal Anaiartean, 

bazkari  eder  baten  bueltan.  Aurretik,  ekoizteko  modua  eta  produktuaren 

abantailak  azaldu  zituzten.  Ekoizleek  azaldu  zutenez,  euskal  baserriak 

berregituratzen ari  diren  une  honetan,  mesedegarria  da  abeltzainek  aitzinera 

jotzeko  eta  Europako  haizearekin  bat  egiteko.  Euskal  baserriak,  eta  horrekin 

artzaintza,  eraberritzen  ari  da  eta  aurrera  jotzeko  aukerak  bilatzen  ari  da 

etengabe. Horretarako, ekologia bide egokia izan daiteke abeltzainentzat, eredu 

horri  eutsi  eta  etorkizuna  izateko.  Europako  toki  askotan  honezkero  ez  da 

nekazaririk,  baina  Euskal  Herrian  bai.  Gipuzkoan,  ekoizpen  ekologikoa  da 

nekazaritzan hazten ari den sektore bakarra eta globalizazioari irekia da286.

Etekinak dirudienez artzainek oraindik ez dituzte garbi eta estrategia berrien bila 

dabiltza profesioaren dinamikotasuna beste behin erakutsiz.

4.5.2. 4.5.2. GaztaGazta salmenta salmenta

Gaztaren gaia berez monografikoa izan daiteke, baina lan honetan artzaintzaren 

bizibidearen oinarri kontsideratzen bada ere, prozesuari baino garrantzi gehiago 

emango zaio gaztaren inguruan sortzen ari den polemikari.

Gaur egungo artzainaren bizibidea, dudarik gabe, gaztaren salmentan oinarritzen 

da.  Gazta egiterakoan,  aurrerapen  teknologikoak  ezarri  badira  ere,  behin  eta 

berriro aipatzen da era tradizionalean egiten dela, orain dela milaka urtekoaren 

modukoa dela eta arau higieniko sanitarioak ezartzea izan direla egin zaizkion 

aldaketa bakarrak.

Ni  ez  nator  guztiz  bat  horrelako  baieztapenekin,  gazta egiteko  prozesuan, 

komertzializazioan eta baita kontsumitzaileen gustuan aldaketa ugari nabariak 

direlako. Azter ditzagun hauetako batzuk.

285 Italian sortutako mugimendu internazionala. Gustuaren estandarizazioaren kontra omen dago eta ezagutza 
eta  plazerra  nahasten  dituen  gustuaren  filosofia  berria  bultzatzen  du.  Kontinente  guztietan  ditu 
jarraitzaileak eta tradizio gastronomiko erregionalak bere produktuak ereiteko eta hazteko modua babesten 
dituela diote.

286 Enrique Gisasola artzain eibartarrak esandako hitzen laburpena da.
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Gazta egitearen prozesua  artzaintzarekin lotuta dagoela gauza jakina da.  Gazta 

egiteko prozesuan lehena eta  oraina erabat  desberdina dira  eta  lehen puntua 

espazioarekin erlazionatu behar dugu. 

Ez dela urte gehiegi, bi edo hiru hamarkada gehienez ere, ardiak ez ziren antzutu 

ondoren eramaten mendira, baizik eta bertan ere jetzi egin behar ziren. Beraz 

jetzi  ondoren ez zegoen esnea komertzializatzeko modurik eta mendiko  gazta 

egitea beharrezkoa izaten zen. Beraz, bai negu lekuetan eta bai udalekuetan ardia 

antzutu arte  gazta egiten zen,  arkumeak jaio ondoren Gabonak geroztik,  negu 

lekuetan, mendira igotzen zirenetik San Fermin inguru arte uda lekuetan.

Mendiko  gazta egiteko  prozesua  betidanik  erakargarri  izan  da  euskal 

antropologia  eta  literatur  zaleen  artean  eta  makina  bat  idazki  badaude  gai 

honekin  erlazionatua.  Hainbat  artikulutan287 deskribatzen  denez,  hemen 

azalduko duguna izango da bertako  artzainak kontatutakoak eta hemen erabili 

izan dituzten tresnen izenak. Dena dela, interesgarria, iruditzen zaizkit, hainbat 

gazta egindako  artzaina  den  Serafina  Larreak,  prozesu  hau  deskribatzerakoan 

gogoratzen dituenak: 

“Gazta egiteko, lehenengo ardik jatsi. Esnea pasau lehenengo asunekin288. Bizkain 

trapue pasatzen gendun, han etzan asunik finik eoten,  bastoa.  Asun txikie eta  

garaik ez tona behar do. Eta  ardik jatsi ta esnea tenplen tzeonen barriñoi batea  

pasau ta gatz piskat botatzen gendun ta gero gatzagi naturala botatzen gendun.  

Hari eraiten ginon  malatsakin eta handik ordu erdi edo hiru ordu laurdenea ia  

gaztaia etten da, urberoa irakin beste barrinoi baten sartu baño marian ipiñita  

eta hola etten zan gaztaia” (Serafina Larrea).

Gatzagiaren erabilera bereziak ematen dio, batik bat, gaztari duen zaporea: 

“Esne  arkumea hiltzen danen estomagon daon esnea da  gatzagie. Danei ez tieu  

287 Hainbat dokumentutan aurki daiteke gazta modu tradizionalean egiteko era. 1930ko Argia Egutegian “Gure 
artzaien gaztakintza” 47-53 orrialdetan; 1955 eta 1956eko Anuario de Eusko Folklore  Vida pastoril en el Pais  
Vasco XV. eta XVI liburukietan. 

288 Pasatzeko tresnari “Illakazkie” esaten diote

283



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

kentzen,  hamar,  hogei,  onenak,  arkumaik onenei.  Gatzagie  beratzen jartzen da 

puxketa txiki bat uretan, bera bera ein eta pasau pasadore batekin eta geratzen 

da  gaztaiai  bota  behar  zaion  likido  dana  eta  hura  bota  gaztaiai  eta  gero  

maLatxakin  erain.  Gatzagie  gutxi  gutxi  behar  due,  pusketa  txiki  bat.  Oain  

gatzagitan  aldea  hok,  hau  zabaldu  ezkeo  txuri,  txurie  da  ta  hemendik  pixka,  

pixkat nahikoa da. Gatzagi ona baldin bada oso gutxi” (Jexux Etxezarreta).

Prozesu  honen  jarraipena  Fermin  Arrieta  artzaintzatik  bizi  den  artzainak 

gogoratzen du eta honakoa zen:

“Matoia estutu ta estutu ta estutu azkeneako lo. Su ondon jarri ta lo behin baño 

gehiotan bai amonai ematen zikon lan hori. Lehenengo bajau ein behar izaten da,  

gero molden hartu ta pikau alde bittaik ta pikatzen danen gortu eiten da asko ta  

gero urrau eskukin. Urrau esaten tzaio txulotxikik ta berdintzeko berdintzeko ta  

gero estutu eta puska hori danak bueltau ta handik izango dana ein eta puxka  

einda daun hura gero azkenen ta ondo-ondo etteko 2 ordu behar ditu  gaztaiak 

eskuz. Uain ez da inor izango eskuz gaztaiak eiteitunik” (Fermin Arrietak).

Gazta onak egiteko behar ziren ezaugarrien artean edo erabili beharreko hainbat 

teknika  ezartzeko  enpirikotasun  edo  praktikotasun  artean  mugitzen  ziren 

artzainak baina beti ere emaitza ziurtatuz eta jakinez  artzainaren bizibidearen 

oinarria gazta zela:

“Gaztaiak etteko eskue hotza behar emen do  gaztaia eiteko berok azala etatzen  

baidio  ta  gero  gazura  geatzen  zaio  barrun.  Gure  amak  esku  hotza  zon  eta  

primerakoak etten zittun” (Bitoriano Mujika).

“Gaztaiai  gatza emateko lurreko ontzi  bat  urez  bete  ta bota arraultzea.  Zorua 

juten da arraultzea. Arraultza gora irten arten gatza botatzen segi”  (Bitoriano 

Mujika).

Matoia,  zumitzetan  sartu  behar  da  gazta forma  egokia  izateko  eta  honen 

aldaketaren berri ere eman dute artzainek:
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“Egurrezko  zumitzetan etten zan  gaztaia. Geroa txapazkok zien ta txarrak zien  

erdoitu eiten zien ta.  Uaingo plastikozkok.  Holako adelantok izan ditu!” (Juan 

Aldasoro).

Teknika  aldetik  gaztari  ura  kentzearen  prozesua  hasierako  eskuz  zapaldu  eta 

zapaldu behar horrek eskuko prentsari utzi zion lekua  artzainak esaten duenez 

lana dezente erraztuz. 

Ketzeko prozesuak ere bilakaera izan duela esan daiteke. Gazta ketutako edo ketu 

gabekoa  izan  daiteke  eta  garai  batean,  Gipuzkoan  behintzat  ketutako  gazta 

nagusia bazen, tendentziak aldatzeko joera omen du geroz eta gazta ketu gabeko 

gehiago kontsumitzen delako.

Ketzeko prozesua

“Kea eiteko  keraileek izaten tzien egurre haltza ke gozoona suabena eta kolore  

onena ematen tzon. Sue eta kea eiteko behar tzan egurre usteltzen ai zana eta  

humedadea zona,  izaten tzan,  halakoa ekarri eta harekin ein; kaso ondo einda  

keai e” (Anttoni Oiarbide).

Gaztaia garbittu ondo sekau ta kea etten zitzaien.  Uain baño kolore illunagoa  

izaten tzon ordun  gaztaiak Egurre behar izaten tzan espezial hortako hezea ta  

bustie kea etteko. Ta buelta eman ta kaso einez eukitzen tzien, lan haundie do  

gaztaiak” (Jexuxa Muñoa).

Ondoren gazta zaindu eta kontserbatu egin behar zen eta horretarako mendian 

behintzat leize-zuloak edo zotalez estalitako txabolak erabiltzen ziren 

“Txabola  hori  gaztaiak  ontzeko  espresamente  hortako  zan,  honek  zittun  bi  

departamentu,  bat  gaztaia etteko,  ein da settun gaur eindakok bihar   ta  hola  

handik behera (200 bat metro) leize zulo batzuk ba zeren han eta han apal batzuk  

zeren bakoitzek bere lekuk zeuzken ta han eun batzutan utzi ta ekarri txabola”. (

Jexuxa Muñoa).
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Egiten zen gazta kopurua orduko artaldeen tamainara eta bakoitzak ematen zuen 

esnearen kopurura moldatzen zen. Artalde gehienek ez zituzten 150 buru baino 

gehiago  eta  ardi onenek  bakarrik  ematen  zuten  litro  bat  esne  egunero.  Datu 

hauekin egunero egiten zen gazta kopurua txikia izaten zen289:

“Atte eta ama zanak etten tzittuen ta ordun zenbat  gaztai izaten tzien ba 2 o3  

eunero amak eingo zon bakarren bat eta attek bestea” (Lorentxa Etxezarreta).

“Gehiena eindakon sei eo eztakit pa, ama zanak aitzen tzan ta”. (Andres Zufiria. 

Attagoiti).

Orain  arte,  artzainak  zuzen-zuzenean  kontatuta,  gazta egiteko  antzinako 

prozesua eta datorrena irakurri  ondoren konturatu daiteke prozesua antzekoa 

izanez, zaila dela ulertzea milurteko berdina denik teknikek aurrerapenak jasan 

izan dituztelako eta hauek artzaintzan eragin zuzena izan dutenez, moldaketa eta 

aldaketak derrigorrezkoak direlako290.

Lehenbizi, apenas daude mendian gazta egiten dituzten artzainak, ardi gehienak 

mendira antzututa joaten direlako.291 

Gaztandegi bereziak daude  negu lekuetan, hauen txukuntasuna eta garbitasuna 

ikur  eta  ezaugarri  nabarienetakoa izanez.  Gaztandegira  sartzeko eta lana egin 

ahal  izateko  propio  horretarako  jantzi  bereziak  zuriak  behar  dira,  katiuska 

zuriekin  batera.  Prozesua,  2006an  apirileko  igande  goiz  batean  Joxe  Mari 

Asurmendiren gaztandegian bizi izan duguna, komentatuko dugu. 200 litro esne 

erabiliz, 25 gazta egin zituen eta hau izan zen jarraitutako prozesua: 

Ardiak  jetzi  ondoren,  artegiko  jezteko  makinatik  esnea  zuzenean  joaten  da 

gaztandegian duen esne depositora. Esnea gaztandegian dagoen kubetan berotu 

289 Gazta egiteko esne kopurua honako da: “Gaztai bat etteko sei eo baita zazpi litro re bai. Lehenengotan mehegoa eoten  
da esnea ta zazpi bat bai, 1, 200 eko eo gaztaia etteko. Normala ta bere hortan gaztaiak kiloa pasau ein behar do, kiloz  
beko gaztaia e ezta legekoa kiloa pasau ein behar do” (Lorentxa Etxezarreta).

290 Dena dela,  artzain egun guztietan gazta era zaharrean egiteko demostrazioak ikuskizun gisa egiten dira, 
antzinako zer edo zer bezala erakutsiz,  kontuan izan gabe behin eta berriro defendatzen dela ez dagoela 
aldaketarik teknika arloan. Kontraesana nabaria da.

291 Lehen aipatu denez aurten, 2007ko urtean, mendiko lehen gaztandegia irekiko da Urbian.
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egiten da 31ºC arte eta gatzagia botatzen zaio292. Gatzagia emanda 30’- 45’ tarteaz 

itxaron behar  da.  Esnea  gogortzen denean liraz  moztu  egin  behar  da.293 Gero 

esnea berotu 38ºC arte aitzur itxura duen mazoaz eraginez. Txapa zulatu baten 

bidez  matoia  eta  gazura  bereiztu.  Plastikozko  tamaina  desberdinetako 

zumitzetan  trapuak  jarri,  matoia  sartu  eta  kaseina  plaka294 erantsi.  Idiazabal 

gaztak kilo bat baino gehiago izan behar du. Ondoren ondo tapatuta prentsara 

sartu eta bertan sei bat orduz mantendu. 

Ondoren  gaztandegia ondo garbitu.  Gero egindako gaztei  trapua kendu egiten 

zaie  eta  gatzetan  murgiltzen  dira  zortzi  orduz  kilo  bakoitzeko295.  Atera,  utzi 

lehortzen  kanpoan.  Eguraldiaren  arabera  denbora  gehiago  edo  gutxiago 

hozkailura  sartu  aurretik.  Egunero  buelta  ematen  zaie  egindako  gaztei  eta  bi 

hilabete pasa ondoren saltzeko prest egongo lirateke. 

Prozesu hau ikusi ondoren  gazta egiteko prozesuaren esentzia berdintsua dela 

esan badaiteke ere, ez dira berdinak inguruko kondizioak ezta gaztaren inguruan 

sortu diren filosofia eta kultura ere.

Oraingo  gazta,  ezaguna  izateko,  kontsumo  baten  barruan  sartu  ahal  izateko, 

arautegi  baten  mendean  dago  eta  artzain batzuek  onartu  eta  aplikatu  egin 

dituzte baldintza hauek,  bizitza aurrera atera ahal  izateko modu bakarra dela 

kontsideratu dutelako. Beste batzuek, aldiz, ez dute izan aukerarik, premiarik edo 

292 Gatzagi naturala dagoeneko apenas erabil daiteke, arkumeak ezin direlako etxean hil. Debekatua dago hori 
egitea eta hiltegietan zaila da gatzagia lortzea, espresuki horretara joan behar zarelako. Horrez gain, askoz 
ere errazagoa da gatzagi  kimikoaren kantitatea  kontrolpean izatea,  gaztaren gogortasun kontrolatu  ahal 
izateko. Gatzagiz gain, guk ikusi genuen gazta prozesuaren barnean erabili ez bazituen ere, beste produktu 
batzuk ere behar direla ziurtatzen du Tomas Plazaola Sanitateko albaiteroak:  “Garai baten esnea zikina zanen 
gatzagie bota ta momentun ordu erdi baten eginda zeon. Gaur egun nola kalitatea hain ona daukeun gatzagie eman ta  
kosta egiten da ettea. Ordun bota behar izaten tzaio fermentok, hautse. Ordun gu pasa ginen kalitaten kanpina einez,  
programa de mamitis klinika... ta leheno bastante azido ta azkar etten tzana uain kalitatea nola hain ona dan eta hain  
garbie daun esne hori hazteko behar deu zerbait, ta horrei martxa emateko, ordun danak botatzen die. Lisozima bat eo  
beste re ematen die ta. Nondik? Frantzitik ta hasi zien ta uain hemen e nahiko ondo ai die” 

293 Lehen lira erabili ordez, maLatxa erabiltzen zen funtzio berdintsua bete ahal izateko.
294 Artzai-gaztan,  Idiazabal  izendapenean,  dauden artzainak gaztari  jartzen dien zenbakia gazta bakoitzaren 

datu bereziak  jakin ahal izateko, produktuaren trazabilitatea ezagutzeko.
295 Gatza kontrolatzeko sistemak ere badaude eta bertan neur daiteke botatzen zaion gatz kantitatea eta gaztak 

bertan mantendu behar diren denbora. Era automatizatuan egin daiteke bai gatza bota, denbora kontrolatu 
eta garabioz atera.
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beharrik. Hauek komertzializazio eta publizitate aldetik erabat baztertuta geratu 

dira.  Esan  genezake  gaztaren  arautegiaren  arabera  bi  artzain mota  daudela, 

batzuk legalak, beste batzuk alegalak.

Egoera honek eztabaida batean sartzen du gazta mundua, orokorrean ezagutzen 

ez  dena,  merkatuan  egon  daitekeen  gazta bakarra  kaseina  plaka duen  gazta 

delako. Teorian behintzat,  beste guztia ezin da merkaturatu. Hala ere, hainbat 

azokatan, Ordiziako asteazkeneroko azoka horietako adibide bat, kaseina plaka ez 

daramaten hainbat  gazta salgai  jartzen dira,  estimazio handia izanez.  Gehiago 

esango  nuke,  Administrazioak  derrigortutako  baldintza  guztiak  betetzen  ez 

dituzten  artzainek bezero finkoak dituzte, euren produkzioa oso ondo neurtuta 

daukate  eta  kasu  batzuetan  badakigu  urtebeteko  epearekin  eskatu  behar 

zaizkiela  gaztak,  bezeroak gustukoak dituelako.  Artzain hauek zuzenean saldu 

beharren daude euren gaztak, denak lagunei salduta izango balira bezalaxe.

Honekin beha daitekeena zera da: titulua, Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapena 

edo  Artzai-Gazta edo  Zumitz, duten  gaztek ez dituztela bezero guztien gustuak 

ase ahal izaten eta hutsune bat nabaria dela, legalitatearen kanpo geratzen diren 

artzainena, alegia.

Gazta konkurtsoak aspalditik dokumentatuta egonez ere296, gaur egun zabaltzen 

ari den ohitura bat da eta horietan parte hartzea prestigioa da artzain batentzat. 

Parte hartu ahal izateko, gaztek kaseina plaka izan behar dute, bestela ez direlako 

txapelketarako onartzen.  Horrelako arauak Kontseilu Erregulatzaileko Batzordeak 

ezarritako arauak izanez alegalak diren artzain multzoa konkurtso hauetatik kanpo 

uztea,  gazta batzuen  balioa  errekonozimendurik  gabe  uztea  dela  iruditzen zait, 

jakinez batzuetan ezin izan dituela arau guztiak bete ahal izan euren  gaztandegi 

berriak, arau gehienak betetzen zituena, ura kloratuta ez zuelako adibidez.

296 1904n, Ordizian I.  Euskal  Festaren edizioan gazta txapelketa Zeraingo Francisco Mª Muñoak irabazi  zuela 
dokumentatua dago, 30 pezeta jaso zituelarik. 1924. urtean Idiazabalgo Ignazio Mujikak Madrilen irabazi 
omen zuen ardi esnearekin egindako gazta konkurtso internazionala. Horren agiria Domingo Goibururen 
etxean ikusteko aukera izan genuen. 1962tik aurrera Ordizian konkurtsoak urtero etengabe egin izan dira.
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Hauetako  artzain askok  euren  kalitatea  arautegi  hau  jarri  aurretik  erakutsia 

zuten,  hainbat  konkurtsotan  parte  hartu  eta  irabaziak  zituztelako  sari 

desberdinak. Beraz,  gaztaren gustu ona frogatuta izan arren, zirkuitutik kanpo 

geratzen  dira  eta,  ulertzea  zaila  bada  ere,  konpetitibitatetik  kanpo,  bezero 

finkoetara murriztuz euren produkzioa.

Momentu  honetan  gaztak  leku  publikoetan  era  legalean  saldu  ahal  izateko 

arautegi  bat  bete  behar  du.  Hauek  batez  ere  sanitateko  araudiak  bete  behar 

dituzte eta hauek zein diren eta sanitatearen eginkizunak zeintzuk diren jakiteko 

ere Eusko Jaurlaritzako osasun sailera jo dugu eta bertan Tomas Plazaolarekin 

egon gara297 eta hona hemen berak emandako informazioa.

Sanitateko saila kontsumorako produktuen kontrolaz arduratzen da. Produktuen 

ikuspuntu  sanitarioa  analizatzen  du.  Produktuak  segurua  izan  behar  du. 

Nekazaritza sailak kanpainen ardura du. 

Europarako  dagoen  araudi  bera  aplikatzen  da.  Gure  kasuan  esne  gordina 

erabiltzeak  gazta egiteko  ezaugarri  propioa  ematen dio,  baina  prozesu  honek 

zailtasun  eta  arrisku  erantsiak  dituenez,  kontrol  zorrotzak  behar  ditu.  Tomas 

Plazaolak dioenez,  esne gordinarekin egindako  gazta beste lurralde batzuetan, 

Frantzian adibidez, debekatuta omen dago298 .

Auditoria bidez kontrolatzen dira  gaztandegiak, bai instalakuntzak baita hauen 

erabilera ere,  gazta egiteko prozesua jarraituz. Aurrez artzainak jakiten du noiz 

eginak izango diren hauek.

Zorrotz bete behar dira arauak erregistro sanitarioa lortzeko. Bestela Sanitatek ez 

du erregistrorik ematen eta erregistroa ezinbestekoa da komertzializatzeko. Hori 

297 Elkarrizketa hau 2005eko apirilean burutu zen
298 Datu hau ez  dugu  horrela  baieztatu  Lapurdiko  Urruña herriko  Xabat  Baitako,  Tote  Elizondo artzain  eta 

gaztagile profesionalak esan digunez, “gure ardi gazna esne gordinarekin egina da. Ossau Iraty deitura hartzen badu  
ere Idiazabal izendapenaren parekoa” .

289



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

izan  ezean,  saltzen diren gazten arduradun  artzaina  bera  da.  Sanitatek ez  du 

horretan zer ikusirik. 

Erregistroak  bi  parte  ditu  bat  Foru  Aldundiak  ematen  duena  instalazioen 

baldintza  egokiak  ziurtatuz  eta  bestea  Sanitatek  emana.  Erregistroa  lokalari 

ematen zaion numeroa da.

Artzain askori  entzun  diogu  azkenean  batetik  eta  bestetik  paper  asko  eta 

burokrazia handia bete behar dutela. Hau komentatu diogunean Tomas Plazaolak 

esan  digu  Sanitatek  ez  diela  paper  modelo  jakinik  artzainei  zuzenean  eman 

beraien kontrolak egin ditzaten. 

“Berdin  da  etten  dona  paper  punta  txiki  baten  apuntatzen  badore,  galdetzen  

tzaiona nahi don bezela ein dezala baino etten dona ondo eamatea”. 

Gaztarekin egin beharrekoak dira, “parte de producción y trazabilidad” (noiz nori 

saldu zaion gazta hori).

Dena dela, Plazaola ere jabetzen da hainbat arau goitik behera egindakoak izan 

direla  artzainekin kontatu gabe,  eta  artzainentzat  kontrol  hori  –autokontrola- 

modu errazean nola egin ez dela asmatu.

Mendiko  gaztagilearekin  ere  egoera  desberdinak  aurki  daitezke.  Adibidez 

2005eko  urriaren  27an  Hitza  aldizkariaren  titularra  honako  hau  zen  “Urbiako 

gazta saritu dute Italian”299. Beraz, mendiko gaztari buruz ari gara hitz egiten. Baina 

han, Urbian, garai horretan lekuak ez zuen baimenik gazta era legalean egin ahal 

izateko;  sanitateak  eskatzen  dituen  arau  guztiak  bete  ahal  izateko  ez  zegoen 

gaztandegi egokirik.  Hala  ere,  gazta honek  bazuen  erregistro  egokia  herrian 

gaztagileak badituelako baimena eta kaseina plaka. 

Baina mendian bakarrik gazta egiten duen beste artzain batzuek, herrian ere ez 

dutenez gaztandegia egokiturik, ez dute baimenik gazta era legalean saltzeko eta 

299 Verona hirian  Caseus  Montanus izeneko “Mendiko gazten Olinpiada”ren laugarren lehiaketa izan zen;  600 
metrotik gora egindako gaztak izan behar ziren. 
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alegaltasunean  jarraitzen  dute  bezero  finkoentzat  gazta eginez,  merkatua 

zabaldu gabe, hainbat konkurtsotan parte hartu ezin dutelarik. Mendiko egoera 

berdina  izanez,  salmenta  eta  publizitatea  desberdina  da.  Ondoriak  beraz 

desberdinak dira.

Horrez  gain  beste  eztabaida  bide  bat  ere  aurki  daiteke,  hau  da,  gaztaren 

gustuarena.  Kontseilu  Erregulatzaileko  Dastatze  Batzordeak  gaztak  parametro 

batzuk bete behar dituela  gaztak ziurtatu du300. Itxurari dagokionez, zilindrikoa 

behar du izan, proportzionatua (8-12cm bitartekoa, 10-30 cm bitarteko, 0,9-3 kg 

bitartekoa),  homogeneoa  eta  erregularra,  aldeak  oso  lauak,  ertzak  apur  bat 

konbexuak, gazta txikietan ertz biribilduak eta handietan ertz zorrotzekoa; azala 

gogorra,  laua,  kanpoko  agenteen  markarik  gabekoa,  erabilitako  oihalen 

markatxoekin,  kolore  berdintsua  (laru  nahiz  gris  zurixkatik  eta  keztaturiko 

gazten nabar iluneraino), azalaren alde batean trapuaren markak ager daitezke; 

orearen  kolorea  homogeneoa  izan  behar  du,  aldakorra  (boli-koloretik  hori 

lastokarara), distira gabea, inguru estu eta apur bat iluna;  gazta begien egoera 

egokiena  bat  ere  ez  edo  gehiegi  ez  izatea,  taxutu  gabe  sakabanatua,  forma 

irregularra  gehienetan,  arroz-alea  baino  txikiagoak  eta  zirrikiturik  gabekoa; 

usaina  sarkorra  eta  garbia  ardi esne  eboluzionatuarena,  mina  baino  gutxi, 

garraztasun  aldakorra  (ia  ezerezetik  ertainera),  gozotasun  aldakorra  (ezer  ez 

izatetik  zerbaitxo  bitartean),  gazta keztatuetan  bizitasun  ertaineko  ke-usaina, 

usain arrotzik izan gabe;  egitura malgutasun, trinkotasun eta pikor ertaina; zapore 

berezia, orekatua eta bizia ardi-esne umatuaren jitea, abere-gatzagiaren zapore apur 

bat garbia eta tinkoa, apur bat mina, gozo eta garraztasun aldakorra, mingostasunik 

gabe,  gazitasun ertaina,  ke-zapore bizitasun ertain/ gutxikoa keztatutako gaztetan; 

uzten duen zapore egokienak berezitasun jarraikorra, iraunkorra eta nabarmena du.

Ezaugarri  hauek  kontutan  izan  behar  badira,  argi  dago  parametro  honetatik 

irteten  diren  gaztak  ezin  direla  inoiz  irabazle  atera  konkurtsoetan.  Honi  ere, 

300 Idiazabal Gazta dastatzeko modua propaganda liburuxkatik ateratakoa eta Idiazabal Jatorrizko izendapenean 
baieztatua.
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arriskuak ikusten zaizkio eta bat bestearen gain jarriko nuke, hau da, gustuaren 

homogeneizazioa.  Gaztak  baloratzeko  garaian  gustu  berezi  batera  ari  da 

bideratzen. Horregatik behin eta berriro konkurtsoetako txapeldunak errepikatu 

egiten direla konturatzen gara. Dirudienez, gustu finko batetara moldatzen ari 

diren gaztak irabazle suertatzen dira, gustu hauek bide bat markatzen dutelarik.

Gustu hau askotan gaur egungo “light” suabe zaporearekin parekatzen ari  da; 

hiriko  gustura  moldatzen  ari  dela  gazta esango  nuke  eta  garai  bateko  gazta 

bakoitza gustu eta era berezi batekoa galtzen ari ote den homogeneizazioaren 

alde irudipena dut.

Irudipena esan badut ere, segur aski zabaltzen ari den iritzi bat dela esan daiteke. 

Horrela,  Arbelarren  geundenean  “liedrakin301”  egindako  gazta eske  etorri  ziren 

esanez  horrelakoa  izan  behar  zela  gazta,  hau  jaten  ahaztu  egin  zaigulako. 

Pertsona  haren  kexa  gazta geroz  eta  makalagoa  aurkitzen  zela  zen,  beti 

berdintsua eta gusturik apenas zuena. Horrelako iritziak entzun eta irakurri ohi 

ditugu  artzain batzuen esanetan ere bai. Adibidez Juan Jose Aranburuk, 2006ko 

azaroaren 11an  Zegaman egin zen  gazta lehiaketan lehen saria lortu ondoren, 

honako deklarazioak egin zituen Hitza aldizkarirako:

“Esne  gordinarekin egindako kasuan ez  dago formula  konkretu  bat  gazta ona 

egiteko,  artisau lana baita.  Baina momentu honetan lehiaketa hauetan gehien 

baloratzen duten  gazta oreka duena da, oso fuertea eta usaintsua ez den  gazta.  

Niretzako  lehiaketetan  baloratzen  duten  gazta baino  hobeak  badaude 

meriendatzeko” (Hitza aldizkaria 2006-11-12).

Beraz,  argi  dago,  Izendapenak  bermatu  egiten  duela  gaztaren  higienizazioa, 

trazabilitatea eta prozesuaren ziurtasuna. Baino homogeneizatu egiten du gustua 

eta era bateko gaztak izatea bakarrik bideratzen du.

“Ezagutu egin behar da zer den  gaztaren kata, zure gustua ahaztu egin behar  

301 Gatzagiri Bizkaian “liedra” esaten zaio, “legarra” hiztegi batuan.
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duzu”302 (Eli Gorrotxategi).

Honek merkatua itxi egin dezake, parametro ezagun batzuk betetzen ez dituzten 

artzainak baztertuz, euren gazta ezin salduta geratzeko arriskua dutelarik. Beraz, 

kontuan  izan  beharko  lirateke  beste  puntu  batzuk  eta  legaltasuna  moldatu 

mendiko artzaintza eta gazta defendatu nahian. 

Hau ez da lan erraza ikusten, batez ere Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenaren, 

Artzai-Gaztaren edo Zumitz elkartearen buruek ez dutelako sikiera entzun nahi 

badagoela beste artzain arlo bat, arautegi zorrotz horietatik kanpo dagoena baina 

gaztak  saltzen  ari  dena,  bezeroak  dituztelako.  Agian  zaporeak  zabaltzeko 

posibilitatea baloratu egin beharko litzateke, homogeneizazioren kontra azalduz. 

Gainera, sutsu defendatzen dute ez daudela bi gazta berdin eta horrela bada ere, 

zapore finko baten bila dabil tendentzia markatzen duen konkurtso bakoitza.

Dena  dela,  ezin  daiteke  uka  momentu  honetan  Idiazabal  Gazta  Jatorriko 

Izendapenaren  gaztak  prestigio  handia  duela  eta  adibide  onenak  bai  España 

mailan  edo internazionalki  lortzen  ari  diren  sari  ospetsuak.303 Honek  lan  ona 

egiten ari direla nabarian uzten du. Sostengu ekonomiko eta zientifikoa304 badute 

eta  dauden  elkarteek  honi  guztiari  euskarri  eta  mantenua  ematen  dizkiote. 

Honez gain,  indarra lortzen ari diren elikagaiekin erlazionatutako mugimendu 

batzuek  ere,  Slow  Food mugimendu  internazionalak  adibidez  Idiazabal  Gazta 

Jatorrizko  Izendapenaren  gaztak  onesten  ditu.  Gauza  bera  suertatzen  da 

302 Eli Gorrotxategiren jatorrizko hitzak: “hay que conocer qué es una cata de queso, te tienes que olvidar de lo que te  
gusta”

303 Internazionalki aurrez aipatutako Italiako Veronakoa Olaberriko Aizpea gaztandegiko Etxezarreta-Arrillaga 
senar-emaztearena 2005eko urriaren 22an lortutakoari,  erantsi  behar zaizkio  aurten Londresen egin den 
LondWorld Cheese Awards  2007.  Bertan 2000gazta  baino gehiago  aurkeztu ziren  eta  Idiazabal  Jatorrizko 
Izendapeneko gaztak hiru urrezko domina lortu zituen (horietako bat Partzuergoko artzaina den Jose Mari 
Jauregiren gazta  batek),  bi  zilarrezko domina (bat  partzuergoko J.  Aranburuk)  eta bost  brontzezkoak (bi 
Partzuergoko  J.  Aranburu  elkarteak).  Españan  lortutakoak  hainbeste  direnez,  aipaezinak  izango  lirateke 
denak. (Adibide moduan Premio Mejores quesos españoles del M.A.P.A., Concurso Gourmet, Premios Cincho, 
Concurso del Pirineo de la Seu d'Urgell,...)

304 Hau  UPV/EHUtik  ematen  zaie  orain  dela  15  urtez  geroztik  Farmazia  Fakultateak  duen  talde 
multidisziplinarretik “Calidad y Seguridad de Quesos de Oveja” taldetik. Egun jakintza arlo desberdinetako 
zazpi ikerlarik hartzen dute parte: Biokimika eta biologia molekularrekoak, Elikadura eta Bromatologiakoak 
eta Janarien Teknologiakoak.
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inguruan ditugun sukaldari ospetsuenekin edo bereziki horretarako 1990. urtean 

Ordizian sortu zen “Idiazabal Gaztaren Kofradiarekin305”. 

Gainera, gaur egun egiten duten publizitateak laguntza paregabea eskaintzen die 

baina gehiena  Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenaren mendean dauden gazta 

produkzioari  bideratua,  mendiko  beste  gazta guztia  erabat  baztertua  edota 

galtzeko zorian utziz. 

36. Irudiak. Maxkarrako gaztandegia Zegaman

305 Kofradiak 62 kide ditu eta helburu nagusia Idiazabal gazta ezagutzera ematea da, bai Euskalerrrian eta baita 
hemendik kanpo ere. Ordizian sortu zen eta bertan du sedea, Jose Luis Lasa idazkaria delarik.
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37. Irudia. Aranburu anaiak gazta salmentan
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5. 5. ARTZAINA:ARTZAINA: erlazio sozialak, erlazio sozialak,  
eerrituak, festak eta jolasakrrituak, festak eta jolasak

Kapitulu  honetako  gaiak  bi  zutabetan  banatuko  dira.  Batean  gizarte  sareak 

aztertuko dira, bestean  artzaintzak landu izan dituen errito,  erritual  eta  festak, 

hauen bilakaera eta gaur egungo egoera adieraziko da.

Lehenengo zatia landu ahal izateko, hasierako puntuan Gipuzkoako eta Arabako 

Partzuergoko  artzainak  tratatuko  dira,  eurei  protagonismoa  emanez,  azken 

finean,  aktore  sozialak  direlako,  artzaintza egiteko  era  bakarra  eta  berezia 

dutelako  eta  hori  euren  eta  aurrekoen  esperientziatik  eta  jakinduriatik  jaso 

dutelako.  Ondoren, gizartea elkartzen duten erlazioak tratatuko dira  gertakari 

sozialaren  parte  direlako.  Parte  hartze  honek  derrigorrez  bere  baitan  lotura 

darama  eta  kasu  honetan  lokarri  hau  genealogian  oinarritutakoa  da, 

Partzuergoan parte hartzen duten  artzain gehienek,  familia-erlazioa dutelako. 

Hau  argi  asko  ikusten  da  landu  den  Urbiako  eta  Oltzeko  genealogian  eta 

baliogarria  da  artzaintza belaunaldiz  belaunaldi  aztertu  ahal  izateko  eta 

etengabeko  indarra  eta  dinamika  ulertzeko,  berau  izanez  interbentzioen 
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ardatzaren  estrategia.  Azkenik,  artzainak  familiatik  kanpo  dituen  erlazioak 

tratatuko dira, hauek hainbat elkarte eta lokarri izan direlako.

Errito, festak, jolasak direnen azalpena, orain arte bezala artzainak esaten duen 

informazioan  oinarrituta,  lehena,  oraina  eta  bien  artean  dagoen  lokarria  eta 

bilakaera aztertuz jorratuko da. 

5.1. 5.1. ArtzainArtzaina: gizarte-sare familiarraa: gizarte-sare familiarra
Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzainen arteko erlazioak aztertzerakoan 

nabarmena da, batez ere  Urbian eta  Oltzen, eratuta dagoen estruktura familiar 

indartsua.  Gizarte-sare  sinboliko  pragmatikoa  gaur  egungo  artzaintzaren 

egituraren  bilakaera  zehatza  ulertzeko  baliagarria  da.  Gizarte-sarea  esaten 

denean, erlazio espezifikoen eredua espresatu nahi da, hauek era bakartian edo 

kolektiboan, familia osoaren erlazioak direla kontsideratuz .

Hau lortu ahal izateko gogoeta desberdinak egin dira eta lehenengoz, artzainak, 

aktoreak diren eran, aztertuko dira eurak direlako bizibide honen protagonistak, 

koherentzia  eta  globalitate  eragileak.  Ondoren  sare  familiarra  aztertuko  da 

bizibidearen  ikuspuntu  orokorragoa  erakutsi  nahian.  Azkenik  bakarka  edo 

harremanaren  sare bidez eratorri den aldaketa sozialaren etorkizunaren aurre 

ikuspuntu bat emango da.

5.1.1. Aktore sozialak: globalitate eragileak5.1.1. Aktore sozialak: globalitate eragileak
Errealitatearen dimentsio desberdinetako erlazioen arteko koherentzia aurkitu 

nahian, gizartearen artikulazioari eta antolaketari beren zentzu zabalena eman 

zaie.  Horretarako,  derrigorrez  artzaintzaren eta batez  ere  artzainaren objektu 

estatikoaren itxura baztertu egin da eta mugimenduaren subjektu bihurtu da, 

artzain gizonezko eta emakumezko bakoitza agentea delako, beraz, aldaketaren 

eragilea.
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Honekin  ez  da  esan  nahi  talde  soziala  ikertzea  baztertu  egingo  dugunik  edo 

aurreko positibismo indibidualistara joango garenik. Honako hau erakutsi nahi 

da: hainbat gizonezkoren eta emakumezkoren eskarmentu pertsonala ez da garai 

batean  pentsatu  zen  bezain  hutsala,  baizik  eta  beharrezkoa aldaketa  prozesu 

guztiak ulertu ahal izateko.  Artzainen esperientziak, ikuspuntu eta kontzientzia 

aldaketak, abiapuntu eta motore baliogarriak eta derrigorrezkoak izan dira gaur 

egungo artzaintzaren estruktura eraikitzeko.

Gizonezko eta  emakumezko indibidualak  euren bizibidearen protagonista  gisa 

hartzea,  abiapuntu  umila  baino  eraginkorra  da.  Koherentzia  oinarria  denez, 

artzaina behaketa iturrian eta bizibidea eramaten den leku garrantzitsuenetan 

kokatu da.

Artzainengandik  abiatuta,  posible  da  hautematea  artzainen  dimentsio 

desberdinen arteko erlazio intimo eta eraginkorra, esanda dagoena edo suposizio 

hutsean tartekatzen dena baztertuz. Horrela, artzaina ez da bakarrik ikerketaren 

objektua, baizik eta bizibidearen subjektu nagusia.

Artzainak  ikertzerakoan  hainbat  zailtasun  izan  nituen  pertsonen 

identifikazioekin.  Artzainek,  askotan lehengo  artzaintza hain present dutenez, 

arbasoez bertan egongo balira bezalaxe hitz egiten dute.  Gainera, hauen artean, 

batez  ere  mendiko  bizitza  argitzerakoan,  sarri  izenak  eta  deiturak  errepikatu 

egiten  dira.  Zaila  zen  izen  bereko  artzainak zein  ziren  ulertzea.  Identifikazio 

desberdin bakarra euren  txabolaren kokapen desberdina izaten zen eta horrela 

kostata  identifikatzen zen bata  edo bestea hasiera  batean,  bat  bakarra  izango 

zelakoan  nengoelako.  Arazoa  argituta,  bakoitzaren  erlazioak,  estruktura, 

interesak eta baloreak ezagutu ahal izateko, belaunaldi bakoitza  era eskematiko 

grafikoan ipintzea derrigorrezkoa izan da.
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Baina  irakurketa egiterakoan  baliagarria izateko, izen hutsak baino zer edo zer 

gehiago aztertzea garrantzitsua da. Artzainen, aktore gisa, eta giza-estrukturaren 

arteko  oreka  lortzea  garrantzitsua  kontsideratu  da,  horrek  ematen  diolako 

antolaketa sozialari aktore eta kultura arteko lotura.  Artzainek  dituzten  arauak 

eta baloreak errepresentazio gisa ulertzen dira; alde batetik objektiboak, idatziak 

eta bestetik subjektiboak, denen artean onartutakoak baina inon ere idatzita ez 

daudenak. 

Horretarako  metodo  induktiboan  oinarritutako  analisi  mikro-soziala  egin  da. 

Metodologia hau erabiltzea  atzera begiratu ondoren egindako lanak irakurrita 

erabaki da. Harritzekoa bada ere, tradizionalki euskal etnografian bai artzaintzak 

eta baita ahaidetasun edo etxearen ikerketak ere garrantzi handia izan du, baina 

gehienetan analisi makro-sozialak egin dira, deduktiboak, frogak aurkitzen saiatu 

dira eredu global baten ondorioz.  Honekin kategorizatu egin dira ereduak eta 

materialaren  sailkapena  era  berean  produktu  eta  kategorien  justifikazioa  da. 

Ikertzaileentzat,  objektuek  duten  errepresentazioa,  tresna  gisa  eta 

metodologiaren  mende  geratzen  dira.  Dumontek  dio,  lehengo  gizartea  gaur 

egungo  tresna  kontzeptualekin  neurtzea  behin  eta  berriro  errepikatzen  den 

arazoa  dela,  gehienetan  orainaldiak  dituen  kontzeptu  eta  zientzia  berriagatik 

aurrekoen errealitate sozialari mugak jartzen dizkiolako (Dumont 1987: 17-21). 

Kultura  bakoitzak  familia  eta  sare  soziala  era  berezi  batean  ulertzen  ditu; 

produktu kulturalak direnez, denbora eta espazioaren arabera bilakaera berezia 

jasan izan dute sorrera eta garapena eman dioen testuinguruaren entitatearen 

mende.  Gainera,  sarri  demostratzen  da  portaera  normatiboki  norabidetuta 

dagoela,  kategoria  berdineko  gizakiak  kontzientzia  kolektibo  bera  erakusten 

duelako.
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Baina Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko artzaintzaren kasuan hau ez da beti 

horrela  izan,  artzainek bide desberdinak jorratu dituzte egoera desberdinetan 

aurkitu  direlako.  Horregatik  erlazioak  eta  bilakaera  ezin  dira  era  orokorrean 

bakarrik  planteatu.  Indibidualismotik  abiatuta  bizibide  globala  erakustea 

eraginkorragoa da. Beraz, indukzioaren beharra argia da.

Metodo  induktiboak,  datu  enpirikoetan  oinarrituta  kasu  honetan, 

informazioaren jatorria den argumentazioaren bilduma osatzen du,  bakoitzaren 

mekanismo eta dinamika sozialaren sorburua den  material gordina eskaintzen 

duelako.  Horrela,  artzain bakoitzarengan ezagutzen diren portaerak,  baloreak, 

izaera,  artzaintzaren  momentu  eta  testuinguru  desberdinen  edukiak,  analisi 

iturriak bihurtzen dira. Aktore sozialengandik eta euren errealitatetik abiatuz, 

portaera, bilakaera  eta  erlazioaren  dinamika  ulertu  ahal  izateko,  giltzadura 

behatzea beharrezkoa da.

Metodologia hau lantzeko metodo biografikoa aukeratu da; testuinguruko arrazoi 

historiko  sozial  eta  familiarrak  bertan  biltzen  zirenez,  bizi-historia  jorratzea 

egokia  zirudien.  Gainera,  bizi-historia  erreferentziatzat  hartuta  portaerek 

esanahi  berezia  hartzen  dute,  ez  bakarrik  pertsona  horren  bizitza  zikloan 

barneratu direlako baizik eta  belaunaldiak eta bakoiztasunak jarraipena duten 

elkarreraginean egonez, artzaintza askotan belaunaldiko garapen baten ondorioa 

besterik  ez  delako.  Gainera  pertsona  bakoitzaren  aurre  ikuspuntuak,  eragin 

zuzena  izango  du  etorkizunean.  Hortik  bakoitzaren  bizitzaren  berezitasunen 

beharra.

Biografiaren erabilerak beti  izan ditu arerioak eta jarraitzaileak. Lehenengoek, 

literatura eta artearen proposamena eta kontakizuna dela diote. Nire ustez, bizi-

historia erabiltzea,  duintasuna eta norberarengan duen konfiantza sendotzeko 

baliogarria  da,  baztertu  diren  profesio  zahar  bateko  pertsona  bakoitzari  bere 

lekua ematen zaiolako. Gainera, bizi-historia landuz, artzain bakoitzari,  agentea 
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den  eran,  aitzindari  papera  ematen  zaio.  Horrela, pertsonen  inguruan  ahoz 

kontatuko  istorioen,  ikusmuga  zabaltzen  da.  Artzaina  agente  eragilea 

kontsideratuz, dinamikotasuna erraz esplikatzen da. 

Artzain bakoitzaren  biografia  edo  mikrohistoria  osatzeko  beste  iturri  batzuk  ere 

interesgarriak dira: prosopografiak, dinamika indibidualizatu aldatzailearen deskripzio 

zehatza  eskaintzen  du;  argazkiak  agenteen  identifikaziorako  interesgarriak  dira; 

dokumentu pertsonalak erlazio itxuraren transformazioak ikusteko. 

Malinowskik,  protagonisten  subjektibitatea  eta  sormena  erantsiz,  bakoitzaren 

esperientzia  eta  bizibide  pribatuak  uztartuz,  monografia  etnografikoak 

erreklamatzen  zituen, eurak  zirelako  estruktura  sozialaren  hesien  erakusle 

(Malinowski 1973: 35-42). Argi dago artzain bakoitzak ez duela erakusten artzain 

unibertsoaren osotasuna, baina bizi duen testuinguruko ordezkaria da. Hau da, 

artzainen bizitza bitartekari gabe kontatzea gertutasun biografikoa ematea da.

Hau  zehazteko  Niethammerek  (in  Pujadas  Muñoz  1992:11)  dio  Bordieuren 

“habitus”  kontzeptua  baliogarria  dela,  zubi  egiten  duelako  bakoitzaren 

kontzientzia  espresiboa  eta  estrukturarekin  eraikitako  objektibitateen  artean. 

Beraz,  “habitus” kasu honetan  artzain bakoitzaren praktikan proiektatzen den 

jakinduria izango da. Hau,  objektibismo eta subjektibismo artean mugitzen den 

ahalmena  izanez,  barneratuta  duten  estruktura  zehatzen  eta  balore  sozio-

kulturalen sistematik eratorria da.

Baina  hemen  azalduko  diren  bizi-historiak  ezin  dira  osoak  eta  zabalak  izan, 

bakoitzak edo gehienak behintzat monografia bat egiteko adina izango zirelako. 

Beraz,  artzaintzarekin  erlazionatutako  pasarteak,  bakoitzaren  gora-behera 

garrantzitsuenak eta esanguratsuenak, aukeratu dira. Aukera ordezkaritza zabala 

izateko,  artzaintzan  dauden  mota  desberdinen  erakusle  izateko;  aukera  

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko  artzaintza,  espazio guztiko  artzaintzaren 

irudiaren errainu, erakutsi eta eskaini ahal izateko.
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Artzaintzaren irudi orokor indibidualizatuaren panoramika eman ahal izateko, 

bertan  dauden  artzainez  gain,  bertan  izan  ziren  artzain batzuen  bizitza  ere 

kontsideratu da. Azken hauetatik, kasu batean zehazki306, hilik egon arren, bere 

artzain figura  behin  eta  berriro  errepikatu  zelako  artzainen  artean  eta 

artzaintzan nolabaiteko marka utzi zuelako, kontuan izan da. Horrez gain, beste 

artzain izandako  batzuk307 ere  aipatuko  dira  antzinako  artzaintzaren  berri 

zehatza emateko gai direlako.

Badakigu  erabilitako  metodo  biografikoa  batzuetan  eskasa  suertatuko  dela, 

bizitzaren itzal  edo eskeleto hutsala,  besterik ez delako eskaintzen.  Baina hau 

gainditu ahal izateko edade desberdinetako edo genero desberdinetako pertsona 

gehienak,  ordezkagarriak  izan  daitezkeenak  behintzat,  aukeratu  dira. 

Bakoiztasun honek, kasu desberdinaren aurrean gaudela erakutsiz eta orain arte 

defendatzen  ari  den  bakoiztasunaren  nozioari  indarra  emanez, ondorengo 

analisia egiteko aukera eman du.

38. Irudia. 1935 inguruko artzainak Urbian

306 Julio Asurmendi
307 Kasu desberdinak daude. Batzuetan senar emazteak, biak ibili dira artzaintzan eta egun bakarrik emaztea 

dago bizirik baina senarraren presentzia gogora dakar sarri. Beste batzuetan hilik daude. Azken hauen artean 
Sabino  Asurmendi  eta  Santi  Katarain  2007ko  maiatzean  hil  dira  eta  eurei  elkarrizketa  zuzenean  egin 
zitzaienez, kontsideratuak izan dira. Sabinok dagoeneko bere semearen esku utzita zeukan artaldea. Santi 
Katarain ardiekin mendira zihoala hil zen, ardiak eta txakurra txabolara iritsi baziren ere, bera Beundeko 
bidean geratu zen.
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Iraganeko Iraganeko artzainartzainakak
JULIO ASURMENDI OTAEGI:   (1934-1996)  

“Julio Arretxe” 

39. Irudia. Julio Asurmendi Garagartzako txabolan

Asurmendi  Otaegi  familiako bigarren anaia  da  Julio  Asurmendi  eta  orain dela 

hamaika urte hil bazen ere, bere izena behin eta berriro  artzain askok aipatzen 

dute.  Bere  bizitza  jakin ondoren,  antzinako  artzainen irudia  dela  igartzen da. 

Artzain ibilerak eguneratzeko, gertueneko solaskide informatzaileak  Belen eta  

Maite  alabak ziren  eta  hauek haren esanak eta  artzain paperean harekin bizi 

izandakoen berri eman dute.

Julio Asurmendi 1934an jaio, eta 1996 uztailaren 21ean hil bazen ere, oso bizirik 

dirau artzainen artean, bai eta Zegama herrian ere. Orain erorita dagoen Astrain 

baserrian jaio zen baino Arretxe baserrian bizi izan zen betidanik:

“Gure amona ta kontuk ateratzen attu gea, gerrea bukau baino lehen etorri zien 

Astraindik honuntza”.

Gaintzako Joxepa Goroskizu-Orkaiztegirekin308 ezkondu zen eta zortzi haur izan 

zituzten. Horietatik bost alaba eta semea bizi dira. Alaba Maite eta  Belenek aita 

beti artzaintzan ezagutu izan dute

“Gure akuerdo guzin artzai izan zan. Hiru urtekin erosi zioen lehen ardie”.

308Gaixo urte asko pasa ondoren gazte hil zen Joxepa. Julioren ama, amona Rufina  bigarren ama kontsideratzen 
dute, orain (2007) 97 urte ditu. 
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Ardiak  baserrian  beti  ezagutu  arren,  aukera  izan  zuen  beste  lanbide  batzuk 

probatzeko, baina ez zen luzaroko kontua izan. 

“Eun baten attu zan papeleran lanen atte hil  zikonen. Beste eun bat jun tzan  

ustez soldata irabaztea eztakit nik ze baserrita, eta hak ez soldataik ez sagarrik  

etxeako  etzien  eman eta  esan  tzon  'hura  etzala  beantzat'.  Eta  hobe  zola  bere  

kontua. Atte  (Julioren aita) hil zanen hok gazteik gelditu zien amakin bakarrik 

eta eskeini zien lana papeleran. Beste senide guzik papeleran ein due lana. Joxek 

ez hua zazpi urtekin jun tzan, atte hasarrauta geldittu zan baino”. 

Julio Asurmendi urte gutxi batzuetan, bi edo hiru besterik ez, Urbian, Arbelargo 

parajean  egon  zen,  Garagartzara  joan  aurretik.  Hala  ere,  hain  denbora  gutxi 

izanez,  eta  orain  dela  40  bat  urte,  oraindik  berak  erabili  zuen  txabola  “Julio 

Txabola” deiturarekin ezagutzen da.

“Guk  Urbiko  rekuerdoik  ez  dauku,  ama  gaxotu  zan  tensiokin  umek  e  asko  ta  

amona bakarrik . Lan ikaragarri zeon etxen ta Urbi urruti xamar eiten tzan”

Garagartzara  joateko  epea  bere  urtebetetze  egunak  markatzen  omen  zuen, 

apirilaren 30,  eta lehenbiziko hilabeteak goian pasatzen zituen eta gero lanak 

gutxitzen zirenean sarriago etortzen zen herrira.

“Ardik jeisten ai zan denboran etzan etortzen eta gero bai.  Esaten tzon behera  

etorri ezkeo beti izaten zala hitz launen bat eta berandu eiten zikola eta  ardik  

ingurau eta bat eta beste ta”. 

Garagartzako oroimenak dauzkate alabek,  beraiek ere ibiliak direlako  ardiekin 

goiko larreetarako bidean

“Otsaurtea oinez. Otsaurten mendi aldea hartu eta mendiz gora eta zuzenen gora  

aldapan Zeama aldea igo be beste aldeti. Han jarein ezkeo ardik ia bazekien”.

Txabolaren oroimena garbia dute, bai zaharrarena eta baita berritu ondorengoa 

ere. 

“Tximinie zeuken barruti lehen harri kuadratu handi bat. Su bajue. Eta tximinie  

hola  sukalden  erdie  jaten  tzon  eta  gelditzen  zikon  ke  dana  barrun.  Sue  eiten  
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zendunen etzanda bezela eon behar izaten zendun berez bajue zan baino ke dana  

barrun gelditzen zan. Gero tximini guztie berritu zion, gure attek beti esaten tzon:  

'nere  semek  segidaik  baleuke  ate  hau  itxi  ta  atzekaldetik  jarriko  nioke  atea'.  

Leihoa re zabaldu zion”.

Artzain sena zuela behin eta berriro utzi dute argi alabek. Lanbideari dagokionez 

behintzat,  aita  nahi  zuena  eginda  joan  zela  ziurtasuna  badute.  Horrez  gain 

afizioen  artean  ere  artzaintzarekin  erlazionatutako  bat  azpimarratu  dute, 

zintzarri hotsak behin eta berriro entzutea,  zintzarri bakoitza ondo barneratu 

arte, horrekin animalia identifikatu ahal izateko

“Gure attek mendiko ganadu guztik ezautzen zittun. Igual bere nausik ezautu ez  

eta gure attei  galdetzen tzion,  'hau ba al  dakik nerea dan eo ez  tan'  zintzarri 

hotsatik sittun ta markakatik e bai. Urtetan eoten bazan zintzarri bat attu be re  

esaten tzon”. 

Rufina Julio zenaren amak ere, hizpide eman zien bilobei hau entzuterakoan, zera 

esanez:

“Hartakoxea  zan  hura,  berez  jaiotzez.  Ganadu  mattea,  ardie  behintzet.  Beti  

ardikin. Hil aurreko udea re Garagartzan, han pasau zon. Ezinek ekarri zon”.

Normalean 200 bat ardiko artaldea manejatzen zuen, baina inoiz 300dik gora ere 

izan zituen, baina hori gehitxo zela aitortzen dute. 

Juliok,  bai  udan  Garagartzako  mendian  eta  bai  neguan  Zegamako  lurretan 

familiaren inplikazioa gustukoa zuela dirudi. Alabek artzain ofizioa egin beharra 

izan zuten, etxean ardiak kendu ziren arte: 

“Astea hemen pasatzen gendun amonakin. 6 senide gea, ta astebukaeratan gora  

juten ginen. Denak gora eta behera ibiltzen ginen. Ni309 eskolan nebilen bitarten 

behintzet  gora  ta  behera,  hala  ibiltzen ginen 14  urte  arte  eta  gero  artzai  ibili  

nitzen berakin.   Anaie  soldaduzka jun tzanen ni,  nik 3 urte ein nittun attekin  

artzai Gero Maitek hartu zon txanda, baino gutako inok ez gendun segi”. 

309 Belen Asurmendiren hitzak
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Artzain eman  zituen  azken  urteetan  artzaintzaren  lehenbiziko  berrikuntzak 

azaltzen  hasi  ziren,  profesionalizazioaren  hotsak  ere  bai.  Julio  Asurmendi, 

Partzuergoko  errebindikazioetan  aitzindari  izaten  zen,  bileretako  partaide 

aktiboa,  arrazonamendu eragilea,  baina hala ere ez zen berrikuntzen zale  eta 

jarraitzaile, antzinako artzainaren irudi:

“Gure  atte  hortan  e  berezie  zan.  Partzoneria  bai,  eskau  eta  papelak  e  ondo  

estudiau baio gauza berrii etzion heltzen.  Kaiolak atera zituenen, ba bera etzan  

partidarioa. Ondo kostata probau zon. Etxen eukizon kaiola hura 5 urten. Osaba  

bat arotza daukeu guk eta harek ein tzion eztakit nun ikus zola eta harek ekarri  

zion proatzeko ba etzon ibili re ein. Gero ia gaitze azaldu zikon –lehentxego- baino  

ia ikusten zolako ezine zetorkiola eta ordun hasi zan. Gure atte etzan ba partidario  

de inseminación y esponjas ezerrez. Natural natural ta etxeko aharik”.

Urte batzuk badira Julio  hil  zenetik baina bere irudia,  ateraldiak eta janzteko 

modua oso bizirik dira Zegamako herrian: 

“Goizen janzten zitun  abarka batzuk eguerdin aldatzen zitun eta gauen berriro.  

Hortan  zan  maniatiko  hutse.  Beti  abarkakin,  alkondarea,  xira  urdin  bat  eta  

txapela. Jersea bizkarrea. Jersekin ibiltzen bazan jendek esaten zon 'hotz eiten do,  

Julio Arretxek jersea jantzi do' hori nabarmena zan”.

Alabek,  elizkoia  eta  amabirjina  zalea  zela  diote.  Adibidez,  gaixorik  zegoen 

emaztea  sendatu  ahal  izateko  promes  itxura  duen  errituala  burutu  zuela  ere 

kontatzen  dute.  Emaztea  elbarritua  egon  arren,  Aizkorriko  puntako  Santo 

Kristorengana  igo  behar  zuela  erabaki  zuen.  Kontakizuna  bizirik  dago 

familiartean:

“Gure attek esaten zon ordun beti izan zan oso elizkoia eta beti amaberjinea eta 

kuutzea ta ama hartu behor gainen ta Aizkorriko punta eaman tzola berak, hango 

elizatxora, ama gainen tzola. Gero behorra ez tala pasatzen? esaten tzuela berak  

eraman tzola. Nondik? Ez teu jakin, sekreto”.

307



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

SABINO ASURMENDI OTAEGI (1939 – 2007)  

JOXEPA GOROSTIZU-ORKAIZTEGI (1937-08-30)  

40. Irudia. Sabino Asurmendi eta Joxepa Gorostizu-Orkaiztegi Zegamako Maxkarran

Sabino,  Mariano  Asurmendiren  eta  Rufina  Otaegiren  sei  seme  alabetatik 

laugarrena da, Julio Asurmendiren anaia. Joxepa emaztea, Gaintzakoa da jaiotzez 

eta biak batera ibiltzen ziren  artzain. Bi seme eta alaba dituzte, eta seme Joxe 

Marik artzaintzan jarraitzen du.

Sabino  Asurmendik  txikitatik  ardiak maite  izan  baditu  ere,  artzain bezala 

Ihurreko Aristrain fabrikaren 60. hamarkadako beherakadaren ondoren hasi zen. 

Aita hil zenean, 1950 inguruan, anaia Juliok hartu zituen haren ardiak:

“Anaie zanak 16 urte zeuzken atten  ardikin hasi zanen ta ni re haren ondoenen 

han ibiltzen nitzen, hotzak akabatzen askotan hatxei beida gustora, hola mukik  

dariola...  1964 nik  ardik erosi nitun, Yurren lana eiten non nik ordu arte. Ordun 

sobrante asko gelditu ginen, ta  ardin enbidi piskat banon ta. Atten izenen zeren  

ardikin Julio zana zeon ordun.  Oñatiko Araozen berrik erosi beste 120,  eta erdi  

bana ein”.
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Kontatzen duenez, hasiera ez zen erraza izan, ez zeukatelako ez neguko lurrik 

ezta  negulekurik  ere  baina  familiaren  animoak  jasoz,  Urtsuaranen  hasi  zen 

neguak pasatzen, bertako baserri bat alokatu ondoren. 

Udakoa  errazagoa  izan  zen  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  lurrak 

erabiltzen  zituztelako.  Partzuergoko  lurraren  erabilera,  ikusi  dugun  eran, 

eztabaidatsua  zen  eta  ez  zegoen  garbi  ordaindu  behar  ote  zen  ala  ez,  baina 

Sabinok ondo gogoan du berak sarrera ordaindu egin zuenekoa. 

“Partzoneriko  lurren,  entradea pautakoa ni  bakarrik  eongo  nitzen,  nei  kobrau 

zien. Han ardiko hainbeste patzen tzan, gero beste 5 duro. Etzala tokatzen ta dana  

kendu zuen, ordun jende asko juntau ginen.  Etxabolan errentea ordun beste 5  

duro patzen tzan, egurrena 5 duro eta baatzena 5 duro.  Ardina huskeri bat, 200  

zeuzkenantzako zeoze izango zan hala re, 6 erreala eo ahaztuta nau. Larrek librek 

tokatzen  tzien  Partzonerik  baino  guk  patzen  ginuzen,  eta  nik  pau  non  berriz  

entradea milla pzta pau nittun asko zana ordun. 

Partzuergoan  lehenengo  urtea  Garagartzan  anaiarekin  pasa  bazuen  ere, 

hurrengo urteak Sagastietako saroian egin zituen. Bertako lekuaren ezaugarriak, 

artzainen  ibilerak  eta  artaldea  bildu  ahal  izateko  biziak  dituen  esperientziak 

gogoramenean zituen:

“Leku askotan ibiltzen tzien gue ardik, errekaz beste aldea pasau ezkeo, Txurrotik  

gaueako Unamuino aldea jeisteko garaien, Ur gorri esaten zaio, Ultzama aldea eta  

atsalden  Ainarri  Urdalur hor  pantano  alden,  udaberrin  hau!.  Gero,  Abuztun  

sekatzen tzonen hasten tzien erreka zulon sartzen,  Iramendin  Atxukoaldai eta  

hurrengoa Aginako errekea. Ordun bai ibili eraiten tziula Ziordiko mugatik hasi ta  

Odioko  erreka  bitarte,  Araba  mugea.  Generalen  gauen  atzea  gora  etortzen  da  

ardie” 
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Mendiko artzain txabolan normalean emakumearen presentzia igarri egiten zen. 

Txabola  gehienek  zituzten  oilo  eta  txerriez  gain,  emakumeak  egoten  ziren 

txaboletan loreak ere apaingarri gisa egoten zirelako. Joxepak horrela dio:

“Nik  lorak  dittut  gustoko  ta  ordun  e  bai  eta,  13  koloretako  klabelinak  euki  

ginuzten, penea re eman tzien etxabolea arreglatzeakon desaparezittu zien” 

Sabino  eta  Joxepak,  iraganeko  artzaintzatik  gaur  egungo  artzain 

profesionalizazioren  bidea  etxean  ezagutu  dute,  seme  Joxe  Marik  artzaintzan 

jarraitu duelako eta  hainbat puntutan  aldea nabaritzen dela diote. Euren ustez, 

ardiek  eginkizun  berdinak  eskatzen  badituzte  ere,  orain  ez  dira  lehen  bezala 

egiten.  Ardiak lehen denak eskuz jetzi beharren izaten ziren eta esnea, asunez 

egindako  iragazkiaz  garbitzen  zen.  Ez  zegoen  esnea  hoztekorik.  Ardiak  jetzi 

ahala,  esnea oraindik epela zegoenean, lehenbailehen  gazta egitea komeni zen, 

horrela ez zelako egur karreon ibili behar esnea berotzeko. Gazta ere dena eskuz 

egin behar zen, eskuzko prentsarekin, gaurko prentsa hidraulikorik gabe. 

Baina,  hala  ere,  Joxeparen  ustez  gazta egiteko  era  baino  gehiago  gaztaren 

kontserbazioa egiteko era aldatu dela. Lehen gazta ahal zen tokian edukitzen zen, 

leku freskoena bilatuz, baina gazta lehortu egiten zen. 

“Gaur egun kamarak daude eta aldaketa gaztaian zainketan etorri da, gaurkok ondo  

zainduta dare. Lehengokon alden gainea, gaurko aurrerapena txukuntasune da eta  

honek ekarri do aurrerapen haundina, txukuntasunek lana asko erreztu do”.

Sabinok nostalgia punturekin gogoratzen zuen  artzainen beste eginkizunetako 

bat: galtza egilearena. Aspaldi ikasi eta askotan egin izan ditu galtzerdiak. Garai 

batean  artilearekin  egiten  zituen  gaur  egun  erositako  hariarekin.  Badute 

berezitasun bat, ezkerreko eta eskuineko oinak desberdinak dira, bakoitzari bere 

forma  ematen  dio.  Semearen  ustez  izugarrizko  diferentzia  dago  mendian 

ibiltzeko eta hau estimatu egiten du. 
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JOXE MARI OIARBIDE OLABIDE   (1936-2004  )   

SERAFINA LARREA ALDASORO (1945-09-03)  

41. Irudia. Joxe Mari Oiarbide eta Serafina Larrea Aitamarrenean

Artzainak artzainarengana  jotzen dueneko  adibide  bat  Serafina  eta  Joxe  Mari 

zenarena da.  Biak zegamarrak310,  biek  artzain izan dituzte gurasoak; Joxe Mari 

2004ko udan hil zen eta Serafina izan da solaskide. Artzaintza izan dute bizibide 

eta Oltza udaleku. 

“Ni gure ardikin ibiltzen nintzen ta Joxe Mari re bere ardikin hor udaizkenen mendin 

ibiltzen ginen ta handik. Hortixe, ta gure atte re eonda emen tzeon horren attekin morroi  

da eztakit ba hortik hasi ginen 17 urtekin hasi ginen ta 21ekin ezkondu”

Bi seme alaba dituzte Mari Paz eta Joxe Mari. Alabak senarrarekin jarraitzen du 

artzaintzan.

Serafina  lau  senideren  arteko  zaharrena  da.  Familian  anaia  Joxe  Larrea, 

jaiotetxean  bizi  dena,  ere  artzaina  da  eta  ahizpa  Kontxi  Larrearen  etxean,  

Murgialdai baserrian, ere bada ardi mordoxka.

“Artzai, gu beti izan gea artzaiek. Atte amak e bai ardik behiek danak gure baserrin”.  

Gazte garaia gogoratuz  artalde koskorra izaten zutela garai  hartarako dio,  eta 

lana ere dezente. Lehengo eta gaur egungo alde nabarmena agerian uzten du. 

310 Biek Zegaman jaiotakoak, Jose Mari Aitamarrren baserrian eta Serafina Etxeberri Garakoa baserrrian
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"Guk eukitzen ginuzen 360-350 hola. Ta eskuz jatsi gainea pikotxen jarrita ez uain 

bezela makinatan.”

Zegama izan dute sorterri eta baita oraingo bizileku ere, baina bizia urtea joan 

urtea etorri Bizkaian neguan eta Oltzan udan igaro dute. 

“Bizkain, Zamudion eta Lezaman gehiena. Gero Gamizea re pasatzen ginen. Beti  

baserri baten eoten ginen. Etzan gurea ez. Gero erosi gendun etxe bat baino hura  

re inok etzon segittu nahi eta saldu ein gendun. Alkilau etten gendun eta guren  

denbora gutxi eon ginen hiru bat urten. Udan, biok elkarrekin Oltzen beti 37 urte”

Serafina ezkonduz geroztik hasi zen Bizkaira joaten. Ordurako, Joxe Mari gaztea 

zenetik, joan etorriko kontuak aldatuak ziren. Izan ere, Joxe Marik bost urterekin 

lehenengo aldiz Bizkaira joan bazen ere,  Serafinak ez du oinez bide hori  egin 

behar izan:

“Nik nere denbora guztin kamionen Bizkaitik,  ezkondu baino lehen e bai.  Urte  

asko bai ia 40 bat urte hotan bai kamionen. Otsaurteaino kamionen handi aurrea  

oinez”.

Seme-alabek,  halabeharrez  Zegamako eskola  ez  dute  ezagutu,  Bizkaian  egiten 

zuten ikasturtea. 

“Bizkain  eskolan.  Hamabost  euneati  etzon  mezi  ta  deberek  jartzen  tzien  ta  

noviembre arte etzien hasten. Gero maiatzen erdialdea eo ta horixe. Guk hemen 

denbora gutxi ein izan deu e. Gu Bizkaia juteko 15n bat eun etten gintzen bakarrik  

etxen.  Ijiton  moun  trastek  ekarri  handik  hemen  garbittu  ta  ipini  Bizkaira  

eamateko ta atzea kajatan jarri ta atzea martxa”. 

Mendira igota, Serafinak ardi lanei eta beste eginkizun batzuei aurre egin izan die 

eta mendiko bakea eta lasaitasuna jendearekin eta gustuko paseoekin tartekatzen 

zituen: 

“Bai 24 urten nik tabernea euki det. Lotokie re bai. Nik uda guztie pasatzen non  

jende arte baten, julio eta agosto. Gero perretxiku bila. Bueno jendea euki ezkeo  

goizen goiz  jaiki  ta  juten nitzen perretxiku bila.  Atzea  etortzen nitzen beatzik  
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aldeako etxabola ia lanak ein ta martxea jartzea, geo iluntzan denborea baldin  

baneuken juten nitzen baino ia iluntzan zaile izaten tzan. Onddok beti, gibel urdin 

asko ezta izaten han onddo lekuk bai”.

Artzaintza mundua  gertutik  ezagutzen  ez  duenarentzat  harrigarria  bada  ere, 

artzain bakoitzak  bere  artaldearen  zintzarri hotsa  laster  ezagutzen  du. 

Teknikarik ba ote den horretarako jakin nahian, Serafinak hala dio: 

“Etxeko  zintzarrik  ondo ezautzen die.  Negun jartzen tzea etxeko  zintzarrita ta 

danea.  Berrik  erosteakon  bai  ahalik  eta  antzekona,  asko  ez  gintzen  guk  erosi,  

baino  batzuk  bai.  Ardik,  bakoitzek  bere  artalden  zintzarrie  ezautzen  do  bai,  

artzaiek e bai, beharko!”.

Ardiak ere bere zaintzailea laster ezagutzen duela sarri aipatzen da. Serafinak ere 

maitasun hitzak balira bezalaxe ateratzen ditu:

“Hotseinda aguro  asko  etortzen tzien,  txistu  txiki  bat  einda re  aguro  etortzen 

tzien,  baita  kotxea  ikusita  re  gure  azkeneko  ardi hok.  Gizonak  eta  nik  e  bai  

eozeinek. Botatzen giendun ogi piskat eo etortzen tzienen da”.

Artzaintzako etekinei  dagokienez,  esnea bere horretan saltzen zuten.  Gainera, 

Bizkaiko  ohiturari  eutsiz  gazta freskoa  egiten  zuten  eta  gazta  sekoa  goian,  

mendiko txabolan: 

“Gaztaia etten gendun guk dana. Bizkaia juten ginenen eunekoa freskoa saltzen  

gendun eta bestea sekoa. Arkumak hazi kilok hartu arte ta gero saldu ta esnea 

aprobetxau. Guk etxetik e esne asko saltzen gendun. Alkortatik esne billa ta gaztai  

bila ta asko etortzen tzikun”.

Artaldearen  jarraipena  edo  berritzea  egiteko  beti  etxeko  ahariak  baliatu  izan 

dituzte.

“Guk ez gendun aharik erosten sekula, etxeko aharik beti.” 

Kalea eta mendia, Gipuzkoa eta Bizkaia uztartuz pasa izan dute makina bat urte 

eta artzaintza bihotzean eta bizibide.

“Danen gustora eoten ginen gu”.
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KANDIDO AIZPEOLEA (1920-10-03) -   KARMEN OIARBIDE (1924-04-04)  311      

42. Irudia. Kandido Aizpeolea eta Karmen Oiarbide, ZegamakoArizti Berri baserrian

Partzuergoko  lurrak  erabil  bazitezkeen  ere,  elkarrekin  artzain egin  zituzten 

lehen urteetan, udan, Urbasara joaten ziren artzain bikotea osatzen dute.

Kandido  eta  Karmen  artzain zebiltzala  ezagutu  zuten  elkar  eta  artzaintzan 

jarraitu zuten, artzain sena biek ere barnean zutela demostratuz. 

Karmenek dioenez 

“Ni  naiz  artzain laugarren  generazioa.  Nik  dakianez  uain  nere  atten  amona  

izango zan artzai lehengo generaziotik datorrena. Semea bosgarrena eta semen  

semea seigarrena. Txikik sekulako afizio dauke, eskolako baino gehio attekin ta  

juten da hura”.

Kandidok ere artzaintza izan du  beti bizibide

“Ni ezkondu baino lehenao Urbin eoten nitzen. Urbin 28 urte arte, ordun ezkondu  

ginen.  Negun  Barbari  Muinon,  etxen  larre  gutxi,  ni  soltero  nitzen  denboran  

Arotzgainen Zeaman”

311 Kandido Zeraingo Barbari Muino baserrian jaiotakoa; Karmen Zegamako Arizti berriko baserrian jaiotakoa
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Lau seme izan dituzte eta batek jarraitzen du ganaduzale gisa. 

Behin ezkondu eta gero Karmenen bizimoduaren jarraipena egiten jarraitu zuten 

Urbasan, ordurako Karmen han egoten zelako aitarekin eta morroiren batekin. 

Bien  artaldeak  elkartuz  Urbasan  egon  ziren  udak  pasatzen  1968.  urte  arte. 

Ondoren Beundera etorri ziren harik eta 1990. urtean “bertatik lana eiteko kontue 

hor utzi gendun”.

300 buru inguruko artaldea ibili dute. 

Neguak errentan hartutako baserri hutsetan pasatzen zituzten, Ezkio, Itsasondo, 

Legorreta, Itsaso.... etxe inguruko larreetara etorri arte. 

"Norbere  bere  etxen  eo  bestenen  ibiltzea  oso  diferentea  da.  Kanpoko  etxen  ta  

ibiltzen aspertu ein gintzen gu, gaizki etzinutzen tratatzen baino. Gero familie re  

handitu ein tzan da. Guk artegie ein gendun berrie ondon ta han ardik ondo zeren” 

Etxean gelditzen hasi  zirenean,  halabeharrez  artzaintza burutzeko modua ere 

aldatu zuten neurri batean  

“Etxen  gelditu  ginenen  Gaurko  artzaintzaren  modura  ibiltzen  ginen:  egualdi  

txarra baldin bazeon bate ez atea. Onakin piskat atea ta barrun jana eman ta”.

Kandido aspaldiko  artzaina bada ere, aurrerapenei heltzea gustatu izan zaiona 

izan  da,  frogak  egin  ditu  eta  egungo  egoerari  buruzko  oso  hausnarketa 

interesgarriak ditu:

“Artzantzan kontue: askok esaten due uain artzaiek ondo bizittuk. Esaten diet nik 'uain  

ardik ibiltzeittuk ondo artzaiek lehengo modun'. Uain  ardiai lehen ette etzana etxen 

pentsue ta ematen tzaie asko, lehen beak bildutakokin ibili behar izaten tzuen. Ardik hor  

izan do diferentzie. Gaur e lehengo alden probetxu handie kentzen tzaio ardiri”. 

Kandidok, semea lagun zuela, azken urteetan Zegamako Arizti Berri baserrian 

kapritxoz esperimentuak egin ditu.  Ardiaren esne produkzioaz galdetuta, zer 

kontaturik badu.

“Ardi on batek? Litroa ematen don  ardie  ondo!.  Uain eongo die  gehio  ematen  

duenak. Nik ezautu det etxen, guk semea daukeu kapritxoso xamarra,  ardik eta 
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ganaduk eta bauzke, kanpotik ekarritako ahari beltz hokin eindo mezkla bat, eta  

guk  eabili  ginuzten  urte  onen  bitik  pasatzen  tzienak  e.  Mezkla  horitan,  ardik  

itsusik tzien ta inok etzittun ikusi nahi. Gero berriz kontu hontan dabiltzen hok  

aurreko jende horrek bertakoa Latxa nahi due, baino probetxue kentzeko kontun 

beste  horitan  mezklatuta  hobexeok  dare.  Guk  atzenea  ardik  saldu  ginuzenen,  

hortik  kuadrilla  genduken jarrita,  etxen  hazita  e!,  aharie  botata.  Ta  bastante  

guren kanbiatu zan gauza hori. Nei beti gustau izan tzat zerbait berrie ikustea, ta  

nere semek ekarri zitun aharik eta ondo irten tzuen”.

Karmenekin  aldiz,  emakumearen  papera  batzuetan  gizonezkoaren  desberdina 

zela demostratuz, garai batean gurina edo mantekila egin beharrekoaren berri 

ematen du. Gertaera lekuko

“Urbasako fonda mamie ein da nik askotan eaman non. Urbasako fondek gaztaiak 

eta esnea gure  txabolati  ibiltzen tzon.  Ta asko. Eta akordatzen naiz eaman zuen  

mamie guretik eta gero Amezkoaldeko artzaiena ta danak probatu itue ta gurei gusto  

diferentea eta hobea bilatzen tzien danak. Eta gero kanela sustarra bilau zien, nik  

kanela botatzen esneri mamie etteko esneri, kanela piskat eta gatz ixpi batzuk e bai.  

Ta Amezkoaldekok kanelaik ez emen tzien botatzen ta diferentzi hura”. 

Dastatze saioak orduan ere egiten zirela dio, batzuk gipuzkoarrak beste batzuk 

nafarrak juntatzen omen ziren probaketak egiteko bai  mamia edo baita  gazta 

dastatzeko ere.  Gaztak beti  txabolatik bertatik eta  Ordiziako ferian saldu izan 

dituzte. Hemen  Karmenen aita eta amaren ohitura jarraituz 

Karmenek lehengo artzaintzatik gaurko artzaintzarako pausua ere gogoratzen du 

eta batez ere artzaintzatik bizi izan duen kontrol arauen lekuko izan dira 

"Gu attu ginen denboran etzan papel beharrik eta, arkumakin da ordun hasten eo  

hasita zeren, arkumai belarritako traste horik jartzen; oneako izan ote da”.

Orain  Zegaman kalean bizi  badira ere,  Kandido,  artzain senaren  deiari  fidel 

erantzunez, ia  arratsaldero joaten  da  Arizti  Berrira,  han  dituen  animalien 

aitzakian: “Mendiko basapiztik izan gea gu”

316



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

KONTXESI GOIBURU   (1934n jaioa)   -   JUAN ETXEZARRETA   (1924-1998)  312

43. Irudiak. Kontxesi Goiburu eta Juan Etxezarreta

Mendiko  artzain bizitza  Urbiako  Laskaolatzan  burutu  zuten  eta  bertako  

txaboletan jarraitzen dute artzain Xanti eta Mikel semeak.

Sei  seme-alaba izan zituzten hiru neska eta hiru mutil,  Felix,  Xanti  eta Mikel, 

hirurak ere  artzain bizibidea aukeratu dutenak. Kontxesiren ustez, eurek garbi 

izan dute bizibidearen nondik-norakoa:

“Guk ez gendun eskolaik ikasi ta umei eakusteko gogoa izan non nik, baino aman  

gogoa ezta nahikoa eak nahi izan behar due. Ikasteko gogoik etzuen bate, horik  

hortako balio due artzai ibiltzeko, dudaik ez ez due euki, hortako die ta hori ikusi  

re ein due”.

Seme-alabak txikiak izanda ere, uda guztietan  Urbiara igo da Kontxesi. Jaiotze 

datak zainduz beti ere lehentxeago jaisten zen edo beranduxeago igo, baina beti 

ondo moldatu da. 

Haurren artzain sena erraz esplikatzen du Kontxesik: Xanti, seme zaharrena hilabete 

bete aurretik Urbian zen eta bizi guztiko udak han pasatu ditu Xantik (Txokon), orain 

emazte eta bi alabekin eta bizilagun anaia Mikel (Ttonttorren) eta familia duelarik.

Udako eta neguko planak bakarrik ez tartekoak ere ondo lotuta zituzten. Baina, 

hala ere, Kontxesiren ustez nomada itxura hartzen zuen euren familiak, batetik 

bestera ibiltzen zirelako etengabe,  uda  Urbian,  negu hasiera  Araban,  Gabonak 

312 Juan Etxezarreta Zegamako Padrenean jaioa. Kontxesi Goiburu Segurako Korrale baserrian jaioa. 
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Zegaman, eta urte berriarekin batera familia guztia Bizkaira joaten zen. Hogeita 

hemezortzi urte eman zituzten Bizkaira joaten. 

Bizkaiko neguko bizimodua ere gogoratzerakoan etxez etxe presaka, produktua 

ez  galtzearren,  egin  behar  zen  gazta freskoaren  salmenta  datorkio  burura 

Kontxesiri.  Bere  ustez  lan  gogorra  zen  eta  gaur  egungo  arau  higieniko-

sanitarioak  horrelakorik  ez  baimentzea  eskertu  egiten  du.  Baldintza  latzak 

neguan eta udan ere horrela izan arren Kontxesik garbi aitortzen du 

“Nik  mendia  juteko  gogo  ikaragarrie.  Ibiltzen  ginen  estu  baino  beti  bere 

burubidan. Zeama etorri enkarguk ein Urbira jun da berriz ardik jatsi ta gaztaia 

ein ta umen lanak eta beheko sun bazkarie garai hartan. Gero ekonomikea ta jarri  

gendunen gustora ordun ogie re bertan etten non nik. Baino mendin ondo”.

Gaur egun Kontxesi  Agurainen bizi da eta hau ere  artzain bizia eramaten zuen 

garaiekin erlazionatutako gaia da 

“Izan  e,  Urbi  da  denbora  gutxiko  mendie  ta  ordun  egualdi  txarrak  jotakon 

Arabako mendita sartzen tzien  ardik, nola hautza jotzen tzuen asko ta  Urbitik  

Zeama  etortzeko  etzan  uain  bezela...  Ta  Arabako  menditan  sartzeko  han  

bezindadea hartu zon nere gizon zanak. 

Berak  ezagutu  eta  bizi  zuen  artzain bizimoduak  orain  etxean  bertan  semeen 

bidez ikusten duenarekin ez du zer ikusi handirik. Hausnarketa hau egiten du:

“Bettu esango izut gauza bat.  Bateti  hobeto bizi  da gaur artzaie,  baino besteti  

gaur e nahiko lana dau. Zeatio gastu handitan sartu behar da gaur aurrea irtengo  

dona. Horigai buelta emateko buruko min haundie da”. 

Juan senarra  gaixo zegoela  eta  menditik  medikuarengana  abiatzeko egunean  

txabolatik irten eta holaxe esan omen zuen 

“Ni hurrena noiz etorriko ote naiz honuntza” 

Ikusterik ez badago ere,  Juanen presentzia senti  daiteke lekukoa fin daramate 

ondorengoek.  Kontxesi  ere  oraindik  urtero  igotzen da  Urbiara.  Aurten  (2007) 

maiatzaren bukaeran ere Kontxesi Laskaolatzan zegoen. 
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DOMINIKA ARRIZABALAGA ASURMENDI     (1915-08-04)  313   

44. Irudia. Dominika Arrizabalaga Oltzako txabola aurrean

Oltza aipatu orduko Dominikaren izena laster ateratzen da.  Han pasatu zituen 

urte asko Dominikak bere  familiarekin.  Zegamako  Asemendi  Muñoa baserrian 

jaioa, 1915eko abuztuaren 4an  Migel Arrizabalaga eta  Fructuosa Asurmendiren 

bederatzi seme-alabetatik gazteena. Gaur egun Legazpin bizi da.

Senarra  Lorenzo  Etxeberria  Larraitzkoa  jaiotzez  Oltzan  hil  zen  berrogeita 

hamabost urterekin

“Gerra garaien etorri zien Lorentxo ta Zeama bizi izatea. Gizonak bere ardik saldu,  

mendiz aldatzeko eta Zeaman erosi zittun.  Juan XXIII enterrau zen egun berean  

enterrau zuten314, 1 Junio.”. 

Sei  seme-alaba izan zituzten.  Hauetako bi  Joxe  zaharrena eta  Pili  hirugarrena 

solasaldi honetan lagun izan ditu Dominikak. Elkarrizketa egiterakoan, 90 urte 

betetzeko zorian, ibilera bizia eta buru argia du.

Artzain familia asko bezalaxe, makina bat ibilaldi eginak dira batera eta bestera.

313 Zegamako Asemendi Muñoa baserrikoa. Bere senarra Lorentxo Etxeberria (1909-1963) artzain izanez ere, ez 
du Dominikak izan duen markarik utzi artzain bezala. Dominikaren senar bezala ezagutzen da.

314 1963ko ekainak 1
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Lehenengo erditzea  “uda lekutik” mugitu gabe suertatuta izan zen. Seme-alaben 

jaiotzaz horrela hitz egiten du: 

“Bi  arabarrak,  bi  gipuzkoarrak  eta  bi  biztaitarrak  die.  Sei  seme  alaba  hiru  

probintzi  diferentetan jaiotakoakak.  Joxe  zaharrena  Oltzeko  txabolan  jaio  zan.  

Bigarrena, Maria,  Oiartzunen,  Pili  Araian, Artxandan Migel,  Abadiñon Josefina,  

Isidro gaztena Zalduondon. Danak herri ezberdinetan”.

Dominikak  Zegamako  jaiotetxean  beti  ezagutu  ditu  ardiak.  Ezkondu  eta  gero 

Lorentxo Zegama bizitzera etorri zen baino ardiak Arabako partean ibiltzen zirela 

eta:

“'becindadea'  han  hartu  gendun.  Ardik  Araba  alden  han  ibiltzeko  han  hartu  

behar tzan.  Han errentan hartu gendun etxea. Hilabete edo bi udazkenen han  

eoten ginen. Sta Luzik alde arte eoten ginen han. Gero Bergara eta Abadinon e eon  

ginen, Artxandan e bai, Iurretan e bai...” 

150-200 bat buruko  artaldea izaten zuten. Edadean aurrera joanda egon arren, 

gaur egungo artzaintzaren berri badu eta honako gogoeta egin zuen:

“Bai,  uain artzai batek tauzke  Urbin lehen zien  ardi guzik. Lehen danak baino 

uain batek gehio dauzke”. 

Familia  handia  izan zuten eta lana ez zen falta,  baina,  hala  ere,  ez  zuten inoiz 

morroirik izan. Horrela kontatzen du batetik bestera egiten zituzten ibilbideak: 

“Normalen andra-gizonak eta umek. Arabatik batzutan bakarren bat propio biden  

launtzeko.  Bestela  ilobak.  Juten  ginen  Oinez,  estaziok  einez.  Etxe  jakinetan.  

Arantzazun  e  bai.  Handik  Kanpanzarrea.  Abadiñoa  gero.  Etxek  zeren  artzaiek 

hartzen zituenak leku jakinek. Beti berdintsuak Brinkolan e eoten ginen, Bixiolan  

e bai. Normalen etzuen kobratzen baino beti zeoze usten tzendun. Bizkaia jutekon 

seguro  patzen  gendun,  etortzekon  gaztaia  eo  esnea  baldin  bazan esnen  truke.  

Ordun e kosta etten tzan, afarie re bai. Lo ettea ta. Kaballerii belarra ta ematen  

tzien ta”. 
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Artzaintza bizibide izan du beti Dominikak; Oltza, bere uda gehienetako bizileku 

eta esaten duenez, bere bizia markatu zuen gertaera latzenaren lekuko:

“Gizona operauta zeon Ulzera zeuken 2-3 urte pasau zien operauta gero. Beti minez.  

Eun hartan ni medikuna jun nitzen, esan nion nola zeon ta, “ya no tiene remedio”  

ailatzen bazea bizik ikustea. Ailau nitzen ta.  Araia jetxi nitzen medikuna berriz. Bi  

aldiz segidan jun nitzen eun beren aurrena jun nitzen esatea nola zeon.  Ailatzen  

bada bizik behera... medikue zai zeon Zalduondon baino...Hala jun tzan”

Txabolan hainbeste urte pasa ondoren  ardi gehienak kendu ondoren ere, zituen 

apurrekin Dominikak ahal izan zuen bitartean Oltzan igaro ditu udak.  

“Ardik eta behorra saldu nittunen ia ez genduken deretxoik. Uain hogeita sei urte  

eo hola. Azken udea ardikin uain 15 bat urte. 40en bat ardi  aukerak saldu eta  

erreuz gelditu zitenakin. Beti gure etxabolan bai”.

Askotan entzun da garai hartan dirurik ez zela eta ahal zuenak ahal zuen bezala 

egiten zuela artaldea aurrera ateratzeko eta ardiak gizentzeko, baina Dominikak 

orduan ere diferentziak ba zeudela ondo gogoan du  

“Modu askota bizi  zien ordu e artzaiek ondo bizi  zienak eta gaziki bizi  zienak. 

Gizendutako ardi zaharrak, gizendutakok gehixego patzen tzien, flakok gutxixego.  

Pentsuik bateon batzuk bai ahal tzonak emango zien baino normalen ez.  Hemen 

ahotik dator hermosurea”.

“Hermosurea” aipatuta  ama-alabek  beraiek  eduki  zuten  ardi dotore  bat  ere 

aipatzen dute. Orduan ardiak erostera askotan etortzen ziren frantsesak, beti ere 

begi zorrotzekoak, beraien artean euskaraz batere arazorik gabe egiten zutenak: 

“Frantsesak  zien  hortan  balientek ardik  ezautzen.  Zenbat  urte  re  bai  azkar  

frantsesak. Bai ardik erostea etortzen tzien, euskeraz hitzeiten tzuen. Horik settun  

esaten zuen honek hainbeste urte do. Gure etxen bazeon ardi bat bost urten umek 

ein baik.  Ta nei  esan tzian 'honek  ardi honek bost  urten ez  to  umeik ein'  hak  

etzekien hori, ta egie zan”. Pintoa. Gure atte zanak Dunbea erasteko eukitzen tzon.  

Dotorea zan ardi hura (Pili Etxeberria).
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Pilik berak ere amarekin artzain 11 urtetatik ezkondu arteko urteak egin zituen. 

Elurrarekin eta hotzarekin bizitako momentu latzak gogoan ditu. 

“11-25  urte  arte  amakin  ibili  nitzen.  Behin  San Adriandik  abittu  ginen  Urbin 

elurre  ta  handik  ezin,  ta  behorra  aurretik  albarda pareaino  elurre  ailatzen  

zitzaiola  ta  behorrak  irekitako  bidetik  banan  banan  ardik  pasatuz,  hala  ein  

gendun Zalduondotik Bergarainoko bidea. Gerriainoko elurre San Adrian Inguru 

hortan. Akordatzen naiz guardasolai eutsiz eskue izoztuta geatzen ai zitzaien, ta  

nola buruko pañuelokin eskue bildu non izoztuko ez bazitzaien, uaingo erropak  

eta guanteik eta etzeon ordun”. 

Orain ere,  Pilik  Gabiriko baserrian  ardiak ditu. Josek, berriz,  artzain mutikotan 

nola egoten zen kontatzen du, baino afiziorik ez omen zuen eta 16 urtterekin 

Legazpin hasi zen lantegian.  Hala ere, Dominikari, familia aurrera ateratzeko izan 

zuen sasoia eta indarra, adinak ez dizkio ezabatu. 

45. Irudia. Dominika Arrizabalagaren familia Oltzan
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INAZIO ZABALO   (1938-2-25) -   HILARI LAPIZONDO   (1943-9-13)  

46. Irudia. Inazio Zabalo eta Hilari Lapizondo Zerainen

Inazio Zabalo, Ezkioko Mendizabalen jaioa, Inazio “Rubio” goitizenez ere ezaguna 

da. Emaztea  Hilari Lapizondo (Zegamako  Dinti Baserrikoa). Gaur egun  Zerainen 

bizi dira. Bi seme dituzte Aitor eta Iñaki (28 eta 25 urte).

Bizi  guztia  darama  artzain,  inguru  hauetako  parajeak  ondo  ezagutzen  ditu, 

artzaintza eta bere mugitzeko zaletasunari esker:

“Jaiota hankan gainen nabilenetik ardi arten nabil. 16 urtekin artaldea hartu ta 

Urbasa jun nitzen, bakar bakarrik etxekok laundu zien  artaldea eamaten baino  

bakar bakarrik txabolan eote nintzen”.

Han urtebete egin eta  Iramendira inguratu zen. Santi Espirituan eta  Urbian ere 

hainbat uda pasatua da.

“Ta  uantxe315 arte.  Nik  igo  det  53  udaberritan  mendia  ardikin.  Bate  fallaube,  

azidentauta316 eon nitzenen e orduako ardik eamanda neuzken nik Iramendia eta 

ekarri ez, semek ekarri zien ardik”.

315 2005ean
316 Istripu larria izan zuen Inaziok traktorearekin, hilabeteak behar izan zituen ondo jartzeko.
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Orain jubilatuta dago eta artaldea eta Kaminpe bizi zen baserria saldu egin ditu. 

Hala  ere,  Inazio  artalde hori  zaintzen  sarri  ikusten  da  Zeraingo  kaminoetan. 

2003an,  ardiak goiko  larreetara eraman zituen, azken uda izan zen,  Iramendira 

zehazki, han baitzuen txabola erabiltzeko eskubidea. 

Artaldea ere asko aldatu duela dio Inaziok, batzuk erosi besteak saldu baina beti 

ere artzain onaren irizpideak kontuan hartuz:

“Bai,  bai  uaine  gaur  igual  ehun  ardi ta  bihar  berrehun  igual  eukiko  dittut.  

Nolatan? Gustau ein tzatan. Ta Urbiko ardik Urbin behar tzuen, hango andadea 

ta. Ardik elkar ezagutu behar do. Hor behar do ardiri umea erain bertan ta ardiri  

bere umekin ordun hartzen du ardik martxea.

Bere  lanaren  bukaeran  240  bat  buru  zituen,  hauetako  mordoxka  bat  mutur 

gorriak: .

“Bai nik uain dauzket 100 ta piko  musu gorrik bestek beltzak.  Zaldibiko Artzai  

bati erosi nion, gaxotu ein tzan mutil hori.  Aralarren mutur beltzik ez tau bate,  

Urbikok eta Altzanikok mutur beltzak. Hori mendik kausatzen do".

Aitarengandik  datorkio  artzaintza.  Anaia  Joanekin  batera,  biek  hartu  zuten 

etxeko segida. Baina hau gazterik hil zen. 

“Atta zanan ardikin afizio hartu gendun. Ezerezetik hasitakok gea gu, gure kasa atera 

gendun. Anai zana eta biok hasi ginen ardi gutxi gutxi gutxikin attek zeuzken ardikin,  

artaldea banau gendun guk 25-28 bat urte genduzkenen, eta indarra emanez indarra  

emanez, ta gero gustau ta handitxe irten deu guk. Afizioa afizioa”. 

Semeei  ez diela afiziorik  ikusten diote senar-emazteek,  baina,  hala  ere,  behar 

izan duten garaian asko lagundu izan dietela aitortzen dute: 

“Hak esaten tzuen artzai jairik ez to dana eun bat da. Ez tue afizioik ekarri, bueno  

ibiltzen tzien mutikotan makina bat aldiz jun tzien hak eskola Segura nei ardik  

jeisten launduta. Zortziretako autobuse hartu behar izate zuen ta pentsauzu ze  

ordutako mottu behar izate zuen. Bai bostetako jaiki ta haik eskola juten tzien. Ta  

ordun piskat penatu zien ta ordun jun ziten gogok”
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Azken 24 urteetan Zerainen bizi dira eta inguruko larreetan ibiltzen ziren ardiak, 

baina bestelakorik ere ezagutu du Inaziok 

"Iramenditik juten nitzen  Tolosako parten daun  Aldaba, Errota. Etortzen nitzen  

honea  Segura eta  Ondarreko  zelaia  hor  eoten  nitzen  gaua  pasatzen  eta  ardik  

umek etten hasi arte eote nitzen han eta handik Antzuola ta Bergarako parten ta.  

Antzuolan  Iturriotzen.  Urte  asko  segi  non hola.  Uaintxe  24  urte  juteik  utzi  ta  

hemen Zerainen garela, beti danak oinez etten tzien”.

Eta herriko festen egunetan gertatutako oroimen gazi-gozorik ere badu, izan ere, 

ardi galera handia izan zuen batetik baina baita artzain askoren laguntza ere. 

“Urte baten hemen festak etten die San Roketan ta afari etten da ta hemen festan  

eon  ginen,  tximistea  zan  tximistea  eta  turmoia  ikaragarrie,  bildurgarrie.  

Hurrengo goizen moton juten nitzen etxabola (Iramendira). Bildurre eaman non 

ta ia motorretik eroi nitzen dana zuri zuri, nere arten hau dek desastrea ta ein  

tzon urki batzuk dare han ta urki hartan sartu ta goiti behera ardik zaparradakin 

danak juntau ta eta hantxe zeren 60 zien nerek eta bi  Beunsaustiko Pablonak  

tokau zien eta Zegamako baserri bateko 2 arkuma 64 zeren. Oso ondo laundu zien  

jendek. Oso ondo neon danakin,  Urbin eondako jendek e ean arten hitzein tzuen  

eta Altzaniko artzaiek e bai. Orduntxe jarri zan Ermandadea317, nerea ikusi zanen.  

Ondo erremediau nitzen, baino galera haundie eukita”.

Gertatutakoak  gertatu,  bizitakoak  bizi  eta  bere  artzain izatez  senti  daitekeen 

inpresiorik onena du: 

“Beti gustora, guk ez gendun pentsatzen hobeik izan behar tzonik”.

317 Ermandadea: Artzanbil aseguroa
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Gaur egungo Gaur egungo artzainartzainak ak UrbiaUrbiann

JEXUX ETXEZARRETA (1952-12-24)-  LURDES ERRAZKIN (1958-04-26)  

ANTTONI OIARBIDE:  318   (1919-01-24)  

47. Irudia. Anttoni Oiarbide, Jexus Etxezarreta eta Lurdes Errazkin Arbelarren

Jexux  Etxezarreta  Arbelarrean  dagoen  artzainetako  bat  da,  artzain jaioa  eta 

hainbat belaunaldi ondoren artzain jarraitzen duena. Uda garaia Urbian ematen 

du emazte eta ama  artzain izandako amarekin batera. Emaztea ez zen  artzain, 

ezta Goierrikoa ere. Artzaintzatik bizi dira.

Jexux  Etxezarreta  zortzi  senidetatik  seigarrena  da  eta  mutiletan  zaharrena. 

Familiatik datorkie artzaintza sena, bai aitaren eta baita amaren aldetik ere. 

“Jaio ginenetik artzain gu”

Ardiekiko lotura ofizioz edota afizioz, ia senide guztiek mantendu dute:

“Zortzi ginen, oain zazpi eta oain ardik eztaukena bat eongo da: Pilar. Bestek Juanitak 

badauzke, Begoñak badauzke, Lurdesek badauzke, Arantxak badauzke, eta anai zanan 

familie, Lorentxa ta gu hontati bizi gea”. 

318 Artzain izandako ama. Elkarrekin egoten dira bai uda eta bai negu eta horregatik uztartzen dira bi biografia 
bata bestearekin erabat osatu egiten direlako.

326



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Jexux  Hernaniko  Lurdes  Errazkinekin  ezkonduta  dago.  Seme  alabarik  ez  dute 

baina artzain lanetan aritzeko laguntzarik ez zaie falta, hantxe izaten dute ofizioa 

ondo  ikasita  duen iloba  Josu  uda  eta  negu beraiekin.  Emiliano anaia  zenaren 

familiaren txabola -Leku eder- bertan dagoenez, noiznahi elkarrekin izaten dira 

denak  Arbelarren.  Hau udako familiaren topaleku bihurtzen da,  izan ere,  han 

pasatzen ditu udak erreferentea den Anttoni Oiarbidek, Etxezarretarren amak. 

Anttoni Segurako  Madalenan jaioa da. Artzaintza familiatik datorkio  

“Ni izan nitzen atten morroia eta neskamea beti” dio Anttonik.

Aita amak  Segurako  Joxe Oiarbide eta Lorentxa Ormazabal ziren. Anttonik eta 

bere  ahizpa  Pilar  zenak  (Joxe  Martin  Aranarekin  ezkondu  zen,  Laskaolatzan 

artzaintzan  ibili  zen)  bizi  guztia  pasatu  dute  udan,  artzain inguru  hauetan: 

Lehendabizi  gurasoekin  Garagartzan  eta  Oltzan;  gero  Anttoni  Domingo 

Etxezarretarekin ezkondu zen eta Arbelargo txabola hartu zuten, orduz geroztik 

urtero toki berean pasatzen du uda Anttonik. 

“Ni lehenengo aittonakin (Mateo Oiarbide) gero attekin (Joxe)”. 

Martxa motza udaberri hasieran izaten zen. Garagartzan hasten zen, bertan aste 

batzuk igaro eta ondoren goiko mendira joaten ziren. Udazkenean ere, menditik 

herrira jaisterakoan, Garagartza jaitsieraren lehenengo parada izaten zen. 

“Lehengo udaberrin eun batzuk pasau Garagartzan eta honea (Arbelar) etortzen 

ginen eta gero udazkenen bere garaien berriz atzea bueltatzen ginen”. 

Ez du leku hori ahanztekoa: 

“Parajeik  onana  ta  estimatuena  netako  Garagartza,  hantxe  ezautu  non  nere  

senarra ta”.

Senar  Domingo Etxezarretak (1983an hil  zen 69 urte  zituela)  ere  artzain sena 

aspalditik zekarren. Pedro Etxezarreta eta Hilari Muñoaren bost seme- alabetako 

bat zen. Eta bostek (Domingo, Juxta, Maria, Martin eta Juanito) udan Urbian atera 

dute bizimodua artzain eta tabernari gisa. 
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Azken urteetan Anttoni eta familia Seguran gelditzen dira, baina bere biziko negu 

gehienak Bizkaian pasatu ditu Anttonik seme alabekin batera.

“Urte asko. Nere attek mutikotan esaten tzon eta ni re beti han,  Mendatan. Guk 

urten  ibiltzen  gendun  baserrie  ondio  re  han  dau,  jun  ta  denboraldie,  negun  

pasatzen gendun han errentan eta larrek berek asko eta barrion e asko ginuzten  

eta jende ona gainea”.

Jexux semea zergatiaz eta ohitura aldaketaz mintzo da:

“Hori zan, beti negua bigunago etten tzon kostalden. Oain badakizu, kamionetan  

eta beti  ardik eamaten eta traslado txarra izaten zan eta hemen lokala erosteko  

suertea izan gendun”

Tokiarekiko lotura handia zen, bai jendarteko harremanagatik, bai ohitura edo 

hizkera aldetik ere. Bertakoak sentitzen ziren Bizkaira joaten zirenean:

“Aurten (2005) etorriko da hamabigarrena jun be. Atte zanak bizkaitarrez gehio  

amak hainbeste re ez, guk gehio. Gu hautza juten ginenen ez ziuen antzik ematen 

hangok ginen edo hemengo ginen eta oain e ez”.

“Eta nere gizon zana hil zanen  –dio Anttonik- han ze entierroko mezea eta ze  

kantuk ein tzien!”.

Jexuxen familiako ardien belarriko markek ere badute bere istorioa: 

“Honek  (belarria  markatzeko  tresnak) bakoitzak  bere  formea  do  artzain 

bakoitzena sagrau.  Seinale hau gure etxen 300 urte igual bai gure attona zanak  

seinale hau zon eta haren atte zanak seinale hau tzon. Lorentxanak e seinale hau 

do baino haundixegoa eta eskubikon harek e  eta Milagrosenak hau bea baino  

eskubin aurretik due. Hau belarrin bost hilabete eo hola dauzkenen etten tzaie”.

Badira asko aldatu ez diren ohiturak baina beste hainbat zeharo eraberritzen ari 

dira  azken  urteetan,  beharrezkotzat  jotzen  ditu  baina  aldi  berean  kezka  ere 

sortzen die Jexuxi: 

“Sanidade maila hori nik ez det gaizki bilatzen, alderdi hortatik mejorau ein da.  

Nik hogei urte gutxigo izanezkeo Arantzazuko eskola hori ta ikastek e ez to gaitz  
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etten. Dana hobeako da ta. Raza hobea ta esnea ta, baino ardie oain lehen baino 

gehio esplotau etten da, lehen beatzi urtekin kentzen bazan oain bost-xei urtekin  

kentzen da. Baino lehengo usadiok pixkat eakutsi eta lehenago ohiturea tradizioa  

ba  pixkat  babestu,  dana  kentzea  re!.  Guk  hau  dana  esan  ezkeo  (azaldutako 

kezkak) ba 'lehenago legetakok zeate esaten digue', baino ez gea berrin kontra,  

oso ondo dau baino lehengo ohitura ez deila galdu”. 

Anttonik berak ere aldaketa latza ezagutu du inguruan. Harriduraz edota iragan-

minez adierazten du:

“Hainbeste  artzain, hainbeste ohitura.  Lehen tzan oain ez taon gauza haundie.  

Alkarrei launtzeko borondate dana”. 

Jexuxek,  artzain sustraiez,  aspaldiko  artzaintza bizi  izan  du,  gaur  egungoa 

ezagutzen  ari  denean  lehengo  eta  gaur  egungo  artzaintza uztartuta  nahiko 

lituzke.

Artegi berria  Idiazabalen  dutenetik,  Idiazabal eta  Segura inguruko  larreetan 

ibiltzen dira  ardiak negu partean. Etekinak  arkumeetatik (azarotik aurrera) eta 

esne  salmentatik  dituzte  batez  ere.  550  bat  buruko  artaldeaz  andre-gizonak 

arduratzen dira. 

Lurdesek ez zuen Jexux ezagutu arte artzaintzarekin inongo loturarik. Hernaniko 

baserri batean jaioa da baina gaztetan Urnietara joan ziren bizi izatera eta han 

Xoxoka taberna eduki zuten. Artzaintzatik kanpo ezagutu zuten elkar.

Jexuxen emazteak  leku  onera  ekarri  zuenaren segurtasuna  badu eta  mendiko 

espazioaren errebindikazioa egiten du dudarik gabe esaten duenean:

“Mendia da, zerue. Gu mendikok gea eta kalea halabeharrez” 

Lurdesek lanari beldurrik gabe heldu dio; ederki egokitu da bizi modu honetara. 

Udan  aspalditik  datorren  otorduak  emateko  ohiturari  jarraipena  eman  dio 

Arbelarko  sukaldean,  hau  pasadizoko  hainbat  lagun  eta  ezagunen  topaleku 

bihurtzen delarik. Amaginarreba Anttoniren kezkak berehala uxatu zituen:
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“Uda mendin pasatu behar gendula ta amak galdetzen tzian etsiko ete non, esaten  

nion baino ze ustezu han beheran uzten deana hobea dala ala?” 

Orain Arbelarretik astean behin edo bitan, beharren arabera, “Arantzazuko ama” 

aurrean jartzen duen Land Rover-a hartu eta behera etortzeko gogo gutxi izaten 

du. Fede ikaragarria diola Amabirjinari aitortzen du Lurdesek, ikustea besterik ez 

dago bere autoko hainbat Amabirjinaren irudi. Era guztietakoak dauzkate bertan 

erantsita. 

MILAGROS OIARTZABAL (1950-10-02)  

ETXEZARRETA-OIARTZABAL SENIDEEK: 

48. Irudia. Etxezarreta Oiartzabal sendia Arbelarrean

Emiliano  Etxezarreta  (1957-1998),  aipatutako  Jesus  Etxezarretaren  anaia,  hil 

ondoren, emazteak,  Milagros Oiartzabalek hartu zuen artaldearen kargu, zituen 

bost  seme-alabekin  batera.  Gaur  egun  Garbiñe  Etxezarretaren  izenean  dago 

artaldea  baina  ama  eta  senide  guztiek  Arbelarrean zatika  uda  pasatzen  dute. 

Artzaintzatik bizi dira.
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Milagros Oiartzabal, 1950eko urriaren 2an Hernaniko Ereinozun jaioa da. Etxean 

beti ezagutu du artaldea

“Hamairu urte ezkeoztik artzai ibili naiz ni. Hantxe ikasi non puntu etten, eun 

onak pasatzen nittun arboleta iyoz eta, baino near e bai artzai ein nahi ezta e!” 

Artzainarekin  ezkondu  zen  eta  elkarrekin  segitu  zuten  lanbide  honetan. 

Ezkonduz  geroztik  udak  Urbian  pasatzen  ditu.  Emilianok  betidanik  bizi  izan 

zuenari jarraipena emanez 

“Nere gizon zana Gernikan jaio apirilen 24en eta hamazazpi eunekin ekarri emen 

tzuen Urbia”.

Mendiarekiko  jaso  eta  bizi  izandako  lotura  seme  alabei  eman  nahi  izan  zien 

Emilianok. Hala dio Milagrosek

“Beak e igual e! Seme zaharrena jaio zanen (Txomin), settun honea ekarri behar  

tzola amai erakustea ta Joxetxo jaio zan Urrin 15en eta zortzi eunekin ekarri zon  

honea, Anttoni hemen tzeon uaindik eta”. 

Bost seme alaba izan zituzten Garbiñe (1984-03-22), Txomin (1985-08-01), Joxetxo 

(1986-10-15), Josu (1989-09-14) eta Mirari (1990-12-26).

Gaur  egungo  artzain eta  jende  kopuruaren  datuak  hausten  dira  Milagrosen 

familiarekin topo eginez gero.  Lehen  artzain asko zegoen  Arbelarren, orain bi 

bakarrik geratzen dira baina Milagros eta Emiliano zenaren bost seme alabak han 

batera eta bestera dabiltzanean, Arbelar ingurua orain ere animatua izaten da.

“Uain gare beatzi -dio Milagrosek- Gu sei eta hok hiru (Jexux, Lurdes emaztea 

eta ama Anttoni). Bi artzai, beatzi laun.  Proportzion lehen baino jende gehio”.

500 bat  buruko  artaldea dute.  Ardiak  Garbiñeren izenean baldin badaude ere, 

denak dabiltza artzain lanetan.

Uda  Arbelarreko Leku-Eder izeneko  txabolan pasatzen du familia osoak. Seme 

alabek  lantegiko  lanak  edota  ikasketak,  festak  eta  lagunak,  artzaintzako 

eginkizunekin uztartuz pasatzen dute uda gora eta behera. 
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“Arantzazura salto baten jeisten die hok, baita Zeama re aguro asko nahi duenen”

Txabola  hau  orain  hamaika  urte  egin  zen,  aurretik  bertan  zegoen  zaharrean 

egoten ziren. Berria izan arren 2004ko negua gogorra izan zen eta hondamendi 

handiaren gogoramenak datozkie burura:

“2004-2005  negu gorra  izan zan  eta  txabolea  etzeon  ondo  etorri  ginenen,  elur  

ikaragarri einda ta umedadea sartu zan. Paretako pintura juten ai zan, itturrik  

hondauta eta tuberik eo ez takit zer dan baino urik ez genduken...hasieran gaizki  

pasau gendun”.

Beste  artzain askok  bezala,  baratze  ederra  edukitzen  du  Milagrosek  txabola 

ondoan.  Ordiziako azokan landareak erosi  eta 2006ko irailean leken baldekada 

ederra biltzen ikusi  genuen.  S.  Isidro inguruan joan izan dira goiko  larreetara 

baina  lehenagotik  txabola  ikustera  eta  bide  batez  baratzea  aitzurtzera  joaten 

dira. Behin goian finkatu eta landareak aldatzea izaten du lehen lanetako bat. 

Segura eta  Zerain artean  pasatzen  dituzte  neguko  hilabeteak.  Zerainen  eta 

inguruko  larreetan ibiltzen dira  ardiak. Oraindik orain  artegi berria eraiki dute 

Zeraingo lurretan orain artekoa ez zuelako era egokian ikusten eta berrikuntzei 

aurre egiteko asmoa dutelako. 2007ko neguan  artegi berria erabili  badute ere, 

oraindik  ez  da  guztiz  osatu  eta  negurako  kondizio  egokienetan  izatea  espero 

dute. 

Seme-alabei artzaintzan segitzeko asmorik eta gogorik ikusten ote dien galdetuta 

Milagrosek ez du beraien etorkizunean eraginik izan nahi. Oraingoz zaharrenak 

lantegian hasita  daude,  Josu osaba-izeba Jexux eta  Lurdesekin  artzain lanetan 

laguntzen aritzen da uda eta negu. Ikusitakoa ikusita, Jexuxen irudipenez: 

“Nik uste det bi irtengo diela”

Etorkizunak esango du.
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FERMIN ARRIETA  (1933–09-3)   -   LORENTXA ETXEZARRETA   (1943-09-12)   

49. Irudia. Fermin Arrieta eta Lorentxa Etxezarreta Lanbitan

Fermin Arrieta  Zegaman jaioa da;  Lorentxa Etxezarreta  Segurako  Madalenakoa. 

Biak ere tradizio handiko artzain familiakoak. Ferminek dio bere aita eta aitona 

artzainak zirela baina ez horrela bere ama, 17 seme-alabetatik 15.a egiten zuena.

Beraiek ez ezik ardiak ere tokian ondo egokituta daude aspalditik:

“Ardi hok gure attonak erositakok emen tzien 125, uain 130 urte, 130 eo 125etik  

gora behintzet esaten tzuenez ta lehenoti beiz hemen noizti  zeon inok eztakiu.  

Lehenoko jendek behintzet eztakie”.

Lorentxa,  berriz,  Domingo Etxezarreta eta  Anttoni  Oiarbideren alaba.  Orrialde 

hauetan askotan aipatzen den Etxezarretarren familiakoa, aspaldi Urbiako inguru 

hauetan sustraitua. 

Bi seme dituzte, Angel eta Domingo. Domingorekin  artzaintza tradizioa aurrera 

bidean da:

“Guk bi seme dauzku eta gue batek bueno ibili bai baino kariño hura ardiantzako 

sekula  ez  baino  laundu  bai,  saltzeik  eta  ardik  kentzeik  nahi  ez  baino  beak 

beretzako  ardik ez.  Baino bestea,  uain semea guk artzai daukeuna  (Domingo) 

333



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

harek beak behar dona baino gehio, beak jango dona baino gehio ardigai emango 

lieke, oso ganadu mattea. Baino hori da berez datorren gauza bat”.

Berezkotasun  hori  garbi  du  Lorentxak,  artzaintza beretzat  zer  den  azaltzen 

duenean:

“Artzaintza da gauza bat bakoitze bere bokazioa izaten deu eta nik txiki txikitatik  

izan det bokazioa  arditako.  Ardik oso matte eta honek e berdin  (Ferminek) eta 

semek zer esanik ez. Eta izan deu gainea, Jainkoi eskerrak, arditako begi ona, erai  

antza emateko gauza bat Jainkok ematen do nonbait eo...  balio izatea ta dana.  

Belarrie, ardin txintxarrik gurea ote da ez ote da, ardie herren baldin ba dau... Ba  

artzai-artzaie  danak  kanpokok  ez  norberak  akordau  behar  do,  sarnea  eo  ezer  

dauken; esaten det nik, ardikin dabilenak norberak antzeman behar do”.

600  ardi pasako  artaldea dute. Gaur egun  artzain gutxik bezala, Lorentxak eta, 

guztiei izena jartzen diete. 

“Izenak danak. Nik ez –dio Ferminek- baino hok ama-semek izenak danai tauzke  

jarrita.”

“Bai gu, ni eta semea, danak izenekin, hola entenditzen gea”. 

Hauek neguan Bizkaira joateko ohitura bizi guztian izan dute, umetatik bakoitza 

bere familiarekin. Ferminek dio:

“Ni hirulabetekin eaman nittuen. Han erositako  ardik tie hok. Han segitzen deu 

leku beren. Attona Ferminek han erositakok Galdakaotik. Zeamatik hiru jun emen  

tzien Galdakaoa lanea. Han jakin tzuen etxabola hontako  ardik saltzeko zerela  

negue ettea junda. Geroztik beti hautze karreau eta han segitzen deu”.

Joera bera izan zuen Lorentxaren familiak 

“Bai ni hamaika urtekin jun nitzen hautza Ama zeon hemen geldittuta ta attona  

zana eta atte zana neukin. 
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Bertakoak  sentitzen  zirenez,  Bizkaiko  euskalkia  erabiltzera  ohitu  ziren  eta  bi 

euskalkiak, hemengoa eta Bizkaikoa, ederki menderatzen dituzte tokian tokiko: 

“Beharko.  Guk  hemengoa  etten  deu baino  hangoa  re  igual-igual  hangok  gean  

bezela. Uain gu han etxen garenen guk geureta herrikoa beti”

Adibide gisa, hona hemen Lorentxak harakin batekin arkumea saltzeko izan zuen 

elkarrizketa, kontatzen digun moduan jasoa: 

“Ta esan tzien 'hori esin leike isen' bai neri aistik erran diost ta ... 'ba esin leike,  

konfundiu  eingo  san'  biher  hartu  periodikua  bai  ta  seuk  ikusikosu  leitu 

periodikua esan nion.  Ta geo telefonotik hotsein tziunen 'arazoia eukiosu,  hori  

dirue ein deu'. Bai esan notzun nik nire aistik gezurrik ez dost esan telefonotik  

esan nion ta sinistu ezin da gelditu zan prezio hori ettea”. 

Udan Lanbitako saroia Ferminek betidanik eta Lorentxak ezkonduz geroztik izan 

dute bizileku.  Lanbitako  txabola berria,  1994an egina da.  Hau egiteko zaharra 

bota egin zuten. 

Umetan Oltzen pasatzen zituen udak Lorentxaren familiak eta oroimen asko ditu 

“Oltzeaino urtero ein izan det bueltea, nola han euki gendun etxabolea,  Oltzen 

hazitakoa naiz puskaten ta lengo gure saroia ikusi umetako jolas lekuk eta ikusi  

eta etten det urtero bueltatxo bat. Gero handik juten naiz lengusun etxabolatio  

han goiko ttonttor hartan eukitzen gendun ta pentsatzen det hementxe ibiltzen  

ginean ba gu jolasen ta potekin ta, baatzea re hemen eukitzen genduan ba ama  

juten tzanen enkarguta ta saltoka nola irtetzen gendun amai han gora saltoka 

Astonzulo aldea  goien iturri bat... Ta gustatzen tzat handik buelta ettea”

Haurtzaroko  kontuak  berritzeaz  gain,  elkar  ezagutu  zutenekoak  ere  hemen 

gertuago sentitzen dituzte 

Lorentxa: “Ba hau jun tzan ardita nunbait” 
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Fermin: “Ni arkumatatik netorren”

Lorentxa: “A  bai  arkumatatio,  Oazurtza  alden  arkumak  ibiltzen  tzituen  eta  

hortxe  Lubaetako  gain gain  gain  gaintxe  hartantxe  alkar  jo  gendun  eta  

orduntxe izan tzan ia fletxazo bat. Ta kitto hortixe. Jai atsalde bat zan. Eta  

ezkondu handik sei urtea”.

Oroitzapenak  pizteaz  gain,  mendiak  neguko  lanak  uzten  ez  duen  lasaitasuna 

ematen die eta era berean neguko gorabeherak eta bizitzaren aldaketaren berri 

emateko gai da Lorentxa, lehengoaren eta oraingoaren bizimoduari erreparatuz:

“Mendiko bizimodue askoz lasaiagoa da. Nahiz ta hemen e lan asko tokatzen dan.  

Baino librexego eoten da, ta han negun eztau hola eoteik. Gainea uain, lehen ez  

bezela isterika bizi zea, prezioa ez dola etten arkumek edo presaka, beti zeozer”. 

Gaur egun antzinako ohitura mantenduz, Bizkaira joaten diren  Gipuzkoako eta 

Arabako Partzuergoko artzain bakarrak dira eta jaioterri ingurura inoiz etortzea 

pentsatu badute ere oraingoz  negu lekua Bizkaian,  Elorrio-Mendraka inguruan 

dute. 

“Bizkain e gustora eoten gea, baino han lan asko ein behar da, mendin gustora  

gero juteko penea. Handik etortzeko re penea bezela jartzen tzeanen ia leku baten 

hartzen diozu kariñoa ta gero alde eittek pena emateizu”.

Izan ere Lorentxak eta Ferminek esaten duten bezala:

“Gure eskolea ardie. Destinoi alde emateik ez emen da eoten” 
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GORKA LEGORBURU   (1977-07-16)   

50. Irudia. Gorka Legorburu Idiazabalgo Zelandietan

Zegaman jaio baina gaur egun ama eta lau senideak Idiazabalgo Zelandietan bizi 

dira. Bera da zaharrena. Ama, Arantxa Zabaleta,  Zegamako Eguzkitze baserrikoa 

da eta han bizi izan dira zenbait urtez. Aita, Isidro, duela hamar urte hil zen. Eta 

handik laster etorri ziren Zelandietara bizi izatera. 

Isidro, anaia Pedrorekin ibiltzen zen artzain. Biak ere gazterik hil dira eta Gorkak 

hartu du segida.  Suerte handirik gabekoak izan dira Legorburu anaiak, izan ere, 

Pedro eta Isidroren anaia Antonio ere gazterik hila da. Anaiak Urbian zeudenean 

haiengana joan eta  txabola inguruan itzuli bat ematen ari zela, tximista batek 

harrapatuta hil zen. 
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Hala beharrez gaztetan izan da Gorka artaldearen jabe 

“Hartu  nittunen,  uain  hamar  urte,  450  bat  ardi zeren.  Gutxitzen  jun  naiz  ta  

momentun 150 bat buru dare”. 

Duela bi urte arte fabrikan lanean aritu zen:

“Uain fabrikea utzi ta geroz ta gehio ardikin aurrea etteko asmoa dauket” 

Udan  Urbiako  Erdiko saroia erabiltzen du; ez da bertan geratzen baina esaten 

duenez, bertan geratzeko asmoa du,  ardiak hango  larreetara eginda daudelako. 

Aita, osaba eta Gorka eta bere senideak txikitan ere han egoten ziren. Mendian 

berarekin egoteko aukerarik ez nuen izan,  ardiak antzututa eramaten dituelako 

eta  bertan  uzten  ditu,  noizbehinkako  ikustaldiak  egitera  besterik  joaten  ez 

delarik.

Neguan Zelandietan edukitzen ditu ardiak artegi berria egina duelako. Eta larreak 

berriz:

“Idiazabalgo herriko lurretan, ta Ataun ta Zaldibin e ibiltzen die ardik”

Orain arte arkumeak eta esnea saltzen zituen. Epe laburrera gaztak egiteko behar 

diren tramiteak egin eta lanbide berriari heltzeko asmoa duela esaten badu ere, 

esanak esan Gorkari ez zaio beste artzain batzuek duten artzain sena ikusten eta 

gaur egun ez  da  artzaintza bere bizibide nagusia,  garraio  lanetan hasi  delako 

ogibidea ateratzen. 
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JUANJO ARANBURU URBIETA (1959) -   MARI ANGELES IÑURRATEGI AROZENA (1962)      

JEXUX ARANBURU URBIETA (1960  )

51. Irudia. Aranburu anaiak eta Mª Angeles Iñurrategi Idiazabalgo gaztandegian

Mª Angeles Iñurrategi  Zeraingoa,  Olabide baserrian jaioa da. Mari Angeles alaba 

bakarra  denez  bera  geratu  da  jaiotetxean.  Hemen bizi  da,  senar,  Idiazabalgo  

Ondramuinoko Juanjo Aranbururekin eta alaba Olatzekin. Olabiden, lehen behiak 

zituzten,  ardiak ezkonduz geroztik dituzte. Juanjok gustuko zuen artzaintza eta 

etxean beti ezagutu ditu eta poliki-poliki hasi ziren. 

“Artzai artzaie attonan atte zan, hak juten tzien Urnieta.  Gure attona gehio zan 

baserritarra eta beti ardi batzuk etxen”.

Artaldea Mari Angelesen izenean dago. Azken hiru urteetan Juanjok lantokitik 

eszedentzia hartua du eta biak dabiltza ardiekin. Juanjok etxetik ikasitakoa, Mari 

Angelesek  Arantzazuko  eskolan  ikasitakoari  erantsi  eta  aurrera  daramate 

esplotazioa.

Artalde hau eta Jexux anaiarena, elkarrekin ibili dira. 2004ko udan lehen aldiz  

Urbiako larreetara igo dira eta hauek Urbiako artzain berrienak dira.

"Bi  artalde,  bat  Mari  Angelesen  izenen  dauna  eta  bestea  nere  izenen- dio 

Jexuxek- ,  etxekoa  (Ondramuinokoa), lehen  aman  izenen  zeon  geo  neren.  
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Elkarrekin ibiltzeittu ardik elkarrekin hobeto dalako, bik juntauta 600 bat. Mendie 

behar  do  ardik.  Guk  behar  deun  bezela  sanidade  piskat  ba,  han  pasa  ezkeo  

hilabete batzuk, osasun aldetik, sanogoa. Ardii beai notau etten tzaio”.

Ardiak  Urbian egonez ere, ez dira eurak han uda guztian egoten, eta mendian 

daude bitartean hauen aita da artzain nagusia. 

Neguan etxe inguruko  larreetan ibiltzen dira  ardiak. Beraz,  ardi lanak  Zerainen 

egiten  dituzte.  Gaztak  aldiz  Idiazabalgo  Ondramuinon,  horretarako  prestatua 

duten gaztandegian. 

“Zerainen  ikuilue  etteko  baimena  oraintxe  etorri  zaiu  orain  hiru  urte  eskaera  

einda genduken. Zerainen jetsi ta handik ekartzen deu esnea. Berrie ein da gero re  

han jetsi ta gero honea ekarriko genduke. Anbiente hau garbigoa da eta badauzke  

beste bentaja batzuk e. Tankea nun daukezun e kriston aldea dau”. 

Gaztandegian, gazta egite prozesua erakusteko, taldeak hartzeko ohitura badute. 

Etekina batez ere  gaztatik bideratu dute. Izan ere, Aranburutarrak, hiru anaiak, 

gaztaren  munduan  murgilduta  daude:  Juanjok,  zaharrenak,  lantegia  utzi  eta 

artzaintzan  gaur  egun,  Jabier  eta  Jexux  lantegiko  lanak  gaztagintzarekin 

tartekatuz. 

“Gure arteko elkarte bat egin dugu. Jabierrek ez do ardik. Baino  gaztaiak etten 

hirurok eta Mari  Angeles  aitzen gea.  Zein daun libre,  hura.  Aranburu daukeu 

izena jarrita. Etorkizune gaur egun dau gazta einda eta gero hori saltzen asmau”.

Fama handiko  gazta egitea lortu dute  J.  Aranburu S.A.T.  elkartea izenean, beti 

pozgarriak diren sari asko irabaztea lortu dute 

“Pertsonalki  betegarrie  da.  Urtero  maila  onen  ibiltzea  hori  da  zaile.  Guk  ona  

daukeu jateko re paladar ona daukeula-  umorez adierazten dute Juanjo eta 

Jexux anaiak-. Hor  lan  bat  dau.  Premiota  eamateko  gaztaia  beti  kaso  einda 

gehixego. Ta hartzen dezunen linea bat ia bakizu ta irabaztek beti gogoa ematen  

do. Konkurso kontu hori ez badau gero preziokin ta lotuta ta euro bat gehion ta  

saltzeko balio behar izan behar do. Konkursok eta bultzada haundie eman die”. 
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Juanjo, hamasei urte zituenetik, lantegian ari zen lanean. Aurrera begira zer egin 

erabaki beharra izan du: 

“Orduako  baneuzken  ardik  e.  Ni  gogoratzen  naiz  ardi  zaharrak  erosi  ta  ardi  

zaharrak ta ume etteko utzi ta lehenego bi ta... erabakie noiz. Nei fabrikak baino  

diru gutxigo uzten dit honek lan ordutan baino hemen beste libertade bat, beste  

era batea. Artzai ettea lana da,  gaztaia saltzea jun ta hor ordu pila bat eztezu  

kontatzen.  Ordun hori  beste  histori  bat  da.  Uain exedentzie  bukatzen tzat  eta  

artzai segittuko det. Baino zenek esaten do artzai segiko deula segittuko al deu?”.

Hauek ere, beste artzain askok bezala, artzaintzaren azken urteetako norabidean 

ez dute dena garbi ikusten, hainbat galdera eta kontraesan sortzen zaizkie: 

“Zuk daukezu ahari oso ona, baino ondo mantentzeko ze ein behar da? Mantenu  

ona eman, pentsu ta konzentratukin ta oso ondo, baino horrek zer esan nahi do?  

Estabulau. Ordun ze artzantza klase nahi deu? Nere galderea da hor inseminazion  

da dabiltzenak ta Arantzazun ta,  Latxa ardik zenbat eman behar dik? Objetiboa 

zein da? Uain hasi gea kontun hartzen esnea badala, baino badala re iraupena,  

esne klase hori ea berdine dan, grasatan eo. Honek ematen dik nei bi litro eo hiru,  

baino netzako ezta ardi ona bakarrik esne asko ematen dona netzako ardi ona da 

urten  umea  bere  garaien  dakarrena,  arkumea  beak  hartzen  dona,  esnea  luze  

ematen dona, ez denbora gutxin litro mordoxka bat eta gero kitto. Horreatio gare  

gu subentziok ematen dituzten eran kontra. Zeatio eman behar dittue subentziok  

inseminazioatik?. Ez tik inok erantzunik eman. Hobetzeko dala. Hobea bada lasai  

hasiko da jendea bai laster kontagiauko da. Baino subentzioa eman behar tzaio  

artzai artzai dabillenai. Ez tola inseminatzen baino ardikin lanen ai da ba? Horrei  

denbora  utzi  behar  tzaio  eta  bakoitzek  denborakin  ikusiko  do  zein  dan  bide  

hobena. Beak markauko do. Baino artzaiei laundu behar tzaio. Artzaiei laundu”. 

Artzaintza trantsizio  urteak  bizitzen  ari  da,  galderak,  zalantzak  eta 

proposamenak nahasten direneko urteak. 
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JOXE LUIS URIBETXEBERRIA ZABALETA (1948-05-03)  

52. Irudia. Joxe Luis Uribetxeberria Urbian

Gabiriko Irazola baserrian jaioa. Gaur egun bizitza  Zegaman egiten ez badu ere, 

bertan erroldatua dago Partzuergoko larreetara joateko eskubidea izateko 

“Hango artzaiekin amistadea non ta hala eskau nien”. 

Ardiak beti  ezagutu ditu etxean. Lau senide dira eta berak bakarrik segitu du 

artzaintza.  

“Attajaune (aitaren aita) Degurixan eote zan artzai ta harekin ohittuta”. 

Soldaduzkara joan arte  artzain ibili  zen.  Soldaduzkatik lizentziatuta etorri  eta 

handik zortzi egunetara, 23 urterekin, bere artaldea erosi zuen. 

Urbiara joan aurretik Kataberan egin zituen lau urte, Legazpiko Lakiolari ardiak 

erosi  eta  Tomas  Etxeberriaren  txabola  partikularrean.  Urbiara  1975  urteaz 

geroztik urtero urtero joan da:

“Aurten eingo dittut 33 urte”. 

Otatza txabola eta Inazio txabola esaten zaion txabolan egoten da Joxe Luis. 

“Nik  Otatza txabolea esaten diot,  Otatza beak eindakoa da ta, berrogei bat urte  

ein zittun harek hemen”. 
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Juan  Mendizabal,  Zeraingo  Otatza  Goikoa  baserrikoa,  izan  zen  Laskolatzako  

txabola hau eraiki zuena. Errez ezagutzen den  txabola da, gaur egun lehengo  

txabolen  egitura  dutenen  artean  zuriz  pintatuta  dagoen  bakarra  da  eta  ate 

markoak eta  teilatu azpia berde biziz margotuak ditu. “ONGI-ETOŔI” idatzia ate 

gainean. “Inazio txabolea” esanda ezagutzen dute beste batzuek. 

“Nere aurretik  Inazio Zabalo eon tzan, nik hari  ardik erosi eta harek nei beste  

batzuk eta hola ein gendun tratue”. 

Gaur egun Zerainen bizi den Inazio Zabalok Iramendira joateko utzi zuen txabola 

hau eta hango andadea ikasia zuten 208 ardik. Hemen pasatzen ditu Joxe Luisek 

uda eta udazken hasiera. 

“Antzututa  eamaten  dittut  gora  ta  uain  beandu,  San Juanak  ingurun igo  eta  

aurten azaron erdialdean jetxi.  Egualdin arabera urten baten azaron 25arte re  

gelditu nitzen Urbin. Azkenekoa izaten naiz”

Negua berriz jaiotetxean pasatzen du Irazola baserrian. Inguruko  larreetan ibili 

ohi dira ardiak, Gabirian, Zumarragan, Legazpin. Baina beti ez da horrela izan: 

“Hasiera hartan sei-zortzi bat urte Motrikun pasau nittun han ikuilue ta terrenok 

errentan hartuta, baino uain hemen”.

Arkumeak  saltzeko  Ordiziako  feria  erabiltzen  du,  zuzeneko  salmenta  eginez. 

Goizeko seietarako Ordiziako Udaletxe azpian traturako prest izaten da Joxe Luis, 

batzuetan gusturago bestetan baino.

“Ilbeltzen  hasten  die  guren  arkumak  eta  gero  Ordiziko  perin  ta  karnirezoi  ta  

nunbait saldu behar”.

Hortik eta esnearen salmentatik ateratzen du bizibidea orain dela urte batzuk 

utzi ziolako gazta egiteari.
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ANDRES ZUFIRIA AUDELA (1941-11-29)  

“Attagoitti”

53. Irudia. Attagoitti Urbian

1941eko  azaroaren  29an  jaio  zen,  Gabiriako  Attagoitti319 baserrian.  Orain 

Idiazabalgo Arimasagastin  erroldatuta  dago,  Patzuergoko  larreetako eskubidea 

izateko. 

Attagoittikoa du aita  Franzisko eta ama  Maria Dolores irundarra zen. Ez ziren 

artzainak, baina, hala ere beti ezagutu ditu ardiak etxean. 

“Ardik bai baino etxe ardik 25 –30 bat. Atte bizi deu 90 urte. Lau anai ginen bat hil  

tzan, uain bat kalea dau ezkonduta eta bestea etxen”.

Oso  ezaguna  da  Attagoitti  Urbian,  asto  gainean  ibiltzen  baita,  gaztetan 

pasatutako gaixotasun baten ondorioz hanketan elbarritasuna sortu zitzaiolako. 

Batetik  bestera  mugitzeko  eta  artzain ibiltzeko  lagun  paregabea  izan  du  beti 

astoa, bera izan da moldaketa egin ahal izateko beharrezko tresna bakarra.

2006 koa izan da bere 41. uda Urbian, Laskaolatzan. Ardiak, berriz,

“Hor  goien,  Arantzazu gain  hortan.  Ermitatik  honea  re  bai  baino  generalen  

Arantzazu aldea” 

319 Attagoiti baserria berez Gabiriakoa da baina Legazpi joan etorrietarako gertuago dute. 

344



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Artzaintzako lehen urteak Legazpiko Haizeleku  mendian pasatu zituen:

“Gero dana pinu ta ia janik etzeon ta. Ta hor txabolaik eta ezerrez ta asten behin  

eo etortzen nitzen mezata ta...Gero Andraitzen gainez bestealdea ekartzen nittun  

ta horik leku txarrak zien ta, geo hemen Florentinok eskini zien”.

Florentino Goiburu idiazabaldarraren tokia eta ardi batzuk hartu zituen: 

“Ardik, harek saldu zittun aukeran ta gero nik hartu nion txabolea eta frantsesak 

atzea utzi zittuenak. Errauz geau zikonak, eztakit 40 eo zenbat zien. Hiru ahari. Ta  

nerek ekarri nittun gero honuz pasau nittun.  Nik 160 bat dittut. Gehiena 220 eo  

hola izango nittun”.

Neguan, berriz, etxe inguruan dauzkaten lurretan ibiltzen dira gehienetan:

“Bai,  bueno  nerek  eo  attenak,  atten  izenen,  Gabirin,  Gabiri-Legazpi hor.  

Attagoititik Aztiria hor eabiltze ittut ardik. Baserrin aterpea re einda dauku”.

Joan-etorriak ardiekin, bera gidari asto gainean dela, oinez egin izan ditu. Ardiak 

ere ondo ikasiata daude:

“Oain etten det, asto berrie nola daukean, Zeamako  Ormakioa eta handik biden  

ipini eta eak etorri zien eta ni etorri nitzen hurrengo eunen. Astoa remolken ekarri  

gendun  Arantzazutik,  Arantzazuaino eta gero aston honea.  Gero  Brinkola jetsi  

izan gea.”

Beherakoan  Mikel  Etxezarreta  eta  Eli  Arrillagaren  bide  lagun  ere  izan  da 

artaldearekin Andraitzetik jaitsi diren azken urteetan. Hala ere bere ardiekin beti 

ahal izan duen guztia luzatu izan du Urbiako egonaldia.

“Iaz Santu Guztin eunen jetxi ginen. Lehen ardi asko euki nonen gu S. Andresak  

arte hemen ta elurre kristona ta gare ibilita hemen komeritan”.

Joan-etorrian  elkarri  laguntze  hori  oraindik  egiten  dute  baina  beste  zenbait 

eginkizun ere auzolanean edo batak besteari egiten jarraitzen dute:

“Eskortea hor beheran dauket  –dio Andresek- materiala re bai berrie etteko, hori  

kendu gaizki ematen dola ta, uain Mikeli launtzen diot (Mikel Etxezarretari) ta bea  
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enpeinau zan, ekarri  zittun Seguratik eo, estakak eo esolak berrie etteko”.

Aspalditik  du  honek  laguntzaile  onaren  fama.  Anttoni  Oiarbidek  bere  85 

urterekin hala gogoratzen du 

“Gehiena laundu dona Urbin Attagoitti izan da”. 

Txabola  lehengoetakoa  du,  txukun asko  zaindua  eta  bere  gustuko argazki  eta 

oroigarriez apaindua. Irratia ere kontutan noiznahi izaten du.

Behin  Urbiara  igoz  gero,  ez  du  joan-etorri  asko  egiten,  lagun onez  inguratua 

izatearen abantailak:

“Nei etten dik dana Kamineroa esaten diou guk Beizamakoa da izatez,  gustau  

etten tzaio etortzea, jaiero etortzen da ogie re beak ekartzen dit.  Attagoittia bai,  

Andramaritan.  Uain  e  izan  naiz  ni.  Laun  onak  dittut  hemen.  Beste  bat  ona  

baneuken Emiliano Etxezarreta”.

Artzaintzako etekinei dagokienez, arkumeak (urtarrilean hasita) eta esnea saldu 

izan ditu urtetan; gazta batzuk ere egiten zituen baina lan nekosoak ziren horiek, 

mendian batez ere:

“Hemen etorri udan ta bakarrik, da ardik jetsi behar ta, eun batzuk gorra? Lehen  

gorragoa zan.  Uain sikiera barrun jeisten die  ta  uain jarrita jeisten die,  lehen 

berriz settun lokatza ein tzuen ta. Hori eztakit pa nik zenbat urte diela ein zittuen 

jaisteko kaiola hoiek, hoiekin ondo. Nik uain eztet jaisten hemen ardik. Nik etten det  

arkuma urruza danak aurreako utzi, ardik etteko eta gero etten det urte biz bat edo  

saldu,  gutxigo jeisteko izateko eta gero etten det  nerek utzi  ia maiatza azkenen.  

Mamie etteko ta jendek eamaten do”. 

Muga  fisikoak  izan  arren,  Attagoiti  mendian  moldaketaren  eredu  dela  esan 

daiteke:

“Kalea lehen gehio. Baino ni mendikoa naiz, ta kalea gutxi”. 
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DOMINGO GOIBURU LAPIZONDO (1962-08-04)  320  

Galarretan jaioa 1962ko abuztuaren 4an. Bertan bizi da.

Goiburutarren familia  honek ere  artzain sustrai  sakonak ditu.  Hauen arbasoek 

udak  Urbian  pasatzen  zituzteneko  kontuak  aspalditik  datoz.  Esate  baterako 

Domingoren birraitona, Florentino Goiburu (1880-1950) Galardin eta Urbian ibilia 

da  artzain.  Honen lau semeek bide  bera  jarraitu  zuten,  tartean bilobari  izena 

eman dion aitona Domingo eta baita bere aita Joxe ere. 

Joxe Goiburu eta  Arantxa Lapizondo emazteak lau seme alaba izan zituzten: bi 

mutil eta bi neska. Bigarrena, Domingo, etxeko tradizioari segida eman diona eta 

artzaintza ogibide aukeratu duena izan da. Aitaren  artaldearekin berak jarraitu 

du. 

"Hori txikitatik ikasten dana da ta segi”

aipatzen du anaia  Juan Joxek,  artzain lanetan ahal  duenean anaiari  laguntzen 

jarduten duena.

Udan Urbiako larreetan ibiltzen dira ardiak. Laskolatzan dute txabola baina ez da 

bertan uda guztian geratzen. Joan-etorrian ibiltzen da.Tarteka aita ere han izaten 

da: 

“Atte juten da bai uaindik gora, iez behintzet jun tzan”.

Juan  Joxe  anaiak  esan  digunez,  Arabako  artzain gehienak  bezala  ekainaren 

bukaera aldera igotzen dituzte ardiak gora eta han hiru-lau bat hilabetez egoten 

dira:

“Junion 20k alden eo San Pedrok alden eo gora eta oktubre erdi arte hiru hilabete  

t'erdi edo hola”

250 buru inguruko  artaldea du eta  artegia  Galarretan dute. Etekinak batez ere 

arkumeak eta esnea salduz ateratzen ditu.

320 Elkarrizketa hau ezin izan zitzaion berari egin eta bera batzuetan lagun izaten duen anaia bati telefonoz egin 
zitzaion.
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JESUS MARI OTXOA DE ZUAZOLA MUJIKA  

Duela bederatzi urte jakin zuen  txabola hau libre geratu zela eta Partzuergoko 

artzain zenez,  Donemiliagako Narbaxakoa, hau erabiltzeko eskubidea eskatu eta 

lortu zuen. 

Ez da udan bertan gelditzen.  Ardiak bi  hilabetez goiko  larreetan ibiltzen ditu: 

uztaila abuztua han pasatzen dituzte, bera joan-etorrian ibiltzen da. Ez du han 

bizirik egiten. Neguan, berriz, Narbaxako larreetan ibiltzen dira.

Honetaz  bizitzeko  adinako  dedikaziorik  ez  dio  eskaintzen  artzaintzari.  Beste 

lanbide batzuk ditu.

Partzuergoko juntako kide izan da. Gaur egun Entziakoan ere parte hartzen du. 

SANTI ETXEZARRETA GOIBURU (1962-06-9)   

54. Irudia. Xanti Etxezarreta emazte eta seme-alaba Urbian

Artzain tradizio  handiko  familiakoa,  bai  aitaren  bai  amaren  aldetik.  Sei 

senidetatik laugarrena da eta bere ama Kontxesik aitortzen duenez:

“Santi Junion 9n jaio zan,  ardikin ia gizona goien, eta hogei bat eun eo hilabete  

baino lehen, jarri gizonak Zeaman neu zaldi gainen ta umea malen, ta hilabete  

etzon eukiko Santik gora jun tzanen”
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Bizi  guztian  udak  Urbian  pasatu  ditu.  Gaur  egun,  txabola  berrian  bada  ere, 

gurasoak egoten zireneko toki berean segitzen du. 

Haur eta gaztetan  Zegaman, Araban  Gordoan, Bizkaian  Barrikan eta  Urbian lau 

leku hauetan pasatzen zuten urtea. Gaur egun Olaberriko Abaroa Baserrian bizi 

da, herri bereko emazte Idoia Lasa Arrizubietarekin (Iriarte baserrikoa) eta seme-

alabekin  Ane  eta  Mikel  (2002  eta  2003koak).  Udak  Urbiako  Txoko  txabolan 

pasatzen ditu. Ahal duten guztietan han egoten da familia osoa, Idoiak lantegiko 

lanak Urbiako joan etorriekin moldatuz eta haurren ardura bien artean banatuz. 

Negua Olaberriko Abaroan pasatzen dute,  eta  ardiak han bertan eta  inguruko 

larreetan ibiltzen dira.

Artzain izatea garbi sentitu eta bizi izan du Santik. Emazte Idoiak eta biek aho 

batez diote:

“Betitik. Bai garbi beti artzai izango zala. Amak etzon nahi inor artzai etxen, attek  

bai erroa bera da. Horreatio irten ginen danok anrtzai”.

Izan ere, sei senideetatik (hiru neska eta hiru mutil) hiru,  artzainak dira: Santi, 

zaharrena Felix321 eta orrialde hauetan aipatu den Mikel.

Aita izan da beraientzat eredu eta erreferente garrantzitsua. Oso lan harreman 

ona izan zuten bizi izan zen bitarte guztian. Orain bakoitzak bere esplotazioa du 

baina denak iturri beretik datoz 

“Lehen hiru anaiek Urbin. Orain 19 urte arte hirurok elkarrekin aitzen ginen. Felix  

ezkondu zan arte. Gero hura ezkondu zan ta  ardik banatu ginuzten, baino guk 

Mikel ta biok elkarrekin segitzen gendun gurasokin. Partea einda baino alkarrekin  

Mikel ezkondu arte. Gero beste urte batzutan gurasok nekin ibili zien eta uain 

bakoitzek berea” 

Gaur egungo  artzaintzaren eredu da Santi,  artegia  2000ko urtarrilaren batean 

estreinatutakoa,  jezteko  sistema322 eta  gaztandegia  ahalik  eta  erraztasun 

handienekin lanean aritzeko erara egokitua du. 

321  Honek neguak Gordoan pasatzen ditu eta udak Opakuako mendi inguruetan.
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Baina denak behar egunean eguneko lanari aurre hartzeko. 

“500  ardi gobernatzeko pertsona batekin etten da, Santik 500  ardik gobernatzea  

izango baluke bere lana munduko gizonik zoriontsuna izango litzeke- dio Idoiak-  

Santik jarrita dauken bezela dana,  automatizauta.  Aparte  gazta ein behar do,  

saldu, bilerata jun...” 

Berrikuntza  guztiei  heltzen  die  Santik.  Esate  baterako  inguru  honetan  ardiei 

txipa jarri dien lehena da: 

“Trokalak, askok galdu etten dittue. Txipa berriz da identifikazio modu bat ardiei  

tripa barruan sartzen zaiena, eta gero esne kontrolak eta etten dituenen, belarrin  

beida ibili  be  lektoreakin  txipa irakurriz  identifikatzen  dute  ardia.  Uaindik  ez  

baino asmoa da artzai bakoitzei  lektorea ematekoa. Hori uaindik proiekton dau.  

Txipekin lau artalde dare bakarrik. Proiektua dau urtez urte gehitzen juteko eta  

momentu bat allauko da denak eukiko duena”.

Oraindik esperimentazio fasean dago, beraz ekar ditzakeen onurak ikusgai daude. 

Hala ere non zer hobetu daitekeen garbi adierazten du. 

“Guri geuri uaindik ez tiu ezer erreztu, gehien bat da eantzako, kontrolak ettea  

etortzen  dienen  eskuz  banan  banan  beintzen  attu  ordez  errezago.  Gutzat?  

adibidez,  behietan  badau,  baino  uaindik  arditan  eztau  ondo  estudiauta,  jana 

emateko garaien zuk baldin badaukezu animali bakoitzek zenbat kantidade jan  

behar don emate on esnen arabera, lektorekin identifikatzen dittuzu ardik jeizteko  

makina sartu aurreti ta makinak beak razionatzen die jana. Uain sartzen dituzu 

jeizteko  makinan  eta  denei  berdin  ematen  zaie;  ordun  eunen  baten  horrek  

funtzionau  ezkeo  zuk  jarri  leikezu  ardi bakoitzei  nahi  dezun  kantidadea  esne 

gehio ematen donak gehio jan beharko luke eta gutxigo ematen donak gutxigo.  

Gauzaik beharrezkoena hori izango litzeke”. 

322 Makina  mota  hau  duen  bakarra.  Ardiak  makinara  sartu  eta  borobilean  askak  kanpoko  aldera  errapeak 
barrualdera dituelarik jezten ditu. Anaiak, Mikelek, antzekoa du baina ardiak burua barru alderako posizioan 
jartzen dira. Bere esanetan pertsona batek 350 ardi jezteko sistemarik azkarrena.

350



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Elkarteetan ere sartua da, Gipuzkoako Ardi Latxa elkarteko presidente izan da eta 

2005eko udaberrian lekukoa Amelia Jauregi, Gabiriako artzainari pasatu dio. 

Arkume jaiotzak ere lana ondo antolatu ahal izateko moduan programatzen ditu 

esponja  eta  ernalkuntza  artifizial  eta  naturalen  bidez.  Gabonetarako  arkume 

batzuk kenduta beste batzuk kentzekotan. Horrela esne produkzioa tamainakoa 

du, gazta egiteari ekin ahal izateko. 

Gazta da etekinen iturri nagusia, Urbiako txabolaren izenarekin komerzializatzen 

dena,  Txoko, alegia.  Artzain lanak eta  gazta egiteak ez dira nahikoa ordea, gaur 

egun saltzaile ona ere izan behar du artzainak.  

“Etekina garbi dago momentu hontan gaztaia da. Baino lan asko da; produkzioa,  

erosleak bilatu,… eta gainea inbersio handiak eskatzen dittu. Gertatzen dana da  

hemen esku lana ez dezula kontatzen”.  

Tarteka sukaldari  eta gastronomi munduko hainbat lagunen bisitak ere izaten 

dituzte  Abaroan.  2005eko  udaberrian  Ordizian  burutu  den  Gazta Kongresuan 

bildutakoek  ateraldietako  bat  hona  egin  zuten.  Ekimen  hauek  beharrezkotzat 

jotzen dituzte Santik eta ahal duenean laguntzen dion emazte Idoiak. 

Artzain gutxik bezala, Santik azaroan mozten die ilea ardiei. 

“Ume etten hasi aurretik 15 egun. Azaroan 21en aurten. Arrazoiak, garbitasuna  

eta produkzio beten daudenen, apirilean, moztu ezkeo eta eguraldi txarrak tokatu,  

ardi esnen produkzioa asko jeisten da”.

Artzaintza ondo  sustraituta  duen  lanbidea  du  Santik,  aurrerapenak  hobe 

beharrez  eta  halabeharrez  hartuak  ditu,  betidanik  ezagutu  dituen  hainbat 

ohiturari uko egin gabe: 

“Udan betitik  Urbian gu uain garen  txabolan. Bueno uain berrie einda daukeu 

baino toki beren beti”. 

Eguneroko jardunek denbora pixka bat uzten diotenean, badu beste zaletasunik: 

artzain txakur txapelketetan ibili ohi da Santi. 1996ko Arabako txapelduna da.
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“Hasi afizioz, lehen aspaldi hasi nintzen. Gero urte batzutan utzita eon ginen eta  

gero berriz 95en. Hor ikusten da gainea, txapelketetan dabilen jendea normalen  

ezta  artzai  izaten.  Gaur  eunen  txapelketako  lana  ezta  txakurren  etxeko  lana;  

euneroko lan hortatik txakurre librau ein behar da txapelketatako entrenatzeko”.  

Artzaintza bizi du, artzaintzaz bizi da. Ama Kontxesik esaten duen bezala:

“Horik hortako die ta hori ikusi re ein due” 

Erroak  ondo  itsatsita  edukitzeak  ematen  duen  segurtasunarekin,  berrikuntzei 

sendo helduz.

55. Irudia. Xanti Etxezarreta
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MIKEL ETXEZARRETA GOIBURU   (1963-09-11)     

ELISABETE ARRILLAGA DE AGUIRRE   (1960-11-09)  

56. Irudia. Mikel Etxezarreta, Eli Arrillaga eta alaba Amaia Urbian

Mikel,  Urbian  aspalditik  dauden  bi  artzain familia  Etxezarretarrak  eta 

Goiburutarrak elkartu eta sortutako  artzainetako bat da. Sei senideetatik mutil 

gazteena da bera eta beste bi anaiak ere artzain dabiltza: Felix Araban eta orrialde 

hauetan aipatua den Santi. 

Mikelek guraso eta anai-arrebekin ezagutu zuen bizi hori 

“Ni jaiotzez  Zegamakoa.  Gero  transhumantek izan gea beti  ta  Gordoan bizi  ta  

eskola Agurainen eta Bizkaian ere eskolan ibilita gare Barrikan”

Emaztea Elisabete Arrillaga zarauztarra, artzainarekin ezkondu eta bost urteetara 

alargun geratu zen.  Garbi  zuen senarra  zenaren bidez  praktikatzen hasia  zen 

lanbidea gustuko zuela eta: 

“Jarraitu non benetan ardik gustatzen zitzaizkialako eta bizimodu hori gustatzen  

zitzaielako, bestela bajatuko nintzan Zarautza nere etxea zerbaiten bila. Ez nun 

etsi nahi”
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Eta ez zuen etsi,  artzain batekin ezkondu eta artzaintzan buru belarri jarraitzen 

dute elkarrekin. 

“Urriaren 5ean 1991tik,  ezkondu ezkeroztik elkarrekin,  bion  artaldek juntau ta 

biok artzai”

Anaia Santi eta familia bezalaxe, hauek ere Olaberrin bizi dira, Elik dioenez:

“Bi anaiek elkarrekin bizkik bezala, konplizidade haundie due”

Haizpea da beraien esplotazioa eta  gazta ere izen berarekin komertzializatzen 

dute. 

“Esaten  duenez  ardintzako  eindako  Gipuzkoako  lehen  ikuilua  izango  da  hau-

kontatzen du Elik- ordun etzan ohituraik toki baten eoteko, ordun zan ohitura  

batea ta bestea ta inun leku fijoik ez”.

Elik,  Aizarnazabalen  errentako  baserri  batean  pasatu  zituen  hainbat  negu. 

Mikelek eta biek elkarrekin ere lauzpabost negu egin zituzten han, Olaberriko 

artegi eta etxea hartu zuten arte. 

Hauek ere artzaintzak urte gutxitan jasan dituen aldaketa nabarmenak bizi izan 

dituzte:

“Uaindio ez tie hainbeste urte, ezkondu ginenen e dana ezkuz eiten zan. Gero ardi 

pilla bat dauzkeu ta eskuz, ta ordun ez gendun hainbeste sentitzen e! Eskuz jeisten  

ginuzen eta bueno besteik nola ez gendun ezautzen ein eiten ginuzen. Bizi modu  

danak agintzen duen bezela beti egokituz eta behartuz, behartuta. Ikusita gure  

lanbidea al dan etekinik onena etatzeko modu bat. Eta bueno aurrek erakusten  

diun  bezela  ia  erabat  behartuta.  Bai  mendiko  hobekuntzetan,  bai  hemengo 

instalaziotan, maneju ta prozesu guztitan. Adibidez ba gaztaiakin ikusten gendun 

ez gendula beste aukerarik”.

Aurrerapenak  ezinbestekoak  direla  gaur  egun  garbi  dute.  Baina  gaurko 

artzaintzaren  norabidea  oso  ikuspegi  kritikoz  analizatzen  dute,  nahi  duten 

artzaintza egiteko zailtasunak barne:
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"Gaur  egungo  berrikuntzetan  sartuta  gare  dienen  eta  ez  dienen.  Inseminazio  

artifizial eta istori hoitan e beharko sartu. Oso behartuta baita ere hor. Ez gendun  

gehiegi sinisten eta urte batzutan kanpon eon gea baino berriz,  sartu ein gea;  

azken  baten  presio  bat  daulako  diru  laguntzatik,  edozer  diru  laguntza  mota  

jasotzeko  hor  egon  behar  dezu.  Hori  ez  da  normala  artzai  profesional  batek 

deretxo berdin berdinek dauzke.  Ez  loke mugaik eon behar.  Konsideratzen due 

profesionala bakarrik inseminatzen duna, eta gu zertaz bizi  gea? Ordun zenek  

esaten  du gu ez  geala  profesionalak?  Eta  edozer  gauzatako  e?  Zuk  ikuilu  bat  

egiteko re bai e. Inseminatu ez inseminatu diru laguntza ezberdinak dauzketzu.  

Hori ez da normala”. 

Bizi kalitatean aurrerapenik izan ote den ez dute hain garbi. Bat datoz biak ala 

biak hausnarketa hauek egiterakoan: 

“Alimentazioa  beti  mejoratuz,  ardin jenetikakin ta beti  saiau gea hobetzen,  ze  

gastu ikaragarrik tie, inbersiotan sartu zea lepotik goraino eta horrek motibatzen  

gattu azken baten sartzea eta haunditzea. Ardik ia ez die gure lankideak bakarrik,  

ardikin asko zaitu beharra daukeu ematen duten produzioa.  Lehen etzan hori,  

lehen etzitzaien ematen eta hartzen tzan dana. Generokin askoz hobeto baliatzen  

tzien. Eta lasaitasuna, haiek zeukatzen lasaitasuna guk eztaukeu e! Guk dauzkeu  

makinak, dauzkeu danak, eta estresauta bizi gea. Era bat. Batez ere hemen beran  

doble komodidade daukeu eta gu mendin ohitutako artzaiek behintzet mendikati  

ez palitz...!. Gaur esplotaziok badare behetik manejatzen dienak mendipe, baino  

nik  ez  takit  etsiko  ote  nioken.  Guk estabulatutako  artalde batekin  ez  genduke  

etsiko nahiagoko genduke beste lanbide batea dedikau”.

Udan Urbiara igotzen dira, Ttonttor izena jarri dioten txabolan egoten dira: 

“Hori betidanik ezautu deu eta hori da obligazio bat bezela, fetxak ailatzen dienen  

bai  ardik bai danok juteko deseatzen. Eta lehengo egunak oso txarrak izaten dia  

e!, ze trasladoa ta danak hankaz gora. Dana eaman behar da eta han eskuz jatsi  

behar deu. Lehen etten tzan hasten tzinan arkumak kentzen ta piskana 30-50 eta  
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eskua jarri etten tzan baino uain  juten tzea makinakin jatsi hemen ta hurrengo 

saioa ia dana eskuz ia 400 ardik, eta ordun da kriston palizea. Baina gero ia ondo”.

Behin han patxada hartzen dutenean:

“Ahal dan gutxina etortzen gea behera, normalen asten biaje batekin moldatzen  

gea, batzutan bi izaten die:  Umek eta laun artea piskat moztu beharra. Ordun 

tarteka bajatzen gea aste erdin ta”.

Han pasatzen ditu udak  Amaia (1992) alabak, lagun artea faltan botatzen duela 

aitortzen du, izan ere ez da bere aitak ezagutu zuen haur eta gazte girorik izaten 

gaur egun Laskaolatzan:

“Bai  bai,  gu  ordun  juntatzen  ginen,  ta  futbolen  ta  gure  hartu  emanak  

bagenduzken. Bihar Aizkorria jungo gattuk eta... holako planak”. 

Edurne, Eliren lehen ezkontzatik sortutako alaba ere noiznahi izaten dute bertan. 

“Horrek  (Edurnek) barrutik  dakarre  artzaintza.  Makina  jarri  gendunen,  

aspergarrie  etten tzitzaion,  ia  ai  gea dena mekanizatzen,  horrek kontakto hori  

matte zun. Eta igual artzaintza beste modu batea izan balitz igual jarraitu eingo  

zun. Baino ikusi do artzaintza jun dala, erabat produkziora jun geala, ia galdu ein  

dola  lehengo  zentzua  eta  hori  guk  mendikokin  eta  mantentzen  deula  baina,  

mendian gurekin ahal donen eoten da. Psikologia karrera ein do eta bi master ein  

ditu eta oraintxe hortan lanean ai da”. 

Artzain lanez gain aktiboki parte hartzen dute hainbat elkartetan, erakundetan 

nahiz sindikatutan, artzaintzak duintasunez aurrera egin dezan

“Gaur artzaiek  burokrazi  haundie dauka e,  papeloe asuntoa,  bilerak...Menditik  

etorri  ginenetik,  zenbat  bilera  eta  zenbat  ordu  sartu  dittun,  beheko  elkarten  

gorabeheratan,  bai  partzonerikotan  mendiko  zenbait  gauza  defenditzeko  ta  

mejoratzeko. Norbait ez padau gainea moitzen dana...”  

Eli Arrillaga 2004ko abenduz geroztik Goimeneko lehendakaria da,  Artzai-Gazta 

Elkartekoko batzordean Gipuzkoako Ordezkaria da, EHNE sindikatoko mahaikidea 

356



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

ere bai. Gipuzkoako Latxadun Elkarteko lehendakaria 1986-1990ra izan zen.

Mikel  Partzuergoko  ganaduzaleen  elkarteko  lehendakaria  izendatu  zuten 

2005eko udaberrian, lehen juntan egon zen.

Artzain lanetan  ibili  den  emakume  asko  daude,  gehienak  gizonaren  itzalean 

izenari  dagokionez,  bizi-bizi  eguneroko jardunetan.  Elisabeteri  denetik  tokatu 

zaio artzaintzako urteetan. 

“Nik burruka bat daukat gai hortan. 25 urtekin eta alargun geratu nintzenen,  

kalekoa izanda ta nahi non artzaintzatik bizi. Ta zan nobedade bat. ”.

Elik eta Mikelek artzaintza barnean daramate, gaur egun artzain izateko moduak 

zalantzak sortzen badizkiete ere. Aspaldiko esana da  “ainitz maite duenak ainitz  

sofritzen du”. 

57. Irudia. Mikel Etxezarreta
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Gaur egungo Gaur egungo artzainartzainak ak OltzenOltzen

MARI PAZ OIARBIDE LARREA (1968-7-11) -   JOXE ETXEBERRIA (1953-3-19)  

58. Irudia. Joxe Etxeberria eta Mari Paz Oiarbide Oltzen

Zegamako  Mari  Paz  Oiarbide  Larrea  Aitamarrenen  jaioa.  Gazteluko  Joxe 

Etxeberriarekin ezkonduta. Ioritz semea dute. 

Mari Paz aitaren eta amaren aldetik artzain familiakoa da. Joxe Mari eta Serafina 

biak bizi guztia eman dute artzain eta baita hauen aita-amek ere. 

Joxek,  berriz,  familiari  dagokionez  artzain ez  baziren  ere,  etxean  ardiak  beti 

ezagutu ditu 

“Artzaie, artzaie ez. Ama ta gaztetan da ibilitako zea dauke, izan tziela behintzat,  

etxen beti  ardi alen bat eo beste izaten gendun baina gauza askoik ez. Oaintxe.  

Gero  txiki  txikitatik  ni,  etxetik  atera  ta  hamaika  hamabi  urte  eitteako  artzai  

morroi jun nitzen”. 

Eskola ona izan zuenez, ofizioa ondo ikasia du:
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“Txiki txikitatiken eta aurreneko jun nitzen Naparroa, Uzteia. Hango attonekin  

ondo. Gaurko euneko umeei harek erakutsiko lieke behar dan bezela gauzek, nola  

kontu ein,  nola ekarri,  nola eman.  Arantzazun erakusten duela baino erakutsi  

harek eitten do ta gauzei kontu etten e bai.  Ez gaur bezela, lanea juteko gaur  

tituloa behar dezu baino garai hartan ez tituloik ez eskolaik, ezerrez. Lana ein  

ezkeo bale”.

Artzain bakarrenetakoak  izango  dira  urtean  bi  umealdi  ardiei  egiten  uzten 

dietenak:

“Guk bate ez tiou aharik kentzen eta horreatiken udaran eo udaberrin, Junio, julio  

garai hortan bigarren umealdie eitten due batzuk behintzat, lengo urten 28n bat  

eo bazien bai, ta lengo udaizkenen kendu gendun ardi zaharra etzan oaindiken e  

baino titi  batetiken esnea txarra ematen zun da harek hiru urte  segidan hiru  

umealdi ein tzittun. Gabonetan arkumea kendu ta atzea berriz junion azkenean 

berriz arkumea”. 

Mendian  lan  erantsia  suposa  dezake  horrek,  ez  du  Joxek  hala  bizi.  Eta  egon 

daitekeen arriskuari aurre egiteko trikimailua ere azaltzen du:

“Lana, lana ez ta, atentzio pixkat ibili behar gehixego. Mendin peligrosogoa dauke  

azeri eo holakon batek biltzeko. Nik ez takit baino batzuk esaten dute eta guk  

proba etten deu, jaiotzen dan garaien seittun lepoan plastiko gorrie eansten diou  

eta plastiko gorri horrekin ez tala sartzen esaten due, begin eo erreflejon bat etten  

diela ta. Esaten due azerie biziatue baldin ba dau plastikoengatik ere sartzen dala,  

baino  guk  lengo  urten  e  udaran  hor  ibili  die,  aurreko  urtetan  e  bai  ta  ez  to  

behintzet oain arteko ezer izan ta”.

Mari  Pazek udak  beti  Oltzan igaro  ditu,  gurasoekin lehenbizi  eta  orain  berak 

hartu du etxeko artzain segida.
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“Hasieran atte zanai laundu ta harekin ibili bai baino ia gure kontura ia erabat ba 

oain dala sei urte”.

Oltzan  dauden  bi  txabola  berrietatik  Aizkorri magaletik  gertuen  dagoenean 

egoten dira. Orain dela sei urte eraiki zen, 2001. urtean.

“Berrie da. Datorren udan lau urte ustet diela323”.

Negurako  orain  Idiazabalen  dute  artegia  eta  inguruko  larretan  ibiltzen  dira 

ardiak.  Baina  ez da  kontu zaharra  Mari  Pazen gurasoek Bizkaira  joateari  utzi 

ziotela.

“Bueno lehen Bizkaian izaten tzien beti erabat baina honutza etorri ziela ba oain  

14 –  15 urte  izango die hemen gelditu ziela Bizkaia jutetiken eta geroztik beti  

hemen”.

150 buru inguruko artaldea dute.  Artegia  Idiazabalen eta  Zegaman gaztandegia. 

Arkumek eta gazta dira etekin iturri nagusienak. 

“Arkumeik ez teu hazitzen, urtero ardie erosi. Arkumek eitten dittuu danak kendu 

eta gero eitten deu  ardik erosi. Klaro geuk  arkumek eta horik aurrerako hasiko 

baginuzke ordun bai ordun derrior izango lieke 300 bat bueltako. Ordun bai”. 

Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenaren elkarteko eta  Artzai-Gazta elkarteko 

kide dira.

Urtero ardi erreposizioa egiteko Urbian dagoen artzain batengana jotzen dute: 

“Normalen Attagoitti erosteizkiou, aurten e bai ta lehengo urten e bai urte batean  

salteatu izaten da gutxixamar eo bajuantxen dauzkela ta ordun beste batea. Oain  

dela bi-hiru urte Eskoriatzatik erosi ginuzten. 

323 2005eko otsailean, Idiazabalgo artegian egindako elkarrizketan jasotako informazioa.
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Hainbat  berrikuntza,  batez  ere  gaztandegiarekin  erlazionatutakoak,  ezarri 

badituzte ere, artegia ez dute berrituta eta eskuz, lege zaharreko moduan, jezten 

dituzte  ardiak.  Duten  ardi kopuruarekin  ez  dute  jezteko  makinaren  halako 

beharrik sentitzen:

“Makinak e aurretiken errapea pixkat garbitu ta behar due. Ta eskukin ikusbidea  

eo behintzet horixe ikusten diot nik. Bentaja haundina hori da ikusi eitten dezula  

gogorra daon ez taon, odola badaon ez taon, garbitasun oi eskukoa sentittu eitten  

dezu eskukin. Makinakin e bai jeitsi ta gero ikusiko dezu baina han eskuz ai zela  

halare... Makinakin e ordun beste gauzen bat izango da motorra dala eo. Hobeto  

izaten da netzako eskukin errape gogorra daonen esnea ateatzen ai dan garaien  

sentittu eitten da. Motorrai eantsi ta baldinbadauke eo ez badauke hura beti tira  

ta tira” 

Mari Paz eta Joxe biak elkarrekin ari ohi dira jezten eta gazta egiten 

“Gaztaia, bi laun behintzat izan ezkeo hobea da. Batek moldea sartu eta bestek  

trapue eantsi ta geo beti azkarrago re bai ta.” 

Ia bukatzear dagoen ohitura bat mantentzen duten bakarrenetakoak dira,  Joxe 

Larrea  bezala,  hauek  ere  neguko  larreak  pagatzeko  diru  tratuak  gaztekin 

ordaindu ohi dituzte:

“Errenta asuntokoa dirutan.  Oain  larrek izaten deu  gaztakin ere,  dirutan izateko  

partez bueno ba hainbeste gazta eo”

Aspalditik  datorren  artzain senari  eutsiz  gero  Oiarbidetarren  5.  artzain 

belaunaldiko tradizioari eutsiko lioke. Amona Serafinak bidea zabalik uzten du:

“Guk ezteu lekuik kanbiau (Oltzen) uaingok kanbiatzen ez padue”.
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JESUS MARI LOPEZ DE MUNAIN (1965-10-23)  

59. Irudia. Jesus Mari Lopez de Munain

1965eko urtarrilaren 23an jaio  zen  eta  bere  osaba  Plazido  Mujikarekin  batera 

Zalduondoko artzaina da. 

Artzaintza aspalditik datorkio bere aitona  Migel Mujika, idiazabaldarra  artzaina 

zen. Euren  txabola zaharra, aitonarena zena,  Oltzekoa, orain dela hamahiruren 

bat urte erre egin omen zuten eta berak eskatu ondoren bertan,  Oltzen, du uda 

lekua orain dela lau urte egindako txabola berrian324.

Udan,  beraz,  Oltzera  eramaten du  artaldea  ekainaren erdialdean  ardiak behin 

antzutuz gero.  Bera  Zalduondoko baserrian egoten da  artaldeak neguan behar 

dituen guztiak prestatzen eta bi egunez behin igotzen da Oltzako txabolara. Aldiz, 

bere osaba Plazido Mujikak, aldiz, Oltzan ematen du uda ardiak zaintzen.

Negua Zalduondon pasatzen dute bertan artegia egina dutelako eta beste artzain 

batzuek baino beranduxeago igotzeko arrazoia goian jezten ez ibiltzea omen da, 

beheran jezteko makinarekin askoz ere erosoagoa delako.

Irailaren  bukaeran  uzten  dituzte  mendi  lurrak  eta  Zalduondora  jaisten  dira 

ardiak ume egiten inguru horretan hasten direlako. Berak esnea eta  arkumeak 

saldu egiten ditu. Hortik ateratzen ditu etekinak. 

Gazta ez  omen  du  egiten  eta  bere  familian  oraingoz  ez  du  segida  gehiegirik 

ikusten, oso lan gogorra delako momentu honetan artzaintzatik bizitzea.

“Gutxi garelako lan askorako”325.

324 2005eko udan egindako elkarrizketa.
325 “Porque somos poca gente para mucho trabajo” jatorrizko hitzak.
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Gaur egungo Gaur egungo artzainartzainak ak AltzaniaAltzaniann

XANTI KATARAIN APAOLAZA (1952-10-4 – 2007-05-31)  326  

60. Irudia. Xanti Katarain Beunden

Zegaman jaioa.  Goiena Berri  baserrikoa da eta ez da beti  artzain izan.  Artzain 

hastearen arrazoia horrela  kontatzen du:

“Lehen karnizero ibili  nitzen ta  emakumak aguantatzen aspertu ein  nitzen ta  

ordun artzai sartu nitzen. 20-25 urte eamango dittut nik artzai”

230 bat buruko artaldea du. Goiena-Berrin egina dute artegi berria, han pasatzen 

dute negua ardiek. 

“Pabeiloi ingurun lurrek dauzkeu geurek eta beste batzuk errentan”

Maiatzaren erdia aldera eta egun jakinik gabe joaten da gora, Beundera, Arkaun 

edo Lixibalekuan dagoen  txabolara.  Txabola egin ahal izateko lehenbizi  gunea 

garbitu beharrean izan ziren, bertan pinua besterik ez zegoelako 

“Txabola  guk  egindakoa.  Lurre  partzonerikoa  baino  etxabolea  gurea. Hau  

aukeratu zuen eak, guri eman tziun Sabinon etxabolan azpikalden kamino kontra  

326 Maiatzean  hil  bazen  ere,  gaur  egungo  artzainen  artean  utzi  nahi  izan  dugu  lanbidea  burutzen  ari  zen 
bitartean bukatu zituelako bere egunak.
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ezkerreta, ta guk esan gendun ezetz hura etzala kristaue eoteko modun. Ta geo  

eman  tziun  Ultzama biden  beste  toki  bat  eta  gero  hau  aukerau  zuen.  Inazio  

guardek bota zitun piñuk, orduntxe zan guarda sartu berrie.  Ta pinue bota ta  

geatzen tzikun kuku. Ba al dakizu zer dan? Pinu bat besten kontra geau ta jun da  

bestea botatzen tzon. Egur dana hemen bota ta Bonifazio Etxeberrikok harekin  

zittun ta hau dana motozerrekin ta einda dau. 1985en berrie ein gendun. 16-18  

eunentan. Piko y pala e! hemen etzeon ezer e amasadaoraik eta ezerrez”

Ardiak Beunde gainetik Garagartzako inguru horretan ibiltzen dira uda garaian. 

Iraila inguruan, mendian arriskuak ere ikusten ditu eta garai honetan  artzaina 

adi egon behar dela dio:

“Ze hor goien garoa ta galtzeko botikak botatzen die. 15 bat eunen eo ez ibiltzea  

hobe. Uain ezto inok garoik biltzen. Uaindio Zeamako batek eaman izan dola ustet  

txerrie erretzeko, lau-bost fardo ze eamango ba!”.

Txabola inguru honetan ardiak ez ezik oilo mordoxka ere ibiltzen da eta urteren 

batean edo bestean txerriak ere bai. 

Bizitzekoa esnea eta  arkumeak salduz ateratzen dute.  Gora joan ondoren ere, 

hilabete batez edo, ardiak jezten ditu:

“Beheran  esnea  saldu.  Hemen jeisten  ditu  tenporada  baten  hilabete  baten eo.  

Arkumak hogei eun baino gehixego behar due, hamaika-hamabi kilokok hortik  

aurrera mutur txarra, aurpegi txarra jartzen dizue karnizerok eta. Lehen garai  

baten  gaztaia  etten gendun baino  uain  eztaukezu  gaztaiaik  etteik,  ze  hortako 

seilue beazu ta kamarak eta.  Hori jartzeko hamar bat miloi  eo beazu ta nik e  

daukean edadekin ez noa diru horitan sartzeik”. 

Ez  zaizkio  errazak  iruditzen  orain  edozein  salerosketa  edo  tratu  egiteko 

beharrezkoa den tramitazioa:

“Lehen ezerbe saltzen tzien ta uain gehiegi. Sekretaria behar da uain papeletako”.

Intseminazio  artifizialik  ez  du  egin  izan,  elkarteetan  parte  hartzeko  gogo 
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handirik ere ez du. Eta aurrerantzean ere ez du oraingo berrikuntzetan sartzeko 

asmorik. 

Arkaun Zegama ondoan dago bertan, Beundetik gertu. Baina ezagutu ezean ez da 

nonahi ageri. Ezkutu antzean delako agian, beti izan du erakargarritasuna bertan 

lagun arteko festa edo otordu goxoren aitzakian juntatzeko. 

“Hemen  preparauta  pikatxa  eta  gure  amak  olkik  etten  tzitun  etxabolan  eta.  

Uaingo Pakon Azpaotza-Txikikon atte ta etortzen tzien sei-zazpi laun ta. Eta guk 

ardi bat hiltzen gendun mondejuk eta mondeju zopak jatea ta etortzen tzien”.  

Kalean ala mendian Xanti ez da bakarrik denbora luzez egotekoa. 

“Gora  etortzeko  gustora  eta  hemen  berriz  aspertzen  geanen  behera  juteko  

desiatzen eoten gea”.

Neurria  ederki  hartua  dio,  anaia  Esteban  noiznahi  du  berarekin,  mendiko 

bizilagun  eta  lehengusu  den  Patxi  Katarain  “Txaatxipi”  handik  ez  urruti  eta 

Arkaun Zegamatik bertatik bertara.

PATXI KATARAIN APAOLAZA   (1953-12-31)  

“Txaatxipi” 

61. Irudia. Patxi Katarain Beunden

Zegamako  Txaratxipi  baserrian  jaioa.  Zegamako  Olaran  auzoan  bizi  da.  Beti 

artzain ibili da: 
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“Jaiotzati. Osaba Ximonekin”.

Lehenbizi bere osaba  Simon Katarainekin eta gero bere  ardiekin segitu du. Beti 

antzeko tokian pasatu ditu udak:  lehen  Beunden bertan eta  orain  San Adrian 

aldera doan bidean  Beunde pasatu eta ezkerretara dagoen  txabolan egoten da 

Juan de Martiraingo txabolan,  aurretik han zegoenaren tokia eta ardiak hartuz.

“Hemengo zaharrena ni nau hemen. Kuebatik behera. Lehen Inazio Rubio baino  

iaz  (2004) ez  zan  igo.  Zaharrena  edadez  ez  baino  artzai  artzai  zaharrena  

bai..Motilloko artzaiei  Juanito Urteaga hil ein tzan ta harei 120  ardi erosi nion.  

Soldaduzka ein da neon, 24 bat urte eo hola. Osabakin ibiltzen nitzen ni. Baino bai,  

nere izeneko lehenengok hok. Gero osabanak e bai. Eta hala ”

Hala  ardiek  tokirako  zuten  ohitura  mantendu  ahal  izan  zuten.  Hala  ere,  uda 

lehorrak eraginda, larre berrien bila hasiak dira. 

“Hemen  Beundetik  Aizkorria  bitarte  Santi  Ispiritu  inguru  hortan,  lehengon  e  

handik  ekarri  nittun.  Lehen  etzien  juten  baino  uain  juten  hasi  die  janik  ez  

daulako. Uain e gosea galanta pasatzen ai die ardik. Gure ardik danak hemen nola 

ohituta daren. Gue osaban etxabolatik hasi ta larrea hartu zuen ta dana bertakok.  

Erosi bakarren batzuk eingo nittun baino danak neuk hazitakok die”.

Ardi kopuru dezentea du bakarrik gobernatzeko “lege zaharrean”:

“Uain 400 bat, lehen gehio euki nittun”

Patxi mendi inguru honetan hazitakoa dela esan daiteke, eta momentu zailak ere 

bizi izan ditu:

“Hemen e etxabola erre zaneko hortan e bakar bakarrik makinat urtetan. Baten e  

akordatzen  naiz,  ardik  jeisteakon  hiltzea  sartu  hankan  ta  bakarrik  ta  kojoka  

kojoka ta hiltzea etaa ta gero ardi jeistea. Gero olio errekin igurtzi ta sendau! Ez  

nintzen akau behintzet eta  (parrez). Hiltze puntea izaten die ba hor  eskortan.  

Gorra izan zaildutakoa. Belar motzekoa”.
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Neguan, berriz

“Ni leheno eoten nitzen Artamalastein  (Idiazabal), erre zan etxe hartan.  Askak 

belarra dana erre zan”. 

Harrezkero  Zeraingo  Tellaetxe  baserria  errentan  hartu  izan  du  urtetan,  eta 

inguruko  larreetan  moldatu  da.  Zerainen  errenta  arazo  batzuk  izan  ondoren, 

azken urtean Zegamako artegi batean izaten ditu ardiak, baina ahal den guztietan 

Segurako, Mutiloko, Zeraingo edo Zegamako larreetara eramaten dituelarik. 

Txabolan  udan  gazta batzuk  egiten  baditu  ere,  hauek  etxeko  kontsumorako 

besterik ez direla dio eta bizibidea esnea eta arkumek saltzetik ateratzen du. Beti 

berdin  izaten  ez  bada  ere,  negu  honetan,  urtarrila  izango  da  arkumeak 

jaiotzerako: 

“Aurten enero aldea hasiko die,  aharie beandu bota nien da. Gutzako hobea da  

lekukin ta gero, beheran jana ta badau baino hemen pago ezkur piskat eta bada 

aurten ta luzau. Umea goiz etten don  ardik esneik ez to ematen udaberri aldea.  

Arkumekin diru gutxigo hartzezu, baino.” 

Mendi bide horietan ere ez da bakarrik intentzio oneko jendea ibiltzen 

“Gaztaiak uain dala 5 urte eo eaman tzien, 150 gaztai leihotik sartuta atea puskau 

ta, San Bartolometan327”

Txabolak,  dirudienez,  “ziurtasun neurriak”  gainditu  errazak baldin baditu ere 

gaur egungo antolakuntzak eskatzen dituen aurrerapenak ezartzen doa:

“Ure korrientea jarrita dauket. Argie motorra euki non nik baino uain karburoa 

dauket. Plaka jarriko zuela esan tzuen baino uaindik eztau. Frigorifikoa dauket  

butanokin. Telefonoa mobile”.

Ardiak mendira, artzain gehienek bezala, oinez eramaten ditu Patxik:

“Oinez, Zeamatik hiru bat ordu. Lehen Seguratik etortzen nintzen direkto. Uain 

Barbaritik etorri ta Zeaman geatzen naiz Olaberrin “Aatxatxen” han eun batzuk 

327 San Bartolometan Zegamako festak burutzen dira. Ez da hau garai honetan saroietan eman lapurreta kasu 
bakarra; Iramendin txakur bat desagertu zen eta Allarten ere gazta dezente lapurtu zituzten. 
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pasau  udaberrin,  da  udatzenen  e  bai  “Kalekonen”  e  bai.  Uain  e  aharik  han 

dauzket nik. Artegia jun arte kanpon”. 

Patxiren iritziz, ardiak, artzaintza bezalaxe, aldatzen doaz: 

“Lehengo ardik gogorragok zien, leheno etzitzaien ezer ematen. Pentsuik eta ezer  

ez. Ordun arkumak e beandugo etten zituen,  esne gutxigo re bai.  Uain barrun  

pentsue,  alpapa ta  belar  igarra.  Umek  etten  dittuenen  barrun  eukitzen  ditu 

arkumak kendu arte, egualdi nola dan da”. 

Baina  badu  beste  kapritxo  eta  afizio  bat:  ikaragarri  disfrutatzen  du  zintzarri 

kontuekin.  Ondo  zainduak  eta  gordeak  ditu.  Txabola  barnean  ere  ageri  dira 

modelo ugari,  zintzarrien funtzioa ere aldatzen doala demostratuz: beharrezkoa 

zena apaingarri ere bihurtu da

“Zintzarrie  beti  diferentea  da.  Udaberrin  ardik  mendia  eta  udazkenen  behera  

eramateko  ibiltze  ittuanak.  Hori  da  kapritxoz.  Ardie  re  gustoago  etortzen  da  

mendia  dunbakin.  Udaberrin  dunbak  eaztekon  orroaka  jarriko  zatzu  ardik  ta  

udazkenen e bai, badakiela jun behar duela! Hak bakie noa jun behar duen”. 

Artaldean orain 

“50en bat  zintzarri eo behar nittun baino galdu ta harrapau ta gutxixego uain.  

Dunbak  lau  dabiltz  hor,  ta  txikixegok  beste  hiru,  zazpi  bat  eo.  Udaberrin  ta  

udazkenen pozakatik, eta ganadue etortzen da harrogo hoiek jarrita”. 

Zintzarri motaz  eta  bakoitzaren  soinuaz  luze  jardun  daiteke  Patxirekin,  zer 

erakutsia ez ezik zer irakatsia ere badu:

“Zintzarrie, Klaskoa, Zintzarri zolie, Zintzarri luzek, Klasko txikik (bildotsanak)”
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JOAN ASURMENDI AIA   (1961-04-08) -   JOXE MIGEL ASURMENDI AIA     (1966-09-25).  

(Uztaran baserrikoak)

62. Irudia. Joan Asurmendi eta Joxe Migel Asurmendi Zegamako Uztaran baserrian

Ardiak gazteenaren izenean daude baina biak aritzen dira artzain lanetan.

Artzain berriak direla esan daiteke, ez dakarte etxetik artzain tradiziorik. 

“Lau eo  bost  ardi attek  erosi  ardi  zaharrak uaizkenen biltzeko,  ta  ume eiteko  

tokau, ta haietatik hasitako artzaiek gea gu. Beti gustau, ta hak utzi aurreako,  

beti erosten ta erosten ta arkumak hasi ta hola hasitako artzaiek gea gu. Oain 240  

inguru izango die”. 

Neguan etxeko eta inguruko larreetan ibiltzen dira ardiak 

“Geurek  eta  geo  baserritarren  bati  erosi  ta  errentan  ta  beste  batzuk  bakizu 

udaizkeneko larrek bakarrik erak e behiekin ta ibiltzen die ta barrun ematen diu  

asko”

Artegia  ez  dute  oraingoz  eurei  gustatuko  litzaiekeen  baldintza  onetan  baina 

artegi berriak suposatzen duen kostuekin oraingoz ezin dutela eta, duenarekin 

moldatzen dira. 

Udan Iramendira igotzen dute artaldea eta hango txabola berria erabiltzen dute. 

Maiatzaren 20-25 inguruan gora joaten dira.
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“Bi ordu ta erdi, hiru gehienea, segun nola juten tzean ean kasa juten die hoiek  

Bai udaberrin juteko pronto eoten die ta udaizkenen etortzeko e bai, ardik pixkat  

goitik bera-mottu ezkeo badakie hak etxea datoztela”.

Udako larreetara Uztarangok, zeregina eramaten dute gora

“Goien mozten ditu ardik, ta jetsi ta  gaztaiak eta dana han mendia juten geanetik,  

San Ferminek aldearte gaztaiak han, lehengo eran oaindio”.

Azken  urte  hauetako  baldintzetan  betetzen  ez  dituztenez,  lehiaketetan  parte 

hartzeari  utzi  diote  baina  ospe  eta  sari  asko  lortutako  gazta egileak  dira 

Asurmenditarrak.

“Legazpikoa re irabazita gare ta Seu de Urgelen e bai, ta Elgoibarren e bai”.

Gazta egiteko moduan azken urte hauetan markatu den bideari  arriskurik ere 

ikusten diote  

“Oain zea nahi due Sanidadek eta tipo hontan preparauta; Baino,  gaztai guztik  

gusto berdintsue izango due, berdin berdine ez ta izango baino dana tipo batea  

etten due ta dana gaztai bat izango a”.

Erabiltzen  duten  txabola  Partzuergoak  egin  zuen  lehenengoa  bada  ere, 

agindutako denak ez daudela eginak oraindik eta lan baldintzak zailtzen zaizkie

“Kaiolea eabiltzen deu baino masea baleoke ba, eskobea pasau ta, baino lokatzea,  

beti  lokatzea.  Beti  hormigoia  botako  duela  esate  ue  jundaneko  hiru  urten,  

egualdie txartu ein zitela ta, makina eun on izan da arrezkeo baino noiz ailauko 

an”

Orain depositoa eginda dago eta urarekin ongi moldatzen dira, baina orain dela 

gutxi arte ur garraioan ibili behar zuten: 

“Hemen igual lau-bost urte gu baldekin ude, ta gaztaiak eiteko baldekin hartuta 

ta geo jarri  zuen goien depositoa,  baino lehenengoti  gaizki,  hori  sartzea zerun 

bezela” 
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Azken  urteetako  aldaketa  guztiak,  aldiz,  ez  dira  artzaintzaren  aldekoak  izan, 

itxiturak esate baterako:

“Kalte majoa bai txabolatik beherako hura lehen dana libre zan. Ardik ude eratea  

handik goitik behera erreka jute zien ta eak etorri. Oain pinu sartu ta itxita dao  

ta, kaltea, ta goien ardik gaizki pasau zuen udik ez ta normalen ordu laurdenen  

ure eratea juten bazien ba ia ordu bete eo”.

Ez  dute  intseminazio  artifizialik  erabiltzen,  arkumeak  normalean  urtarriletik 

aurrera hasten dira. Eta dagokien txapaz gain, beraiena den marka ere egiten die 

"Derriorrezkoa, kontrolen sartuta gae ta, arkumea jaiotzen danen arkumei txapa,  

amen  numeroa,  libro  de  partos  eo  hortan  apuntau  beharra.  Eta  arkumak  

aurrerako usten dituunen markea:  belarri  puntea motza eskubiko belarrin  eta  

ipurdi gainen gorrie”.

Aurrerako zein arkuma utziko dituzten erabakitzeko, itxuraz gain, esku artean 

dabirabiltzaten datuei ere erreparatu beharra dago:

“Libro de partos hortan etortzen die batzuk hiru kurutzakok bestek bikok, bestek  

batekok  ta  bestek  batebekok  ta  zenbait  ta  gurutze  gehio  zeozer,  subentzioa  

paatzen diu. Nahiz eta arkuma politte izan, batekoa bada eta bestea itxusie bikoa,  

itxusie utzi beharra zare zeoze kobrau nahi ezkeo. Geo hilen behin esnen kontrola  

Arkauteti. E.L.E. Arkautea re arkuma aharik eamanda gae gu”.

Artzain askok bezala goian denbora gehiago pasatu nahi eta ezina badute Juan 

eta Joxe Migel Uztarango anaiek 

“Gu han eongo gintzeke gehio baino askotan belarreta ta etor beharra izaten da,  

belarrak eta hemen, ta beti  pendiente, neguko belarrak eta larreek ere aurreatu 

ein behar die ta”. 
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JOXE MARI ASURMENDI GOROSTIZU-ORKAIZTEGI   (1963-1-15)  

63. Irudia. Joxe Mari Asurmendi Garagartzan

Zegamako  Arretxen  (Arregietxen)  jaioa.  Gaur  egun  Maxkarran328 bizi  da 

gurasoekin.  Hantxe  egin  dute  artegi berria.  Aita  Sabino  zegamarra  artzain 

familiakoa eta ama Joxepa Gaintzakoa. Bi anaia eta arreba dira. Joxe Marik heldu 

dio familiako ardi eta artzain tradizioari.

“Betitik artzai. Eskolan 14 urte arte ta. Bai bai, soldaduskako urtea kenduta” 

Bere  lanbidea  garbi  izanik,  berriz  ere  eskolara  bueltatu  zen  eta  Arantzazuko 

Artzain  Eskolan  ibilia  da.  Ordurako  ofizioa  zer  zen  bazekien,  baina,  hala  ere, 

Artzain Eskolan ikasiak edo etxean ikasiak ez direla berdinak, osagarriak direla 

ziurtatzen du. 

Bere artaldea 350  burukoa, aitaren eta osabaren ardiekin osatua da: 

“Bikin bat ein da neon ni. Atten ardin segidea nik damarret eta osaba zananak e  

bai”. 

Negu  partean  Zegaman  ibiltzen  dira  ardiak.  Gehienetan,  Maxkarran  duen 

artegian ukuiluratuak:

“Zulanen eo baino denbora gutxi eoten naun ni han, gehiena barrun negu parten  

328 Zegaman Maxkarra esaten bazaio ere, Zegamako toponimian Mazkiaran moduan azaltzen da bertako parajea.
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terreno gutxi zeukenau ta  pentsue eman behar.  Pentsue, sekoa  alpapa,  pentsue 

mezkla  esaten  dena,  “completa  y  complementaria”  etortzen  den  ardintako  

preparatuka eta handik ematen dion kilo t´erdi ta gainea ematen dion belarra edo  

lasto pixkat estomagon irauteko eo kanpoa atera leiken. Eta hemen hori eiteko  

erraza, askea betetzen dion ta ardie geitzen den oso aseta.” 

Udan, berriz,  Garagartzan egina du txabola berria orain dela bederatzi bat urte. 

Ardiaren andadea, hau dela dio:

“Garagartzatik, Txurruko puntatik Letaindia, eta Ultzama 13, rekorrido hortan. 

Artzaintza asko aldatu da azken urteetan. Joxe Mariren eguneroko eginkizunak 

ere alde handia dute, bere aita edo osabaren garaiekin alderatuz:

“Aurten janari gutxi zeon, eta egualdin gora-bera asko etten din. Garai hontan 

(abuztuan) pentsu ematea pentsau ezina den  baina atzo  zakuz  kargauta  jun 

nintzenan. Moztuta ta mendi dana itxituraz josi dinate, terreno asko kendu dine  

pinukin. Parzoneri txikie hotseiten zaiona azkeneko hiru-lau urte hauetan asko 

eta gero itxiturak einda”. 

Neguan,  artzaintzan  era  ezberdinak  frogatzen  ari  da  ahalik  eta  erosoen  lan 

egiteko modua aurkitu artean:

“Aurten  modalidade  berria  kanbiau  dinau.  Ba  bakar  bakarrik  lan  dana  ein,  

seietan hasi eta ordubik arte nahiko tirada den eta hau ez ten jornalero batena  

atsalden e segittu ein behar den. Ordun 300 eo golpe baten jetzi eta danan gaztaia 

ein, ondo garbitu  gaztandegie ta segi. Pasada bat den. Ordun 150 octubren jarri  

umek  etteko  bi  o  hiru  hilabeten  ematen  din  produkzio  a  tope  eta  pixka  bat  

bajatzen hasten dienen besteek ein dezala umek eta ordun ba suabego juten tzea”.

Beraz,  hau  praktikan  jartzeko,  aurten  zenbait  ardiri  esponjez,  tratamendu 

hormonalaren bidez  obulazioa probokatu  die,  aharira  bota  aurretik.  Emaitzen 

arabera ikusiko du segitu ala ez. 

“Gero seitzeatik kriston subentzioak zeren, inseminazio hortan segitzeatik izango  
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den inseminazioko ganadue dala oso ondo kontrolautakoa ama, atte, umek eta  

dana eta hori ba mejorea, beti mejoratzen jun behar dola esan leike. Gero batzuk  

esate ine 'Mucha genética en el papel y poca ubre en la cuadra'. Nik hori batei  

entzunda neon; hori  gainea artzai  eskolan attu ninan.  Dana oso istorie  politte  

botatzen tzinen baino, ni bakarrik neon eta lan hoietan sartzeko gehitxo den” 

Artzaintza ez  da  aldatu  lana  egiteko  moduagatik  bakarrik  baita  antolaketa 

orokorrari dagokionez ere, artzainak denbora librea bilatu beharra duelako:

“Ataungo  koordinadore  bezela  dabilenak  Jabierrek  (Jabier  Jauregi) eta  

organizatzen due bidaien bat, bi edo hiru eunekoa ta iaz jun ginenan Pirineotan  

Roncal ta paraje horta ta beste urte baten Galizia.  Aralargok eta hemengok ta 

bestan batzuk. Artzai eskolakok organizatzen die hor, zortzi bat euneako eo”. 

Joxe Marik bere produkzioak komertzializatzeko laguntza badu etxean bertan, 

izan ere, anaiak harategia baitu eta asko errazten du horrek   

“Arkumek  ta  gaztaiak gehienak beak,  anaiek  karnizerin  Ordizin baino hango  

feria? Ez, ezta sekula re”.

Lehenbiziko arkumeak Gabonetan saltzeko puntuan izaten ditu. 

Gaztari dagokionez, oso fama oneko gazta egiten duela diote inguruko artzainek, 

baina ez du batere gustuko lehiaketa kontu hori. 

“Etzat  gustatzen.  Zegamako  San  Martinetan  bakarrik  hartzen  det  parte  eta  

ayuntamentukok eskatzen dielako, bestela batez”

Bere  gazta produkzioa  erraz  saltzen  du,  erostera  joan  eta  ezer  gabe 

bueltatutakoak  ere  asko  dira  denak  salduta  zituelako.  Hala  ere,  produktua 

komertzializatu artean egin behar diren paper-tramiteekin aspertu da.

"Denominazion esaten dine hau apuntau behar dek ta hori danak eitten dittun ta  

hori dana apuntatzen beste bi ordu pasatzen dittun ta. Eta etten ez baden ba hau 

ein  behar  dek.  Oain  saldu  ezinda  baldin  ba  dabile  asko  laguntze  omen  din  

saltzen”.
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Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenean gaztak saltzeko egin behar diren paper-

gestioak artzainari egunean ordu bete edo biko lana eskatzen dio. Orokorrean ez 

dute ohiturarik eta ez dute lan hori gustuko. Hau dela-eta zenbait elkarte edo 

erakundeetan  sartzea  asko  pentsatzen  du  eta  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko 

Izendapenaren babesean egon bazen ere,  orain dela bi  urte utzi  egin zion eta 

“Artzai-Gazta” elkartekoa besterik ez da.

Hala ere, artzaintzak trantsizio urteak bizi dituela ez da batere dudarik. Joxe Mari 

adibide garbia da. Hainbat aurrerapen eginak ditu baina betidanik ezagutu dituen 

ohitura batzuk mantentzen ditu eta beste batzuk oroimenean gordeta dauzka: 

• Belarriko marka eta pinturaz: 

“Bi belarrin atzetik akatsa gue etxeko markea beti izaten tzinan berdea, osabana  

gorrie ta nola osabanak erosita neuzken bi markak ein nienan gorrie eta berdea,  

ta ardik txurik ! kar! kar!” euskal labelduna hauek ote dira? 

• Ardiei jartzen dien zintzarriei buruz

“Nik  klasko txikik, Txintxarri txikik, haundik e tzait gustatzen eta. Hori betitik,  

hori  ia  attendik.  Txintxarrien  hotsa  errexa  den  ezautzen.  Hori  den  kasi  kasi  

beharrezkoa den, hori belarriko seinale aine den. Hik artalde baten bi txintxarri  

diferente baldinba dijozte, korrrikan dijonen e antzeman etten dion.”

• Auzolana

“Nei tokau zat, osaba gaixotu zanen tenporada baten normalen artzaien auzolana 

izaten tzinan.  Ardik  mozteko  garaien jendea behar tzinan ta  juntau inguruko  

danak ta harei launtzeko. Beste gauza bat eitten zana, auzo lanen, trenbidetako ta  

alanbre hezik. Ni einbe neon baino atte juten ikusita zeukinat. Uain partzonerik  

eitten din, trenbidekok eo bidekok o mendi mugak eo”.
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ELISABETH GORROTXATEGI   (1960-12-31) -   JOSE MARI JAUREGI   (1957-10-06)  

64. Irudiak Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregi

Jose Mari (Lazkaokotarra) eta Elisabeth (Beasaindarra) senar-emazteek artzaintza 

dute  bizibide  nagusi,  Elik  etxetik  kanpo egun erdiz  lan  egiten  badu  ere.  Jose 

Mariren  ama  Arabako  Ilarduiako  izateari  zor  diote  han  artzaintza burutzeko 

azpiegitura izatea. Bi seme dituzte, Arkaitz (1984) eta Gaizka (1987). 

Bizi,  Beasain eta  Ilarduian bizi direla diote. Izan ere, lo toki  Beasain badute ere, 

lanak Ilarduian burutzen dituzte, La Lezepean dituzte ardiak, han dute pabiloia. 

Uda partean duela hiru urtetik hona, Aratz aldean Atxukoaldai ingurura igotzen 

dituzte ardiak eta han dagoen txaboletako bat erabiltzeko eskubidea dute, nahiz 

eta ez duten han geratzeko ohituratik. 

Arabako  artzain gehienek  bezala,  hauek  ere  berandu  bidaltzen  dituzte  gora 

ardiak. Klimatologia medio, Arabako artaldeen zikloa beranduago burutzen da. 

Elisabeth eta  Jose Mariren  artaldean  ardiak  arkumeak egiten otsailean hasten 

dira, uztailaren bukaera arte jezten dituzte, ondoren tratamenduak eta txertoak 

jarri, ernaltzea abuztuaren erdialdean egin eta gero zeinek hartu zuen eta zeinek 

ez ikusi arte kontrolatuta izan zituzten, beraz
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“Abuztu bukaera aldera joaten dira gora eta abendu hasiera arte han egoten dira  

jana egonez gero behintzat”

Ardiak, 300 bat buru, Jose Mari senarraren izenean daude. Jose Mari, 17 urterekin 

hasita lantegian aritu zen hainbat urtez. Han gauzak ondo ez eta artzain izateko 

berezko gogoa puri-purian uztartu ziren.  Ondorioz 20  ardirekin hasi  ziren eta 

hiru  urtetan  konturatzerako  orduko  100dik  gora  zituzten.  1992an  artzaintzaz 

bizitzeko erabakia hartu zuten.  

“Hasieran ez genuen ez  artegirik,  ez ezer;  ardiak jetzi  eta  arkumeak eta esnea 

saldu.;  esnea  esne  zentralera.  Horrela  92tik  94era  ibili  ginen.  Baina  ez  zen  

errentagarria eta horrela ezin zitekeen bizi. Nik kanpoan egiten nuen lan eta bi  

seme geneuzkan,  gaizki  genbiltzan.  Orduan 94.urtean  pabilioia  eraikitzen hasi  

ginen eta 95ean  jezteko makina eta jezteko gela sartu genituen. 96an ni  gazta 

egiten hasi nintzen”329

“La Leze” izenarekin komertzializatzen dute  gazta. Eliren lana da hori.  Aurten 

(2007) Londresen egin zen World Cheese Awarse, Izendapen batean babestutako 

gaztan urrezko saria lortu du 2000 gaztaren artean. 

Artzain bizimoduari  ere erraz  hartu diote eskua eta  orain semeetako bat  ere, 

eurekin dabil artaldearen kudeaketan: 

“Nik denaren alde egin dut apustu. Ikasi egin dut honetatik guztitik. Pertsonalki  

aberastu egin nau ezagutu dudan jende txundigarriarekin. Artzain lagunak ditut  

leku guztietan. Bizimodu desberdina da, gogorra, lan asko baina askoz ere gehiago  

balio du eman didanak kendu didanak baino”330

329 Elkarrizketa  Elisabeth  Gorrotxategiri  gazteleraz  egin  zitzaion  berak  hala  eskatuta.  Itzulpena  lan  honen 
egileak eginikoa da. Hona hemen jatorrizko hitzak: “Al principio no teníamos ni pabellón ni teníamos nada, ordeñar  
a las ovejas vendíamos los corderos y vendíamos la leche a la central. Del año 92 a 94 andábamos asi. Pero no era rentable  
y, no se podía vivir yo estaba trabajando fuera pero teníamos los dos chavales y de mala manera. Entonces fue en el 94  
empezamos a hacer el pabellón, en el 95 metimos ya  lo que es la ordeñadora y la sala de ordeño y en el 96 fue el primer  
año que empecé a hacer queso”.

330 Hona hemen Elisabethen jatorrizko hitzak: “Si, he apostado por todo. Creo que he aprendido de toda esta historia.  
Me ha enriquecido personalmente por la gente maravillosa que he conocido, tengo pastores amigos en muchos sitios, es  
una vida distinta muy sacrificada mucho trabajo, pero vale más lo que me ha hecho que lo que me ha quitado”. 
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UNAI LEKUONA RUIZ DE LUZURIAGA   (1977-6-21)

Araian jaioa.  Artzaintza ogibide izateko erabakia hartzeko zorian da.  Oraindik 

lantegian  eta  artzain dihardu.  Geroz  eta  garbiago  du  hautatuko  duen  bidea: 

artzain.

Bere  guraso  eta  aiton-amonak  ez  dira  artzaintzan  ibiliak  baina  bai  aurreko 

belaunaldikoak:

“Nire birraitona eta sendia, denak artzain izan ziren. Gero belaunaldi batzuetan 

galdu  egin  zen,  baina  odolean  daramat.  Gustatu  egiten  zitzaizkidan,  bai,  beti  

gustatu izan zaizkit”331

Hasi pixkanaka-pixkanaka hasi zen eta gaur egun 360 buru inguru ditu

“Bai arkume eta guzti 360ren bat ditut. Orain dela bederatzi urte hasi nintzen. Bi  

ardi nituen orduan. Ikasteari utzi nionean 50  ardi ekarri nituen  Legazpitik. Eta 

gero urtero erosten ditut”332

Udan  ardiak  Aratz inguruan  ibiltzen  dira;  ernalketa  egin  eta  gero  ekainaren 

bukaeran gora bidaltzen ditu:

“Han urrian erdialde arte edo pixka bat gehiago utziko ditut”333

Unaik egunero ez bada, gehienez ere bi egunez behin joan etorria egiten du.

Atxukoaldain dago Unairen txabola, nahiz eta ez duen han geratzeko ohiturarik 

eta ez dion probetxu handirik ateratzen, izan ere.

“Orain dela sei bat urte eskatu genuen txabola eta hura eman ziguten (Atxukoaldai) eta  

arkumek igotzen genituen. Baina gaizki udazkenean  ardiak jaitsi egiten ziren eta  Aratz 

aldera  ihes  egiten zuten,  Aratzen ohituta  zeudelako.  Orain  txabola  daukagunez  jarrai  

dezala baina alde honetara izan bagenu (Araba aldera) hura baino askoz ere hobeto”.334

Artegia  Araian  bertan  du.  Momentu  honetan  esnea  saltzen  du  baina  aurrera 

331 Unaiek  euskara  menderatzen  ez  duenez,  elkarrizketa  gazteleraz  egin  zen.  Itzulpena  lan  honen  egileak 
eginikoa da. Hona jatorrizko hitzak: “Mi bisabuelo y la familia todos fueros pastores, lo que pasa que luego ha habido  
generaciones que lo han perdido, pero si lo llevo en la sangre. Me gustaban, sí, siempre me han gustado” 

332 Hona hemen jatorrizko hitzak: “Si con corderas y todo tengo unas 360. Hace 9 años que empecé, tenía 2 ovejas desde  
unos años atrás y cuando acabé de estudiar traje 50 ovejas, de Legazpi. Y luego todos los años suelo comprar”.

333 Hona hemen jatorrizko hitzak: “Las tendré allí hasta mediados de octubre o un poco más”
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begira artaldetik bizitzeko itxaropena du. Aurten lehen gaztak egiten hasia da. 

“Oraingoz  esnea  eman  egiten  dut  baina  eman  behar  diodan  norabide  nagusia  

gaztagintzan aritzea da. Irteera bakarra da”335

Ez du artzaintza ogibidetzat oraindik, baina apustu horren aldeko urrats tinkoak 

ematen ari da.

65. Irudia. Artzain zegamarrak 

334 Hona hemen jatorrizko hitzak: “Hace unos 4 años que pedimos la txabola y nos concedieron aquella (Atxukoaldai) y  
subiamos las corderas. Pero allá fatal porque bajaban las ovejas en otoño y se me escapaban para el Aratz, porque estaban  
acostumbradas en el  Aratz. Y ahora que tenemos txabola que siga pero si  hubiéramos tenido para este lado  (Araba 
aldera) mucho mejor que allá”.

335 Hona hemen jatorrizko hitzak:  “Por ahora entrego la leche pero la orientación principal que le voy a dar es la de  
fabricar queso. Es la única salida que hay.”
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5.1.2. Bizi-Historiaren Ondorioak

Hainbat artzain, hainbat eredu. Artzainen biografia txikiak aztertu ondoren, hau 

izan daiteke lehen ondorioa.  Artzain guztiak, goiko mendiak eta beheko herriko 

larreak erabili  arren, bakoitzak,  duen beharren arabera, artaldea gobernatzeko 

era berezia eta bakarra du. Ez dira gauza bera Urbiako edo Oltzako artzaintza eta 

Altzaniako  artzaintza.  Han  kasu  gehienetan,  artzaintzatik  bakarrik  bizi  diren 

artzainen  kasuan  behintzat,  uda  bertan  ematen  dute,  mendiko  bizimoduari 

familiarekin  batera  helduz.  Segur  aski  lekuaren  kokapenaren  arabera 

funtzionatzen da horrela.  Kontuan izan behar da,  gaur egun, kasu gehienetan 

artzaina autoz mugitzen bada ere, ordubete pasatxo behar dela hango lurretara 

heltzeko. 

Egoera behatuz gero,  argi  dago, geroz eta familia gutxiago egoten direla udan 

mendian:  bost familia  osorik  eta  bi  gizon  ezkongabe  Urbian  eta  familia  bat  

Oltzen. Hauek betidanik artzaintzatik bakarrik bizi izan dira eta euren arbasoak, 

gurasoak  eta  alde  bateko  aiton-amonak  behintzat,  artzain izandakoak  dira. 

Besteen kasuan noizbehinka igotzen dira, bat  artzaintza (Aranburu-Iñurrategi) 

hutsetik  bizi  bada  ere.  Geratzen  direnek  artzaintza beste  ogibide  batzuekin 

konbinatzen dute bizimodua atera ahal izateko.

Altzanian desberdina da.  Altzaniako lurrak bertan daudela diote  artzainek eta  

txaboletan geratzekotan ere, epe motz batean geratzen dira, ardiak jezten diren 

bitartean eta kasu batzuetan epe hau gaztak egiteko erabiltzen dute.

Artzaintzaren  etorkizunari  dagokionez,  bi  tendentzia  argi  ikusten  dira.  Bata 

artzaintzari era profesionalean, jarraipena eman dioten berrogeita hamar urte 

baino gutxiago duten artzainak, tradizioz familiarteko bizibidea artzaintzan ikusi 

dutenean. Bestea,  artzain berriak, inongo tradizio zuzenik gabe baina horretara 

dedikatzea  pentsatu  izan  dutenak  eta  horregatik  egin  dituzte  egin  beharreko 

inbertsio eta gastuak.
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Lehen kasua aztertuz gero badaude sei  gaztandegi erabat modernoak, (Etxezarreta-

Goiburuko  bi  familia  eta  Aranburutarrek  Urbiakoak,  Oiarbide  Larrea  Oltzekoak, 

Asurmendi Gorostizu-Orkaiztegi Garagartzakoa eta Jauregi-Gorrotxategi Atxukaldaien) 

gaur egungo erronkei erantzuteko prestatutakoak. Sei kasuetan 60. hamarkadan jaioak 

dira. Aurrez jaiotakoetatik, 1960.hamarkada baino lehen, inor ez da ausartu  artegiak 

eta  gaztandegiak  suposatzen  duten  gastuetan  sartzera.  Arrazoi  nagusiena, 

artaldearekin segidarik ez ikustea bada ere, adinak ere berrikuntzak suposatzen duen 

gastuetan  sartzeko zer  ikusia  duela  argi  ikusten  da.  Arrazoi  bera  eman  dute 

Asurmendi-Aia  anaiek;  hauek  60.  hamarkadan  jaioak  izan  arren  ez  dira  ausartu 

gaztandegi berria eraikitzen; adin honetako bakarrak dira.

Profesional gisa jarraitu dutenen artean ere beste ezaugarri bat ikus daiteke. Zera 

da: aurrekoek, bai  Etxezarreta kasua,  Oiarbide, eta bai Asurmendi kasuak(kasu 

honetan  Julio Asurmendi, Jose Mari gaur egungo  artzainaren osaba), aurrekoek 

edo  aurrekoen  aurrekoek,  (+1  eta  +2  belaunaldikoak),  denen  hobebeharrez, 

errebindikazio egile sutsuak izan ziren Partzuergoaren aurrean, behar zituzten 

aurrerapenak eta hobekuntzak ezar zitzaten. Segur aski adibide garrantzitsuena 

Pedro Etxezarretarena da,  etsi gabe eta lortu arte,txabolak estaltzeko teila edo 

tamaina handiagoko txabolak eskatu zituenean.

Etxezarreta-Oiartzabal  familiaren kasua ere berezia  da.  Hauek  artzain tradizio 

handiko  familiatik  etorriz  ere,  Urbia joateari  emazte  alargunak  eman  zion 

jarraipena eta  gaur egun  gaztandegia  irekitzeko asmotan dabiltza,  bost  seme-

alaben artean bakarren batek artzaintzan jarraituko duelakoan.

Artegiei dagokienez, bideak,  gaztandegietakoa bezalakoxea ez bada ere, antzeko 

puntuak badituela esan daiteke.  Gaztandegia duten artzainetatik batek bakarrik 

ez  du  artegi berririk  (Oiarbiderena  da  salbuespen  bakarra),  artegian  siloak, 

jezteko  makinak  eta  esnea  zuzenean  gorde  eta  hozteko  kondizio  higieniko-

sanitario guztiak errespetatuz. 
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Horrez  gain  badaude  artegi berriak,  gaztandegirik  gabe  eraikiak  (Etxezarreta- 

Errazkin  familiarena,  Legorburu,  Katarain...).  Hauek  eraikitzeko  arrazoi 

desberdinak aipatzen dira, baina denen artean bat azpimarratzen da. Neguan ere 

ardiak kondizio egokietan mantendu nahi izanak eraman ditu  artzainak  artegi 

berriak eraikitzera.  Patxi  Katarainen kasua da agian salbuespena. Berak  artegi 

berri bat erabiltzen du  Zegaman baina errentan, ez da berak eraikitakoa baizik 

eta hasiera batean oreinak gordetzeko asmoz egindakoa.  Funtzio hau denbora 

laburrean eman zitzaionez,  artegi gisa erabiltzen da gaur egun. Hala ere, gutxi 

badira ere, berritu gabeko artegiak ere ikus daitezke.

Asmoak ere hor daude. Baina asmo guztiak ez dira ari burutzen eta Legorburuk 

gaztandegia egiteko eta esplotatzeko asmoa erakusten badu ere, hau ez da ari 

burutzen eta Urbian ere geroz eta gutxiago ikusten den artzaina da.

Bigarren tendentziari dagokionez, hau da,  artzain berriarena, etxeko tradiziorik 

gabekoa, esan daiteke  artzaintzatik bizitzeko erabaki serioa harturik dutela eta 

horretarako  berrikuntza  guztiak  erabiliz  bizi  dira  artzaintzatik.  Hauek  izango 

lirateke  Aranburutarren  kasua  edo  Jauregi-Gorrotxategi  familiarena. 

Aranburutarren  kasuan,  familia  aztertuz  urrutiko  belaunaldietan  artzaintza 

egonez ere, esan daiteke  artzain berriak direla eta euren apustu serioa  gaztan 

izan  direla.  Horregatik  eraiki  zuten  gaztandegia  aurrerapen  handiekin. 

Idiazabalen  dago  kokatua  eta  artegi nagusia  Zerainen.  Jauregi-Gorrotxategi 

familiak  Arabako  Ilarduian  egin  dute  artegia  eta  gaztandegia.  Baino  Araiako 

hozkailu komuna erabiltzen dute gazta ontzeko.

Unai  Lekuona  gazteak  ere,  artzaintzatik  eta  gaztagintzatik  bizitzeko  asmoa 

erakusten du baina etorkizunak erakutsiko du.

Mendiko artzaintzari dagokionez, artzain gehienak ondo ezagutzen dituzte euren 

artaldearen andadak eta segituan bereizten dituzte artalde desberdinaren ardiak. 

Aurrerapenei  dagokienez,  Urbiako eta  Oltzako  saroietan  eraikita  daude artegi 
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berri itxiak. Bertan ireki behar da aurtengo (2007) udatik aurrera mendiko gazta 

egiteko  gaztandegi berria. Honen arrazoi nagusia,  antzututa eramaten ez diren 

ardien  esnea  kondizio  higieniko  sanitario  egokienean  ziurtatzea.  Orain  arte 

mendian jezten zen esnea, garraiatu egin behar zen,  menditik herrira  edo esne 

zentraletara, gaztandegietan gazta egin ahal izateko. 

Biografiak  orokorrean  aztertu  ondoren,  ateratzen  den  beste  ondorio  bat 

gipuzkoarren eta arabarren arteko desberdintasuna da. Orokorrean, gipuzkoarrek 

lehenago  eramaten  dituzte  mendira  ardiak,  maiatza  inguruan.  Ardi gehienak 

antzututa igotzen badituzte ere, beti egoten dira batzuk jezteko. Ez da horrela 

Arabako kasuan. Gehienetan uztailetik aurrera eramaten dituzte ardiak mendira. 

Gainera, mendiko egonaldia gehien luzatzen duten  artzainek,  Altzanian  ardiak 

dituzten arabarrak dira, abenduraino iritsiz. Hau ez da posible Urbia edo Oltzako 

kasuan elur arriskua izan daitekeelako.

Orokorrean esan daiteke artzaina menditarra dela, horrela sentitzen duelako bere 

burua eta halabeharrez jaisten dela herrira, artaldeak ezingo lukeelako mendian 

neguko bizia burutu. Baina Partzuergoko artzain gehienek ez dute ulertzen euren 

burua  mendira  joan  gabe  eta  hango  udako  bizimodua  egin  gabe,  gehienetan 

familia inplikatuz. 

5.1.3. 5.1.3. ArtzainArtzainen arteko sare familiarraen arteko sare familiarra

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  artzain multzoa  ezagutuz  gero,  euren 

artean erlazio familiarra dagoela argi ikusten da. Erlazioak eta desberdintasunak 

ulertu nahian, Urbiako eta Oltzako artzainen arteko zuhaitz genealogikoa burutu 

da  (II.  eranskina),  hau  izango  delarik  artzainen  arteko  gizarte  estrukturaren 

argitzailea.  Zuhaitz  genealogiko  honen  irakurketa  eginez,  unitatea  ulertzeko 

baliagarriak diren estruktura sozialaren betebeharrak, aldaketak, aukerak, erlazio 

norabideak beha daitezke.
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Zuhaitz  genealogiko  honetan,  erreferentziatzat  gaur  egun  Urbian,  Lanbitan 

zehazki,  dagoen  artzain familia  hartuko  da,  Fermin  Arrieta  eta  Lorentxa 

Etxezarreta336.  Eurak  dira  momentu  honetan  Urbian  jaiotzetik  udak  pasatzen 

dituzten senar-emazte edade handieneko estruktura familiarra osatzen dutenak. 

Fermin eta Lorentxa izango dira eskema honetako ardatzak eta euren belaunaldia 

izango da “0” generazioa kontsideratua.

Artzain portaera  barruko  indar  ekintza  gisa  interpreta  daiteke,  prozesu 

familiarraren  sozializazio  arauak  horrela  eman  direlako.  Jarraipena  gogoak 

bultzatuta  etorri  bada  ere,  hainbat  artzainek  duten  artzain kontzeptuarekin, 

artzain jaio,  artzain bizi, ezin da pentsatu ere besterik egiteak zentzurik zuenik 

ez dutelako askoz ere gehiago ezagutu edo ezagutu nahi izan.

Arrazoi  asko  argudia  daitezke  hau  justifikatu  ahal  izateko,  baina,  orokorrean, 

gehien aipatzen dena da  artzain familiatik etortzen zirenek izan ezik  inork ez 

zuela,  artzaintzan jarraitu nahi. Beraz, ia-ia derrigorrezkoa zen artzain familiak 

osatzea  artzaintzan  jarraitu  ahal  izateko.  Gizartearen  arau  erregulatzailea 

zirudien artzain bakoitzak artzain talde barruan ezkontza burutzeak. 

Urbiako  eta  Oltzako  gizarte-sarea  grafikoki  egiterakoan,  lehenengo  ondorioa 

dagoen lotura familiar nabarmena da. Momentu honetan han okupatuta dauden 

hamahiru txabolatatik, hamarrek familiarteko erlazioa dute. Hauetatik gehienek, 

txabola,  artaldea eta orokorrean  artzain sena, aurreko belaunaldikoen urratsak 

jarraituz lortu dituzte, nahia eta obligazioaren tartean mugituz.

Gaur egungo  txabola okupatuaren arbasoak, hiru enbor desberdinetik abiatzen 

dira Etxezarretarrak, Goiburutarrak eta Oiarbidetarrak. 

Analisia egiterakoan, unitateen sailkapena egina dagoenez, mantendu izan diren 

erlazioak eta hauen etekinak izan dira kontutan. Horrela esan dezakegu hainbat 

ezkontide Urbian bertan sortutako erlazio baten ondorioa izan direla, biak herri 

336 Hauek Domingo Arrieta semearekin batera egoten dira Lanbitan baina azken hau belaunaldi “-1”ekoa denez 
ez da abiapuntutzat hartuko.
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berekoak  izan  arren,  baina  artzaintza izan  da  lokarria,  artzainek  artzainekin 

lotura mantenduz. Hau da, adibidez, ardatz kontsideratu den familiaren kasua:

“Lubaetako gain hartantxe ezautu ginen zenbait aldiz akordatzen naizean.” 

(Lorentxa Etxezarreta).

Baina generazio “0” honetan  mendian eman zen  kasu bakarraren erlazioa  hau 

izan zen. Kasualitatea bada ere, Etxezarreta sendiaren alaba zaharrenaren kasua 

da.  Aurreko belaunaldian,  “+1”,  sortu ziren familia  handienak  artzain erlazioa 

baten ondorioa izan ziren. Hauek dira Oiarbide-Larrea, Etxezarreta-Oiarbide, eta 

Etxezarreta-Goiburu  kasuak.  Baita  aurrekoan  ere,  “+2”an,  Oiarbide-Olabide, 

Oiarbide-Ormazabal, Etxezarreta Muñoa eta Goiburu-Goiburu kasuak.

XIX.  mende  bukaeratik  XX.  mende  erdialde  arte  esan  daiteke  sistema 

endogamiko bat aurkitzen dela, taldearen homogeneizazioa mantenduz. Honen 

bidez esplika daiteke familiaren, eta zehazki lehengusuen arteko elkarkidetzak. 

Horrela,  hiruzpalau  belaunaldi,  beraren  berdinak  mantendu  izan  dira 

besteengandik desberdinduz, bakarrik bakoitzak  artzain izaera berezia zuelako. 

Gainera, zuhaitz genealogikoa begiratzerakoan erlazio itxiak zirela argia da, hau 

borobilduz erabat itxia geratzen da, askotan familia artekoek bi aldetatik senar- 

emazteen aldetik lotura dutelako.

Horrez gain,  ez  zegoen ondo ikusita  kaleko pertsona bat,  “kaleumea”,  artzain 

unibertso  txikira  sartzea.  Gizartean  atzera  pausoa  kontsideratu  zen  artzain 

joatea.  Kategoria  desberdinak  markatzen  zituen  baserriak  edo  kaleak  eta 

kategoria baxuagoa kontsideratzen zen artzainena. 

Baina  artzainen artean,  Urbia eta  Oltzan bereziki, ziurta daiteke familia hedatu 

baten  aurrean  gaudela,  familia  nuklear  konplexua,  odolkidea,  era  berean 

ahaideria, etxe bateko taldea baina zabalagoa, belaunaldi desberdinetakoa baina 

gai zehatz batek lotzen duena: artzaintza.
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Sendi  hedatu  honetan  osatzen  den  sarea  erabat  itxia  zen.  Honen  eragin 

zehatzena  da  haurren  heldutasunak  ez  zuela  derrigorrez  independentzia 

suposatzen, baizik eta, bakoitzaren identitatea mantentzen bazen ere, aurrekoen 

jarraipenak ziurtatua zegoen familia arteko enpresa txikia, bermatzen zuen.

Esku  artean  daukagun  zuhaitz  genealogia  behatuz,  hau  argia  da.  Gaur  egun 

artzaintzan mantentzen diren familia nagusiak, belaunaldiz belaunaldi jasotako 

herentzia baten ondorioa dira. Hau da, “0” belaunaldian artzaintza mantendu da 

“+1”  eta  “+2”  belaunaldietan  gurasoak  artzaintzatik  zetozenean;  eta  ez  du 

jarraipenik izan bi gurasoetako bat kaletarra edo artzaina ez zenean.

Artzain familia,  denbora eta espazioan bilakaera  jasan duen  instituzio  kultural 

gisa ere ikus daiteke.  Garapenean gizakia protagonista eta prozesuaren agente 

eragilea izan da.  Artzaintzan familiaren bilakaerak historia natural bat izan du. 

XIX.  mende bukaeran eta XX.  mende hasieran,  estruktura iraunkor batzuetan 

zutabeak  zituen  familiak,  mugigaitza  eta  egonkorra  zela  zirudien.  Baino  hau 

aldaketa prozesua esplikatu ezin duen determinismo baten ondorioa besterik ez 

da, artzaina aldaketaren agente eragilea kontsideratu arte.

Hauek guztiak oinarritzat hartuta, familia nuklearra zenak familia hedatuari utzi 

diola lekua kontsidera daiteke, sare familiarra sare soziala bihurtu da. 

Lan  honetan  izen  errepikapenak  eta  dauden  euskarri  familiarrak  ardatz  dira 

erlazio familiarren arteko loturak ikusi ahal izateko, aktoreen,  artzainen artean 

artikulazio pribilegiatuak eraiki direlarik. Hau dela-eta, tratatzen zen kategorien 

paradigma  kuestionatu  egin  da,  motibazioa,  esperientziak,  baloreak  eta 

testuinguruan  duituzten  erlazio  aldakorrei  gaur  egungo  transformazioko 

paradigmaren dinamika erreal bati paso emanez.

Orain  arteko  etnografiak,  gizarte  tradizionalaren  aitzakiaz,  artzaintzan  etxea, 

familia edo ahaidetasuna galtzear dauden antzinako antolakuntza estatikoaren 

barruan  aurkezten  zituen.  Zenaren  arrastoak  mantendu  nahian,  hondarreko 
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ekintza gisa tratatzen ari zen, edukia hutsik utziz. Antropologiaren ikuspuntutik 

hau erabat aldatu da. Familia edo ahaideak behatzea ez da fosilizazio prozesuan 

dagoen  ekintza  baizik  eta  sare  sozialaren  funtzionamenduaren  oinarri, 

bultzatzaile eta barne logika ulertzeko prozesuaren eragile, lehengo gizartea gaur 

egun ikustearen ondorioa.

Zentzu honetan, esku artean dugun artzain familia adibidea izan daiteke. Erlazio 

familiarrak funtsezkoak dira. Era berean, globalak ez direlako bakarkakoak baizik, 

produkzioaren,  lanaren,  bizitza  sozialaren erakusle  moduan,  artzain unibertso 

txikiko  antolakuntzaren  irudia  islatzen  da  bertan.  Hau  da,  artzain gizarteak 

prozesu historikoa artikulatu egiten du, errekurtso eta jakinduriaren transmisioa 

eginez.

66. Irudia. Etxezarreta-Oiarbide eta Etxeberria-Arrizabalaga sendikoek 
Oltzako saroian 1955 urte inguruan

Horregatik garrantzitsua da entitate honen antolakuntza soziala kontsideratzea. 

Aurreko erlazio sozialak, jaiotzez edo ofizioz lortutako lokarriak izanez, bakarka 

lotzen  ziren  erlazio  interpertsonal  hutsak  baino  gehiago  ziren,  elkartrukean 
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eginbeharrak eta eskubideak zituztenak. Lotura hauek estrukturanteak direnez, 

artzain gizonezkoen  eta  emakumezkoen  arteko  talde  eta  sareak  sustatzeko 

baliogarriak  dira.  Euren  bidez,  taldeko  solidaritate  edo  erlazio  iskanbilatsuak 

agerian  geratzen  dira,  komunean  egin  beharreko  hainbat  lan  eta  lankidetza 

finkatuz.

Erlazio guztiek ez zuten eta ez dute zentzu berdina, ezta ahalmen loturatzaile 

berdina  ere.  Gertuko  ahaidetasunak,  familiak  bereziki,  komuneko  bizitzaren 

lehenengo gizarte artikulazioaren antolatzailea zenez,  ararte gabeko lotura du. 

Saroiak,  bertako  kideen  identifikatzailea  denak,  zentzu  osoa  du:  lan  unitatea, 

produkzio eragilea, identitatearen erakuslea; gainera buru antolatzaile bat du.

Portaerazko jarraibide hauetan,  artzainek dituzten jokabideek eta igurikimenek 

kolektibitatearen  funtzionamendua  zuzentzen  dute.  Hauek  ez  dira  balore 

abstraktuak edo taldez kanpokoak, baizik eta norberaren eta taldearen morala 

arautzen dute, ohituretan eta eskarmentuan oinarrituak dira. 

Autoritatea bakoitzak bere  saroian du eta  batzuetan besteen idealak mugitzea 

lortzen badu  ere, norbera ekintza eta aldaketen eragile edo agente aktiboa da. 

Hau,  historiariz  begira,  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  ezaugarrietako 

nagusiena da, artzainak izan direlako, batez ere, azken mendean zehar, aldaketen 

sustatzaileak,  eurak  kontziente  izan  ez  badira  ere.  Errealitatearen  ikuspuntua 

errebindikatuz,  aktore  bihurtu  dira  eta  mugimendu  horretatik  dauden 

legitimitate politikoak kontutan izanez eta prozesu berriak onartzeko prestatuta 

egonez, gaur  egungo  artzaintzaren  ikuspuntu  profesionala  garatzera  iritsi 

daiteke.  Azken  finean,  historia  osoa  bakarkako  historien  multzo 

intererlazionatua besterik ez da. 

Artzaintzan,  eta  berarekin  sistema  baten  barruan  dauden  artzainengan, 

estruktura  txikienaren  aldaketak,  historia  txiki  bakoitzean  egon  diren  gora-

beherek,  beste  guztiengan  egiten  dute  errainu,  mugimenduak sortuz.  Horrela 
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aldaketa prozesuak  testuinguru batean  ulergarriak dira: “ekintza arrazional”ak 

eta “habitus”ak bat  egiten du,  norberaren erabakiak eta  sistema normatiboak 

uztartuz.  Pertsonen  arteko  sareak,  instituzio  politiko  eta  sozialak,  errealitate 

ekonomiko materialak eta bakoitzaren ikuspuntuak, esperientzia,  kontzientzia, 

ideologia,  ekintzak definitzen ditu. Hauek taldearen dinamikaren oinarrian jar 

daitezke,  batzuetan  elkar  topo  eginez,  besteetan  ia  elkartzeke,  baino  sarri 

konflikto eragile eta berarekin prozesu berrien sortzaile. 

XX.  mendeko  hasieran  erlazioak  normatiboak  ziren,  ez  ziren  lotura  hutsala, 

portaera arauen finkatzaileak baizik. Ez zegoen beste aukerarik. Horrela,  beste 

ezer  kontzeptualizatu  nahi  izan  ezean, artzain-artzainekiko  ezkontzak 

esplikatzen dira. Baina hau antolakuntzaren birtualitate bat besterik ez da, batez 

ere, mendiko  saroietan  auzolankidetza  burutzeko,  familiartean  sortzen  ziren 

harremanak beharrezko artzain erlazio modu bat besterik ez zirelako.

Erlazioak  orokorrean  berdinen  artean  egoten  zirela  esan  daiteke,  sexuaren 

desberdintasunik  egin  gabe,  baina  kontuan  izanez  artzaina,  orain  arte, 

gizonezkoaren figuraren bidez irudikatu dela. Hala ere, hainbat dokumentutan 

azaltzen  dira  emakumearen  izenak,  bai  artaldeen  jabe337 zirelako  bai  eurek 

gizonezkoa zitatu arren, hainbat zedula izenpetzen zituztelako. 

337 Brigida Arrieta edo Tomasa Berasategiren kasuak 1951ko urtean
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Beraz,  gizonezkoek  eta  emakumezkoek  lan  eta  praktika  sozial  desberdinak 

mantendu arren, erlazioetan ez zen nabarmentzen mendekotasunik, baizik eta 

bai lan arloan baita ere elkarren erlazioetan, ardura eta betebehar diferenteak.

Berdintasun ezberdin  hau,  batez  ere  emakumea mendira  familiarekin  igotzen 

hasi zenetik ziurta daitekeen prozesua da. Aurreko paperean emakumea ez zen 

artzaintzarekin  erlazionatzen  baizik  eta  artzaina  mendian  zegoen  bitartean, 

familia  aurrera  ateratzea  zen  emakumeak  zuen  helburu  bakarra,  etxeko  lana 

eginbehar nagusia, artzaintza kontuan izan gabe.

Artaldeak handitzen joan ziren eran338, lotura sozial estrukturanteak portaerazko 

jarraibide  desberdinak  ekarri  zituen  berarekin.  Behar  berriek,  ezinbestekoak 

ziren  interes  eta  errekurtso  berriak  ekarri  zituzten  berdintasunezko  egoera 

mantenduz, baina barne arau isilak finkatuz.

Lehengo eta gaurko emakumeen papera eta erlazioakLehengo eta gaurko emakumeen papera eta erlazioak

Errealitatearen errepresentazioak ohizko bizitzan eta portaeran garaian garaiko 

eredu  kulturaletan  oinarrituta  estrukturatzen  dira.  Artzain gizonezkoek  eta 

emakumezkoek dituzten loturak eta burutzen dituzten ekintzak aztertuz gero, 

esan  daiteke  XX.  mende  hasieratik  aurrera  artzain-gizonaren  irudi  bakarrak, 

artzaina  goiko  mendira  familiarekin  mugitzen,  lekualdatzen  hasi  zenetik, 

desagertzeko  bidea  hartu  zuela.  Ordura  arte  emakumearen  presentzia 

artzaintzan  iluna  zen.  Herrietan  egoten  bazen  ere,  goiko  mendietara  artzain 

gizonezkoa bakarrik joaten zen. 

Familia  igotzearekin  batera  has  daiteke  oroimenean  dagoen  emakume 

artzainaren papera definitzen.  Emakumeak,  orokorrean,  ardiaren zainketan ez 

zuela erantzukizun nagusirik dirudi,  hau tradizionalki  gizonezkoen eginkizuna 

zen. Hau urte horietako gizartearen isla zen: gizonezkoa ageriko lana, publikoa 

338 Lehen ikusi den bezala, askotan egoera hau XIX. mende bukaeran burdinolen desagertzearekin sortutako 
fenomenoa da.
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eta emakumezkoa barruko lana, lan isila,  ikusten ez dena, askoz ere balorazio 

txikiagoa zuena339, baina, hala ere, mendekoa ez zena baizik eta kolaboratzailea. 

Ikustea  besterik  ez  dago  gaur  egun  artzaintzan  era  sutsuan  jarraitzen  duten 

profesionalek, ama  artzaina, mendian hezitakoa izan dutela. Mendira joaten ez 

ziren emakume artzainen seme-alabek edo noizbehinka joaten zirenenek, ez dute 

artzaintzan jarraitu. Beraz, emakumearen papera garrantzitsua eta ordezkaezina 

izan da eta horri buruz makina bat adibide ikus daiteke, zuhaitz genealogikoa 

begiratuz gero. 

Oroimenean  emakume  artzainaren  papera  ez  zen  gizartean  zegoenaren 

desberdina.  Emakumea  ez  zen  artzaina,  emakumea  artzainarekin  egoten  zen, 

artzainari  laguntzen  zion,  familiaren  heziketaz  arduratzen  zen,  zainketak  ere 

bere  eginkizun  ziren.  Baina  azken  mende  honetan  eta  batez  ere  azken  bi 

hamarkadetan,  emakumea  artzaintzan,  gizartean  bezalaxe,  independentzia 

lortzen hasi da. 

Lanaren banaketari dagokionez, azken hiru-lau hamarkadetan aldaketa nabaria 

egon  dela  argia  da.  Hau  aztertu,  interpretatu  eta  esplikatu  ahal  izateko, 

errealitate desberdinak bizi izan dituzten pertsonen iritziak kontuan izan dira. 

Euren  pertzepzioak  generoari  buruz  eraikitako  berezitasunak  eta  identitateak 

definitzeko  interesgarria  dirudi.  Horrela  bideratuko  dira  emakumearen  lanak, 

rola, egiten dituzten balorazioak eta loturak nabarmenduz. Emakume  artzainak 

testuinguru  sozio-kultural  zehatz  batean  gizonen  artean  okupatzen  duten 

posizioa  erakusteak  interesgarria  dirudi  errealitatearen  errepresentazioa, 

pertzepzioa eta eraikuntza sozialaren errainu delako.

Hau  da,  generoa  eraikuntza  kultural,  sinboliko  edo  soziala  kontsideratu  da. 

Esandakoa  emakumeak  egiten  dituzten  lanetan  eta  hauen  interpretazioa 

kulturaletan oinarritu da. Horrela informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa lortu 

339Segurako Artxibategia A. Sekzioa, 3.Negoziatua. 2.liburua. 2. Espedientean oso adierazgarria eta sinbolikoa da 
1872ko uztailaren 22an  Zegamako, Segurako, Zeraingo, Idiazabalgo eta Mutiloako 400 gizonezkoen izen baino 
gehiago azaltzen direla Partzuergoko juntari Altzaniako lurrak eta urak ez zatitzeko eskaera luzatuz. 
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da. Kuantitatiboa momentu honetan  artzaintzan bizi  izan diren edo bizi  diren 

emakume  askoren  informazioa  biltzea  beharrezkoa  izan  delako.  Kualitatiboa 

errealitatearen ikuspuntua eurak emic posizio batetik eman duelako. 

Emakume  artzaina  gizonezko  artzainarekin  eta  familiarekin  batera  mendira 

igotzen  bazen  ere,  bera  zen  familiaren  ardura  zuena.  Gehiago  esan  daiteke, 

batzuetan  haurrak  bertan  jaio  izan  dira  eta  heriotzak  ere  gertatu  izan  dira, 

bizitzaren ziklo honetan emakumea protagonista nagusia delarik.  Adibide gisa 

esan dezakegu, Dominika Arrizabalagaren seme zaharrena Oltzeko txabolan jaio 

zela eta bere senarra ere bertan hil zela, emakumearen zainketak jaso ondoren. 

Baina,  artzainaren  irudia  gizonezkoarena  bazen  ere,  emakumeak  artzain 

funtzioak  betetzen zituen gizon artzaina ezinen zegoenean. 

Hau  adibide  bat  bakarrik  izanez,  horrelako  ekintzak  eta  orokorrean 

emakumearen papera bi posizio desberdinetan kokatzen da: alde batetik “ekitea”, 

ohizko errepresentazioa; bestalde “izateko obligazioa” errepresentazio orokorra. 

“Ekite”  hutsak  zerikusia  du  egunerokotasunarekin,  generoaren  araberako 

lanaren  zatiketarekin,  gizarte  antolatu  bateko  funtzio  ugaltzailearekin, 

euskarriarekin,  eguneroko  balorazioarekin  lotzen  da.  Prozesu  honen  barruan 

emakumeak  historian  zehar  bete  duen  familiaren  zaintzailearen  papera 

azpimarratu  behar  da.  Hau  da,  errealitatearen  errepresentazio  nagusia 

ekintzarekin egon da erlazionatuta eta zaintzaile rolarekin bereziki.  Rola bete 

ahal  izateko,  familiak  zituen  oinarrizko  beharren  asetzean  parte  hartzen  du 

emakumeak,  tradizionalki  emakumearen lanak betez.  Hala  nola  ura  garraiatu, 

jakiak eta otorduak prestatu,  garbiketak egin eta ekite eta izatearen lana izan 

daitekeen informazioaren  eta  jakinduriaren transmisioa  burutu,  azken  finean, 

familiako  baloreei  eta  sinesmenei  jarraipen  bat  emanez.  Horrela  uler  daiteke 

artzainek bizibidea eta ohiturak gaztetatik ikasiak eta itsatsiak izatea eta amak 

zeresan handia izatea transmisio honetan. 
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Baina  sinesmen  eta  baloreekin  erlazionatutako  beharrez  gain,  behar 

fisiologikoak,  derrigorrez  ase  behar  zirenak,  emakumearen  ekitearen  parte 

garrantzitsua ziren. Horrela,  txabolan bizi ahal izateko derrigorrezkoa zen ura 

garraiatzea,  han  ez  baitzegoen  ur  korronterik,  ezta  argirik  ere,  eta  uraren 

garraioa  emakumearen  paper  nagusietako  bat  kontsideratzen  zen.  Emakumea 

zegoen txaboletan, bera izaten zen goizero-goizero ur bila iturri edo istingetara 

joaten  zena,  familiaren mantenua  eta  gazta egiteko  behar  zena  ziurtatu  ahal 

izateko,  kontutan izanez,  gainera,  zertarako erabili  behar  zen ur  hori  eta  era 

enpirikoan iturri edo istinga bakoitzaren propietateak ezagutuz:

“Astonzulo iturrie edateko. Baino gaztaia etteko ta bestetik340 ekarri behar izaten 

tzan.  Astonzuloko  urekin  indiabak  etzien  ondo  egosten” (Dominika 

Arrizabalaga).

“Juten ginen han Laskolatzan han zeon potzu zulo bat, baino udan gastau etten  

tzan. Ni gertauta nau jun udeta ta nere aurretik jun besta bat ta poliki hartu  

behar izaten tzan bestela zoruko lurre ta zikintzen tzan.  Ta beak hartu zonen 

dana nahastu ta zikin zikin einda utzi, hori gertauta nau ni. Hartu non penea,  

horrekin etzon bate probetxuik eta” (Kontxesi Goiburu). 

“Belar iturri. Etxabolatik 20 bat minutu bai oinez juteko e. Lehenau marmittatan 

ekartze  emen tzuen,  ta  nik ez  non ezautu marmittatan ekartzekoa” (Serafina 

Larrea).

Lehen udik e ez ez genduken ude re depositotio, itturitio eskutan ekartzen gendun (

Lorentxa Etxezarreta).

Gizonezko baten  hitzek  ere  emakumearen  bizia  eta  erantzukizuna  argi  uzten 

dute:

“Iturria zeon  (Laskolatzan) nere etxabolatik 100 metrota eo hantxe itturri bat.  

Baino  handik  eaman behar  izate  gendun 4  artzaiek  eta  ibiltzen  ginen justun,  
340 Dominikak  ez  du  iturriaren  izenik  ematen  baina,  Oltzeko  parajean,  mapetan  ikusi  ditugu  deskribatuta 

Pagomakor  iturria  edo  Belar  iturria.  Azken  honetara  arropa  garbitzera  joaten  zela  Dominika  esan  digu. 
Serafina Larreak ere honen berri ematen du. 
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Laskolatzako itturrie bat dau ta juten ginen Joxe Martin, Kontxita ta Maritxu ta  

lau  artzai  juten  ginen  itturrri  harta341.  Ta  lehenengo  juten  ginenak  ure  

harrapatzen  gendun  bigarrenak  justun  hirugarrenak  batez  ta  laugarrenak  

gutxigo.  Ni  re  makina  bat  aldiz  jun  nitzen  goizen  eune  ilun  ilun  tzeola  ude  

hartzeatik,  bestela kilometro  baten jun behar izaten gendun.  Lehenengo juten  

tzanak ude izaten tzien da hak bete ta biaje. Aldiko piskat ematen tzon da bete  

harte itxoin ein behar holako potzu zabal bat zan eta bajatzen tzanen denbora  

behar  izaten  tzon  betetzen  ta  lehenengok  suertea,  bigarrenak  e  bastante,  

hirugarrenak batez. Baino askotan aurretik juten tzitan mutil  horin ama, hure  

hure bizkorra zan hari harrapatzen baziozun ude seguro. Behin hori juten bazan 

ino!  ontzik  e  haundik  eamaten  zien  da”  (Inazio  Zabalo  ari  da  Kontxesi 

Goibururi buruz).

Baina  txaboletako  beharrak  asebetetzeaz  gain  emakumearen  beste  eginkizun 

garrantzitsuetako bat arropak garbitzea izaten zen342. Batzuetan lan hau artzain 

batzuen oroimenean bakarrik badago ere, beste batzuetan lan honetan jarduten 

zuten emakumeen adierazpenak ere zuzenean entzun eta jaso ditugu:

“Arropak garbitzea erreka eta eunen bi aldiz jun behar askotan  Urbin. Erropak 

jabonduta  eamaten  nittun  e!  ude  nolabait  ekarrita.  Jabonduta  eaman  ezkeo  

aklaratzea errezago ettezu ta erropak hobetoo garbitzen ditzetzu gainea”. 

(Kontxesi Goiburu).

“Ta San Bartolometan  juten  ba ginen  e  jun  ta  atzea  goizen  listo  lanak ettea.  

Erropak garbitzea  Aldaitturria hurrengo goizen handi etorrita. Gure bizimodue 

hala izan da. Erropak garbitzea erreka jun behar tzan. Han erropak garbitzen ia  

buruz behera ibili behar tzan ta” (Lorentxa Etxezarreta).

341 Aipatutako bi emakumeak Kontxesi Goiburu eta Maritxu Etxezarreta dira.

342 Hau  herritan  ere  emakumearen  lana  zela  adierazita  dago.  Honek  adibide  bikainak  herri  gehienetan 
mantentzen dien alberkak edo lixiba jotzeko harriak. Emakumeen bildu leku bezala definituta daude eta 
eurentzat leku publiko-pribatu bakarrenetakoak.
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“Belaritturritik erropak garbittu ta danak han. Erropak garbitzea berta erreka  

juten ginen”. (Dominika Arrizabalaga).

“Gure  attek,  uain  lokaztuta  dagoen  gune  hortan,  aska txiki  bat  bezala  einda 

eukitzen  tzon  eta  txapa  bat  amak  garbitzeko  erropak.  Hola  borobil,  borobile,  

txanpinoi bat bezela jaboia azpin eukitzen tzon” (Belen eta Maite Asurmendi. 

Julio Asurmendiren alabak).

Lana  gogorra  bazen ere,  Urbian  esan digute  eurek suertea  zutela  alberka  eta 

harria  bazutelako  han  fonda  parean,  eta  hauek  ia  aurrerapauso  bezala  uler 

daitezke aurrekoekin konparatuz. Aurrekoen adibidea Pablo Berasategik ematen 

du, esaten duenean bere ama Allarteko  istingara joaten zela arropa garbitzera.  

Istinga honetan Pablok oraindik gogoan du zein zen arropa garbiketa  egiteko 

erabiltzen ziren zuloa eta harria.

Dirudienez,  arroparen  garbiketa  emakumeen  lana  bakarrik  zen.  Gizonezkoek 

emakumerik gabe mendian zeudenean beste era batera ebazten zuen arazoa.  

Kandido Aizpeoleak dio

“Urbin gure bizimodue han tzeon baino etxea astero behintzen, erropak garbitzea  

ta. 2 ordu t’erdin” (Kandido Aizpeolea).

Arropaz gain, ontziak, marmitak ere bertan garbitzen ziren eta horrez gain ondo 

lehortu  beharreko  tresnak  zirela  esaten  dute,  herdoila  galarazteko.  Serafina 

Larreak esaten du lehortu ondoren olio garbi-garbiaz igurzten zituztela letoizko 

tresnak  eta  urte  batetik  bestera  gordetzeko  papera  sartzen  zutela.  Gero,  ibili 

aurretik, berriz garbi-garbi utzi behar zirela berriro. 
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67. Irudiak. Emakumearen paper desberdinak XX. mendeko erdialdean
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68. Irudia. Emakumearen paper desberdinak artzaintzan
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Jakiak  antolatzea  eta  otorduak  prestatzea  ere  emakumearen  esku  zeuden 

nagusiki.  Oinarria  bertako  baratzeko  produktuak343 eta  haragiak,  ardikia, 

txerrikia, untxiak, oiloak, oilaskoak, arrautzak.... Hona hemen otorduei buruzko 

aipamenak eta kontserbatzeko erabiltzen zuten teknika:

“Jateko  goien patatea,  arraultzak,  babarrunak,  txorixo  apur  bat  ta  urdaie   ta  

zezinea azakin egosita. Behin akordatzen naiz behorra hil tzuela hankea hausita  

zeukelako,  gero  kueban  sartu  zan  haragie344.  Kueba  zulon  sartuta  fresko  

mantentzeko”. (Dominika Arrizabalaga – Seme Joxe ta alaba Pili)

Ardikia ere batzuetan jaten omen zen baina hau ez zen eguneroko praktika

“Lehen bakizu etzeon  uain bezela aukeraik eta etxeko jana familie handie zeon  

lekun ta.  Ardin bat hilezkeo mondeju zopea ein da hola bere afana,  neretzako  

behintzet. Nik beti ezautu det hori etxen.  Ardie bera, hezur asko dauke ta bela  

gastatzen da.  15  eunen  ardie  jaten gendun.  Gure345 atte  zanak mondeju  zopak  

jatea bere launek eta ekartzen zittun. Nik beti ezautu det mondeju zopak eta afan 

haundikin” (Karmen Oiarbide eta Kandido Aizpeolea)

Bizibidea errazagoa egiteko, txerria ia-ia derrigorrezkoa zen, mendian.  Txabola 

gehienetan  hazten  zen  bakarren  bat,  gehiago  ez  baziren.  Ardien  zainketa 

gizonezkoena  bazen  ere,  emakumezkoak  ziren  saroietan  zeuden  animalien 

zainketak egiten zituztenak. Hauek gehienetan txerriak eta oiloak izaten ziren 

eta  eguneroko mantenuarekin zerikusia zuten.

Ardiek eta hauen esnekiek ematen zituzten onurak, ez bakarrik txerriak hazteko 

baizik  zituzten  errekurtso  apurrak  era  egokian  erabiltzea  emakumearen  esku 

geratzen  zen.  Karmen  Oiarbidek  dio  gazura  gauza  askotarako erabiltzen  zela. 

Berak mantekila egiten zuela. Oso era egokian esplikatzen du mantekila egiteko 

teknika:

“Gauen gazure hozten tzan, han garbi garbi uzten gendun, gaztaiak atera ta gero 

343 Gehienetan emakumeak zaindutako baratzeak.
344 Pili Dominikaren alabak dio 40 urtetik gorako kontuak direla., berak 7 bat urte izango zituela.
345 Hau Kandido Aizpeoleak esaten du.
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hari  eiten  tzaio  gaine  eta  hura  kazo  batekin  eo  biltzen  non  ta  botatzen  non  

marmittata  ta tapekin ondo itxita.  Eta ipini  barrun ta  pultson ateratzen tzan 

mantekilla.  Hura astinduz nekosoa izaten tzan,  ta  gero ur garbi  piska batekin  

pasau ta hura seituti oso mantekilla ona gelditzen tzan, patata prejitzeko, tortillea  

eiteko  lapikoi  botatzeko.  Gaur  hura!  hemen  dendan  eoten  dan  mantekillak  

bezelaxe  irtetzen tzon,  igual  igual.  Ta  atera  plater  batea  ta...  Hemen baserrin  

ahizpa ta atte-amak eta hak e deseatzen eoten tzien nik mantekilla ekartzeko,  

azukre piskatekin ta garai hartan kategorikoa eoten tzan! Lapikoa gozatzeko re  

oso ona, patatak e tipula batxuri piskat botata ta harekin kategorikoa”.

Partzuergoan otorduak erlazio sozialak egiteko baliogarriak izan direlako adibide 

asko  aurki  daitezke  eta  kasu  hauetan  emakume,  otordua  prestatzeko 

erantzukizuna  zuten  ez  bakarrik  etxekoentzat  baizik  eta  kanpoko  lagunak 

etortzen zirenean. Euren eginbeharra era askotakoa zela adierazten dute:

“Arreba zeuken horrek Arbelarren346.  Arbelargo horrek jana ematen tzon, ta gero 

aitzeneako emakume horrek asmau zon,  edozeinek kanpotik,  eramandako jana 

prantatzen zola. Hura ein tzeiken etxabolan zuk eamaten dezu jana etxabola ta 

nik prantau daiket jana zutzako. Urbin tzan kafeik onena harek ette emen tzon. 

(Dominika Arrizabalaga).

Lagunarteko otorduak ere ez ziren nonahi egiten eta gizonezkoen erlazio sozialak 

sustatzeko emakumeak behar ziren eta adibide gisa, “Maritxu Taberna” esaten 

zena, 1960 inguruan egindako txabola da. Gaur egun inork erabiltzen ez badu ere, 

askoren oroimenean bizi  bizirik dirau.  Eugenio Mujika,  Idiazabalgoa, anaiarekin 

ondoko txabolan egoten zen eta Maritxu Etxezarretarekin, Pedro Etxezarretaren eta 

Hilari Muñoaren alabarekin ezkondu eta hemen segitu zuten elkarrekin,  Eugenio 

Mujikak egindako  txabolan.  Jan  edanak  ematen  zituzten  eta  Maritxuren  izena 

hartu zuen laster  txabolak,  protagonismoa  artzainak galduz eta emakumearen 

346 Aurreko datuetik dator eta “arreba” esaten duenean Hilari Muñoaren berri ematen ari da, Jose Domingo 
Muñoaren arreba.
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ekite baten ondorioak izena emanez. Gaur egun ere, txabola zutik dago eta izen 

horrekin da ezaguna.

Juxtak eta Maria Etxezarretak,  Urbiako fondako erantzukizuna izan zuten.

Zegama aldeko  txaboletan emakumeak ez omen ziren egoten egunak pasatzen 

baino eurak ziren han ere gizonezkoen otorduen erantzukizuna zutenak. 

“Ama  ta  amona  hemen  izaten  tzien  ta  gu  goien  izaten  ginen  ta  koinata  eo  

bazkarie  beti  mendia.  Guardasola  hartu  ta  beti  mendia.  Bai  beti  izaten  tzan  

norbait bazkarie eamateko” (Bitoriano eta Gabino Mujika).

Beraz,  ikusten  den  eran  mendiko  artzaintza eta  gaur  egun  galduta  dagoen 

herritik gertukoa erabat desberdinak ziren. Baina batean eta bestean oinarrizko 

beharrak  bete  ahal  izateko,  emakumearen  papera  behar-beharrezkoa  eta 

ordezkaezina kontsideratzen zen.

Gaur egun ekite lanak ere neurri  handian emakumearen esku geratzen badira 

ere, paper hau, gizartean emakumearen papera aldatzen joan den eran, aldatzen 

joan  da  eta  noiznahi  ikusten  dira  artzain diren  gizonezkoak,  tradizionalki 

emakumearen  papera  dena  betetzen,  mahaiak  jarri,  zerbitzatu,  garbitu... 

Dagoeneko  ura  ez  da  arazo  txabola  gehienetan,  guztietan  ez  bada  ere,  ur 

korrontea dagoelako eta arropa garbitu ahal izateko garbigailuak daude Urbiako 

txabola gehienetan behintzat.

“Izateko  obligazioa”  eredu  kulturalekin  lotzen  da,  normatiboa  da,  balorazioa 

orokorrarekin  erlazionatua;  mendian  artzainarekin  zegoen  emakumea  ez  zen 

artzain kontsideratzen  baina  artzainaren  obligazio  eta  eginkizun  berberak 

zituen.  Beraz,  ohizko  ekitearekin  erlazionatutako  emakumezkoen  lanez  gain, 

inork errekonozitu gabe  artzain “izateko obligazioa” zuen emakumeak.  Artzain 

inork kontsideratzen ez bazuen ere, gizonezko artzainen funtzio berdinak sarri 

betetzen zituen.
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Emakumezko eta gizonezko artzainek elkarrekin egiten dituzten lanen artean bi 

azpimarra daitezke bereziki, bata ardiak jeztea, bestea gazta egitea.

Esana  da  lehen  arkumeak  lehen  orain  baino  beranduago  jaiotzen  zirela, 

urtarrilean, otsailean. Artzaina ardi bazkaren bila lehenago igotzen zen mendira. 

Esne  ardiak,  beraz,  gobernatu  beharrean  zeuden.  Honek  suposatzen  zuen  bai 

artzain gizonezkoek  bai  emakumezkoek bizitzeko  oinarrizkoak  ziren  bi 

zereginetan jardutea: ardiak jezten eta gazta egiten.

Bi  motako  gazta egiten  zen,  bata  freskoa347,  egunean  edo  jan  behar  zena  eta 

bestea sekoa.  Gazta freskoa egiteko ohitura batez ere Bizkaira joaten zirenean 

zuten gure  artzainek eta han egin eta saltzen zuten.  Anttoni Oiarbide,  Serafina 

Larrea,  Kontxesi  Goiburu,  Pablo  Berasategi  edo  oraindik  joaten  den  Lorentxa 

Etxezarretaren honi buruzko hainbat adierazpen azaldu dira aurreko kapituluan.

Emakume  artzain, “Izateko obligazioaren” kontzientzia emakumeak artzaintzan 

izen bat duenetik lortzen ari da. Elisabete Arrillaga artzainak argi uzten duenez, 

poliki-poliki  emakumea  gizonezko  artzainaren  parean  jartzen  ari  da  eta 

errebindikatu egiten du. Elisabete Arrillagak esan duenez behin baino gehiagotan 

artzaintzan adituak diren batzuekin, Fermin Leizaolarekin adibidez, eztabaida bat 

baino gehiago izan omen ditu  artzaina zein den identifikatzeko eta horrelako 

defentsa egiten omen du berak:

“Zure mentalidadea artzaina pertsona bat dela da eta artzaina familia bat da eta  

ez  da  bakarrik  laguntzera  joaten  eta  asteburua  pasatzera.  Ez,  ez  da  horrela,  

etxean  lana  egiten  dugu  artzainak  garelako  eta  mendian  ere  bai348.  Mendira  

igotzen geanen biok jeisten ditugu ardik eskuz, biok etten deu gaztaia biok ardik 

larratzen ditugu...”

347 Orain “queso de Burgos” ek duen itxurakoa dio Kontxesi Goiburuk.
348 Elisabete Arrillagak esaten digunez, berak Fermin Leizaolari esandako hitzak. Elisabete Arrillagaran hitzak 

gazteleraz izan ziren eta hemen itzuli egin dira. Hona hemen berak esandako jatorrizko hitzak: “Tu estás con 
la mentalidad de que el pastor es solo una persona y el pastor es una familia, y no va a acompañarle solo, y de fin de  
semana, pues no en casa trabajamos porque todos somos pastores y en el monte también”. Ondorengo esaldia euskaraz 
jarraitu zuen eta jatorrizko moduan idatzi da.
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“Izateko obligazio” hau, errekonozimendu falta hau, Eliren ustez gizonezko bat 

ondoan  dagoenean bakarrik  gertatzen  da.  Orduan  artzaina  gizonezkoa  da  eta 

ondoan dagoen emakumea artzainen emaztea kontsideratu da. 

Milagros Oiartzabalen kasua adierazgarria dela esan daiteke. Senarra 1998an hil 

zenean  hartu  zuen  artaldea  bere  kargu.  Ordura  arte,  Emiliano  artzainaren 

emaztea besterik ez zen,·euren bizibidea artaldetik ateratzen bazuen ere “artzain 

izateko  obligazioa”  zuen  baina  ez  zen  artzaina.  Gaur  egun  gizarteak  artzain 

moduan ikusten du, sarri Emilianoren alarguna kontsideratzen bada ere.

Emakumea  artzaina  izateko,  dirudienez,  ondoan  gizonezkorik  ez  izatea 

derrigorrezkoa  da.  Emakumeak  egindako  aukera  artzain izatea  bada,  orduan 

bakarrik, kontsideratzen du artzain inguruko gizarteak. 

Horrela kontatzen du  Eli Arrillagak, 25 urterekin alargun geratu zenean, lehen 

senarra ere artzaina zuen, eta artzain segitzeko erabakia hartu zuenean, hainbat 

elkarrizketa  egin  zizkiotela,  harrigarria  zelako  aukera  hau  egitea.  Dena  dela, 

artzain bakarrik  zegoenean  edo  gizonezko  artzainaren  ondoan  bizitzen  hasi 

zenean,  gizartearen  balorazioa  ez  da  berdina  izan.  Artzain izatetik  artzainen 

laguntzaile bat izatera pasatu zen, gizarteak horrela kontsideratuta.

“Ni alargundu nintzanen eta nere artaldekin nebilenen nintzan artzai bat gehio.  

Eta zan nobedade bat 25 urtekin, kalekoa izan da eta rebistatan da ibili nitzan 

erabat,  entrebistak egiten zizkiaten bueno...  Dunian e ein zidaten.  Inon ez non  

defenditu beharrik artzaia nintzala eta artaldea nuela, garbi zeon. Ordun nitzan  

artzai bat, etzeon gizonik nere ondon. Jarraitu non, benetan  ardik eta bizimodu 

hori gustatzen zitzaielako, hasieran ez hainbeste baino gero nahiko onartua izan  

nintzan, baino ya ezkondu nintzan eta desaparezitu egiten naiz”.

Adierazgarria  oso  Elik  kontatutakoa  eta  bizitakoa.  Gizarteko  hainbat  arlotan 

bezalaxe, artzaintzan, ustiategia emakumearen izenean ez badago, egiten dituen 

lanen errekonozimendurik ez du. Paperetan azaltzeak eguneroko eginbeharrak 
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aldatzen  ez  baditu  ere,  emakumearen  presentzia  aintzakotzat  hartzeko 

beharrezko urratsa delakoan dago Eli Arrillaga: 

“Nik burruka bat daukat, gai hortan. Titulartasuna? Ezin leike bien izenen egon,  

titulartasuna  eta  kotitulartasuna.  Nik  zenbait  eskaera  egiteko  kotitulartazio  

horrek balio dit, baino legalki aziendako ziurtagiri bat behar deu Mikelen izena  

behar  da.  Gaztak,  izena  du  Haizpea,  denominazion  parte  bat  betetzen  deu.  

Elaborador  eta  nik  jartzen  non  Elisabet  Arrillaga,  zeatik  ardura  gehiena  nik  

eamaten  det  Mikelek  launtzen  do,  baino  nik  responsabilidade  gehiena.  

Denominaziotik... no, que tienes que poner el del titular. Haizpea jarriko nola edo  

bien izenak eta azkenen hainbeste borroka ein non Haizpea jarri eta kitto. Baino  

ni erre etten naiz. Saiatzen naiz ahal dean toki guztitan nere izena sartzen, baino  

toki askotan “no el del titular”. Danok etten deu lana hemen hau da esplotazio  

familiar bat”.

Dena dela, salbuespenak ere ikus daitezke. Lorentxa Etxezarreta artzaina, Fermin 

Arrieta  artzainarekin  ezkondua,  gizartearen  aurrean  artzain modura 

kontsideratua  dago.  Honek  transmisio  familiarrarekin  zerikusia  duela  argi 

erakusten du, inoiz ez dituelako ardiak utzi eta familiaren tradizioa era sutsuan 

mantentzeko gai izan delako. Hala ere,  ardien transmisioan aitaren eta amaren 

ardiak bi mutil  artzainen artean banatu zituzten eta Lorentxa ezkondu ondoren 

senar Ferminen ardiekin hasi zen lanean.

Beraz, zertan lanean segi oraindik bada, baina era berean emakumearen papera 

kanpora  ateratzen  ari  dela  ere  nabarmen  uzten  dute  gaur  egungo  emakume 

artzainek. Ustiategi batzuk ere, orain dela urte batzuk ez bezala, emakumearen 

izenean jartzen ari  dira,  Mari  Paz Oiarbide eta  Mª Pilar Mujika  Zegaman edo  

Garbiñe Etxezarreta Zerainen.

Emakumearen  papera  artzaintzan  geroz  eta  garrantzitsuagoa  dela  erakutsi 

nahian, emakume artzainengana jo dugu eta hauek egindako adierazpenen berri 

emango dugu.
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Euskadiko Latxadun Elkarteko E.L.E. lehendakaria emakumea da, Amelia Jauregi, 

artzain gabiriarra. Amelia Jauregi hainbatetan azaltzen da emakumeren defentsa 

sutsua egiten eta horretarako lan egiten du buru belarri Emakume Baserritarren 

Elkartean.  Berari  eskatu  genion  esateko  zein  zen  berarentzat  emakume 

artzainaren  papera.  Berak,  beste  emakume  batzuek  bezalaxe,  emakumearen 

paper garrantzitsua erakutsi nahi izan zuen Emakume Baserritarren Elkartearen 

(EBEL) izenean.

Beraren  esanetan,  artzain familiak  ardien  hobebeharrez  igotzen  dira  urtero- 

urtero mendira, gehienetan gizonezkoaren eginkizun parekoak eginez, lanik ez 

dela  goiko  mendietan  faltako  jakinez.  Gehienentzat  hau  amona,  ama,  ahizpa 

zaharrenak  edo  izebak  erakutsitako  zer  edo  zer  dela  dio,  emakumeen 

transmisioa349 batez ere emakumeengandik egin delako, jakinez  ardiak marruka 

jarri  ahala,  funtzio  asko  bete  behar  zituztela  gizonezko  eta  emakumezkoek: 

ardiak bildu, jetzi, gazta egin...

Baina  horrez  gain,  emakumeak,  eltzeka  janaria  prestatu  eta  bertako  lan 

osagarriak  derrigorrezkoak  eta  garrantzitsuenetakoak  ditu.  Apurka-apurka,  

txaboletako  eltzetako  lanari,  beste  batzuk  gehitzen  joan  zaizkio  eta  horrela 

barruko lanak amaitzerakoan kanpokoak ere buru-belarri hartu ditu emakumeak, 

denetara iritsi nahian.

Amelia  Jauregik  dio  emakumeak  beti  gogor  lanean  jarraitu  duela,  aldaketa 

guztietara moldatuz, baina ez gizonezkoak baino gehiago edo gutxiago baizik eta 

hauen pare eta goraipamena merezi dela lan hauei hamaika ezkutuko lan erantsi 

behar zaizkielako. Berrikuntzak onartuz, moldaketak eginez, baino ezin ahaztu 

aurrekoek egin dituzten ahaleginak  artzaintzaren argia  bizirik  mantendu ahal 

izateko behar beharrezkoak izan direla. 

349 Artzain  senaren  transmisioa  emakumearen  esku askotan geratu  bada  ere,  gehienetan gizonezkoarentzat 
bideratu da. Emakumearengan egiten zen transmisioa, batez ere baserriko edo ganadu inguruko edozein lan 
egiteko obligazioarena zen.

404



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Emakume  artzaina gaur egun ez da ezkutuan geratzen den norbait,  baizik eta 

emakumea publikoa ere bada. Honen adibide argienak Eli Arrillaga350 edo Amelia 

Jauregi351 artzainak, ELEko lehendakariak izanak eta gaur egun hala da Amelia 

berriz ere. Eli Gorrotxategi azken urteetan352 Artzai-Gaztaren lehendakaria da.

Honez gain Eli Arrillagaren kasuan Goimeneko lehendakaria da 2004ko abenduz 

geroztik eta Artzain Gaztako juntan Gipuzkoako Ordezkaria,  ENHE sindikatuko 

mahaikidea.  Hala  ere,  hemengo  artzain emakumeak  behin  baino  gehiagotan 

pertsona publikoak badira ere, ez dirudi hau ohizkoa denik. 

Gaurko  emakumearen  papera  artzaintzan  zabala  da.  Alde  batetik  emakume 

artzainak  ardiekin  egin  behar  diren  lanak  gizonezkoekin  egin  eta  partekatu 

egiten ditu. 

Beste aldetik, bera, emakumea, etxeko ardura zabalena daramana da eta baita ere 

seme-alaben  heziketarena  ere.  Kasu  argienetakoa  Milagros  Oiartzabalena  izan 

daiteke,  alargunduta  bost  seme-alabaren  eta  artaldearena  ardura  eraman  du 

aurrera eta gaur egun euren artaldea alaba Garbiñeren izenean mantendu dute. 

Denak dabiltza artzain lanetan, zaharrenek lantegia eta artzaintza eta gazteenek 

ikasketa eta artzaintza uztartuz.

Orrialde  hauetan  behin  baino  gehiagotan  aipatu  den bezala,  artzaintza ez  da 

eginkizun  bakarreko  lana.  Ardiak  zaintzetik  hasten  den  soka  ekoizkinak 

saltzerakoan bukatzen da. Salmentan ere, bai garai batean eta bai orain ere, biak 

ibiltzen  ziren  eta  gaur  egun  feria  edo  azoka  berezietan  emakumea  zein 

gizonezkoa  berdin  ikusten  dira  funtzio  hau  betetzen.  Eta  azken  eginkizun 

honetan ere emakumeak paper garrantzitsua du. Komertziante ona izatea dohain 

handia da. Eta sarri ikusten da emakumea azoketan bere lanarekin ateratakoak 

saltzen. 

“Nik  beti  urteko  azoka  bereziren  bat  egiten  dut.  Urtean  bederatzi  edo  hamar  

350 1986tik-1990ra
351 2005eko urtarrilan ELEko lehendakaria izendatu dute,  baina aurrez beste zazpi  urtetan ere lehendakaria 

izana zen
352 2003. urtez geroztik
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egiten  ditut  eta  horrez  gain  etxeko  gauzak,  arropak,  badakizu...”353 (Eli 

Gorrotxategi).

Emakumeak ere, sarri asko, paper eta burokraziaren arduradun nagusiak direla 

esan daiteke. Eurak, Idoia Lasaren354 kasua adierazgarrietako bat, batere arazorik 

gabe  esplikatzen  dute  zein  den  intseminaziorako  eraman  zuten  egutegia,  zer 

salneurritan  saltzen  den  arkumea,  errentagarritasun  egokia  lortzeko  zein 

preziotan saldu beharko litzatekeen, noiz den esplotazio bat errentagarria, zein 

sistema  eramaten  duten  hau  horrela  izan  dadin,  zein  funtzio  betetzen  duen 

instituzio edo elkarte bakoitzak…..

Gaur  egun,  beraz,  emakumeak ikusten  dira  gaztak  egiten,  artaldeak  zaintzen, 

transhumantzia egiten,  edozein  garraio  erabiltzen,  salmentak  egiten,  erakusle 

funtzioak  betetzen,  instituzioetan  paper  garrantzitsuak  betetzen;  ondorioz, 

eguneko  jardunetan  gizonezkoen  eta  emakumezkoen  betebeharrak  ez  dira 

bereizten. Hala ere, esan dezakegu oraindik, “artzain” hitza aipatzen denean, ia 

denen buruan artzain gizonezkoaren irudia azaltzen dela.

Urtetako irudia aldatzea zaila bada ere, emakumeak erronka handiak lortzen ari 

direla ez dago dudarik. Mendekotasun argia inoiz ikusi ez bada ere gizartearen 

garaietara moldatzen ari da, euren meritu eta errebindikazioen ondorioz.

Askotan itzalean geratu badira ere, lan handia eginiko emakumeak ditu mendi 

inguru honek eta artzaintzak orokorrean. Oroimenean, besteak beste, Juana Mari, 

Anttoni, Hilari, Paskuala, Mª Angeles, Pilar, Karmen... artzainen ondoan egondako 

emakumeak.  Dominika, Anttoni,  Maria,  Juxta,  Kontxesi,  Serafina... buru-bihotza 

artzaintzan  emandako  oroimenez  betea.  Gaur  egun  jardunean  artzaintzaren 

tradizioa emakumearen eskutik daramatenak,  Lorentxa,  Lurdes,  Milagros,  Eli,  

Mari Paz... eta agian berandu gabe Edurne, Garbiñe, Mirari, Amaia... artzaintzaren 

katea mailaz maila ohorez lotuz.      

353 Eli Gorrotxategiren jatiorrizko hitzak: “Yo siempre hago alguna de las ferias especiales, al año haré unas nueve o diez  
a las que también voy yo y además la casa y las ropas y ya sabes”

354 Idoia Lasa Santi Etxezarretaren emaztea da. Etxetik kanpo bulego lanetan ari da.
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5.1.4. 5.1.4. ArtzainArtzainen arteko harreman sozialaren sareaen arteko harreman sozialaren sarea

Erlazio  sozialek,  bakoitzaren  berezitasunarekin  eta  sistema  familiar  baten 

harremanetako sareekin batera, estruktura zehatz bat osatzen dute. Elkarkidetza 

erlazio  sozial  konkretu  batzuengatik  sortzen  da  eta  horregatik  beste  profesio 

batzuetan erraz bereizten dena. Elkartrukeko erlazio hauek aldatzen joan dira 

artzaintzaren historian zehar eta elkarkidetzan kuestionatu egiten ere ez ziren 

ekintza  batzuetatik,  produktu  potentzialak  sortarazten dituzten erlazio  sozio-

ekonomikoetara pasa da.

Erlazio sozial estrukturatuetatik, talde barruan bakoitzaren ikuspegi, errekurtso 

eta  igurikimenen  ondorioz  harreman  sareak  jorratzerakoan,  indibidualismoak 

ordezkatuz,  arau  loturatzaile  eta  diadikoak  sortzen  dira.  Artzain bakoitzak 

ekintzen  baliagarritasuna  aztertzen  du  bakoitzaren  ezaugarrien  arabera  eta 

besteen  baldintzak  kontuan  izanez.  Horrela  elkarkidetzako  ekintzak 

intentziodunak dira, giza-estrukturaren mugapean. 

Hau  kontuan  izanez,  harreman  sozialaren  sare  orokorrak  aztertzerakoan  bi 

oinarrizko aurresuposamendu esanguratsu eransten dira. 

Lehena  edozein  aktore  sozialek,  artzainek  kasu  honetan,  beste  aktore  batzuk 

inplikatuta  dauden  sistema  sozial  baten  barruan  parte  hartzen  dute;  denen 

erabaki irizpideak dira erreferente esanguratsuak arauak ezartzerakoan. Artzain 

bakoitzak  besteekin  mantentzen  dituen  erlazioak,  bakoitzaren  ekintzetan, 

pertzepzioetan  eta  portaeretan  eraginkorrak  izan  daitezke.  Banaketa 

desberdinak baldintzatzen du elkarkidetza, hau da,  artzainen arteko lankidetza-

jarrera  edo  konpetentzia  jakinez,  konfliktoak  edo  elkarkidetzak  sor  daitezke. 

Honek  sistemari  dinamikotasuna  ematen  dio  eta  estrukturari  aldakortasuna, 

azken hau loturek eta konfliktoek duten bilakaeragatik baldintzatuta dagoelako.
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Bigarrena,  ezin  dela  geratu  artzain bakoitzaren  portaera-sozialaren  analisia. 

Maila  desberdinak aurkitzen badira  ere,  artzain konkretuen arteko estruktura 

barruan  erlazio  erregularrak  egoten  dira.  Bakoitzak  status/rol  bat  okupatzen 

duenez, efikazia suposatzen dute. Bakoitzak erlazio sozialean duen definizioaren 

arabera  erabakitzen  du  zerk  eramaten  duen  erlazio  batzuk  edo  besteak 

eraginkortasunez  eramatera.  Erlazio  desberdin  hauek,  esfortzuak  batzeko  eta 

ideialak  partekatzeko  erantzun  kolektibo  batzuen  bidez,  elkarketa  desberdin 

sorrera  bultzatu  dute.  Elkarketa  hauek  artzain kolektibitatean  parte-hartze 

jarraikorra  bideratzen  dute  eta  artzainaren  unibertso  txikiak  gizartearengan 

proiekzioa du. 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko  artzainen  historiarantz  edo  sorrerako 

izaerara  edo  izpiritura  begiratuz,  elkarte  edo  elkarkidetza  desberdinak  aurki 

daitezke: tradizionala, auzolanaren bidez errepresentatzen dena, informala, arau 

idatzirik edo norma jakinik ez duena eta gaur egungoa, formala eta antolatua, 

hainbat taldetako partaide izatearekin irudikatzen dena.

AuzolanAuzolanaa

Oroimeneko artzaintzan Anttoni Oiarbidek ematen du auzolanaren definizioa eta 

honen bilakaera:

“Auzolana,  lehen  tzan  eta  oain  ez  taon  gauza  haundie  da  alkarrei  launtzeko  

borondatea.”

Artzainak  egoeraren  aldaketaren  lekuko  izan  dira:  mendian  ardi kopurua 

mantendu  egin  bada  ere,  artzain gutxiago  daude,  saroi bakoitzean  lanak  era 

berezi batean antolatzen dira eta indibidualismoa taldekidetzaren gainean ezarri 

da.  Honek,  hurrengo  lerroetan  ikusiko  dugun  bezalaxe,  sistema  orokorrean 

aldaketak eragin ditu.
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Auzolanean egiten zen lan garrantzitsuenetako bat ardien ile mozketa izaten zen. 

Ardiak lehen apirilaren  bukaeran edo maiatzaren hasieran mendira  eramaten 

zirenez, eta orduan goiko  larreetan hotza egiten zuenez, ez zuen zentzurik ilea 

moztuta  eramateak.  Lan  hau  egiteko  San  Juanetik  San  Fermin  inguru  arteko 

garaia aukeratzen zen.

Artzain batzuek oraindik ere mantendu egiten dute ardiak mozteko era zaharra, 

guraizeak erabiliz, mendian moztu eta artilea handik herrira garraiatu. Lan hau 

ez  da  guztiz  bukatua  eta  batzuentzat  oroimena  dena,  beste  batzuentzat 

“orain”arekin uztartzen da.  Jasotako adierazpenek argitzen dute noiz eta nola 

egiten zen ardi mozketa. 

“Lehen oaintxe355 moztu  ardik  oaintxe  zan  garaie.  Ardik  berandugo  umek ein,  

mendia lehenago etortzen ginen, ordun ia apirilen jendea mendia etortzen tzen ta  

ordun mendia goiz moztuta etzeon ekartzeik. Oain kuadrilea kanpotik ekartzen 

da; hiru edo lau bat laun eta zeittun mozten dittue. Geuk e mozten dittugu erdi  

ingurue” (Jexux Etxezarreta).

“Lehen  guraizakin  beti.  Makina  bat  ibilitakoa  neon  danetan,  eta  gero  nereana  

etortzen tzien beatzi  bat  laun eo  ta  ondo,  ondo pasatzen  gendun gero  bukatzen  

tzanen, bazkari ona ” (Andres Zufiria).

“Mendin mozteko garaie etortzen tzan ta gure atte, eune jakine izaten zan, osaba 

artzaie zan Gabino nere atte pontekoa, ta holako batzuk juntatzen tzien ta ardik  

moztu  eiten  zituen,  guraizakin  e?  Gero  dirue  atatzen  tzan  horrekin  ta  ordun  

bazkarin bat eo ondo pasatzeko aitzekie” (Bitoriano ta Gabino Mujika).

Azken  bi  adierazpen  hauetan  auzolanez  gain  festa  txikiaren  adierazpenak, 

baliagarriak dira auzolana elkarkidetzan edo komunean egiteko lana bakarrik ez 

dela  ulertzeko,  erritual  bihurtzen  den  erlazio  sozial  eta  festa  eragile  bat  ere 

bilakatzen da.

355 Arbelarrean 2005eko uztailaren 4ean egindako elkarrizketan 
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Urbian  ardien ilea mozteko jarduna, sinbolikoki bada ere, oraindik  auzolanean 

egiten den lanetako bat da baina, dirudienez, desagertzear dagoena, askoz ere 

errazagoa  delako  ardiak  mendira  eramatea  behin  ilea  moztuta  edo  negu 

inguruan, artegi barruan egoteko moztea.

Gaur egun tendentzia aldaketa hau antzeman dugu:  Xanti  Etxezarretak,  ardiei 

azaroan mozten die ilea, umeak egiten hasi baino hamabost egun aurretik. Azaro 

aldera  moztuta,  gora  igotzerakoan  ez  omen  dago  berriz  moztu  beharrik. 

Arrazoiak neguan ardiaren garbitasuna mantentzea eta eguraldi txarrak eragiten 

dizkien arazoak saihestea. Produkzio betean daudenean, apirilean, moztuz gero 

eta egun haietan eguraldi txarrak tokatuz gero, ardiak hoztu egiten dira eta ardi 

esnearen produkzioa  asko  jaisten da.  Santi  Etxezarretak  esaten  duenez,  litroa 

ematetik 700cl.tara jaitsi daiteke.

69. Irudia. Auzolanean ilea mozten
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Mendiko  auzolana  desagertzear  badago  ere,  artzain lanak  baserriko  lanekin 

konbinatu behar dituzten artzain-baserritarren artean eta auzo zehatz eta txiki 

batzuetan, auzolana oraindik mantentzen den ohitura bat dela ere esan daiteke. 

Jabier Muñoak, artzain zeraindarrak, horrela dio:

“Bai eta guk auzo hontan356 lan askotan segitzen deu auzolanen.  Ardik  Muinon,  

Barbarin  eta  hemen eta  elkarrekin,  ni  juten  naiz  ta  hak  etortzen  die.  Ez  ardi 

mozten bakarrik ez, gainontzeko lanetan e bai, belarretan dala eo garotan dala eo  

segitzen deu. Guk  garoik ez baino hemen  Barbarin ta  Muinon ta etten dittue ta  

garaien zapatu atsalde guztin hor Barbarin ibili naiz ni traktorekin geo hurrengo  

atsalden eak etortzen die”.

Desagertzetik  berriz  ere  lehengo  ohiturara  bueltaturikoak  ere  aurkitu  dugu. 

Zazpi-zortzi  urtetik  hona  Nafarroa  –  Behereko  Landibarre inguruan,  artzain 

kuadrilla  batek,  ardi moztaile  koadrila  profesionalen  lana  baztertu  egin  du 

berriro auzolana errekuperatuz:

“Makinekin aspertu ginen. Bi orenez357 dena bukatua zuten. Baino ez zen giro goxoa 

Orain  goiz  osoa  elkarrekin  pasatzen  dugu  eta  gero  beste  hainbeste  denbora  

bazkariaren inguruan. Lehen lan tzar bat zena orain besta bilakatu da”358 

Hala,  bakoitzaren  artaldea  txandan-txandan  bospasei  artzain berriz  ere 

auzolanean. Eta horren aitzakian aspaldiko errituala eta festa eskuratuz, zentzu 

berria ematen zaio erlazio sozialari, identitatea birsortuz. 

Gaur  egun  artilea  gehienetan  ez  du  artzainak  mozten  baizik  eta  talde 

profesionalak kontratatzen ditu hau egiteko. Gehienetan kanpoko koadrila taldea 

ekarri arren,  artzainak berak egiten duen mozketarekin konbinatzen da. Baina 

izandakoa  izanda  ere,  artzain bakoitzak  dituen  hainbat  ohitura  askotan 

mantentzen saiatzen da, baina  artilea moztearekin batera sortzen zen  auzolan 

giro eta erlazioak desagertze prozesuan daude.

356 Zeraingo Bazazabal baserrikoa da Jabier Muñoa eta inguruko berri ematen ari da.
357 Oren=Ordu
358 Panpi  Sainte-Marie  Landibarreko  Mastrika  etxaldeakoak  esan  digu.  2005eko  Apirilaren  30ean  Berria 

egunkarian argitaratutako artikulubateko informazioa osatuz.
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Arkumeen  edo  bildotsen  buztan  mozketa ere  auzolanean  egiten  zen praktika 

soziala izaten zen eta askotan buztanak gisatu egiten omen ziren, lanean aritu 

zirenentzat  otordua  antolatuz.  Buztana  mozteko  garaia  zein  den  adierazteko 

artzainek  ez  dute   epe  zehatz  bat  ematen.  Batzuek  arkumeak  oso  gazteak 

direnean  mozten  omen  diete,  arkumeak  hilabete  duenean  udaberrian,  beste 

batzuek udazkenera arte itxaroten omen dute koxkorragoak direnean zortzi edo 

hamar hilabete tarte horretan, baina beti ilbeheran. 

Arrazoi desberdinak eman dizkigute bat edo beste aukeratzeko: txikitan gutxiago 

sufritzen dute, txikiak badira ez dagoela zer jan handirik eta horregatik itxaron 

behar da, udaberrian komeni da bestela mendian harrapariek buztanetik erraz 

harrapatzen dituzte….

Buztana mozteko ere era desberdinak daude eta zaharrena,  bere aita zenaren 

ohitura zena, oroimenean du Jexux Etxezarretak: 

“Gure attek zanak bustana moztu eta surtako ke errea botatzen tzion eta harekin  

odola kortau ta kitto. Bizkain bazuen ohiturea beste batzuk, ittaie sutan gurittu ta  

bero bero daola tak moztu eta odola eta narrue ta dana kortauta geatzen tzan.  

Lehen lehengoa hura emen tzan”.

Baina urteen joanean ere teknika aldatzen joan da. Teknika zabalduena moztu eta 

zaina kentzea bada ere, hau ez da bakarra eta guraize berezia ere erabiltzen da. 

Joxe  Albizuk aspaldiko moduak ezagutu eta praktikatu ditu. Egungoak probatu 

ondoren  estimatu ere bai: 

“Oain ekarrita dauket apatu txiki bat, buztana mozteko. Eukitzen do alde batetio  

hola rematxea bezela josi etten do ta beste aldetik moztu. Orrazie bezelako hori  

jarri barruko aldetio, buztanan aldetio bestelakoa ta istutu eta moztu eiten do.  

Batzugai  botatzen  dio  odola  baino  beste  batzui  tantaik  e  ez  tio  botatzen,  nik  

eztauket saltzeko hori”.
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Teknika eta bakoitzaren abilezia konbinatzen den lan hau ere, erlazio sozialak 

sustatzeko  baliagarria  dela  diote,  gehienetan.  Lana  bukatu  ondoren,  berriro 

mahai inguruan koadrilak biltzen dira buztanak jateko. Joxe Larreak dio urteroko 

ohitura  dela  eta  inguruko eta  urrutiko  hainbat  baserrietako  artzainak  biltzen 

direla otorduaren aitzakiarekin.

Artzain arteko  auzolanak desagertzen joan dira mendian eta horrekin erlazioa 

sozialak ez dira berdinak izaten, horiek ekartzen zituzten errealitateak aldatzen 

doaz.

ArtzainArtzainen arteko erlazio formalaken arteko erlazio formalak

Auzolanak eragindako erlazioez gain, artzainen artean beste erlazio mota batzuk 

ere aurki daitezke,  zentzu eta funtzio desberdinak dituztenak. Hauen sorreran 

jatorri  desberdinak  azter  daitezke  eta  izaeran  artzainak  eman  dioen  zentzua 

hartzen  dute.  Horrela  aurki  daitezke  alde  batetik  artzainek  euren  artean 

sortutako  elkartzeak,  norberarengan  eragin  zuzena  dutenak  eta  erantzukizun 

osoa izanez parte hartzaile eta babesle sentitzen direnak; kasu hau Artzanbil edo 

Garsabi bezalako elkarteaz osatuta egongo litzateke. 

Bestalde,  administrazioak  kudeatzen  dituztenak,  edo  administrazioarekin 

zeharkako  edo  zuzeneko  lotura  dutenak;  artzainekin  zer  ikusia  duten  elkarte 

ofizialak dira baina artzainek eurek ez dituzte sortu baizik eta integratzaileak edo 

kideak  izan  arren,  Administrazioak  du  azken  erantzukizuna.  Hauek  artzainen 

hainbat behar asetzeko sortuak izanez, eurek erabiltzen badituzte ere entitate 

juridiko orokorra dute eta artzaina bertako kide bat izan daiteke baina bertan ez 

du azkeneko erantzukizunik; kasu hau E.L.E.rena (Euskadiko Latxadun Elkartea), 

Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapenarena eta berarekin batera Artzai-Gazta eta 

Zumitz elkartearena izango litzateke. 

Hauez gain artzainekin erlazionatutako beste entitate batzuk ere aurki daitezke. 

Adibidez  Partzuergoko  ganadu  zaleen  elkartea,  edo  artzainarekin  erlazio 
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zuzenean egonez Partzuergoko  artzainak zeharkako era  batean parte  hartzen 

dutenak, hala nola Artzain Eskola edo Artzain Mundua.

Artzanbil ElkarteaArtzanbil Elkartea

Aizkorriko eta Zegamako artzainek izan duten elkartasuna aspalditik agerian utzi 

dute.  Orrialde  hauetan  ere  jasota  daude  beraien  eskubideen  alde  egindako 

hainbat eskari, batez ere Partzuergoko lurren aprobetxamenduarekin zerikusia 

dutenak. Askotan jakin dute elkar hartu eta duintasunez arazoei aurre egiten. 

Ondasun komunal hauei esker,  artzainek lotura bereziak lortu dituzte momentu 

zailetan elkar lagunduz. Hau da Artzanbilen helburua.

Momentu larri batzuk kontatu dizkigute  artzainek. Adibide gisa,  Inazio Zabalok 

Iramendin  tximista  baten ondorioz  60  bat  ardi galdu  zituenean  edo  Milagros 

Oiartzabalek  edo  Juan  “Morok”  izandako  ardi galerak,  gaitzek  jota  edo 

automobilak harrapatuta.

Arrazoi  hau  zela  medio  eta  artzain batzuek359 bultzatuta  sortu  zen  Zegaman 

1983ko  azaroaren  11an  gaur  egun  bizirik  dagoen  Artzanbil  Elkartea360.  Joxe 

Telleria da elkarte honetako arduraduna. Elkarte honetako historia hurrengoa da: 

artzainengandik  ardiak  aseguratzeko  eskaera  jaso  zuen  Zegamako  Joxe 

Telleriak361. Aseguruen aldetik ez zen horrelakorik egiteko posibilitaterik. Ardiak 

“erantzukizun  zibil” mailan  sar  zitezkeen,  hau  da,  besteei  egin  diezazkieketen 

kalteak  aseguratuta  daude  baina  ardiak  ez;  edo  ardiekiko  “bizi-aseguro”  bat 

egitea artzainek eskatzen zuten eran ez zen posible. 

Beraz, Joxe Teleriaren proposamenez artzainak elkartu eta diru kutxa, “kaja”, bat 

sortu zuten. 

359 Belen eta Maite Asurmendik diote: “Seguroarena, gure attek mottu zon”. Tesoreroa Joxe Telleria da.
360 Hemen azaltzen diren datuez gain norbaitek zer edo zer gehiago jakin nahiko balu Estatutuak edozeinen 

eskura daude.
361 Joxe Telleria, aseguru etxe batekin lan egiten du.
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Estatutuak egin eta Artzanbil Elkartea sortu zen. Artzanbil elkarte “sinboliko” bat 

da.  Ez dago elkarte moduan legeztatuta.  Artzainen arteko bilgunea da,  urtean 

behin juntatzen dena, Joxe Telleria arduradun delarik.

Elkartze  data:  Zegamako  San  Martin  feria  eguna.  19:00etan  Zegamako  Kultur 

etxean eta urteroko ekintza utziezina dute artzainek. 

Egitekoak: 

• Aurreko aktaren onarpena

• Zuzendaritza  aldaketa:  urtero  aldatzen  dira  karguak,  Lehendakaria, 

lehendakari ordea eta idazkaria. Zerrendako ordenaren arabera aukeratzen 

dira.

• Bazkideen altak – bajak

• Ardi kopurua eguneratzea

• Diru kutxaren egoeraren berri ematea

• Ez azaltzeagatik zigor ordainketa finkatzea. Norberak ezin badu, beste bat 

bidali behar du bere ordez. 

Jartzen den diru kopurua ardi kopuruaren araberakoa da, estatutuetan markatua. 

Kutxan dagoenaren arabera dirua jartzea edo ez jartzea erabakitzen da.  Orain 

artekoan  ez  da  diru  kutxa  hau  kalte-ordainketetarako  erabili  beharrik  sortu. 

Dirua  horretarako  propio  zabaldutako  kontu  korronte  batean  da.  Horko  diru 

mugimenduak firma eskubidea duenaren esku daude. Gaur egun  Jabier Muñoa 

Gerrikok du eta kontua bere izenean dago, Artzanbilek ez duelako ofizialtasun 

juridikorik. Sortu zenean hogei kide ziren eta gaur egun hamabost  artzain dira 

Artzanbileko bazkide.
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Garsabi ElkarteaGarsabi Elkartea

Aurrez bere egitekoa burutzen bazuen ere, ofizialki elkarte bezala 2004an sortu 

zen.  Gipuzkoako  ARkumeen  SAlmenta eta  BIlketa,  bere eginkizuna laburbiltzen 

duen esaldi honetako hitzen hasierak josiz hartua du bere izena. Gaur egun Jabier 

Jauregik koordinatzen ditu bilketa lanak  

“28  artzai  die  Garsabin  arkumek  saltzen  dittuen  hok,  oso  produkzio  oneko  

artzaiek die, oso alimentazio onekok, mendin dabiltzen artzaiek asko eta mendiko  

belarrak sekulako eragine do oneako”.

Elkarte  honek etxez  etxeko arkume bilketa  bideratzen du.  Arkumeak jaiotzen 

hasten  direnerako,  denboraldi  guztian  saltzeko  izango  diren  arkumeen 

kopurua362 enkantera  ateratzen  dute.  Hala,  prezio  eta  baldintza  onenak 

eskaintzen dituen eroslearekin egiten da tratua.  Normalean garaiaren arabera 

prezio  ezberdinak  adosten  dira:  azarotik  Gabonak  bitartekoa,  urte  zahar  eta 

errege  ingurua,  martxoa  artekoa  eta  hortik  aurrera  denboraldia  bukatu  arte. 

Artzainak  astero  abisatu  behar  du  zenbat  arkume izango  dituen  biltzeko  eta 

artzainari zein egunetan pasako den kamioia horiek biltzera jakin arazten zaio.

Artzainen  iniziatibaz  hasi  zen,  Araban  hasi  ziren  lehenbizi  arkume  salmenta 

modu honekin eta handik ekarri zuen ideia eta martxan jarri Santi Etxezarretak. 

“Santik promozionau zon piskat ideia hori baino heak kultura hortatik zetozelako. Bea 

Araban eon tzan eta han bai zeon talde bat eta baita subasta bat. Honea etorri zanen  

segi zon Arabako taldekin eta hemengokin gero” (Idoia Lasa). 

Jabier Muñoak oso balantze positiboa egiten du funtzionamendu modu honetaz 

“2003n lehen aldiz ein gendun hemen Goierri mailan 15 artzaiek subasta bat atera  

gendun.  Juntau ginen danok eta  atera  ginen 15  artzai.  15  artzaien arten 5000  

arkume zien, hasi abendun eta apirilen bukaera arte genduzken arkuma danak,  

eta eman giendun gehiena pujau zonai. Guk jarri gendun kondizi batzuk, beak  

362 2004ko azaroa eta 2005eko apirila bitartean (biak barne) 7.105 arkume jaso dira Gipuzkoan.  
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jarri zittun beste kondizio batzuk ta ailau ginen tratu batea. Ein ginuzen lau eo  

bost  prezio,  erregenak  arte  prezio  bat  eta   handik  aurrea  besta  bat...  Gu  oso  

gustora geau ginen.”

Dena dela horrelako elkarte bat ez dago polemikatik kanpo. Arrazoi desberdinak 

azpimarra daitezke baina momentu honetan  arkumek duen prezio baxua izan 

daiteke nagusia.

Horrez  gain,  artzain guztiak  ez  daude  ados  koordinatzailearen  funtzioarekin, 

aurrez erabaki zirenak, esaten duenez, aldatzen joan direlako eta lanpostu berri 

bat  sortu  nahi  duela  artzainen  aitzakiaz  leporatzen  diote.  Koordinatzailea  ez 

dago  ados  esaten  dutenarekin  eta  dirua  dela  medio,  artzain gutxi  batzuek,  

Garsabi elkartea utzi egin dute salerosketak arkume salmenta elkarte hau sortu 

aurretik  egiten  zuten  moduan  eginez,  merkatuan  zegoen  prezioaren  arabera 

aurrez adostutako harategi  desberdinei arkumea eskainiz.

E.L.E. (E.L.E. (Euskadiko Latxadun Elkartea Gipuzkoan)Euskadiko Latxadun Elkartea Gipuzkoan)363363

1982ean sortua. Artzainek, arlo desberdinetan ardi Latxaren errentabilitatearekin 

dituzten  premiei  erantzun  ahal  izateko  gauzatu  zen:  esnea  kontrolatzea, 

programa sanitarioak  burutzea  eta  abereak  aukeratzea  dira  egiten  dituen  lan 

nagusienetakoak.  Elkarte  honek,  Bizkaikoarekin  eta  Arabakoarekin  batera, 

lankidetza  hitzarmenak  ditu  Eusko  Jaurlaritzako  eta  Araba,  Bizkaia  eta 

Gipuzkoako Foru Aldundietako Nekazaritza Sailekin. 

Talde honen barnean dauden artzain gehienek onartzen dute hobekuntzak lortu 

dituztela  sanitatean,  genetika  hobekuntzan,  formakuntzan,  salmentan,  elkarte 

kide  direnetik.  Esaten  dutenez,  kontroladorearen  egitekoa  eta  ematen  dituen 

aholkuak gehienetan eskertu egiten dituzte,  euren proposamenak segi ondoren 

artaldea hobetzen ikusi dutelako.

363 ELE (Gipuzkoan), ACOL (Bizkaian), AGORALA (Araban).
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E.L.E.tik  artzaintza bizirik  dagoela  aldarrikatu  nahi  dute,  mendeetan  zehar 

jasotako ezagutza eta gaur egungo teknologia berriak uztartuz. Lanerako gogoan 

oinarrituta  lanbide  zahar  honen  etorkizuna  eta  errentagarritasuna  ziurtatuta 

daudela adierazten dute. 

Ahalegin  horretan,  artzainen  mesederako,  egiten  du  lan  elkarteak  azken  25 

urteetan,   elkarlanerako  tresnak  eta  guztiok  ondo  ezagutzen  ditugun  azken 

produktuak  eskainiz: gazta,  arkumea,  ardikia…, eta hau guztia lortu arte eman 

beharreko pausoak ematen lagunduz. 

Pauso horiek eta  produktuak,  artzaintzaren emaitzak  dira,  beraz, erakutsi  eta 

komertzializatu beharrekoak, ez bakarrik onak direlako, baizik eta azken emaitza 

egin  den  lanaren  ondorioa  delako.  Gizarteko  gazteenek  ezagutza  hauek  ez 

jasotzea  eta  jakiak  supermerkatuetako  apaletan  sortzen  diren  beste  edozein 

produktu  bezala  ikustea,  telebistako  iragarkien  arabera  tamalgarria 

kontsideratzen dute.

Ugariak  dira promozioa  lortzeko  elkartean  eman  diren  eta  ematen  ari  diren 

pausoak. Hauen artean artzainaren irudia potentziatzeko gizarterantz zabaltzen 

ari den informazioa, hau da,  Euskal Herriko artzainak mendeetan zehar bertako 

larreetan  ibili  den  Latxa ardiarekin  ari  direla  artzaintzan  eta  arraza  hau 

mantendu  eta  hobetzeko  ari  direla  lanean.  Honez  gain,  lan  horretan  esne 

kontrola, intseminazio artifiziala eta beste hainbat teknika moderno erabiltzen 

direla eta, era berean, instalakuntzak zein ardien elikadura eta osasun baldintzak 

hobetzeko izugarrizko ahalegina egiten ari direla  artzainak. Bilakaera honetan, 

animalia  eta  naturarekiko  errespetua  ezinbestekoa  dela  ere  erakusten  dute, 

artzainek  artzaintzarekiko  duten  maitasunak  ez  baitu  aurkako  jarrerentzako 

lekurik uzten. 

Bide horretan pausoak ematen jarraitzen omen du E.L.E.k eta  orain arte bezala, 

bai  artzainen  artean  eta  bai  gizarte  osoaren  aurrean  ere,  artaldeen 
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errentagarritasuna  hobetzeko  zerbitzuaren  eta  jokabidearen  eskaintza 

mantenduz. 

Idiazabal Izendapeneko Kontseilu ErregulatzaileaIdiazabal Izendapeneko Kontseilu Erregulatzailea

Denok ezagutzen dugu  Idiazabal jatorria duen  gazta.  Baina zehatz mehatz zer 

den  eta  zer  suposatzen  duen  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenak,  Mirian 

Molinak, izendapenaren idazkari gerenteak esan digu Arkauten,  Idiazabal Gazta 

Jatorriaren  Izendapeneko  bulego  Nagusian,  martxoaren  2005ean  egindako 

elkarrizketan. 

Berak dioenez, izendapenak bi alderdi lantzen ditu:

• Zertifikazioa

• Promozioa eta publizitatea.

Zertifikazioari  dagokionez,  kontrol  lanak  egiten  dira  eta  etiketa  baten  bidez, 

izendapenaren etiketa gorria, zenbaki bat jartzen zaio gazta bakoitzari. Gainera, 

kaseina  plakak  produktuaren  ibilbidea  erakusten  du.  Idiazabal Izendapenaren 

barruan egon ahal izateko derrigorrezkoa da sanitateko erregistroa izatea.

Zertifikazioa lortu ahal izateko egiten direnak hurrengoak dira:

• Kontrolak  eta  inspekzioak:  esplotazioarenak,  esnea  jasotzeko  pausuak, 

gaztandegiarenak eta saltzeko puntuetakoak.

• Gaztaren analitikak364 konposizioa eta mikrobiologia aztertzen ditu.

• Kontrol administratiboak: esplotazioaren, saltzen eta erosten diren litroen 

arabera, bakoitzaren ardiak ematen dituen litro eta gazta emaitzen arteko 

konparazioak365.  Artzain bakoitzak  dituen  esne  litroen  arabera  gazta 

kopuru  bat  egingo  da.  Saltzen  diren  gaztak  etiketa  zertifikatuen  bidez 

ezagutzen dira366.

364 Kontrol analitikoak Lekunberrin egiten dira
365 Jakina izaten da zenbat litro izango dituen artalde bakoitzak esplotazioaren arabera. Desoreka badago litro 

eta gazta kopuruaren artean, arazoa non dagoen ikertzen da.
366 Salerosketaren kontrola Sanitaterako omen da
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Gaztandegiak,  beti  Idiazabal  Izendapenaren  barruan  daudenak  eta  Mirian 

Molinak emandako informazioaren arabera, hiru motakoak izan daitezke:

• Norberaren ustiategiko ardi esnea erabiltzen dutenak.

• Ardi esnea  erosten  dutenak  eta  kanpaina  bakoitzean  100  tona  baino 

gutxiago egiten dutenak.

• Ardi esne guztia erosten dutenak eta kanpaina bakoitzean 100 tona baino 

gehiago egiten dutenak.

Promozioari eta publizitateari dagokienez, Kontseilu Erregulatzailetik publizitate 

generikoa egiten da.  Honez gain,  ferietako  antolakuntzetan ere  parte hartzen 

dute edo artzain partikularrei babesa ematen diete herriko irratietan, karteletan 

edo promozio orokorrean euren izena aditzera eman nahi dutenean. 

Molinak  esaten  duenez,  ferietako  antolakuntzan  parte  hartu  ahal  izateko, 

derrigorrezkoa da Sanitatek ematen duen erregistro  sanitarioa  eskatzea parte 

hartzen duen gaztagile bakoitzari, epaimahaian katako batzordearen kideren bat 

egotea eta gazta, Latxa edo karrantzana arrazako ardi esnearekin eginda egotea.

Idiazabal Izendapeneko Kontseilu Erregulatzaileak gainera, kurtso, desberdinak 

antolatzen  ditu,  besteak  beste,  dasta  egiteko  modua  erakutsiz  edo 

kontserbaziorako  kurtsoak  emanez.  Gainera,  hainbat  instituziorekin, 

NEIKERekin,  U.P.V./E.H.U.ko  Farmaziako  Fakultatearekin,  Artzain  Eskolarekin, 

Sanitatearekin harreman iraunkorra mantentzen du. 

Idiazabal  Izendapenaren  barruan  100  bat  gaztandegi daude367.  Orokorrean, 

Molinak esaten duenaren arabera, ez da arazorik artzainekin momentu honetan. 

Gainera, geroz eta onarpen zabalagoa da artzainen artean, asoziazio eta elkarte 

desberdinetan sartzeko. 

367 102-103 Mirian Molinak  Izendapenaren idazkari gerenteak emandako informazioa
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Agian  arrazoi  honengatik,  elkarteen  onarmena  eta  beharra,  Erregulatzaile 

Kontseiluaren babesean beste  elkarte  batzuk  sortzen joan dira:  Artzai-Gazta,  

Zumitz elkartea.

Artzai-gaztaArtzai-gazta

Artzai-Gazta Elkartea, XX. mendeko laurogeigarren hamarkadaren hasieran sortu 

zuten, gaztaren kalitatearen alde lan egiteko asmoz368. Ordutik gaur arte, laguntza 

teknikoa eskaini die gazta egiten duten artisauei eta produktu hau Euskal Herrian 

eta  Estatuan  sustatu  eta  komertzializatu  egin  du.  Bereizgarri  hau  Idiazabal 

Jatorrizko Izendapenean ez dauden Elkarteko  artzainek egindako  gaztek369 ere 

eraman dezakete.

Helburua,  aspaldiko  ohiturak  oinarritzat  hartuz  eta  teknologia  berrien  bidez, 

gazta bikaintasun  gastronomiko  bihurtzea  da.  Horretarako  esne  gordinarekin 

eginiko  gaztek  duten  dastamen-aukera  aberatsari  eusten  omen  diote,  kalitate 

higieniko-sanitario ezin hobea bermatuz. 

Elkarteak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 130 bat ekoizle osatzen dute. 

Gazta egiteko erabiltzen duten esne  gordina norberaren  artaldeetatik hartzen 

dute. Guztiek  Latxa eta karrantzana arraza autoktonoekin egiten dute lan, argi 

dutelako  animalia  horiek  beren  ingurunera  ezin  hobeto  ohituta  daudela  eta 

ingurunea  zaintzen  zeregin  garrantzitsua  betetzen  dutela.  Beren  arraza-

ezaugarriei  eta  jaten  duten  janari  naturalari  esker,  kalitate  bikaineko  esnea 

ematen dute eta esne horrekin gazta aparta egiten da. 

Elkarteko artzainen % 80 inguru Idiazabal Jatorri-deituran daude. 

Artzai-Gazta elkarteak duen beste egitasmo nagusia,  beraz,  Idiazabal  Gaztaren 

oinarrian dagoen langintzaren eta tradizioaren sintesia izatea da.  Horretarako 

368 Lorpenak lortu  ahal  izateko eskertu beharren omen daude Joxe Antonio Otxandorenari,  Lezaungo nafar 
aitzindariari hainbat gaztagileri erakutsi eta eman dien bultzadagatik.

369 Informazio hau Artzai Gazta elkarteak Idiazabalen, 2004ko irailaren 10ean bere egoitza berria inauguratu 
zuenean idatziz eman zuena da.
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ekintzetan  ez  dago  bakarrik  gazta defendatzea  baizik  eta  momentu  honetan, 

marketing prozesua bultzatzea ere kontsideratzen dute. Hau burutu ahal izateko, 

nortasun  bereziaren  adierazgarri,  logotipo370,  berezia  izango  dute  artisauki 

landutako  gaztek:  Kixkurre. Diotenez,  hitz  honekin  eta  egindako  marrazki 

ikurrarekin  muinean  artzaintza eta  ardia  daudela  adierazi  nahi  dute.  Kizkur 

kontzeptua artilearen forma eta aharien adarrek eman diete. Zuri beltzean da eta 

arrazoia lanaren laztasuna eta gordintasuna gogoratzea da.

Beraz,  artzaintza ez  da  bakarrik  hor  dagoen  zer  edo  zer,  baizik  eta  bere 

produktuak  merkatuetarantz  bideratzeko  estrategia  dinamikoen  bila  etengabe 

ari den profesioa da. 

Dinamika horretan sartuta,  Artzai-Gaztatik,  Gipuzkoako Foru Diputazioren eta 

Euskal  Gobernuaren  Nekazaritza  eta  Turismo  sailaren  laguntzarekin  sortu  da 

Artzaitour izeneko proiektua. Hau hautabide turistiko berrizalea da eta gipuzkoar 

artzain bizimodua eta  Idiazabal gazta nola egiten duten ezagutarazteko xedeaz 

sortutako egitasmoa du. Baserrietako ateak irekitzea eta jendeak gertu-gertutik 

ezagut  ditzan  baserri  arloko  hainbat  berezitasun  eta  era  berean  ikus  ditzan 

animalien  kokapena,  esnearen  ekoizpena,  gazta egiteko  modua,  azken  finean, 

zein produktu eskaintzen dituzten artzainek; artzaintza erakusleiho bihurtu da.

Funtsean  Artzaitour artzainen  I+G+B  eredua  dela  esan  daiteke,  beraren  bidez 

bikaintasunera  bideratutako  gestio-ereduak  bultzatzen  ari  direlako,   prozesu 

produktiboetan  kalitatea  eta  berrikuntza  etengabea,  ekoizpen-,  gestio-  eta 

salmenta-sistemen berrikuntzetan oinarrituz. 

Proiektu  hau  2004ko  maiatzaren  18an  abiatu  zen,  2010.urte  bukaera  arteko 

kontratu batekin. Etorkizunari begira kalitatea ziurtatzeko prozesuan ari ziren 

artzain talde baten ondorioa da proiektu hau. Landa-turismoaren garapenarekin, 

merkatu berri baten sorrera antzeman zuten artzainek eta honekin orain arteko 

370 Aurkezpena Artzai Gazta elkarteak, turismo arloko Goitur eta Lenbur agentziekin batera 2007ko martxoaren 
9an egin zuten komunikabideen aurrean.
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merkaturatzeko prozesu eragile pasiboa izatetik, artzaina eragile aktiboa bihurtu 

da, turismoari atxikita.

Baserriaren bizibide gordina erakargarri  bihurtu behar zela ere pentsatu zuen 

baita eta salmentak sustatu nahi baziren, gaur egungo egoerara moldatu beharra 

ikusi zuten. Horretarako baserrietan edo  artegietan denda txiki bat eratu zen. 

Hemen ez dira saltzen artzain produktuak bakarrik baizik eta, orain deitzen den 

hirugarren belaunaldiko turismoari begira,  artzainek nekazaritza eta elikadura 

produktu gehiago ere saltzen dituzte hala nola eztia, arrautzak...

Artzainak  berak  lan  egiten  du  aniztasuna  lortzeko  eta  horregatik  ez  daude 

Artzaitour zirkuituan bi baserri berdin, batzuek artegi ikusgarria dute erakusgai, 

beste batzuek baserria museo txiki bat bihurtu dute, besteek gazta prozesu osoa 

erakusten  dute,  eta  martxako  artzainak  direla  ere  erakusten  dute  artegiren 

batean, bakarrik negu garaian egon daitekeelako irekita, uda mendian pasatzen 

dutelako. Proiektu honen barruan mendiko artzaintzarekin lotzeko posibilitatea 

ikertzea ere gustatuko litzaiekeela entzuna dugu artzain batzuen artean.

Gipuzkoan  hamasei  baserri  daude  proiektu  honetan  konprometituta  eta 

hauetatik  uda  Gipuzkoako  eta  Arabako Partzuergoko  lurretan  pasatzen  duten 

artzainak hiru dira:  Santi eta  Mikel Etxezarreta anaiak,  Olaberrian  Aizpea eta  

Gaitinalde  artegia  hurrenez  hurren  dituztenak  eta  Juanjo  Aranburu  eta  Mª 

Angeles Iñurrategi Zeraingo Olabide baserriko senar-emazteak.371

Bere  osotasunean  hartuta,  Artzaitour proiektuaren  bidez,  lurraldearen  irudi 

berritzailea,  espiritu ekintzaile  eta berrikuntzaren kultura zabaltzen ari  direla 

ere nabaria da, askotan osagai didaktikoa eta gizatiarra ere eransten dutelako. 

Orokorrean  proiektu  honetan  parte  hartzen  duten  artzainek,  beharrezkoa, 

positibotzat jotzen dute esperientzia, erratuak ziren ideiak eta estereotipoekin 

371 Hauez gain Gipuzkoako Artzaitourrean bisitariari  ateak ireki  dizkioten baserriak honakoak dira:  Galtzata 
Oiartzunen, Orotegi Aian, Berastegi Azpeitian, Arreta Beizaman, Andutzene Itziarren, Mauxitxa Elgoibarren, 
Gomiztegi Arantzazun, Azkarreta Oñatin, Erraizabal eta Makatza Legazpin, Martintxiki Tolosan eta Armuino 
Berastegin
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hautsi  ahal  izateko,  adibidez:  esaten  da  artzainak  bakartiak  eta  barnerakoiak 

direla.  Horrelakoak  hausteko  zabaldu  dizkiote  beren  bizibidearen  ateak 

munduari.

Hauez  gain  eta  artzainen  irudia  zabaltzearekin  erlazionatuta,  gaztarentzat 

sinbolikoa  den  Idiazabal herrian  ere  artzaintza eta  turismoa  lotzen  dituen 

ekimen  berriak  ere  sortu  dira.  Nagusiena  2005ean  ireki  zen  “Gaztaren 

Interpretazio Zentroa”. Bertan teorian eta praktikan  gaztaren bereizgarritasun 

nagusiak  ezagutzeko aukeraz  gain  gazta lehen  eta  orain  egiteko  modua  ikus 

daiteke. Lehena  artzain txabola zahar baten erreprodukzioaren bidez, lehengoa 

gaurko begiaz ikusiz;  oraingoa,  J.  Aranburuk elkartearen  gaztandegia  ikusteko 

aukera ematen duelako.

Horrez  gain,  artzainek  diuzten  ikerketa  interes  berriak  erantzun  nahian, 

Idiazabalen  “Idiazabal  Gaztaren  Esperimentaziorako  eta  Zabalkunderako 

Zentroa” proiektuan da, esperimentazioa eta heziketa arloak landu ahal izateko.

Zumitz elkarteaZumitz elkartea

Euskal  artzainen asosiazionismoaren aitzindari  Zumitz taldea da.  Zumitz taldea 

Artzai-Gazta  Elkartean  eta  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenean  dagoen  

artzain talde bat da. Diotenez, hiru urteren buruan, marketing-teknikak erabiliz, 

Euskadiko  gaztaren  merkatuan  produktu  berri  bat  goi-goian  ipini  du:  Latxa-

Gazta,  jatorri-deiturak bermatzen duen kalitate handieneko  gazta.  Latxa-Gazta 

Idiazabalgo etiketa beltza duen gazta moduan ezagutzen da. 

Zumitz taldeko  artzainek lagin organoleptikoen sistema zorrotz bat aplikatzen 

diote beren ekoizpenaren zati bati eta, sistema horretan, gainerako ekoizpenari 

ematen zaizkion baino askoz puntuazio handiagoak eskatzen ditu Idiazabal Gazta 

Jatorrizko Izendapeneko Adituen Batzordeak. Horrela, bi gazta-mota lortzen dira: 

LATXA-GAZTA eta ZUMITZ. 
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70. Irudia. Zumitz elkartearen sorrera eguna 2004ko irailaren 10ean

Latxa-Gazta goreneko  kalitatea  duen  gazta da,  gainerakoetatik  duen  etiketa 

beltzari esker bereizten dena; etiketa horrek  gaztaren zaporearen eta itxuraren 

kalitate  guztia  ematen du  aditzera,  zapore  bikainaren eta  apartaren  seinale.  

Zumitz  gaztak,  berriz,  etiketa  berdea  du,  eta  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko 

Izendapeneko adituek egiten duten hautaketa zorrotz baten emaitza da. 

Elkarteetan sartuta egotea  artzain batzuentzat oso garrantzitsua da eta gainera 

bermatuta  sentitzen dute euren produktua.  Eli  Gorrotxategi  artzainak,  Artzai-

Gaztaren  elkarteko  zuzendariak  Idiazabak  Gazta  Jatorrizko  Izendapenak  edo 

Artzai–Gaztak zer ematen dion galdetzerakoan, honela dio:

“Izendapenean  egoteak  kontrol  eta  analitika  batzuk  pasatzen  ari  naizela  

bermatzen  dit,  kalitatezko  produktuak  eskainiz.  Niretzat  hori  babesa  da,  

gordetzen  nauen  aterkia.  Egunen  batean  arazoren  bat  izango  banu  dena 

erregulatua dut eta niretzat pertsonalki dena kontrolpean izatearen berma da.  

Produktua saltzen diodan bezeroarentzat ere bai;  niregana bezero bat etortzen 

bada  eta  esaten  badit  zer  nahi  duen,  egiten  dudanetik  bere  gusturekin  bat  

datorrena ematen saiatzen naiz. Niri norbaitek esaten badit 'Eli,  gazta, azkena 

eman zenidana baino pixka bat fuertexeagoa nahi dut'  ba nik gogoratu egiten 

dut.  Gainera,  dena  apuntatuta  dut.  Aurreko  asteko  ostegunean  etorri  bazen 
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apuntatuta  dut  ze  lote  saldu  nion,  ze  egunetan  eginda  zegoen,  dena.  Dena  

apuntatuta dut eta horrela begira daiteke eta esan 'hau fuerte samarra iruditu  

bazitzaizun beste egun honetakoa emango dizut. Hori berma bat da berarentzat  

eta  segurtasuna  niretzat.  Azkenean  Izendapenak  horretara  behartzen  zaitu  

trazabilitatea eramatera eta hainbeste gauzaren kontrol  zorrotz bat,  azkenean,  

niretzat berma dena. Ez da erraza ulertzen hau eurentzat berma bat dena ikusten  

ez  duten  pertsona  batzuk  oraindik  egotea  eta  kaseina  plaka ez  eramatea  eta 

etiketarik ez izatea eta publizitaterik ez egitea, ez dakizulako noraino eramango  

zaituen gazta horrek, zaila da ulertzea”.372

Partzuergoko artzainak bilakaera honekiko jarrera irekia du. Baina, honek ez du 

esan  nahi  denak  izendapenaren  barruan  daudenik,  ezta  hainbeste  abantaila 

ikusten  dituztenik  ere.  Hasteko  euren  produkzioa  askoz  ere  txikiagoa  da  eta 

egiten duten  gazta aurrez salduta dute gehienetan, bezero finkoak dituztelako 

eta ez dutelako publizitatearen beharrik. 

Horrez  gain,  horrela  funtzionatzeko  gaztandegiak  behar  dituen  inbertsioak 

handiak  dira.  Horrelako  gastuak  egitea  artzaina  adinean  aurrera  doanean  eta 

segidarik ikusten ez duenean zaila da.

Aurkitu  dugun  beste  arazoetako  bat  burokraziarena  izan  da.  Bulegoetan  ez 

bezala,  artzain batzuk kexu azaldu dira hainbeste paper bete behar direlako eta 

honek eramaten duen denbora gehiegitzat daukate. Artzainari, bere profesioaz 

gain  beste  batzuek  eransten  zaizkiol  ezagutuza,  emaginarena,  albaitariarena, 

372 Jatorrizko hitzak honako hauek dira:  “El estar en la denominación garantiza que yo estoy pasando unos controles,  
estoy haciendo unas analíticas y estoy  ofreciendo un producto de calidad. Y para mí eso es un respaldo, un paraguas que  
me ampara y que si yo tendría un día un problema tengo todo en regla y para mí personalmente me da unas garantías,  
que lo tengo controlado y para el cliente al que se lo vendo también, porque si a mí un cliente me viene y me dice en casa  
lo que quiere, yo siempre intentó darles lo que más se ajuste a su gusto dentro de lo que yo elaboro. Pero para mí que 
alguien me diga hoy Eli "quiero el queso un poco más fuerte de lo que me diste la última vez" y yo me acuerdo. Además  
voy anotándolo porque vino el jueves de la semana pasada y tengo anotado qué lote vendí, se de qué día como está hecho  
y todo. Yo tengo todo apuntado, entonces se puede mirar y decir "si éste te pareció que estaba un poco fuerte, te puedo  
dar éste de este día. Eso es una garantía para él y para mí poder darle esa seguridad. Al final la denominación te obliga a  
eso a llevar una trazabilidad, un control tan exhaustivo de tantas cosas que todo es garantía para mí. Que haya personas  
que todavía no vean en eso una garantía para ellos y que no lleven la placa de caseína, y que no tengan la etiqueta y que  
no se hagan publicidad porque ese queso tú no sabes adónde va a llegar, es difícil de entender”. 
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saltzailearena, gaztagilearena… ulertzekoa da egunero ordu bete gutxienez honi 

ezin dedikatu izana, batez ere ohiturarik ez dutenean.

“Geroz ta zorrotzagoa da dana. Baino aldi beren hori dana, kurtsok ein, lanak,  

ikasketak, paperak eta ordun  gaztak zenek ein behar dittu?. Kontra inor eztau  

baino,  lehen  behar  tzan  morroia  ardi lanetako  uain  behar  dezu  morroia  

sekretariatako” (Mª Angeles Iñurrategi).

Argi dago gaztagintzaren inguruan momentu honetan hainbat galdera eta kezka 

dabilela sektorean inplikatutako agente ezberdinen artean:

• Gaztak saldu ahal izateko Europako legediak duen arautegia zehatz-mehatz 

betetzea derrigorrezkoa izan behar al  du? Ezin ote dira leku bakoitzeko 

berezitasunak kontuan izanez moldaketak egin? 

• Non  geratu  dira  hainbat  urtetan  gure  arbasoengandik  datorren  gazta 

egitearen ohitura eta tradizioa?

• Hainbat gaztagile, urtetan gazta ona bermatu izan dutenak, kaseina plaka 

ez izateagatik baztertuta uzteak ez ote du merkatu zati bat galarazten?

• Artzain baten  gazta betidanik  gustura  kontsumitu  izan  baduzu,  honen 

gaztagile izatearen debekuak non kokatzen du bezeroa?

• Geroz eta produkzio  handiagorentzako merkaturik izango al da?

ArtzainArtzain Eskola Eskola

Egun heziketa profesionala Artzain Eskolaren bidez osa daiteke. Hau Arantzazuko 

Gomistegi  Baserrian  dago  kokatua  eta  1997an  hasi  zuen  bere  ibilbidea.  Batis 

Otaegi  zuzendariak  emandako  ahozko  eta  idatzizko  informazioan  oinarrituko 

dira hango berriak. Dituen helburuak honakoak lirateke:

• Artzainen ustiategietan373 eta Eskolan bertan teknika ezberdinak irakatsi eta 

ikasi ahal izatea.

373 Euskal hitza “ustiategia” bada ere, “esplotazioa” entzuten da artzainen artean. Beraz, biak erabiliko dira.
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• Artzain berriekin,  teknika  berriak  artzaintzara  egokituz,  sentsibilizazio 

ekonomikoa, ekologikoa eta soziala lantzea,.

• Bi ekintza nagusi burutu: irakatsi eta ikasi. Artzainen kasuan, hitzaldi praktiko 

nahiz teorikoen bidez talde dinamika bat sortzea.

• Artzain izan nahi dutenei, ordea, ardien erabilpen egoki baterako behar diren 

teknikak eta artzainaren bizimodua ezagutaraztea.

Otaegik esan duenez, formazio integrala 5-7 hilabetetan antolatzen da eta artzain 

eginkizunekin zer ikusia duten hainbat gai tratatzen dira:

• Ustiakuntzen sistema eta artegiak (gaztandegiak, almazenak eta abar).

• Ugalketa eta aukeratzea.

• Elikadura, belarra sortzeko erak eta artaldearen erabilera.

• Ardien gaixotasunak.

• Esnearen kalitatea eta jezteko makina.

• Gaztagintza, gazta zaharra, mamia eta ardi zezina.

• Salmentak, marketin eta talde dinamika.

• Gestio tekniko ekonomikoa, laguntzen plana eta proiektua.

Ikasleak klase teorikoez gain,  ardi ustiategi batean lan eginez parte hartzen du. 

Partzuergoko artzain batzuek sarri  artegiak irekitzen dituzte ikasleak jasotzeko, 

dagokien praktika lana burutu arte.

Horrez gain Iparralde eta Hegoaldearen arteko elkar trukea bizi izaten dute eta 

kurtsoa amaitzeko administrazioko arduradunen aurrean aurkezten den proiektu 

bat prestatu behar du artzainak.

Orokorrean han ikasi duten 81 ikaslek 374 orokorrean (%82ak) positibotzat jotzen 

dute  horrelako  heziketa  eta,  gainera,  ezagutza  berrietara  moldatu  beharra 

sentitzen omen dute denek.

374 Datua 1997-2002ko epean  izandako ikasle kopurua. (%57 artzainak ziren)
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Partzuergoko  artzainen  artean  ere,  badaude  Artzain Eskolara  joan  direnak. 

Hauetako batzuk Mª Angeles Iñurrategi edo Joxe Mari Asurmendi. Hau bat dator 

aurrez  azaldu  diren  datuekin  baina  jakintasuna  iturri  askotatik  datorrela  ere 

ziurtatzen du 

“Bueno beti ikasten da zerbait. Baino osabakin  (Julio) eta nire attekin  (Sabino) 

ikasi diana ba han etzeon ikasteik baino han ikasten dana attekin ta osabakin ez  

ten ikasten eta gainea bakazio ederrak. Interesantea hala ere”. 

Artzain Eskolaren filosofia orokorrean tradizioa eta berrikuntza uztartuz, batez 

ere Euskal Herrian, artzainen profesionaltasun maila igotzea litzateke.

Artzain MunduaArtzain Mundua375375

Zer den Artzain Mundua ezagutzeko, Miren Elgarresta, Artzain Mundua elkarteko 

zuzendaria izan da informatzailea.

Artzain  Mundua sektorearen  inguruko  estrategiari  buruzko  gogoeta  egiteko, 

sektorea sustatzeko, indartzeko eta kudeatzeko hausnarketarako tresna bat dela 

dio.

Elgarrestaren ustez, lehen sektoreko ekoizpena eramangarria izango da, oro har, 

gizartean  ospea  badu  eta  horretan  laguntzea  da  Artzain  Munduak  duen 

asmoetako bat.  Artzaintza bultzatuz gero hobeto salduko dira sektore honetako 

produktuak,  eta zaindu nahi diren baloreak (kalitatea, garapen eramangarria, 

ingurunearekiko errespetua, kultura tradizionalen berreskuratzea, artzaintzaren 

etika...) produktu horiekin lotuko da. 

Artzain Mundua errealitatearen etengabeko hausnarketa eta behaketa sektoreari 

buruzko informazioa hobetzeko eta profesionalen arteko harremana errazteko 

baliagarritzat  ematen du.  Horretarako eta  Artzain Munduaren egitura  sustatu 

ahal izateko,  Artzainen Kontseiluko oinarrien modukoak erabiltzea proposatzen 

375 Artzain  Munduak  Arantzazun du  bere  egoitza,  monasterioaren  kargu  dagoen  komunitate  erlijiosoarekin 
sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez.
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dute, ezinbesteko tresna delako parte-hartzea etorkizun eramangarriko proiektu 

honetan. 

Artzainaren jardueraren inguruko kultura suspertzea eta kultura horren balioa 

sendotzea ere helburutzat duela esaten du Elgarrestak. Beraz,  artzainen arteko 

harremanak  eramangarritasunaren  erreferente  eta  eredu  izan  behar  du; 

horregatik,  bioaniztasun  kontzeptu  berri  baten  aldeko  apustua  egiten  da  hau 

baliagarria  delako,  ingurunea,  sektorearen  berezitasunak  eta  tradizioak 

integratzeko.

Baina ez da Partzuergoko edo Euskal Herriko  artzainentzat pentsatua bakarrik 

baizik  eta  Artzain  Munduaren  lanak  nazioarteko  bokazioa  dauka.  Proiektua, 

bioaniztasuna  ulertzeko  modu  berri  baten  adibide  moduan,  txerta  daiteke 

UNESCOk burutzen dituen lanetan, batik bat ingurumen zientzien arloan. 

Beraz,  Artzain  Munduaren  beste  helburuetako  bat  proiektua  nazioartean 

hedatzea eta konplizitate, adiskidetasun eta konfiantza sarea osatzea da. Halaber, 

Euskal  Herria  kanpora  hedatzea  nahi  da  eta  Artzain  Munduaren  jarduera 

propioak  burutzeko  ateak  irekitzea  eta  harremanak  sortzea.  Jarduera  horien 

bitartez, gainera, beste hainbat gaitarako harremanak eta lagunak egin daitezke.

Hau  Elgarrestaren  iritzia  izanez,  ez  dago  gai  hau  polemikatik  kanpo,  artzain 

guztiak ez datozelako bat  Artzain Munduak egiten duen lanarekin.  Gipuzkoako 

eta  Arabako  Partzuergoko  lurrek  muga  egiten  dute  Artzain  Munduan  egoitza 

dagoen  Arantzazurekin.  Urbiak,  gainera,  bisitari  gehien  Arantzazutik  abiatuta 

jasotzen  ditu,  bera  delako  bide  motzena  harantz  iristeko.  Baina  hala  ere, 

Partzuergoko  artzainen  artean  behin  baino  gehiagotan  entzuten  da  Artzain 

Munduak  ekintzak  antolatzerakoan  edo  egiterakoan,  ez  duela  inoiz  hainbat 

artzainen iritzia jasotzen, entzungor egiten diela euren ekarpenei eta ez dutela 

artzainekin,  interesatuta  egongo  liratekeen  hainbat  gertuko  artzainekin, 

harreman zintzorik mantentzen.
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Entzuna  dut  halaber,  Administraziotik  jasotzen  duten  dirua  artzainengan  ez 

duela erakartasunik,  inguruko  artzainengan behintzat eta urrutiko  artzainekin 

harreman gehiago duela hemengoekin baino.

Beraz,  bi  postura erabat  desberdin antzeman daitezke bi  ikuspuntu desberdin 

daudelako. Kanpotik ere objektiboki erlazio eztabaidatsua nabaria da.  Artzainen 

Nazioarteko III. Kongresuan hainbat lurretako artzainak konbidatuak zeudenean, 

Partzuergoko artzainak biltzarkide edo entzulari gisa joan baziren ere, inork ez 

zuen parte hartu euren bizitzaren berri besteei ematen376.  Antzeko zer edo zer 

antzematen zen “Ruta del Quetzal”  Urbiara inguratu zenean ere. Partzuergoko, 

artzain batzuen ustez, Artzain Munduko arduradunak antolaketa bere gain hartu 

nahi izan zuen, artzainari protagonismoa kenduz. Hau ez zuten artzain gehienek 

onartu  eta  Urbian  eurek  antolatu  zuten  ikuskizuna  eta  Artzain  Munduko 

partaideek Arantzazun bertan bete zuten euren funtzioa, harremanik apenas izan 

gabe.

Artzainek diotenez, kanpoko artzainekiko harremana ondo ari dira mantentzen. 

Kanpoko artzainek goraipatu egiten dute Artzain Munduaren lana; baina bertako 

artzain batzuen iritziz,  bertakoa  ez  dira  inondik  inora  ari  potentziatzen,  ezta 

hemengo artzainek proposatzen dutena entzuten ere.

Asmoak asmo,  Artzain Munduaren Aholkularitza-Kontseiluan377 artzainekin eta 

mendiekin  erlazionatuta  dauden  hainbat  talde  edo  erakunde  egonez  ez  dago 

zuzenean  artzainen  presentzia,  ez  gaur  egungo  metodoekin  lan  egiten  duen 

artzainena  ezta  lege  zaharrean  egiten  dutenena  ere.  Hau  adierazgarria  izan 

daiteke eta zer esana eta izana badu bertan bizi diren  artzainen arteko haserre 

eta ulertezina adierazterakoan.

376 Partzuergoko artzaintzaren berri,  Aizkorrikoekin batera  emateko,  ni  neu gonbidatu ninduten,  artzain ez 
nintzen bakarrenetakoa.

377 Artzain Munduaren Aholkularitza Kontseiluak, honako partaideak ditu: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, 
UNESCO  etxea,  Labayru  Instititutua,  NEIKER,  Mendikoi  S.A.,  Munduko  Landagunea,  Artzain  Eskola, 
Arantzazuko Santutegia.
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5.2. 5.2. Izpiritualtasuna, erritu eta erritualakIzpiritualtasuna, erritu eta erritualak
Mendia  sinbolikotzat  hartzea  munduan  zehar  fenomeno  orokorra  dela  esan 

daiteke. Honela dio behintzat Christian Vitryk  mendi sakratuen adibideak jarriz: 

Indian  Meru  Mendia  sakratua  da;  Iranen  Haraberezaiti  deituriko  mendia; 

Herrialdetako  Mendia  Mesopotamian;  Gerizín  Mendia  Palestinan:  Mexikon 

Popocatelpetl eta Himalaiako mendi gehienak, kasu batzuk aipatzeagatik (Vitry 

1997).

Dudarik gabe,  Aizkorri eta berarekin batera Urbia,  Oltze edo Altzaniako hainbat 

paisaia, beste asko eta asko bezala, Goierriko biztanle askorentzat eta bereziki  

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoa  erabiltzen  duten  artzainentzat 

garrantzitsuak  dira,  ia  sakratuak,  sakralizatu  duenarentzat  sinbolismo 

identifikatzailearen irudia dutelako. Ez dira edozein mendi, ezta mendi soilak ere, 

baizik  eta  Aizkorriko  mendilerro  osoa  eta  gailurra  bereziki  euren mendia  da, 

identifikatzailea  den  leku  zehatz  bat,  norberaren  munduaren  erdigunea 

bihurtzen da. Hona hemen hau oso argi adierazten duen Zegamako kontu bat:

“Bein zeamar bat trenen tzetorren Ormaizteiti  gora,  erdeldun bat ondon tzola.  

Izketan asi die ta erdeldunak zeamarrai nungoa zan, da onek zeamarra zala ba.  

Erdeldunek  zeama  non  tzion  galdetu  mentzion.  Zeamarrak  burun  tzemarren  

txapela erantzi ta esku baten gainen zabal-zabal jarri mentzon txapel ori ta ala  

esan men tzion erdeldunei txapela seinalatuz:

- Esto es el mundo, -txapelari erreferentzia eginez; eta gero txapelan puntea 

erakutsiz-, esto Aizkorriko punta y aquí abajo Zeama”378

Mendiek munduaren leku altuena adierazten dute (kultura bakoitzaren mundua, 

munduaren  erdigunea)  eta  era  batean  Euskal  Autonomia  Erkidegoan  (EAE) 

Aizkorri  mendikateak  betetzen  du  paper  hau,  bertan  aurkitzen  direlako 

Erkidegoko  gailur altuenak, 1.500 metrotik gorakoak diren bakarrak eta, gainera, 

378 Zegamako eskolan jasotako anekdota.
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geografikoki,  EAEko  mapan  begiratuz  ia  erdian  kokatuta,  sinbolikoki 

Erkidegoaren bihotzean. 

Aizkorriko gailur nagusietara igotzea (Aizkorri: 1524, enblematikoena, altuena ez 

izan arren; Aitxuri:1551; Aketegi:1549; Arbelaitz:1507) beste maila batera pasatzea 

da,  ez  bakarrik  geografikoa,  sinbolikoki  ere bai,  mundu profanoa  zeharkatzen 

duen lurralde aratz batera pasatzea da. Ez alferrik, leku hauek hainbat errituen 

ardatz  bihurtu  edo  bihurtzen  ari  dira,  iragaitzako  lekuak,  tradizio  guneak, 

denboran eta lekuan kontzientzia identitarioa sortarazten dutelako.

Ez  da  kasualitatea  mendi  gailurretan  gurutzeak  edo  elizatxoak  aurkitzea  eta 

Aizkorri ez da salbuespena. Aizkorri gainean elizatxoa izateaz gain, egun aterpea 

ere aurkitzen da eta hau  artzain batzuek promesa bat egin ondoren eraiki zen. 

Dirudienez, Matias Gorrotxategi eta Maria Otaegi senar-emazte artzainak artzain 

lanetan Aizkorriko maldetan zebiltzala, ekaitzak eta izugarrizko eguraldi txarrak 

harrapatu zituzten eta larrialdi hartatik onik ateraz gero,  Aizkorrin aterpetxea 

eraikiko  zutela  egin  zuten  promes.  Matias  Gorrotxategi  1925ean  hil  zen  eta 

testamentuan 2000 pezeta utzi zituen379 Aizkorrin mendigoizaleentzako eta behar 

zuten artzainentzako aterpe bat egin zedin. 1934. urtean diru honez gain, Euskal 

Mendigoizaleen  Elkarteak,  Gipuzkoako  Aldundiak,  eta  “Patronato  Nacional  de 

Turismo” zeritzanak dirua jarri omen zuten 8000 pezetako gastuak osatu arte eta 

Zegamako Udalak  lurra.  Horrela  1934ko  uztailaren  8an  aterpea  ireki  zen  eta, 

Zegaman  esaten  denez,  herritarrek  bai  orduan  eta  bai  1945ean  egin  zen 

berrikuntzan lan franko egin omen zuten. Ondoren 1982an ere berriro berritu 

zen  eta  garai  honetan  ez  ziren  hasieran  bezala  astoak  erabili,  Zumarragatik 

ekartzen  zuten  porlana  eta  Oltzako  harriak  garraiatzeko,  abionetez  igo  ziren 

beharrezko guztiak.

379 1934. urte arte ez zen erabili diru hau eta bederatzi urtetan Aurrezki Kutxan diruak eman zituen etekinak 
kontutan izanda, 3085 pezetara iritsi omen zen.
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Aizkorriko  mendilerroa,  erdigune  sakratua  bihurtzen  da  artzainarentzat  han 

dagoen bitartean, bertan bizi eta ogibidea bertatik ateratzen duelako. Aizkorriko 

artzainak  ez  du  artzaintza ulertzen  mendirik  gabe,  mendiak  leku 

transzendentalaren  tokia  hartzen  du.  Han  egiten  diren  ohiturazko  ekintza 

orokorrak edo sinbologia kosmogonikoak errepikatu egiten dira denbora zehatz 

batean, bakoitzaren bizi baloreak, sinesmenak, ohiturak eraikitzen joanez. 

Sinboloari,  beraz,  esperientzia  erlijiosoaren  antza  hartzen  diogu,  bizitzari 

zentzua eman nahian kosmosarekin solidaritatean aurkitzen garela adierazteko 

baliagarria delako,  berrikuntza jarraikorra,  urtez urtekoa,  sinbolikoki  ulertzen 

dena.

Erritu hauek sinbologia konplexua dute, beti zer edo zer bukatzen duten eta zer 

edo zer hasten duten ziklo errepikatzaileen erakusleak dira. Mendian antolatzen 

diren  bizimodu  eta  praktika  sozialen  herentzia  direla  erakusten  dute,  honen 

balioa handituz eta kontsiderazio-identifikazio ludiko-ekologiko berriak eraikiz.

Baina  hau  horrela  planteatzekotan  bi  puntu  izan  behar  ditugu  gure  baitan: 

historia  eta  kultura.  Eliadek  dio  hasieran  gertatu  zena  jakiteak,  eta  gauzen 

historiak, nagusitasun magiko bat ematen dutela (Eliade 1978:96).  Baina erritu 

bakoitzaren  historiari  zentzua  emateko  derrigorrezkoa  da  garai  bakoitzean 

gizarte  bateko  errealitate  kulturala  eratu  duten  ezaugarriak  presente  izatea, 

eurek erakusten dutelako zer izan zen eta zergatik mantendu, aldatu edo galdu 

den  erritu  edo  erritual  bakoitza.  Kultura  ulertzerakoan,  aurrez  aipatutako 

Geertzek  egiten  duen  proposamenari  helduko  diogu,  hau  da:  historikoki 

transmititutako  esanahia,  era  sinbolikoan  heredatutako  eta  espresatutako 

kontzepzio  sistema.  Esanahi  hauen  bidez,  bizitzaren  ezaguera  komunikatu, 

garatu eta betikotu egiten da (Geertz 1988).

434



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Errituen  analisia  egiteko  Mircea  Eliaderen  “Berritze  errituek”380 sinbolizatzen 

duten  markoaren  barruan  kontsideratuko  dira  Partzuergoko  hainbat  erritu 

bukatu  eta  hasi  egiten  den ziklo  baten barnean errepikatzen den filosofiaren 

errainu direlako. “Berritze errituak” unibertsalak dira eta berrikuntza kosmikoa 

suposatzen dute  (Eliade  1978).  Hau interesgarria  da,  artzainen  berritze  erritu 

nagusienak  mendira  igotzearekin  erlazionatzen  direlako  eta  mendian  bertan 

burutzen direlako. 

Egiten  diren  errituak  udan  artzaina  mendian  dagoen  bitartean  egiten  dira, 

epealdi  horren  babesa  edo  ongizatearen  errepresentazioa  direlarik.  Zentzu 

honekin ikusiko dira bai  erritu erlijiosoaren kutsua dutenak,  kristautasunaren 

babesean egiten direnak eta baita errito profano magikoen aztarnak dituztenak 

ere.  Batzuen  eta  besteen  berri  eman  digute  artzainek,  biak  bat  eginda  bizi 

direlako, artzaintzaren izpiritualtasunaren, sinesmenen, pentsaeren eta baloreen 

adierazgarriak izanez.

Gehienetan  erritu  hauek  onartzen  badira  ere,  beti  ez  da  horrela  izaten  eta 

batzuetan sinbolo edo errituala ohitura bihur daiteke,  bere jatorrizko zentzua 

galduz eta konfliktoa eta aurkakotasuna sortaraziz. 

Puntu hauek oinarritzat  hartuta,  sinesmen eta  errituen aniztasuna  eta  hauen 

errepikapena beharrezkoak ikusten dira, horrela gizarte bateko norabide berdina 

ezartzen duten ospakizun sinbolikoak ezagut daitezkeelako.

5.2.1. Erritu eta erritual nagusiak5.2.1. Erritu eta erritual nagusiak

Artzainentzat urteko unerik garrantzitsuenetakoa mendira igotzeko eguna izaten 

da  eta  hau  urtez  urte  errepikatzen  den  berritze-erritu  kontsidera  daiteke, 

prozesu  bat  eratzen  delako  urtez-urte.  Berritze  honen  izpiritu  sinbolikoa 

aztertuz,  erritu errepikatzaileek bi  helburu nagusi  dituztela  ikus  daiteke:  alde 

380 Eliaderentzat  berritze  erritu  nagusienetakoak  Urte  Berriarekin  batera  ospatzen  badira  ere,  guretzat 
interesgarria  da  berritze  prozesua  kontsideratzea,  artzaina mendira  joaten  denean urte  berriaren itxura 
ematen diolako.
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batetik,  garbitasun  errituala,  aurrez,  urte  zaharrean  egin  diren  okerrak 

konpontzeko, bakoitzaren eta taldearen arazoak alboratzeko baliagarria; bestetik, 

betetasuna  eta  perfektotasuna,  hobezintasuna,  atzetik  datorren  barruko 

esperientzia  erlijiosoa,  memoria  mitiko  batekin  parekatu  daitekeen,  “hasieren 

perfekzioa” ( Eliade 1978:57).

Sinbolismo  bikoitza  eta  anbibalentea  dago,  “pesimismoa”  eta  “optimismoa”. 

Lehenengoa aurrez egin ditugun okerrak gogora ekartzen dizkiguna, kaosaren 

errezeloa, eratuta dagoen ordena galtzearen beldurra eta bigarrenak osotasuna, 

betetasuna zure sufrimenduarekin bada ere, unerik onenean hastea bakoitzaren 

munduko  berritasunaren  adierazle  den  ziklo  berria.  Hau  horrela  izan  dadin, 

aurrekoekin  hautsi  egin  behar  da,  ziklo  berritzaileari  paso  eman  behar  zaio 

urtero errepikatzen den erritualaren bidez (Eliade, 1978:57).

Mendira  joateko  prozesuak,  errepikatzen  diren  hainbat  lan  sinboliko-praktiko 

badakar berarekin.  Artzainak  artaldearen tokialdatzearekin, bai udaberrian eta 

baita udazkenean ere, lekua agurtu egiten du,  artaldearekin leku berri  batera 

doala epe batean adierazten du. Herritar asko, gainera, honen zain egoten ziren, 

artzainak urtaro berri baten adierazleak zirelako.

Urtero  errepikatzen  den  erritua,  ez  da  isilean  egiten,  ardia,  artaldea  badoala 

nabaria da eta adierazgarriena,  animalien  dunbak edo  zintzarriak  egiten duen 

zarata.  Dirudienez,  ardiak ere igoeraren parte nagusia dela erakusten du  dunba 

eta  zintzarri jartzearen prozesua hasten denetik. Aho batez diotenez, udaberria 

iristen denean ardia irrikaz egoten da mendira igotzeko eta udazkenean beheko 

larreetara bueltatzeko. 

“Mendia  igotzeko  gu  pozik  eta  ardik  pozikgo  eta  ardik  zorauta  jartzen  die,  

ilusiokin hola bata besteen gainen, dunbak jartzen ai geanen zorauta bezela” 

(Jexux Etxezarreta).
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Dunbak artzainak dakizkien ardi jakin batzuei jartzen zaizkie, eurak gai direlako 

artalde burua izateko. Prozesu honek pasatzen diren herrietako ikusmira pizten 

du eta erritual bihurtzen da artzainarentzat. 

Dunbak  eta  zintzarriak  festa  itxura  ematen  diote  egunari,  artaldearen 

mugimenduari eta artaldea dunbarik edo zintzarririk gabe badoa, artzain horren 

familia  lutoan dagoela  adierazten du.  Horrela  kontatzen du  behintzat  Begoña 

Etxezarretak, gogoratuz bera haurra zenean, Bizkaitik Urbia aldera artaldearekin 

familia zihoanean, Arantzazu parean Aitona Pedro hil zela enteratu omen ziren. 

Aman lehenengo hitzak “Kendu hitzan dunbak eta zintzarrik” izan omen ziren.

Mendira  joateko  prozesua  nolabaiteko  igarotze-erritu ere  kontsidera  daiteke, 

Turnerrek erritual guztietan aplikatu ahal izateko proposatzen dituen elementu 

paradigmatiko  ezagunenak  eta  baliagarriak  direnak  bertan  topatzen  direlako. 

Turnerrek, van Gennepen jarrera jorratuz,  igarotze-errituen berri ematerakoan, 

lekuen,  egoeren,  gizarte  posizioen  edo  adinen  aldaketetan  laguntzen  duenak 

direla  dio (Turner 1988: 101). 

Artzainen kasuan lekuen aldaketan laguntzen duten errituak identifika daitezke 

hirutariko  prozesua  barneratuz:  1)  gizabanakoaren  bereizketa  aurreko  giza 

statusetik; 2) “limen” edo abagunea; 3) mendiko gizabanakoaren berriz elkartzea 

status eraberrituarekin. 

Gizabanakoa  edo  familia  herriko  taldetik  irteten  da,  egoera  liminal  batean 

murgiltzen da eta  komunitatean beste  egoera batean murgiltzen da.  Sarbidea 

egiten  duenak  posizio  berrian  kokatzen da,  aurreko erlazioak  eta  gizartearen 

baitan dauden estrukturak, urteroko egoeraren arabera, estruktura berri batean 

birdefinitu  egiten  ditu,  bi  zati  bereizezinak  garatuz:  giza  estruktura  eta 

gizabanakoa. Hauen arteko erlazio gatazkatsua bideratu ahal izateko Turnerrek 

bi ardatz nagusi garatu zituen: “liminalitatea” eta “comunitas” (Turner, V.1988).
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Liminalitatea,  igarotze-errituan,  gizabanakoak,  aurreko  statusetik  bananduta 

dagoenean baina hurrengo aroko parte osoa oraindik ez delarik,  sentitzen duen 

egoera  da.  Honek  gizabanakoa  komunitatean  murgiltzeko  prestatzen  du. 

Liminalitateak,  dio  Turnerrek,  comunitas garatzen  du.  Hau  kultura  bateko 

perspektiba ideala litzateke eta irudi eta ideia filosofikoak sortzen dituen helburu 

utopiko hori lortzera bideratuta egongo litzateke,  artzainaren kasuan bizibidea 

aurrera atera ahal izateko. 

Artzaina  mendian  asentatu  ondoren,  estruktura  berri  batean  murgiltzen  da, 

mendiko  bizitzan.  Bertako  uda  garaiko  errituak,  atzekoa,  lehengoa  utzi  ahal 

izateko eta berria era egokian hasi eta burutu ahal izateko egiten dira. Gaur egun, 

egoerara moldatuz, asko galduta edo aldatuta daude. Baina artzainen memorian 

hainbat errituk bizirik diraute. 

Hauen artean,  txabola  gehienetan bildua,  artzaina  mendian zegoen bitartean, 

jasotzen  zuen  hainbat  fraideren  bisita.  Hauek  ordainez  gazta jasotzen  zuten. 

Fraideak txabolaz txabola ibiltzen ziren, bedeinkapenak edo konjuruak eginez eta 

batzuetan  prozesuan  erabiltzen  zuten  ur  bedeinkatua  txabolan  uzten  zuten. 

Artzainek  urtero  berritzen  zuten  ur  bedeinkatua  garbitasuna  edo  gaitzen 

desagertzea bultzatu nahirik.

Bedeinkazioarekin ohitura desberdinak ezagutu dira denbora pasa ahala. Urbian 

egondako zaharrenetakoa den Kandido Aizpeoleak komentatzen digu:

“Urbin frailea eun jakinen etortzen tzan ia jendei esaten zioen noiz etorriko zien 

ta txabola danai eiten tzien bere beinkazio papel hori, ure botatzen ta aitzen zien.  

Ta gero artzai danak, guk ematen gendun behintzat ta gutxi izango zien ematen 

etzienak  gaztai bana, artzai bat, hemen  Miel karnizeroa badau Zeaman, horren 

atte381 hari ematen zitzaion gaztaia eta hura enkargatzen tzan, hori hola da”. 

(Kandido Aizpeolea).

381 Domingo Goiburu

438



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Konjurua: 

“Hemen lehen frailek etortzen tzienen konjurua ettea eta ur bedeinkatue ematen  

tzizuen  eta  hurrengo  urte  arte  gordetzen  tzan.   Basoa  eo  ematen  tziozun  ur  

bedeinkatue  hartzeko  ta  gero  han  botilla  baten  gordetzen  tzendun.  Zuk  hola  

turmoia eta hasten bazan ttanttonen bat eo bota etten tzendun. Baino uain ez tie  

etortzen.” (Andres Zufiria).

Ur  bedeinkatuaren  erabileraren  ohitura  ez  da  guztiz  galdu.  Pertsonei  eta 

animaliei  babesa  eskaintzearren  beharrezkoa  den  erritualizazioa  izaten 

jarraitzen du kasu batzuetan, adibidez ekaitzen aurkako babesle funtzioa nabaria 

da,  hauek  mendian  artzainen  etsai  eta  arerio  latzak  direlako.  Horrela  dio 

behintzat, momentu honetan  artzain lanetan ez ibili arren, oroimenean bizirik 

duen eta batzuetan ur bedeinkatua asmo eta fede osoz  erabiltzen duen Kontxesi 

Goiburuk: 

“Ta nik urtero ur bedeinkatue ta kandela beinkatue ta izaten dittut. Ta urte baten  

turmoia  ta  ze  izan  tzan  hura  nik  halakoik  ez  tet  ezautu.  Gizonak  eta  semek 

kapritxoz  Oñatiko artzai bati erosita  ahari bat ekarri zuen ta han guren ondon 

etxabola txiki bat zeon ta han sartu zuen gaueako ta oinazkarra han sartu zan.  

Hurrengo goizen aharie akauta zeon. Ta geu ondo genden. Ene hua zan gaue, eon  

ginen danok holaxe loik bate ein be, neargarrizko gaue turmoia ta tximistea ta.  

Pentsau  zu,  gure  paretea  eta  hura  hola  bi  metrota  eongo  zien  ta  Jaungoikoi  

eskerrak ezer  etzitzaiun pasau.  Beste  baten e  Arabako mendin genduzken  ardi 

batzuk antzuk eta jaisten etzinak eta gure ez takit hamazazpi eo hemezortzi zien 

ta  akau  ziun.  Nik  turmoia  hasten  donen  kandelea  piztu  ta  ur  beinkatue  beti  

eukitzen det. Ordutik uain oso diferente bizi die eak kanbiau ein die asko gauzak.  

Nik mendia dijoztenen e bota re bai beti ur bedeinkatue ardiai eai, beti” 

(Kontxesi Goiburu).
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Artzain guztiek  ez  dute  erritu  hau  berdin  bizi  izan.  Joxe  Larreak  dioenez, 

konjurua  egitera  urtero-urtero  joaten  omen  ziren  lehen,  baina  txabola 

bedeinkatzera, artaldea ez eta ur bedeinkatua uzten bazuen ere hau ez du behin 

ere erabili, hantxe, txabolan egoten omen zen. 

Fede aldetik ere pertsona guztiek,  artzain guztiek ez zuten fede berarekin eta 

asmo berarekin hartzen bedeinkapena eta bedeinkapenak beti ez zuen ematen 

eskatzen zitzaion fruitua. Eugenio Muñok kontatzen duen anekdota bat honen 

adierazle izan daiteke: 

“Arantzazuko prailek bedeinkau bai baino askotan alperrik. Urte baten jun da 

bedeinkau ta derrepente harrie kriston harrie zuri. Bedeinkau bai baino harrie  

zuri. Hala behartzon harrik”. 

Gizakien  dimentsio  sakratua  esperientzia  subjektiboa  da  eta  osotasun  batean 

sartzeko, gizakioi gizaki garela ezagutzen erakusten digun errealitate objektiboa, 

bakoitzak, sartuta dagoen estrukturaren arabera, era desberdinera bizi du. (Eliade 

1992).

Edozein  erritu  sujektibitate  eta  objektibitatearen  tartean  egonez,  pisutsu  ere 

gertatu izan da askorentzat. Joxe  Albizuk Luxio Ursuarangokoari entzun omen 

zion arrazoia fraidea etorri zenean esan ziona entzunez:

“Geok jan ezinda ta zuei gaztaia eman behar” 

Beraz,  fenomeno honetan ez  da  dena  harmonia,  honen atzetik  konfliktoa ere 

egon  daiteke  batzuek,  hasieran  emandako  zentzu  sakratua  galdutzat  ematen 

dutelako  eta  ,ematen  den  ordaina  norberaren  mantenuarentzat  behar  zena 

zelako. 

Gainera,  pisutsu  suertatu  zen  halaber,  fraideak  etekina  ateratzen  zuenez, 

kongregazio desberdinetakoak azaltzen hasi zirelako, bedeinkapenak zuen zentzu 

sakratua erabat galduz. Behin bedeinkatuta, nahikoa zela uste zuten gehienek, 

eta  hasierako  derrigorrezko  erritua  eginkizun  astun  bihurtu  zen.  Orain  dela 
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hiruzpalau  hamarkada,  erritu  hau  ohiturazkoa  zenean,  gazta askorik  ez  zen 

egiten eta fraide ugaritasuna zela-eta, dozena erdi bat horrela erregalatu beharra 

ezin izan  zuten  artzain gehienek.  Horrela,  ohitura  onartua eta  eskertua  zena, 

derrigorrezko ekintza astun bihurtu zela, ondoriozta daiteke:

“Prailek juten tzien  gaztai  eske.  Altsasuko Kaputxinok e juten tzien,  oso gizon  

jatorra; danak e tzien igualak izaten e, bizar zuri bat ona juten tzan Altsasukoa.  

Hala  zeon ohiturea.  Gabiritik  pasionistak”  (Dominika Arrizabalaga eta bere 

alaba Pili).

“Txabola  beinkatzea  bai,  bai  nik  nahi  baino  gehio.  Gaztaia  ematen ginon  eta  

etortzen  tzien  zortzi  fraile  zortzi  lekutakok.  Kaputxinok  Urbasakok,  Gabiriko  

pasionistak,  Urretxukok  Arantzazukok.  Danai  ematen nien  gaztai  bat” (Inazio 

Zabalo).

“Kojurue etten tzan. Kojurue esaten ginon guk. Udaberrin, maiatzan azken aldea 

eo artzai guztik Urbira jun da jartzen zienen. Txabolaz txabola etten tzan, baino  

pau re etten gendun, ondo gainea. Urten zazpi  gaztai aino limosna einda gare.  

Arantzazura gaztai bat, Gabiriko kaputxinok, Agustinok zein etzan juten hautza.  

Aitzeneako mojak e hasi zien. Juten tzanai eman be bialtzea zerbait iruitzen tzan” 

(Florentino Goiburu).

Mojak  joatearena  aditu  badut  ere,  ez  dirudi  ohitura  bihurtu  zenik  eginkizun 

puntual bat moja – fraide arteko akordiorik, dirudienez, ez zegoelako. Dominika 

Arrizabalagak dioenez fraide batek horrela esan omen zion: 

“Prailek juten tzien gaztai eske, ta urte baten jun tzien mojak. Eta praile batei nik  

esan nion, mojak e izan die hemen ta harek 'ba mojak ezdauke deretxoik' ta zuek  

bai? Holaxe kontestau nion e zuek pai?” (Dominika Arrizabalaga).

Errebindikazioak eta generoaren arazoak nabarmenak ez baziren ere,  errituak 

burutzerakoan ere antzeman daitezke. Dena dela, ez dugu uste generoaren arazoa 

zenik baizik eta garaiko,  berrogei-berrogeita hamargarren hamarkadako,  janari 
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beharrak mugituta zebiltzala batzuk eta besteak mendiz mendi,  errituari  bere 

zentzua galaraziz.

Behin bere zentzua galdu eta gero, erritua desagertzen eta aldatzen joan dela argi 

dago.  Fraideek eske  segi  zuten baina ezer  uzteko asmotan baino,  zer  edo  zer 

eramateko  agertzen  zirela  entzuten  da  artzainen  artean,  berriro  goseteak 

bultzatuta segur aski:

“Beinkatzea  etzijon,  gaztai  bila,  urtero  Arantzazukok,  mendi  guztie  pasatzen 

tzuen.  Han nik  sekula  artaldei  eo  beeikapenik  ein  dienik  ez  det  aittu,  gaztaia 

eman eta pakea. Bedeinkaziok eta hola ez, eak etten ez bazuen. Gue aurren ta hak  

etzuen eitten,  beeinkatu ez,  akordauko ginen ordun.  Beti  hartzekoa due hoiek,  

sekula eman ez, beti hartzekoa” (Joxe Albizu).

“Hemen lehen prailea etxabola bedeinkatzea etakit etortze tzan, igual eingo zon 

bere bendizion bat,  hori ez tauket akuerdon baino urtero  Altsasuko kaputxinoa 

pasatzen tzan hemen askotan hor  kamaina ingurun lo eitten tzon  gaztai biltzea.  

Borondatea zeukenak ematen tzion. Urtero  gaztaitxoa ematen gendun da. Harek  

klaro eingo zitun bee beinkamentuk eingo zitun, baino guk hori ikusi re ez” (Pablo 

Berasategi).

Erritua zentzua galtzen joan zen eran, desagertzen joan zen, eta zama bihurtuta 

zegoen  egoera  bat  ukapena  izateraino  iritsi  zen,  zentzu  gabe  kontsideratzen 

zuten tradizio baten mantenua alferrikakoa zela kontsideratuz. 

“Ta beste baten ardi mozten ai ginen kuadrilla, kuadrilla handie tragoa einez ta  

ondo,  ta  frailea,  'hemen  gabiltze  ba  urteroko  legen'  esan  tzien.  'Aurten  legek  

kanbia ein beharko due ba'.  Ordun etzon eaman nereandik  gaztaik”;  .ta  beste  

baten hautza Beundea re jun lotsa gutxikin txabola fraile hori gaztai eske. 'Hemen 

gabiltze  ba  gazta biltzen'  ta,  Mutiloko  Urteagako  Juanitok  esan  emen  tzion 

'ikustezu bi txakur nola daren, nik zuri ematea baino bi txakurrai erdi erditi ebai  

ta erdi bana ematea nahiago det pa' (Eugenio Muño).
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“Uain ez, lehen etortzen tzien. Baten e nik ardik erosi nion horrei Juanitoi horrek 

esan tzien Artondo Gabiriko prailea superior horrei esateko 'gaztaie zuei ematea 

baino nahiago det nik lurpen sartu' Neu e einda nau. Hor nun datozen 'hok ez  

ditek ba nere gaztaik jango' barrua sartu ta dunbea jo, baino atea iriki ez (Patxi 

Katarain).

Arrazoi batzuk edo besteak direla medio gaztaren bila joateari utzi zioten, segur 

aski,  gizartearen  egoera  sozioekonomikoa  hobetzen  joan  zen  eran  eta  zentzu 

erlijiosoa galtzen hasia zelako.  Hala ere,  tradizioak tradizio,  batzuetan fraidea 

joaten omen zen bedeinkapena egitera  Urbiara, baina dagoeneko ez  gazta eske, 

baizik eta bertan hamarretakoa egin ondoren, bueltatu egiten zen.

“Bai  aita  Lasa  ta  Villasante  joaten  ziren.  Bedeinkau  ta  hamaikakoa  eman  eo 

bazkaldu ta behera jeisten tzian” (Serafina Larrea). 

Dena dela, sinesmen eta baloreen beharra orain ase gabe geratzen den sentsazioa 

ere badute kasu batzuetan  artzainek.  Fraideak etortzen zirenekoa oroimenean 

bizirik  dago  eta  hauek  egiten  zituzten  bedeinkazioak  oraindik  ere  gustura 

hartuko lituzkeela aitortzen du, adibidez, Anttoni Oiarbidek: 

“Oain bedeinkatzea gustatu bai baino ez tie etortzen ta, praileek e edadekok ta.  

Praile  horik  nahikoa  ta  gehiegi  etten  zuen  eta  nere  ama  zanak  ba  batzea  

beinkatzeko ta beak ba bai, bai nik igual igual bedeinkatuko det”.

Dirudienez hau ez zen mendiko ohitura bakarrik. Zegamako lurretan ere jasotzen 

omen  zuten  fraidearen  bisita  gazta eske.  Bedeinkapena  egiterakoan,  puntu 

guztietara  bideratuta  eskaintzen  zen:  iparraldea,  mendebaldea,  hegoaldea  eta 

ekialdea,  mehatxua edozein tokitatik etor zitekeelako.  Txabolak bedeinkatzeaz 

gain,  baserriak eta  lurrak bedeinkatzera  ere  etortzen omen ziren elizgizonak. 

Horrela ematen digu honen berri Joxe Alustizak:

“Etxeeta  etortzen  tzien  frailea  ta  monagilloa  etxea  lurrek  bedeinkatzea  hartu  

liburue ta leitzen tzon ta lau puntutan eitten tzittun errezok ta ematen tzikon  
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arkumea, eo arrautzak, eo dirue, lehen etortzen tzan ta nei etzitan gaizki iruitzen.  

Gaixo bazeon norbait gauze etzana ordun bereana re juten tzan ta holako trapu  

txukun-txukun polittek jartzen tzien apaize etortzen tzanako” (Joxe Alustiza).

Hau  mendiko  bedeinkapena  bezalaxe  pisutsua  bihurtzen  hasi  zen  eta  ez  beti 

gustukoa. Hona hemen Andres Asurmendik dioena: 

“Zumarrakok,  Pagoetakok  etortzen  tzien.  Behin  e,  behera,  etxea  etorri  nitzen  

zerbait  eamatea,  lanbroa ai zon bizi-bizi-bizi  ta bi praile majo  txerritegiti  nun 

irtetzen  dian,  lehenengok  izango  zien.  Donatok  bialdu  zitula  ta,  zerta  eo?  

Gaztaieta. Esan nion Donatoi halako morroik berriz e bialtzeko. Ez takit pa zeozer  

ein tzon, holako zea txiki bat eta kitto eta ez takit ein tzon e. Laste alde ein tzuen 

gaztaiakin  gaztaiakin.  Gero  urtero,  azken  urtetan  ez  eskerrak”  (Andres 

Asurmendik).

Baina ez da hau  artzainek eliza-erlijioarekin zuten lotura bakarra. Oroimenean 

dagoen  beste  ohituretako  bat  Arantzazura  arkumeren  bat  eramanez  joaten 

zirenekoa da.  Arantzazuko Amari, agian artzain batek aurkitu zuelako edo, fede 

izugarria  diote  artzain gehienak  eta,  Urbiako  elizatxoa  egin  arte  behintzat, 

urtean behin gutxienez eta batzuek igande askotan ere mezatara joateko ohitura 

mantendu zuten arrazoi desberdinengatik: 

“Amabirjina bisitatzea urten behin eo. Arantzazua, gehienen juten ginen. Bai. Ni  

(Joxe) saskin sartuta jun da nau. Bai jun ginen da gauen sindikan lo ein gendun  

ta  honek  gauen  kristoati  etzitula  erropak  erantsiko  Joxek  txikie  zan  arten.  

Behorran gainen eaman gendun behor mutur zuri  bat  genduken”. (Dominika 

Arrizabalaga eta seme-alabak)

Segur  aski  hau,  Arantzazura  arkumea  eramatearena,  izango  da  oroimenean 

mantentzen  den  eta  jaso  dugun  ohitura  esanguratsuenetakoa.  Urtero 

eraberritzen eta mantentzen zen erritu hau,  arrazoi  desberdinengatik,  Urbian 

Arantzazuko fraideek meza ematen zutelako, ganaduekin suerte izateko … :
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“Gero beste gauza bat, mezea  Urbin emate zuen frailek  Arantzazukok, ta batzuk 

hareati  zala esaten tzuen bestela zeati  zala eztakit  nik,  gehienok arkuma bana  

ematen ginon fraleai udaberrin uaine zeati zan izendautako gauzea etzan hori e!  

Mezea re ematen die ta esaten gendun elkarren arten ta!. Juten ginen,  arkumea 

bizkarren hartuta udaberrin jaien baten Arantzazua ta arkumea fraileei eman ta  

frailek ematen ziuen saldea ta zerbait  ta  geo eguardin bazkarie  ta  atzea  Urbia 

beeti gora kantun einez muturre bero- bero einda Batzutan kuadrillea re bai, beste  

askotan  banaka  bakoitze  bere  biden  izaten  ginen,  inokin  enteratube  bakoitzak 

preparauta zeukenen ondo zetorkionen” (Kandido Aizpeolea).

“Ganadukin  suertea  izateko  eamaten  gendun  guk  urtero  arkume bat  lepon 

hartuta, bizkarren  Arantzazua.  Artzain geheintxenok juten ginen. Ez genduken 

eun jakinik erek e danak kolpen etzuen nahi izaten eta gu juten ginen ba holoko  

eunetan  nijo  ni  ta  prailek  eukitzen  tzuen  erreferente  bat  egun hortan  zenbat  

jungo ginen ta juten ginen oinez bizkarren arkumea hartu makila baten sartuta 

ta porterin entregatzen non  arkumea bizirik ta porterin  arkumea entregatu ta  

bizkarren oinetako onenak eaman ta aldatu han ta eta mezata ta mezea entzun ta  

mezan ondoren esaten tzuen ze ordutan jun behar gendun bazkaltzea ta prailek  

ematen tzuen bazkaria” (Joxe Alustiza).

Bazkari honek ere, artzain bilkura zenez, kultura eta talde estrukturatu definitu 

baten  barruko  presioak  azalarazteko,  baldintzak  zituen.  Batzuetan  pertsonen 

ezaugarrien barnean agresibitatea zelako eta beste batzuetan familia edo artzain 

arteko ika-mika eta haserreak azaltzen zirelako, bilkura asko bezalaxe, hau ez zen 

beti baketsua izan eta horren ondorioz hasi ziren lehen aldaketak egiten:

“Han bazkari ona ematen tzuen, ardoa re ematen tzuen. Baino urte baten, bakizu  

ze pasatzen dan artzaiek ondon bizi dienen ba ardin batek bota diola harri bat eo  

eukitzen due ean arten pike bat ta eo artaldek larren bat kendu diola besten bati.  

Ta eun baten bazkal ondon bi artzai hasi die ta ia ia elkar jon harrapatu ta ordun 

eabaki zuen prailek ardo gehio etzuela eman behar ta praile bat eongo zala erekin  
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bazkaltzen ta ordutik prailea zan hango jefea, eta hola behin ez ezerrez pasau” 

(Joxe Alustiza).

Konfliktoa  eta  konponbidea  dialektika  batean  behatzen  direlarik,  arkumea 

eramateko ohitura mantendu egin zen gizakiaren natura gupidatu eta berpiztu 

egiten  delako  errituen  bidez.  Hauek  urtero  berritzeak  elkarkidetza  batean 

errealitatearen kontzientzia ematen digu, bakoiztasunetik esperientzia berberak 

bizi ahal izateko. 

Urteroko lege berritzeak aldaketak behartu zituen eta artzainak egun finkoa zuen 

ospakizun bihurtu zen ohitura burutu ahal izateko.  Arkumea eramateko eguna, 

aurreko usadioarekin hautsiz,  Corpus eguna erabaki zen. Ohitura-erritual  hau, 

laguntzen  zion  festa  erantsiarekin  batera,  artzainak  oroimenean  duen 

bizienetakoa dela esan daiteke:

“Corpus eunen.  Hori  lehengo  legea  eo  borondatea  zan Fedea  bai  baino  ordun 

ohitura oso politte zan, hemendik Corpus eunen jun,  arkumekin jun ta gosarie  

ematen zuen lehenengo. Gero mezea eo 11tan Prozesion e ibilita nao ni Amabirjina  

eo eamaten,  praile Antonio bat badao hor Azpeitiarra portero eo eskoba lanak  

etten hura da enkargatzen dana, ta gero bazkari bikaina ordubik alden, ta han  

atsalden laurek eo bostakarte, ta atsalde ona pasau eta iluntzen onea ardik jeiztea 

ba hemen arkumak ba Santo Espiritutik382 e bai, Aratzetik e bai artzaik eta zaldin  

xeston hartu arkumak eo lepon ta” (Jexus Etxezarreta).

“Lehen  Corpusetan  eamaten  tzan  Arantzazua  arkumea”  (Lorentxa 

Etxezarreta).

“Corpus  eunen  Arantzazua  Guk  Arantzazura  urten  arkume bat  eta  gaztaia 

limosna etten gendun” (Florentino Goiburu).

382 Florentino Goiburuk Santo Espiritutik Donato joaten zen aipamena egiten du, lehenbizi Urbiatik pasatuta 
arkumea bizkarrean zuela gogoratzen du.
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“Lehen  urtero  urtero  arkuma  bat  eamaten  tzien  artzaiek  Corpus  eunen 

Arantzazukoi” (Joxe Larrea).

71. Irudia. Artzainak Arantzazun arkumea eramatera joan ondoren. 
XX. mendeko hirurogeitahamargarrengo hamarkadaren hasieran

Horrelako  errituak,  helburua  bertan  jarrita  dagoenean,  bizitzaren  edo  bizirik 

egotearen kontzientzia indartzeko baliogarriak direla ez dago dudarik, errituaren 

bidez norberaren indarra, boterea, aldaketa eta moldaketa gaitasuna erakusten 

direlako.  Baina,  segur  aski,  oinarrizko  beharren  asetzeko  moduarekin 

erlazionatuta,  errituaren  sinbologia  aldatzen  joan  da.  Dagoeneko  ez  da 

beharrezkoa  arkume  eramateak,  arkumak  erraz  eros  daitezke  eta,  gainera, 

Arantzazun bertan eurek kontrolatzen duten  artaldea dute, kanpoko  arkumeen 

beharrik gabe. 

Hala  ere,  artzainen  artean  Arantzazurekiko  sinbologia  eta  fedea,  mantendu 

egiten  dira  eta  hango  Ama  Birjina,  Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoko 

artzainentzat eta batez ere,  Urbiakoentzat eta  Oltzakoentzat,  garrantzitsua da. 

Errituak,  bizitzaren  hainbat  estutasunetan,  Arantzazuko  Ama  Birjinaren 
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ardurapean fedez egiten dira. Hona hemen  Arantzazuko Amarekiko sinesmena 

sendotzearen aitortza. Fermin Arrietak eta Lorentxa Etxezarretak:

“Tximistea  sartu  zana  zan  hura,  gaur  urtek  San  Fermin  bezperea  zan  hura  

zaharren  sartu  zan.  Tximistena  beste  etxabolea  zan  ta  zeuzken  e  sukaldea  

kuartoa  bat  eta  bestea   eta  gu  hor  bi  mutikokin.  Mutikok  arten  zenbat  urte  

zeuzken ba Angelek dozenan bat etzon euko, hortxe genden da goizen sei terditan  

ta  tximistea  kuarton.  Nik  deabrue bezelaxe  ikusi  non  hura.  Argi  dana sue,  ni  

akordatzen naiz dana sue izan tzala eta ni geau nitzen kitto. Ni  (Lorentxa) ta  

mutiko txikie konozimientuipe geau ginen. Handik ondoengo euneta re hola ein  

hemen usaie ta karbonizatu usai bat bai haragin e  (norberaren haragi-azalez 

ari da). Hor  eskorta bat tzan, etxabola hori daun azpi hartan  eskortea eta han 

zeren 16-15 ardi behintzet azkeneko ardik mozteko utzita zeuzken, ta jaiki ginenen 

han tzeren bizik eta bat etzanda zeolakon ta akabauta geau zan.  Txakurrek e  

kateia dana txikitu, beztuta kateiak....   Eintzon paretatik sartu gora iyo ta goiko  

egurretik kanpoa ta hango porlanak kuarto barrua etorri zien. Jandako dana bota  

etten  gendun.  Eskerrak  kanpoa  irten  tzana  bestela  kixkalduta  ginen  gu.  Gero  

Arantzazuko  prailek  etorri  zien  settun  enterau  zienen  eta  hor  lehen  hemen 

etxabolan eukitzen gendun Arantzazuko Amabirjinea eta uain daukeu han383 eta 

esan tziun milagroa izan gendula guk hala salbatzeatik (Lorentxa Etxezarreta).

Mirari  bila  ere  Ama  Birjinari  fedea  erakusten  duenaren  adiera  ere  bada. 

Legazpiko Goena Baserriko Luxioren berri emanez:

“Goenan atte zana ta motikoa ba beti artzain lanen ta motikok ba holako ardi hil  

da ta  holakoa ta  akauta….Hamabi  hamairu bat  bai  eta  attek  esan omen tzon  

Arantzazuko Amabirjinari ofrezituiok arkumea eamatea arkumak behintzet ondo 

jaiotzeko eta handik aurrea danak ondo. 

Eta beste urte baten  ardik falta lau eo bost eo eta amai esan zion, edadekoa hil  

tzan, hori ehunta piko urtekoa, eta amak ordun han goien daon Amabirjina bajau  

383 Arantzazuko Ama Birjinaren irudia txabolaren eskubiko paretan dute bertan propio hori jartzeko egindako 
zulotxo batean
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zak eta kandela ipiniok piztuta mahaien gainen eta hark eak azalduko ittuk eta  

hortan tertulian zean darela etxe ondon azaldu  ardik. Batzuk esaten due fedea 

ta… baino danak ba azaldu eta horrek urtero aurten e ekarri zola arkumea esan 

tzon  13, 14 urte behintzet” (Jexus Etxezarreta).

Arantzazuko Ama Birjinaren irudiak eta sinboloak nonahi aurkitzen dira. Adibide 

gisa  Arbelarreko  txabola berrian tximiniaren gainean jarrita degoena edo Jexus 

eta  Lurdesen  Lan  Roverraren  biseran  “Arantzazuko  Ama”  jartzen  du  letra 

handitan, haren babesa eskatuz.

Fede honen jatorria edo erritu hauen sorkuntza bilatu nahian, agian 1468raino 

joan beharko genuke, orduan, kondairak dioenez,  Rodrigo de Balzategi izeneko 

artzainari Ama Birjina agertu zitzaion  elorri baten gainean. Harrituta, honakoa 

galdetu zion: "Arantzan zu?" Orduan ermitatxo bat egiten zuten Santutegia sortu 

arte,  Mariaren  etxea.  Ondorengo  mendeetan  frantziskotarrek  gurtza, 

erromesaldi,  arte  eta  kultur  gunea  antolatu  zuten  fededunentzat.  Urbiako 

artzainek lekua gertu zutenez,  harantz joaten ziren zenbaitetan, jai gehienetan, 

meza entzutera,  harik  eta  1924.  urtean  Arantzazuko fraideek,  artzainen fedea 

ikusita,   Urbian bertan eliza egitea bultzatu zuten arte. Eliza  artzainen erlazio 

leku  bihurtu  zen  eta  gaur  egun  ere  udako  jaietan  hainbat  artzainen  bilkura 

suertatzen da meza garaian. 

Baina  Arantzazu otoitz  lekua  izateaz  gain  kultur  lekua  ere  bada  eta  haurrak 

zirenean  finkatutako  usadioak  ere  egon  daitezke  Arantzazuko  Amaren 

debozioaren azpian. Arantzazuko fraideak, Aita Lasa bereziki,  Urbiako artzainen 

haurren  heziketaz  kezkaturik,  eurentzako  eskola384 antolatu  zuen,  neska  edo 

mutilak ote ziren bereiztu gabe, denentzat antolatu zen eskola. Artzain asko izan 

384 Bera  eskolara  joaten zeneko hainbat  kontu esan dizkigu Anttoni  Oiarbidek.  Aipagarriena ematen dituen 
liburuen izenak: “Lehenengo liburua Kartilea, bigarrena Katona letra handixegoa zona, gero Manoskritoa, Manoskritoa 
zan azkena hura zan letra oso ona. Manoskritoa lehenengo erdi ingurue handixegok izaten zitun letrak aik eta norbera  
ikasten zikon bezela kanbiatzen tzuen liburue eta harek zitun letra txiki-txikik eta gero azkenekoa Makinea baino hura 
eukiko zuen Zurbanonekok eta Markesanekok eta holakok. Hori gureana inoiz, inoiz bai baino gutxitan. Hura hartzen  
gendunen guk eskolea danak paino hobea igual”.

449



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

dira bertako ikasle: Etxezarretatar gehienak, Goiburutarrak... Euren oroimenean 

dutenaren berri eman dute:

“Gu honea maietzan etortzen ginen ta Aita Lasa hori ba gizon ona zan ta harek ba  

beti ta mendiko artzaien errukie ta hango eskolan ibiltzen tzien umek” (Anttoni 

Oiarbide).

“Urbitik  Arantzazua eskola juten nitzen. Ni aurrenekoa, urte pare baten bakar  

bakarrik juten nitzen. Bestek gaztexegok eta gero bestek Etxezarretarrak eta hasi  

zien. Eunero jun etorrie bakarrik eta piparrik ez gendun eiten e,  txintxo juten  

gintzen” (Domingo Goiburu Urrestarazu).

“Emakumeek  eskola  Arantzuzua  baaai!  mutillek  bezalaxe.  Oltzetik,  neskak  eta 

mutikok kuadrilea juten ginen gu. Aita Lasa zanak ematen tziun guri eskolea eta  

juten ginen Oltzetik eta gero Dominikan horik ere bai eta gero hemen Basteroa –

hura re Izalgoa izatez- uain Isidro zanan etxabolan zeon hura Domingo eta gero  

Tomaxen semea ta hura re hor goiko  Arbelarren Joxe Luis hura gazteik hil tzan,  

paperak harrapau ta kuadrilea juten ginen gu hemendi. Aita Lasak ematen tziun  

guri eta Arantzazuko barrukok e bai danok. Haren zea izaten tzan e 'enseinar la  

tabla de multiplicar lo principal para las sumas' Dana erderaz esaten tziun. 'A ver  

venga  la  tabla',  ta  pasilloa  baten  irten  ta  dos  por  uno  es  dos.  Lengo  baten  

Arantzazuko batekin hemen holako kontuk eta ta parrezka ...  'Si  vendes tu un  

cordero, para vender dos corderos que operación tienes que hacer, pues te hace  

falta multiplicar' ta hura izaten tzan multiplicar. Eta guk asko ez gendun ikasi  

sumar-restar-multiplicar ta dividir. Huraxe, gure eskole haundina ardie” 

(Lorentxa Etxezarreta).

Eskola  hemendik  Arantzazua  gu  juten  ginen  ba  ordu  beten.  Padre  Lasak  

erakutsitako dotrinak ta akordatzen gea.  Gandiagak e  bai.  Hemendik  eamaten  

tzan  indabea  eta  arrautza  eta  bakoitzak  berek  eaman  behar  zittun  eta  biden  

puskau ezkeo, alla kuidauz, ondo kontu einda eaman behar. Han prejitzen tzan, ta  

gero praileek edo eztakit zein Milikunen baso bat esne, bazkaldu ta halaxe. Ordun  
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Arantzazuko baserrikok ta berrogei bat ume ibiltzen ginen gu. Ta han atsalden  

lau  t´erditan  irtetzen  ginun  ta  askotan  ba  'gu  hemendik  mendia  ba  zeittun  

goaztek' pentsatzen geinun ta handik  Gomistegi aldetio honea ta  Zelaizabaletio  

gora ta Aloña io ta gainez gain igual etortzen ginen” (Jexux Etxezarreta). 

Baina  Arantzazuko Amaz gain,  artzainen artean beste santu batzuk ere badira 

erreferente eta nagusienetakoa San Antonio da. Honen irudia edukitzea.  Sabino 

Asurmendik  esan  digu,  batzuetan  San  Antonioren  irudia  ere  eramaten  eta 

ematen zutela fraideek txabolara joaten zirenean

“Prailek etorritako danak etortzen bazien San Antonio ematen ziguen, non nahi  

ra!  etorri  ta ganaduantzako kalendarioa bertsokin ta etortzen tzana dana San  

Antonio. Nere mouko santu zalea izango zan Kattarretako attonea baino385, hantxe 

eukitzen tzon” (Sabino Asurmendi).

San Antonioren irudia ez da oroimenekoa bakarrik. Gaur egun Mari Paz Oiarbidek 

eta  Joxe  Etxeberriak  Idiazabalen  duten  artegian San Antonioren irudia  jarrita 

dute. Santu honekin erlazionatutako hainbat adierazpen jaso dira:

“Arantzazuko amai  eo  San Antonio  fedea bai  hoixe,  han  txabolan beti  jarrita  

eukitzen gendun” (Kontxesi Goiburu).

“San Antonio txabolako aten jarrita neuken nik” (Serafina Larrea).

Gainera, San Antoniora, urtero edo noizean behin bisita egitera joatea ere ez zen 

harrigarria eta arrazoi desberdinak aipatzen dira: 

“Bueno S. Antonioa Urbasan eon ginen denboran urteik gehienetan juten nitzen  

ni. Beti izan deu sinesmena eo zeoze beti izan deu ta, mezan baten dirue eman.  

Kostunbrea  nik  hala  non,  beste  artzai  batzuk  e  ikusten  nittun” (Kandido 

Aizpeolea).

“Ganadu zaindarie. Fedea etzet ba euko! Nobia re harei eskau behar tzaio. Jun da  

nau Milagrosekin (Oiartzabal) kotxen mareauta ta... (Andres Zufiria).

385 Segurako Bitoriano Gerrikoz ari da, pentsu saltokia izan zuen.
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“S.  Antoniora  juten  tzien,  artzai  asko  aharik  eoten  tzien  saltzeko  eta  aharik  

erostea ta” (Dominika Arrizabalaga).

Anekdota gisa, sinesmenak, fede hutsaren mirariak eta errealitate teknikoak beti 

ez datozela bat demostratzeko Florentino Goiburuk zera kontatzen du:

“Nik eutsi ta beterinariok ardi horri indizioa jarri. Ama re han beida halako baten  

gure amak esan tzon, 'tira, sikira hotxek gure S. Antoniok ondo izango balittu'  

attu do beterinario horrek eta 'San Antonio ona izango da baino zuk ardik umek 

ettea  nahi  badezu  berriz  e  aharie  botaiezu'  gure  amak  laister  alde  tzon  han 

ingurutik” (Florentino Goiburu).

Arrazoi desberdinengatik, baino batez ere garrantzitsua zelako artzainen arteko 

ekonomia  eta  mantenurako,  San  Jose  da  artzainek  kontuan  duten  beste 

santuetako bat. San Joseren bueltan ospakizun asko egiten ziren inguruko herri 

gehienetan eta  arkumeak erlijioarekin lotura sinbolikoa duenez, San Jose izaten 

zen salmenta garai nagusiena386.  Artzainak bi arlo nahasten ditu.  Alde batetik, 

bera  herritar  bezala,  agente  pasiboa  da,  arkumea  jateko  edozein  herritarrek 

bezalaxe ohitura errespetatzen zuen: 

“S. Jose eunen nik beti ezautu det, etxen hil da arkuma bat” (Karmen Oiarbide).

“Guk besteen etxetan baldin bagenden eo bai beti arkumea S. Josetan” 

(Florentino Goiburu).

Bestalde, agente eragilea, San Jose eguna indarrean mantenduz, ahal zen arkume 

gehien saltzea interesatzen zitzaion, horretarako 1954. urtean egin zen moduan, 

buldak eskatzera ere iritsi zelarik. Azken finean, San Joseko salmentak negurako 

diru iturri nagusienetako bat zirenez etxeko ekonomiaren oinarria ziren.

“Arkumea saltzen tzan ordun, San Josetako etxe guztitan kasi”  (Joan eta  Joxe 

Migel Asurmendi).

386 “Arkumeen salmenta” izenburuarekin 4.5.1. kapituluan landuta dago honen argumentazioa.
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Kutunaren  erabilera  ere  babesletzat  zeukaten,  animalien  babes  gisa.  Kandido 

Aizpeoleak Barriako monasteriotik lortzen zituzten kutunen erabilera gogoan du. 

Hona hemen  ardia ondo mantentzeko egin beharrekoa adieraziz,  berak egiten 

duen deskribapena:

“Gure  sinistea  bazeon.  Ze  etten  tzan?  Barrian,  hango  monasterio  hortan,  

ebangeliok esaten zitzaien papel bat –guk ez gendun entenditzen ze esaten tzon,  

frailek  entenditu  beharko  zuen-  ematen  tzuen  ba  hura  zala  hango  rogatiba,  

bendizio hori, ta artzaiek gehienak, ez noa esatea danak baino gehienak erosten  

tzuen  hori,  ipintzen  tzuen  eta  zan  ipintzeko  formea  ardik  ikuskoituzu  lepon 

zintzarrikin nola ibiltzen dien, halako baten barrun sartu ta mazpilduta ipini ta  

paper hori han lepon tzintzarrie bezela ipinita ardik eamaten tzuen urte guztin,  

ardin  lepon  ibiltzen  tzan  hori.  Uaindio  lengon  eon  nitzen  hor  Altzania,  

Oazurtzatik honea, haren ondon e losa harrikin eindako txabola bat zan ta gure 

ardin  Urbiti  ta  hautza bajatzen gendun mendi  horitatik  udaitzenen,  ta  han e  

ardik biltzen ginuzen guk hautza ta gaizki eutsita eo, xahartuta zeukela kendu ta,  

hango pareta zulo baten sartu non nik ta uaindio han da. Ta esan nion han gure  

lengusu bati  uain 15 eun esan nion,  'Nere  Kutune hemen dek ba pareta zulon  

sartuta' baino hori uain dala 60 urte eindako kontuk die horik. Uaindio gogon  

dauket nola utzi non.  Galtzeko peligron zeukelako kendu nion ardiri eta han ipini  

beste baten berriz e ipiniko gendula ta” (Kandido Aizpeolea).

Artzainek  kutunak animaliei jartzen zitzaizkiela adierazi badigute ere,  kutunak 

ez  ziren  bakarrik  animalientzat  erabiltzen,  pertsonak  dira  kutun eramaile 

nagusiak.  Hainbat  elizetan  eta  Goierri  inguruan  Olaberriko  San  Juan  elizan 

kutunak begizkoatik babesteko erabileraren berri ematen du Anton Erkorekak 

begizkoari buruz idatzi zuen liburuan (Erkoreka 1995). Horrez gain, orain dela 

gutxi irakurri dugu, Olaberrin hau ere, umeak amesgaiztoetatik babesteko Santa 

Kutz  egunean  kutuna,  erlikia  jartzen hasi  direla  berriro;  ahazteko zorian zen 

ohitura  zahar  bat  berreskuratuz,  bertako  Taberna-Txikiko  Karmenek, 
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oroimenean mantendu du usadio zahar hau, belaunaldien arteko zubi izanez.

Hasierako  praktika  teluriko-etxekoiak  giza-kosmologiari  eman  zion  bidea  eta 

honek  giza-identitarioari  (Martinez  Montoya  1997:105).  Horregatik,  aurreko 

hamarkadetan  egon  zen  anti-erritualtasunak  gaur  egungo  erritu  eta  festa 

ugariren berreskuratzea eta sortzea ekarri  du,  egungo gizarte eta puskatutako 

sakraltasunaren oreka konpondu nahian. Gaur egun eskuratzen ari diren hainbat 

praktika  utzitako  erritualak  hautsitako  harmonia  birlortzeko  egiten  dira, 

ekologia, identitatea eta taldekidetza bultzatu nahian.

Ikusitako hainbat erritu,  berritze errituak izanez, fedearen inguruan antolatzen 

diren  erreguak,  norberaren,  familiaren  eta  artaldearen  ongizatearekin 

erlazionatzen dira,  bizitza  arriskutik  kanpo manten zezaten.  Mendian zeuden 

bitartean,  arrisku  larrienetako  bat  fenomeno  atmosferikoekin,  zehazki  

oinazkarraren387 inguruan esaten duenarekin, erlazionatzen da eta babesa bilatu 

nahirik  topatu  dira  errezo  eta  sinbolo  gehien.  Batzuk  erlijioarekin 

erlazionatutakoak,  bereziki  ekaitzen zaindari  izanez  Santa  Barbarari  egindako 

errezoak:

“Handik gure etxabola zeon harrikada bat bide. 300 bat metro izango zien. Ta nere  

laun  horrek,  Antoniok,  esaten  tzon,  Jesukriston  zartadea,  Ora  pro  nobis  Sta  

Barbara. Ez tek urruti sartu oinaztar hori” (Gabino Mujika). 

Ama Birjinaz, santuez eta ur bedeinkatuez gain badaude beste sinbolo batzuk, 

alde erlijiosoa eta alde profanoa nahasten dituztenak, lurreko hosto edo zuhaitz 

adarrak erlijioarekin uztartuta, ikuspuntu teluriko eta kosmogonikoa erakutsiz, 

zerua eta lurra, sakratua eta profanoa nahastuz. 

Oraindik ere, gurutzeak hostoz eta zuhaitz adarrez egiten dira, etxeak, txabolak, 

artegiak… babesteko;  batzuetan gurutzeak jarrita  nahikoa  da;  beste  batzuetan 

horrekin batera hainbat errezo ere egin beharrekoak kontsideratzen dira: 

387 Oinazkarrak, gero ikusiko dugun bezala, sinbologia profanoarekin erlazionatutako ekintzak ere eragiten ditu
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“Gure attek zon kostunbrea Sti Kutz eunen kurutzak ettekoa. Beinkatuk, erramu 

eunen  beinkautakoa.  Asentzio  eunen  40  kredo  errezau  behar  tziela.  Etxabola  

aurren  eta  hemengo  terrenotan.  Harek  esaten  tzon  kurutzea  jarri  ta  kredoa  

errezau, bai ta halaxe ibiltzen ginen. Bi eo hiru errezauko ginuzten, baino harek  

esaten tzon daneta behintzek 40 errezatzen tziela Asentzio eunen. Ordun jai etten  

tzan Asentzio eunen” (Bitoriano eta Gabino Mujika).

“Santi Kutz eunen attek izaten tzittun preparauta kurutzak ta jartzen tzittun soro  

bakoitzen kurutza bat eta kredoa errezatzen gendun, Kurutzea erramue, harekin  

etten  tzittun  ta  kuartotako  leihotan  kurutza  txikie  jartzen  tzan.  Oain  ez  teu  

jartzen baino garai baten bai Santi Kutzetan eta gero lizarrakin ta San Juanetan” 

(Juani Peñagarikano).

“Bai, hori bai, nik  elorrie,  elorri asko zeon ta nik  elorrik ipintzen nittun ta beste  

lora txiki batzuk e ipini ta kutze txiki bat etten non ta han ateetan. Ta nik oain e  

lizarra eukitzen det beti, San Juan eunen eitten det nik hori eta ohitura zaharra ta  

bakizu, allau die San Juanak eo” (Joxe Albizu).

“Artalde ona, suerte ona izateko edo gertaera txarrak uxatzeko kutza bedeinkatuk  

eta jartzen gendun, urtero eztakit baino behin urte baten jarri ezkeo hurrengoako  

re balio zon harek” (Florentino Goiburu).

Artzainek, babesa bilatu ahal izateko, zentzu erlijiosoa edo zentzu erlijioso eta 

profanoa  zuten  sinboloz  gain,  sinbologia  profano  hutsa  ere  erabiltzen  dute 

antzinako  erritualekiko  fideltasuna  beharrezkoa  dela  demostratuz.  Tradizioak 

eta ohiturak jendearen historian uztartuta dauden oinarriak dira, betidanik egin 

direnak, data ezagun jakinik gabekoak eta, segur aski, gaur egun zergatia jakin 

gabe, tradizioa delako edo lehengoek horrela egiten zutelako.

Gehienak  landare,  zuhaitz  edo  naturarekin  erlazionatuta  daude,  zabalduta 

dauden ezagutza sakralizatuek itxura majiko-telurikoa hartzen dutelarik. Natura 

eta honek dituen hainbat osagaiak babes garrantzitsua suposatzen dute, sinbolo 
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bizia  bihurtzen  direlako,  ikusten  den  eta  ikusten  ez  denaren  arteko 

errealitatearen eta transzendentziaren ordenaren mantenua egiteko,  lurra eta 

zerua  continuum bat  direla  adieraziz.  Naturarekin  erlazionatutako  sinboloen 

artean, hona hemen adierazgarrienetakoak: 

“Elorrie,  da  turmoian  kontrakoa.  Nire  atte  zanak  behin  baino  gehiagotan  

oinaztarretan  elorrie  kendu  zon  lekutik,  txapelen  jarri  ta  hori  ikaragarri  ona  

omen  tzan  turmoian  kontrakoa,  elorrie  eamaten  tzan  txapelan  barrun,  nere  

difuntok eta nere atte zanak e bai eta attonak zanak e bai, tximisten kontrario  

zala ta, ta fedea re bazan” (Anttoni Oiarbide).

Elorria,  erabilera  zabalduenetakoa  duen  sinbolo  natural-profanoen  gisa 

oinazkarrak  eragin  zitzakeen  txikizioetatik  babestekoa  izan  da.  Honek  beste 

hainbeste ohizko tradiziotan bezala, magia, sinesmena eta eszeptizismoa askotan 

nahasten  badira  ere,  egia  itxurako  espresioa  hartzen  du,  ukaezina  den 

ekintzarako  markoa  eskaintzen  duelako.  Zentzu  honetan,  Jexux  Etxezarretak 

elorria eta oinazkarra388 erlazionatzen dituen anekdota baten berri eman zuen:

“Florentino Goiburuk eta gure atte zanak, ordun  ardik udaizkenen  Elola esaten 

zien kurutzetik bera jute omen tzien harenak eta gurek, ta ingurun turmoia ta  

tximistea omen tzan behin, ta gure attek ordun ba  elorri belarrin jarri ta beste  

hau kortauta geau ta hemen zeozer ba dek ta bazpada ipini ein beharko diat ta  

beak e  elorrie belarrin jarri ta hola segi zuen. Oinaztarrantzako eta peligro eta  

turmoientzako onena elorri zurie” (Jexux Etxezarreta).

Baina tradizio sinboliko hauek askotan norberaren esperientziaren eragina dute 

eta  batzuentzat  fede  edo  sinesmen  hutsa  eta  sendoa  dena,  beste  batzuentzat 

zalantzagarria ere izan daiteke. 

“Elorrie  da  turmoien  kontra  ta  esaten  due  baino  eztaki,  jarri  bai  baino  

eztakit”(Serafina Larrea).

388 Nahiz eta hitza oinazkarra izan, inguru hauetan oinaztarra ahoskatzen da.
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Baina  elorria  ez  da  oinazkar eta  gainerako  kalte  atmosferikotik  babesteko 

landare bakarra. Mendian eta herrietan lurrarekin erlazionatuta dauden hainbat 

sinbolo   erabili  izan dira,  erabiltzen dira  edo  hainbat  berreskuratu egin  dira. 

Eguzki lorea  ezaguna eta nabarmentzen den sinbologiaz betetako lorea da eta 

hainbat sinboloek fedezko esanahia galdu badute ere,  beste batzuk mantendu 

egin  dira,  fedearen,  usadioren  edo  egungo  gizartearen  ohituretara  moldatuz 

apaingarri  gisa.  Batzuetan  txaboletan,  beste  batzuetan  etxeetan  edo  bietan, 

artegietan,  ukuiluetan,  baratzetan,  oraindik  urtez  urte  berreskuratzen  den 

ohitura  eta  Joxe  Etxeberria  artzainak  dioen  bezala,  Oltzan  eskura  daudenez, 

urtero  berritzen  dira  eguzki  loreak  eta  elorriak  bai  etxean  eta  bai  txabolan, 

“horrela ikusi detelako beti etten”.

Eguzki lorearen erabilera zabaldua eta ezaguna, eguzkiaren omenez baserrien 

ateetan  jartzen  den  lora  babes  sinbologia  esanguratsuarekin,  sorginkeriak 

uxatzeko sinestu edo ez “badaezpada jarri”: 

“Euzki lore horik dare jarrita oinaztarrantzako ta madarikaziok ez sartzeko” (Solita 

Apaolaza).

“Lizarra San Juanetan, etxen eta goein bitan. Holaxe ikusi, zaharrak jartzen tzuela ta  

mantendu” (Uztarango baserrian).

Elorriak, eguzki loreak, lizarrak, San Joan eguneko lora bedeinkatuak, batzuetan 

fedearekin, beste batzuetan, gehienetan, polita egiteko edo antzinatik datorren 

usadioa mantendu ahal izateko, honetan ere oroimenak bizirik dirau, tradizioak 

dituen erritual, zeremonia eta errepikapenekin beharrezkoak direla demostratuz. 

Gizartean paper garrantzitsua betetzen dute, bizitzari jarraipena ematen dioten 

eta gehienek onartzen eta errespetatzen dituzten sinboloak direlako. 

457



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Beraz,  prozesu  osoa  gainbegiratzerakoan  bi  estruktura  suma  daitezke;  bata, 

gizartean antolatuta dagoen estruktura formala, bere errituak, antolatzeko modu 

berezia, kultura, ekonomia, politika, hierarkia, autoritatea eta gizabanakoa era 

berezi  batean  dago  kokatuta  estruktura  honetan;  bestea  estruktura  berrien 

sorrerarekin  erlazionatua,  erlazio  sozial  berriak  eraikiz,  hierarkiaren 

aldaketarekin edo desagertzearekin, kultura bateko sinbolo berri eta sakratuak 

aipatuz,  mitologiako  puntuak  adieraziz.  Erritu  hauen  jarraipenak  aberastasun 

sinbolikoa ematen dio herri  bati  eta espazioaren erabilera berriak sortzen ari 

dira  hauekin  batera,  erritu  berriak  sortzeko  tradizioek  eta  berrikuntzek  bat 

eginez, azken finean tradizioa asmakizun bat besterik ez dela erakutsiz.

72. Irudia. Mateo Mujika Gotzaina Urbiako ermita bedeinkatu zen egunean
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5.3. Joko, jolasak eta festak5.3. Joko, jolasak eta festak

5.3.1. 5.3.1. ArtzainArtzainen arteko joko eta jolasaken arteko joko eta jolasak

Artzainen arteko joko eta jolasari dagokienez esan daiteke hauek gehienetan era 

praktikoa  islatzen  dutela,  egunerokotasunari,  joko  edo  jolas  itxura  emanez. 

Horrela, jokoari dagokionez,  ahari apustu batzuen berri izan badugu ere [“Ahari 

apostuk linternak hartuta ibilita gare goizeko hiruretan. Ni  ahari apostuk einda nau e  

aharie neuken  txakurre bezela” (Patxi Katarain)],  orokorrean esan daiteke ez dela 

artzainen artean apustu zaletasun berezirik antzematen. 

Pablo Berasategik dio ahari apustuekin sufritu egiten duela: 

“Sekula ez,  hemen ez ta izan holakoik,  sekula ez gea izan gainea,  familin inor  

apuesto zaleik, joku zaleik ez behintzet. Gure atte zanak beti esate ziun, kuidau  

umek  geo  jokue  ez  ta  errenta  e,  jokun  gaur  irabazten  badezu  poza  hartu  ta  

hurrengo dana galdu beiz, hori esaten ziun beti ta inok ez teu irten jokuako. Baten  

jun nintzen Azpeitia  ahari jokue ikuste ta etzitan bate gustau, sufritu, gehio ez  

naiz jun, hemen gehiegitan ikusten deu guk apartau ezinda re aharik ta etxekok  

igual  e,  behin  berotzen  badie  hasten  die  ta  gero  kilon  diferentzi  haundik  ez  

baldinba dauke hasten die ta berotzen dienen oso gaiztok jartzen die”.

Toponimian joko desberdinekin erlazionatutako leku batzuek aipatu edo ezagutu 

baditugu ere,  Urbian  “bolaleku  gaine”389,  Zegaman  Palankaleku,  Santo  Espiritun 

“prailen bolalekue”, egindako elkarrizketetan inork ez du aipatu horrelako jokorik 

egiten zenik.

Haur eta gazte, garaiko kontu asko dituzte gogoan  artzainek eta hauen artean 

burutzen  ziren  jolasak.  Hauek,  jokoak  bezalaxe,  testuinguru  batean  kokatu 

beharrean  gaude,  aurrez  bizibidean  ikasitako  jakinduriarekin  lotzen  direlako 

389 Andres Zufiriak esanda
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gehienetan.  Jolasek,  egunerokoa  plazaratzen  dute  eta  eguneko  eginkizunen 

luzapena besterik ez dira. Haur denborako jolasen berri Anttoni Oiarbide eta bere 

semea den Jexux Etxezarretaren hitzen bidez:

“Kaakolakin ta aitzen ginen, ordun etzan kanikaik eta guk kaakolak ipini ta eta  

holako lanetan ibiltzen ginen eo zotzak eo harri txikin batzuk ziela ta nik neuk  

beti  txintxarri  horikin  izaten  non  ba  igual  eunen  txintxarrik  eukitzen  nitun,  

sakun sartu etara gero bestek sartu” (Jexux Etxezarreta).

Anttonik ere gogoan du Jexuxen txintxarri jolasa:

“Eukitzen tzon zakutxo bat eta eoten tzien han txintxarrik ondo ondo gordeta  

honetako zan beituko zon hola ta nik demandea ba seguro zekin hak etaa ezkeo  

zikindu re etzittun eingo baino dozena bat buelta igual emango zien bakoitzei, bat  

beittu jo, jarri ure aparte utzi, beste bat hartu eta denborea pasatzen tzon. Eta  

txintxarri  bakoitzek  bere  diferentzie.  Bai  hamar  eonda  re  danak  hamarrak 

bueltako zitun honek eta antzeman beti oain e bai oain ardik e ze txintxarri dien 

eta zenenak tien Hori ez jakittea ezin da” (Anttoni Oiarbide).

Antzeko zer edo zer entzun genion Maite Asurmendiri, bere aita Julio Asurmendi 

zenari buruz. Dirudienez, hark ere txintxarri berri bat erosten edo inguratzen 

zuenean, behin eta berriro jotzen zuen soinua oso ondo ikasi arte eta inoiz ez 

omen zuen inolako dudarik zein zeinena zen.

Patxi  Katarainek ere  Juan de Martiraingo  txabolan noiznahi demostratzen du, 

afizio edo jolas gisa, zein desberdinak diren txintxarrien soinuak eta horrez gain 

zenbat mota desberdin dauden, zintzarriak, klaskoak... dunbara iritsi arte.

Jexux Etxezarretak kontatutako beste jolas, joko, apustu bat,  artzain ona izatea 

derrigorrez bultzatzen du:

“Ba nik Bizkaien zazpi bat urte izango nittun eta gure etxea, gu Bizkaia eneron  

jun eta maiatze arte eoten ginen,  gauero gizon bat etortzen tzan baxoerdi bat  

hartu eta  beti gukin adarra joka ibiltzan arkumak ezautu eta ez ezautu eta gure  

Loentxak kortia jun eta ekartzeko arkuma bat eta nik esaten nien atzeko hankak  
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eta  buztana uzteko  bistan eta  ezautuko nola  zein  tzan  ta  zenena.  Beste  dana 

tapau, ta bai zea ta ekarri zon ta holako ardina esaten nionen arrebai eaman eta  

harek  botatzen  zion  ardi eta  hartu.  Ardik  banan  banan  ezautu” (Jesus 

Etxezarreta).

Eta Anttonik

“Mila eon eo gehio eon honek ardie ezautukoizu” (Anttoni Oiarbide).

Ez zen jostailu handirik behar eta artzain lanetan betidanik hasitakoek zintzarri 

hotsak derrigorrez bereiztu behar,  arkumeak eta  ardiak jostailu bihurtu behar 

hori zelako garaian zegoen aukera bakarrenetakoa.

Artzaintzatik kanpo, txabola batean edo fondan elkartzu eta bertan karta jokoan 

jarduteak  ohiturazko  praktika  zirudien.  Behin  eta  berriro  errepikatzen  dira 

horrelako elkartzeak artzainen artean.

“Nere senarrak jaietako Meza Nagusie etzon utziko, oso nekez harek jun baik. Eta 

etten zuen gero handik irten eta musalditxo bat kuadrilakok. Jokun jaiero jaiero  

kontuk esaten” (Anttoni Oiarbide).

“Artzaiek juntau ta etxabolatan da jokun bai. Gure etxabolan e bai askotan ez,  

baino bai” (Dominika Arrizabalaga).

“Ni neu jokalarie ez naiz  izan baino musen pixkat bai baino bestela ez.  Urbin 

Fonda re jun izan tzan jendea, ni juten nitzen han ibiltzea jokun ein ezatio han  

ibiltzea gustatzen zitzaien” (Kandido Aizpeolea).

“Ni punttun garai baten beti Arbelarren, jaietan, Pilar eta Arantxa, Arantxai asko 

gustatzen tzitzaion” (Andres Zufiria).

“Bai  lehen jokun oain baino gehio.  Oain ohitura hori  galdu einda oain ez  dao  

muslarik eta lehen- lehen etten omen zuen nik ezautu nittun 25 bat artzai eo hola  

eta udaizkenen edo hola ardi jate bat ette omen zuen” (Jexux Etxezarreta).
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Gaur egun artzainen seme-alaben artean edo artzainen arteko joko eta jolasetan 

desberdintasunik ez da antzematen, egungo testuingurura eta egituretara erabat 

moldatu dira eta,  jolastu beharrak garrantzi berdintsua izanez,  artzain haurren 

jostailuak besteenak bezalakoxeak dira eta ez dute aipamen berezirik egiten.

5.3.2. 5.3.2. ArtzainArtzainen arteko festaken arteko festak

Errituen barruan artzainek egiten dituzten festak aztertzeko interesgarria dirudi 

Quijerak  ematen  duen  festaren  definizioaren  ideiak.  Festa,  Quijeraren  ustez, 

“erritoaren  emaitza  konplexuena  da…konplexuak  diren  portaera  erritualen  sarea” 

(Quijera 2000:21).

Emaitza  konplexua  batez  ere,  artzainek  festa  egun  gutxi  bizi  dituztelako,  eta 

bakardadearen irudia zabaldu den arren, euren arteko bilkurak egiten dituzte, 

hauek  ospakizun  bihurtuz.  Festez  gain,  jokoek  eta  apustuek  ere  izan  dute 

garrantzia  artzainen  artean,  hauek  aitzakia  izan  direlako  Urbiako  artzainen 

arteko  eta  Urbiako  eta  inguruko  artzainen  arteko  harremanak  sendotu  ahal 

izateko. 

Gainera, aurrean deskribatutako hainbat errituren zati bat (Arantzazura joatea 

arkume eramatera) festa da, erritualak, errituak eta festak bat eginez.

Entzunda neukan,  Urbian, San Fermin inguruan  gazta egiteko garaia bukatzen 

zenean,  ekintza  hau  ospatzeko  artzainek  festaren  bat  burutzen  zutela.  Baina 

elkarrizketatutako  artzainek ez dute honen berri eman.  Artzain zaharrenek ere 

ez  dute  oroimenean  horrelako  ospakizunik  eta  festa  egiteko  arrazoia,  gazta 

egiteari  uztea  izan  bazitekeen  ere,  uste  hutsean  utzi  beharko  dugu,  oraingoz 

inongo adierarik edo dokumentaziorik aurkitu ez dudalako.

Oroimenean  dauden  festen  artean  nagusiena  Urbian  egiten  den  San  Inazio 

eguneko  festa,  gaur  egun  ere  oso  bizirik  dagoena.  Baina  festa  honi  buruzko 

gogoeta  egiten  denean  artzainek buruan duten ospakizun bakarrenetakoa  eta 
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garrantzitsuenetakoa  da.  Garrantzitsua,  festa  guztiek  bezalaxe,  honek  ohizko 

bizitzaren  etenalditxo  bat  ezartzen  duelako,  eguneroko  monotonia  hautsiz, 

lekuei,  ohizko espazioei,  balore berezia  emanez.  Esan daiteke denborari  muga 

batzuk  jartzen  zaizkiola  festaren  bidez,  errealitatearen  dimentsio  berriak 

aurkituz,  egunerokotasuna  hautsiz,  pentsaera  eta  ekintza  desberdinak  eginez. 

Hauek  guztiak  festaren zain  egoteko arrazoi  nagusiak dira.  Anttoni  Oiarbidek 

bere gaztaroa oroituz San Inazioko festari buruz dio:

“San Inazioko festa, hori beti, beti nire akuerdon hori bai. Haretxen pozen eoten 

ginen  gu  beti  neska  koskor  hasita.  Etortzen  danantzako  da  festa  Zegamakok,  

Segurako, Zeraingok leku guztitatik” (Anttoni Oiarbide).

Festa hau nondik-nora sortu zen galdetzerakoan ez dago gogoramen zehatzik, 

baina behin artzainek lan handienak bukatutakoan, Partzuergoak hauen omenez 

antolatzen duen festa dela esan du Jexux Etxezarretak. 

Talde batek festarik ospatzen ez badu ezin da birsortu, ezin da aurrera joan festa 

azken finean, talde edo kolektibitate baten bizitzaren ideala delako, honi zentzu 

berria emanez, erlazio ia perfektuak sortaraziz, ondo pasatuz. 

Baina festa  artzainentzat edo euren aitzakian antolatuta egonez ere,  beti  ezin 

dute  nahi  bezala  ospatu,  ia  festa  guztietan  bezalaxe  anbiguotasun bat  egoten 

delako. Alde batetik, poz eguna da artzain estruktura osatzen dutenentzat; baina 

bestalde egun horretan mendian familiartekoak,  lagunak eta  hainbat  urrutiko 

jendea txaboletan elkartzen da, artzainei lan erantsia eginaraziz eta festa eguna 

izan behar zena lan egun latz bihurtzen da, erlazio dialektiko batean sartuz: festa 

hori motibatzailea da,  artzainak parte hartzen du, itxaron egiten du baina, era 

berean, ernegatu egiten da eguneroko lanari berria pilatzen zaiolako. 

Dena  dela,  bai  lehen  eta  bai  orain  festari  zentzua  bilatu  nahian,  San  Inazio 

inguruko egunetan trikimailu desberdinak aurkitzea festa giroa bizi ahal izateko 

gauza arrunta da, jakina delako festak ez direla bakarrik festa egunean bizitzen 
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baizik  eta  hauen  prestakuntza  eta  antolakuntza  ere  pozgarria  eta  estruktura 

baten erakusle bihurtzen direlako. 

“Festa S. Inazio eune izaten tzan baino ordun etxabolan beti lana izaten tzan. Guk  

aurreko eunek nobiokin eoteko antolatzen ginezten ta etten gendun enkarguta  

juten ginen Araiea eo hola eta ni zaldikin jun ta hura re zaldikin juten tzan ta  

hautzakoxe paseotxo hori. Eta ordun e berriz oinez jun da etorri zazpi ordu, hori  

ta kitto. Festa egunean lan” (Lorentxa Etxezarreta).

Festa humanitatearen eskola ere izan daiteke, festaren aitzakiaz edo oroimenez 

gida  gisa  ideal  eta  ekintza  berriak  sor  daitezkeelako;  festak  balore  berrien 

sortzaile dira, hala nola poza, eskerra, bizitzeko gogoa...

Garai  bateko  Urbiako festak eta  gaur egungoak ez  du zerikusi  handirik  baina 

garai batean artzainak protagonistak zirela argi dago. Adibidea bertako artzainen 

artean  artzain txakurraren apustuak  egitea.  Usadio  hau  orain  dela  gutxi  arte 

mantendu  bada  ere,  azken  hiru  urteetako  festan  behintzat  ez  da  horrelako 

erakustaldirik egon. 

Baina  horrelakoak  desagertzeak  bere  irakurketa  badu.  Tradizioak  ezin  dira 

errutina  bihurtu  behar  baizik  eta,  kultura  baten  adierazle  direnez,  hauek 

aldatzen doazen eran aldatu beharra dute eta horrelaxe gertatzen da. Txakurra, 

txakur apustuetarako  hezten  dituzten  artzain  batzuk  egonez  ere,  (Santi 

Etxezarreta edo  Jose Mari  Jauregi,  Partzuergoaren kasuan),  gehienek lanerako 

bakarrik  erabiltzen  dituzte  eta  ez  luke  zentzurik  horrelako  apusturik  egitea, 

espektakulo  hutsa  bihurtuko  litzatekeelako  Urbiako  kasuan,  gehiago  kanpoko 

jendearen gozamenerako eta  ez  hainbeste  artzain komunitatea  beteko lukeen 

tradizio gisa.

Urbian egiten den San Inazio festa hau era desberdinetan bizi izan dute inguruko 

artzainek. Askotan aitzakia zen  artzain batzuk hantxe biltzeko eta egun on bat 

pasatu ahal izateko. Iritzi horretakoa da behintzat Florentino Goiburu:
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“Bai,  beharra  bazeon  Urbin bestela  ze  ein  behazu ba!  Festa  bai,  han kuadrila  

handie juntatzen ginen garai hartan geo sasoiko jendea, 25 artzai ezautu nittun 

nik Urbin. Etten ginuzen ardi jatek eo oilasko jatek eo. Hola noizeipehinen. Baino  

hortako re aixkide eon behar due danak” (Florentino Goiburu).

Beste batzuentzat festa eta opor bihurtzen zen egun pare bateko ateraldi hau:

“Urbira jun izaten ginen hoitan eukitzen gendun zea, eun paren bat pasau hoixek  

izaten genduk guk barkaziok haixek izaten zien” (Andres Asurmendi).

Baina artzain guztiek ez dute Urbiako festen oroimen bera.  Kandido Aizpeoleak 

adibidez,  ez  du  gogoratzen festa  berezirik  artzainentzat  Urbian.  Hauek  eurak 

antolatutakoak izaten omen ziren aitzakiaren batekin:

“Ez festaik ez. Guk artzaiek danok ez ginen biltzen gu gazte xamarrak eta geure  

herrikok  eta  gaztetako  laun  antzekok  ginenak  arkuma  bat  ipini  ta  jai  baten 

arkuma jaten gendun kuadrilan, hoixe kostunbrea bagendun gure arten. Geure  

etxabolatan preparau, geuk preparauta, hortako fonda ezginen juten, behine ez,  

ni ez naiz akordatzen. Egurrezko sue eoten tzan baino al tzan modun hobetoxego  

eo gaizkixeago,  harrizko kazuela horik  zien ordun asko ta ona zeolakon jaten  

gendun”.

Antzeko  gogoeta  egiten  du  Sabino  Asurmendik,  esaterakoan  bazkariren  bat 

besterik ez zela egoten festa gisa:

“Festak, ez. Udaberrin arkuman bat saldu ezinda badin bazeuken bakarren batek 

hura hil da jaten gendun gure festea hura izaten tzan”. 

Dena dela  Urbian festa gehiago ere antolatu izan dira. Hauetako harrigarriena, 

artzainekin  loturik  zegoen  Urbiako  ermitaren  inguruan  eta  zehazki  honen 

inauguraziokoan.  Artzainekin lotuta diot,  eurak izan direlako garrantzia eman 

diotenak, artzaintzaren bizitzak eta esperientziak izan direlako eta urtetan zehar 

Arantzazura joaten zirelako igande gehienetan meza entzutera. Hau saihesteko, 
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Arantzazuko  fraideek,  eta  bereziki  Aita  Lizarraldek,  bultzatuta390,  eraiki  zen  

Urbiako ermita,  artzainaren kristautasunarekin erlazionatu behar dena. 1924ko 

irailaren 28an, elizatxoren bedeinkapena egin zen egunean, Azkoitiko Martzelo 

Gibert arkitektoak egindako egitamuaren hasierak honela dio:

“Urbiako-lautaran,  Aizkorriren  oinetan,  udaberri  eta  udako  hiletan  hogei  eta  

hamar  edo  berrogei  pamili  tinkatzen  dira  euren  artalde ugariak  larreratzeko.  

Kristau  pamili  haueri,  oso  zaila  gertatzen  zaie  igande  eta  jai  egunetan  meza  

entzuteko  legea  betetzea  eta  eragozpen  hau  zuzentzeko,  Arantzazuko  praileek  

ermita bat bertan ereikitzea asmatu dute artzaiei orduetako ibilia kendu nahiez”  

(Azurmendi 1997:127).

Baina  artzainei  zuzenduta egin bazen ere ezin da ukatu hainbat  herrik,  herri 

batzuetako pertsonak edota enpresak hartu zutela parte eraikitze honetan hala 

nola,  Legazpiko  Patrizio  Etxeberriak,  Segurako  Ubaldo  Jaunak,  Inazio  Uriarte 

Arabako  Narbaxakoak,  Arrasateko  “La  Unión  Cerrajera”k,  Partzuergoak  eta 

Zegamako,  Oñatiko,  Legazpiko  eta  Mutiloko  udalak  besteak  beste.  Hau  dena 

aztertuz gero,  leku honi hainbat herrik bai  Gipuzkoakoak eta baita Arabakoak 

ere,  garrantzi  berezia  ematen  ziotela  pentsatzea  erraza  da.  Honen  adibide  

Urbiako Ermita inauguratu zeneko egunekoa. Bertan  izugarrizko festa egin zen. 

Gaur  egungo  artzainen  memorian  ez  badago  ere,  horrela  izango  zela  pentsa 

daiteke, Segurako Artxiboetan, Urbia 1100 metrotara egonez eta oinez joan behar 

izan arren,  hainbat gonbidapenen berri dagoelako, ospakizun hauetara etortzeko 

eskatuz.  Bitxienetakoa  Iruñeko Gotzainarena,  Mateo  Mujikarena,  izan  daiteke. 

Bera, Joxe  Albizuk emandako informazioaren arabera,  Urdalurren  artzain egon 

zen eta ardiak utzita, seminarista joan zen gotzain izatera iritsi arte. Hona hemen 

egin zitzaion gonbidapena:391

390 Ondoren  Aita  Lasa  eta  gaur  egun  Joseba  Etxeberria  frantziskotarrak  izan  dira  bertako  kapilauak.  Egun, 
udaberritik hasita negura arteko igande guztietan ematen da bertan meza.

391 Segurako Partzuergoko artxibategian A Sekzioan. 4. Negoziatuan
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Honekin batera, beste hainbat gonbidapen ere badaude. Harrigarria da ikustea,  

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoak,  herri  entitate  txiki  bat  izanez,  nolako 

harremanak zituen Errege-etxearekin bertara ere luzatu baitzen gonbidapena, 

hainbat herrirentzako beste gonbidapen batzuekin batera392.

Egun horretan, gainera,  erabaki zen egun dagoen fonda eraikitzea. Elizaz gain 

Urbiako  fondak ere izan zuen arrakasta  eta  makina bat  gorabeherarekin izan 

bazen  ere,  hau  1925eko  abuztuaren  30ean  ireki  zen.  Artxibategian  aurkitzen 

diren fakturen, eta gordeta dauden hainbat argazkiren arabera, bertan ere festa 

burutu zen. Fakturak honela dio:

30 de agosto de 1925

• Por la comida de Parzoneros e invitados servido en el nuevo refugio de Urbia    930 ptas

• Por la comida de danzaris   145 ptas

• Por marcar las servilletas       6 ptas

• Por las comidas de seis miqueletes que han prestado servicio en 

Urbia en el día de la Inauguración de la nueva casa de Urbia      36 ptas

Francisco Zabaleta: El tabernero 393

392 Segurako Partzuergoko artxibategian A Sekzioan. 4. Negoziatuan
393 Segurako Partzuergoko artxibategia A Sekzioa 2 Negoziatua. 1. Liburua: 14 espediente
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Gaur egun puntu hau, fonda-ostatu-aterpea mendigoizaleen helmuga izaten da 

Urbiara  iristerakoan.  Ermitatxoa  han  badago  ere,  hasierako  protagonismoa 

galtzen  joan  da  herritarren  baloreen  aldaketa  eman  den  eran.  Urbiako  festa 

nagusian meza ematen da, baina festa honen muina fonda inguruan ospatzen da 

eta antolakuntza Partzuergoari badagokio ere, fondak trikitixa, bertsolariak eta 

musika kontratatzen ditu.  Gainera,  Urbiako fonda Aizkorriko  artzain gehienen 

topaleku  izateaz  gain,  inguruko  hainbat  pertsonaren  erreferentzia  ere  bada, 

Urbia,  Aizkorriko  Mendigunearen  bihotzean  kokatuta  egonez,  leku  kultural 

sinbolikoa ere badelako.

Urbian,  beste  gertaera batzuk ere festa  bihurtu ziren garai  hartan.  Hala nola, 

bertara  lehen  motoa  edo  lehen  automobila  iritsi  zirenekoa.  Horien  irudi 

grafikoek, harridura eta esfortzua erakusten dute; festa eguna, alegia.

Omenaldiak ere antolatu izan dira, Urbian artzainek zer omendu kontsideratzen 

zutenean. Horrela, komentatu den bezala, ermitaren eraikuntzaren bultzatzaile 

nagusia Aita Joxe Adrian Lizarralde, artzainen artean frantziskotar garrantzitsua 

zena, omendu zuten 1926ko irailaren 18an. 

1959an, Jose Domingo Muñoa Inza394 “Sagastibil” artzaina omendu zuten, 80 urte 

bete  zituenean.  Bere  alaba  Jexuxak  50  urte  segidan  zeramatzala  udan  Urbian 

artzain esan zuen. Urte hartan ere han zen ardiekin, oinez igota.

Festa  puntual  batzuk  ere  deskribatu  dira.  Dominika  Arrizabalagak  gogoan  du 

Oñatiko bikote batek eskatu ziela artzainei laguntza, euren ezkontza bertan egin 

ahal izateko eta orduan artzain gehienak joan omen ziren: 

“Oñatiko pareja bat zan. Gizona gallegoa zan andrea Oñatikoa ta Urbin ezkondu 

zienen  eta  artzai  guztik  jun  tzien  makilakin  ta  brusekin  ta  ezkondu  zienak  

makilapen pasau zien” (Dominika Arrizabalaga).

394 1965eko Martxoaren 11an hil zen 86 urterekin.
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Gaur  egun  artzainen  bilkurak  ere  egiten  dira  Urbian.  Urtero  elkartzen  dira  

Urbiako eta inguruko artzainak bertan bazkari edo afari bat egiteko. Pako Muñoa 

Segurako  Aspaotza  Txikikoa,  saneamenduko  kanpaina  egitera  joan  izan  da  

Urbiara urte askotan eta horrela sortutako ohitura dela dio:

“Makina horren mantenimentue nei eman tzien eta ordun aierazteko juten nitzen 

Arbelarra eta han pasatzen nittun bost eun eo bertan eta ohitura hartu gendun  

nik  txerrikumea  eamateko  Arabatik  eta  han  artzai  danan  arten  Anttonik  

preparau ta jaten gendun.  Gero utzi  ein tzan.  Eta 2003tik berriz  e  ein gendun 

Fondan danok nahi zon guztik jun ta nik txerrikumak eaman nittun garaien, heak 

bi arkuma jarri zittuen eta bi afari ein ginuzten” (Pako Muñoa).

Festa hauek sarri bertsoekin bukatzen dira. Bertso zaletasun arrastoak aurkitu 

dira  artzainen artean,  Mikel Etxezarreta oso bertsozalea da eta urteetan atzera 

eginez, Dominikaren senarra Lorentxo aritzen omen zen bertso kantuan. 

“Atte zana piskat aitzen zan bertsotan. Beti ba zeuken liburu bat, txiki bat, nik  

dauket hura, txiki txikie, xahar xaharra” (Pili Etxeberria).

Beste  bertso  saiorik  ere  bada  batzuen  gogoan.  Azari  harrapatzailea  ez  ezik 

bertsolaria ere bazen Artxanberri Zaldibiarra. Eta harekin bizi izandakoa gogoan 

duenez, berritu egin du Florentino Goiburu bertsolariak:

“Artxanberri –bertsolarie-  axari harrapatzea jun ta ikusi non ta bertsolarie zala  

ta,  orduako gure lardaxka aitzen ginen ta han tzeon fondan,  ta gu kuadrillan  

genden zortzin bat laun eo ta morroi zeon bat Ataungo Joxe, nik ekarriko diat hoi  

afalondon bertso batzuk kantatzeko. Eta esan tzion “ni asko ibilita nau ta ohia jun  

behar det”, eta ohira juntzan ta beste morroi horrek etzon etsi.  Jun tzikon kuartoa  

ta  kuartotik  ekarri  zon  Artxanberri  zana.  Gu  bertsotan  onak  ginelakon,  Joxe  

Goiburu (Galarretakoa) lengusue ta biok, ta gu bertsotan zerbait ginelakon... hura  

hasi zanen ordun tzien komerik. Oso bertsolari ona zan, seguro asko izango zan,  

Lazkao Txiki oso zan ona baino Goierrin zan onena dudaipe” (Florentino Goiburu).
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Fondan egun horretan Artxanberrik kantatutako bertsoetako bat hauxe:

Bai mottel guk e garai hartan 

Sasoi ederra ba ginun

Hura juan un eta geroztik 

Pozik ez diagu inun

Len bigun ziran gauz danak gogor

Ta gogor ziranak bigun

Hara zahartzeak zertarainoko 

Bentaja ekarri digun395

Azken urteetan  Urbiako Fondan, urriaren 12an egin da bertso saioa. Xebastian 

Lizaso eta Andoni Egaña izan dira bertsotan.

Partzuergoan  festak  ez  dira  bakarrik  Urbiakoak  bertakoak  izan.  Inguruetan, 

jarraipenik izan ez badute ere, zabaldu ziren festak edo festaren itxura hartzen 

zuten ospakizunak; Arbelarren, honen adibidea den argazkia ikus daiteke.

73. Irudia. XX. mendeko berrogeigarren hamarkadako festa Arbelaren

395 Eusebio Igartzabal bertsolariari jasoa

470



5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak

Serafina  Larreak  kontatzen  du  Oltzan  ere  egin  zirela  saiakerak  festaren  bat 

ospatzeko eta urte batzuetan burutu ere bai:

“Hasi  zien  Oltzen etten,  legazpiar396 batzuk jarri  zituen aizkolarik eta hiru bat  

urten  ein  zuen.  Baino  uain  ezta  etten.  Bai  Legazpikok  eta  kuadrila  juntatzen 

ginen.  Soinukin  eta  kuadrila  han  barkaziok  pasatzen  eoten  tzien  ta  joku  aldi  

batzuk ein ta soinue jo ta dantzaldi batzuk ein ta” (Serafina Larrea).

Horrez gain,  Xanti  Katarainek esan zuenez  Beunden ere egin izan dira festak, 

eurek antolatutakoak baina hauek ere ez dute jarraipenik izan:

“Guk lehenau beti eiten gendun baino atte zana hil tzanen utzi ein gendun. Hau  

guk antolatzen gendun. Zenbat urte utzi gendula? 1995n –96. Nola? Guk genduken 

lagun bat aixkolarie Olasagasti ta harekin amistade haundie genduken ta haren 

mediazioz ta hala aixkora apustun bat eta. Hemendik aixkolari onenak pasau die.  

Mindegia,  Arrospide,  Olasagasti,  pasauta  dare.  San Adriango eune  Ekainak  20  

jartzen do horrek, eun jakinik pe jai atsaldea beti. Guk egurre ekartzen gendun ta  

geo  eak  preparau  ta  elkarrekin  bazkaldu  ta  hala.  Hau  dana  beteta”  (Xanti 

Katarain).

Beraz, leku guztietan bezalaxe, artzainen artean garairi moldatzen ari diren festa 

mota desberdinak aurki daitezke, ofizialak,  intimoak, lagunartekoak, irekiak...., 

baina denek taldeari  zentzu sozial  bat ematen diote.  Alexander Falassik modu 

honetara sailkatu ditu jaiak: garbiketa edo zuriketa errituak; igarotze errituak; 

iraulketa errituak; erakuts errituak; kontsumo errituak; drama erritualak; truke 

erritualak; lehiaketa erritualak (in Fernandez de Larrinoa 1998b: 365), eta ikusten 

den moduan, era batera edo bestera artzain artean festa gutxi egiten badira ere 

sailkapeneko denak ospatzen dira.

Artzainen  arteko  festak  eta  elkartzeak  ez  dira  artzain lekuetara  mugatzen. 

Batzuetan  artzainen elkarketan herri bateko  leku zehatzen bat festa leku edo 

erlazio leku bihurtzen da. Honen adibidea, Arabako herriekin dagoen erlazioa:

396 Gogoratu Legazpik “vuelo”ko eskubidea duela Oltzeko parajean.
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“Behin akordatzen naiz, S. Bernardo397tan etten die  Barrian festak ta 17 launek 

bazkaldu gendun mahai baten Urbitik junda eta bi zien artzai etzienak. Esan e ein  

det harrezkeo lehenau re etzian askotan eingo ta gehio eztek eingo Urbitik jun da 

hainbeste artzaiek han Barrian” (Florentino Goiburu).

“Barria, Narvajan han monasterio bat badau han 20 de agoston fiestea etten da.  

Gu re juten ginen hautza fiesta, gu re gazteik izan ginen da gustau guri re ibiltzea,  

han juerga haundie bota ta handik Urbia oinez gauen” (Kandido Aizpeolea).

“Leheno osabakin (Simon Txiki artzaina) trikitixa Zumarrakok eta baita bestek e ta,  

Trinidade  eunen.  Izaldarren  peregrinazion  ondoren  ta  hoik  gure  festak” (Patxi 

Katarain).

Dudarik gabe azken hau, idiazabaldarrek egiten duten erritual-festa,  artzaintza- 

sinbologia lotzen dituen esanguratsuenetakoa da398.  Festa,  “ura eta  larreak libre!” 

dauden lekura, Partzuergora alegia, pasabide eskubideak daudela defendatzeko, 

mantentzeko eta errebindikatzeko egiten da. San Adriango kobazuloan, Trinitate 

egunean meza eta festa egiten dute idiazabaldarrek, errebindikazioa mantendu 

nahian. Ondoren, Zegamara eta Segurara jaisten dira, automobilak elorri eta pago 

hostoz apainduta dituztela, mendiaren eta herriaren lotura sinbolizatu nahian. 

Herri  hauetatik pasatzerakoan, alkateek agintari  makila elkarri  aldatzen diote, 

artzainek  duten  herri  hauetako  pasabideko  eskubidea  urtero-urtero  erlazio 

onean berrituz eta gogoratuz. 

Orain  arte  ikusitakoak  erakusten  du  Aizkorrik  badituela  balore  sinboliko  eta 

izpiritual  garrantzitsuak,  sustrai  sakonak  oso  aspaldiko  ohituretan  errotuak, 

antzinako hainbat biztanlerekin lotzen gaituztenak. 

Baino gaur egungo aldaketa sozialei begiratuz gero, konturatzen gara mendiaren 

397 Abuztuaren 20a
398 Idiazabaldarrek  diotenez,  1640.urtetik  edo  aurretik  dagoen  usadioa  da.  XX.  mendeko  hirurogeigarren 

hamarkadan galtzeko zorian egon zen apenas joaten zirelako biztanleek eskubide hauek eskatzera, artzainak 
ere gutxiago zeudelako Partzuergoko menditan. 1965ko Don Bernabé apaizak, hainbat dokumentu historiko 
begiratu ondoren emakumeen partaidetza, ordu arte ez zena, bultzatu omen zuen eta hasieran egoera hau 
iskanbilatsua izan bazen ere gaur egun erabat onartua dagoen ohitura da. 
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funtzioa  ez  dela  artzaintzara,  abeltzaintzara,  basogintzara,  pasabide  edo 

komertzio hutsera mugatzen. Gaur egun mendiak alderdi edo itxura berri bat du, 

garrantzitsua  eta  geraezina:  alderdi  ludikoa,  kirolarekin,  denbora  librearekin, 

festarekin eta gozamenarekin lotuta dagoena.

Aizkorri mendian arlo hau geroz eta indartsuagoa da eta, zenbat pertsona joaten 

den  mendi  honetara  urtero  zehaztuta  ez  badago  ere,  gutxienez  Gipuzkoako 

mendi  federakuntzak  11.000  fitxa  baino  gehiago  dituela  eta  askok  eta  askok 

noizbait Aizkorri helmuga duela adierazten da. 

Honi  Aizkorriko tarte desberdinak erantsi behar zaizkio, txango txikiak egiteko 

eremu zabal eta errazetatik hasita, mendiko espezialistentzako formazio karstiko 

izugarrietaraino.  Gipuzkoan,  Aralarrekin,  batera  paisaia  ikusgarria  eta  berezia 

osatzen du, nukleo industrial handietatik urrun, infraestruktura eta kutsadura 

handirik  gabe,  bertan  ondare  kultural  eta  natural  garrantzitsuak  aurkitzen 

ditugularik.

Hau  dena  behatuz  eta  mendiaren  erabileran  aldaketetara  moldatu  nahian, 

Zegamako  herriak  “Aizkorriko  Lagunen  Elkartea”  sortu  zuen,  mendiaren 

baloreak  mantendu  eta  potentziatzeko.  Hau  2000.  urtean  jaio  zen  hurrengo 

helburuekin: “Herriarekiko, gizadiarekiko, natura eta inguruarekiko eta bereziki 

Aizkorri aldeko  paraje  eder  hauekiko  maitasuna  eta  zaletasuna  aitortu  nahi 

ditugu. Bertako ondasun naturalaren eta kulturaren mezulari izango gara nonahi 

eta beti399”.

Hau dena bete ahal izateko, Aizkorriko Lagunen Elkarteak, mendira igotzearekin 

urtero ospatzen duen festaz gain,  Aizkorri ezagutarazteko hainbat posibilitate 

aztertu zituen. Honela Mendi Maratoia antolatzea pentsatu eta burutu zuen eta 

aurtengoa VI. edizioa izango da.

399 2000 ko uztailaren 2an, Aizkorriko Lagunen Elkartearen sorrera ekitaldian irakurritako testuaren zatiak.
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Interneteko  mendi  foroak  behatuz  edo  Aizkorriko informazioa  begiratuz,  argi 

azaltzen  da  ikuskizun  hau  garrantzitsua  dela  eta  ospakizun  honekin 

erlazionatutako  informazio  eta  galderek  Aizkorrirekin  erlazionatutako  beste 

edozein gaik baino ikusmin handiagoa pizten dute. 

Zegamako  Mendi  Maratoia,  mundu  mailako  lasterketa  bihurtu  da  azken  hiru 

urtetan. Gogorra eta zaila izan arren (5034 metroko garaiera aldea gainditu behar 

da 42.195metrotan, horietako asko Partzuergoko lurretan egiten direlarik), bere 

ikusgarritasunak erakargarritasun berezia eransten dio. Aizkorri mundu zabalera 

ireki da; iazko 400 korrikalariak Euskal Herritik, Espainiatik eta munduko hainbat 

lurraldetik  etorri  ziren.  Aurten  ere  beste  hainbeste  aurreikusita  daude, 

lasterketatik kanpo askoz ere gehiago geratu direlarik, izen ematearen ondoren 

zozketa beharrezkoa izan delako. 

Maratoi eguna,  artzain askorentzat “alperrikako sufrimentue” den hau, festa egun 

bilakatzen  ari  da.  Mendizale  eta  jarraitzaile  askoren  bilgune  izaten  da  egun 

honetan  Urbia,  Oltza eta inguruan.  Artzainak ere ikusle gisa egoten dira eta ez 

bakarrik  hori  baizik  eta  era  batera  edo  bestera  festa  berri  honetan  parte 

hartzaileak  ere  izan  dira.  Maratoia  aitzaki  hartuta,  artzainek,  apustu  bat  ere 

ospatu zuten orain bizpahiru urte. 

“Uda  garaian  Urbia aldetik  jira  bat  egitea  askori  gustatzen  zaigu  eta  Egaña 

bertsolariari  ere  bai.  Holako  batean,  Mikel  Etxezarreta  eta  Eli  Arrillagaren 

“Ttonttor txabolan” bazkaldu eta umore onean zeudela, Joxe Luix Uribetxeberria  

“Irazola” artzaia ere han zen eta ezagutzen dugunok badakigu “Irazola” mendian 

azkar  ibiltzen  aparta  dela.  Bainan  bazen  supiztaileen  bat  Egañak  Aizkorriko 

maratoia korritu behar zuela zekiena eta han apusturen bat edo zerbait  sortu  

nahi  zuena,  baita  sortu  ere.  “Irazolaren”  txabola  Laskolatzan  dago  handik  

Urbiako fondara nor azkarrago joan Egaña maratoian zetorrenean.  Ulertzen zail  

xamarrak  diren  arazoak,  kondizioetan  sortu  zituzten.  “Irazolaren”  aldekoak 

zioten lehenengoa pasa eta ordubete baino lehen etorri behar zuela Egañak eta  
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orduterdi ere pasata zeuden hura etortzerako, beraz apustua irabazita zeukala.  

Egañaren aldekoak berriz “Irazolak” kondizio bat zuela praka motzetan korrika  

egitekoa eta praka luzeekin korrika egin zuenez apustua galdua zuela. Kontuak  

kontu makila hautsiakin ez sartu tartean ondo konpondu bai ziran. Esku emanda  

abiatu  Lastaotzatik  eta  fonda  parean  eskutik  helduta  pasa  eta  harrigarriena 

“Andraitzeraino”  lagundu  zion  “Irazolak”  Egañari.  Apustua  ere  lagunarterako  

otorduren  batzuek  zirenez,  egun  hartako  gorabeherak  kontatuz  ospatu  zuten.  

Zeinek ordaindu zuen? Ez dio hainbeste inporta” (Euxebio Igartzabal). 

Mendi maratoiari azterketa txiki bat eginez, hiru multzo oso desberdin sumatu 

daitezke: antolakuntza, partaideak eta ikusleak.

Antolakuntzari  gainbegirada  emanez gero konturatzen gara  Zegamako herria 

buru-belarri sartu zela erronka hau antolatzen. Udalaren arduradunek deituta, 

Amezti Mendi elkarteko kide guztiek parte hartu zuten eta baita herriko beste 

hainbat lagunek ere. Ehun eta berrogeita hamar pertsona baino gehiago daude 

antolakuntza  taldean:  lehenbizi  bidea  eratu,  gorabeherak  kalkulatu,  hainbat 

geldiune, anoa-postu sortu, ibilbidea markatu eta dena behar den bezala hornitu 

egitekoaren artean. 

Antolakuntzaren barruan oztopoak gainditzen joan dira eta urtero ikusgarria da 

egin  diren  bileretan  sortzen  den  giro  aparta.  Zegamako  elkarlana,  herria  eta 

batez  ere  mendia  ezagutarazteko  bidea,  esan  dezakegu  Victor  Turnerrek 

proposatzen zuen comunitas bihurtzen dela. Han hierarkiak badaude ere, ez dira 

apenas nabaritzen, bakoitzak argi duelako zein den egin beharrekoa momentu 

bakoitzean eta zalantzen aurrean beti egoten da norbait prest hau gainditu ahal 

izateko.

Udaletxean  diote  herriko  ospakizunen  artean  lan  gehien  ematen  duen 

antolakuntza  maratoiarena  dela.  Lehen  urtean,  gainera,  dena  kalkulatzeko 

zegoen, ez zekiten zenbat denbora beharko ote zuten parte hartzaileek, jarritako 
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anoa-postuak nahikoak ote ziren, ibilbidea egokia ote zen, sortutako ikusminari 

behar  zen  erantzuna  emango  ote  zitzaion.  Baina  argi  geratu  da  hasiera-

hasieratik,  bai  parte  hartzaileek  eta  baita  ikusleek  ere  erantzun  egin  dutela. 

Bereizgarritasunetako  bat  bide  guztian  animatuz  eta  egun  ederraz  gozatuz 

egoten den ikusle kopurua.

Parte  hartzaileen  artean  behin  baino  gehiagotan  entzun  ohi  dira 

antolatzaileekiko  eta  ikusleekiko  goraipamenak,  hauek  lasterketaren  parte 

garrantzitsua ere izaten direlarik. 

Korrikalariei  dagokienez,  hainbat  arlo  analiza  daitezke,  denak  ez  doazelako 

karrera irabaztera baizik eta esperientzia gogorrak probatzera. Kirolarien artean 

konpetitibitatea egonez ere, hau batez ere izen bat dutenen artean egoten da, 

lehenengo postuetan ailegatzea espero dutenen artean. 

Baina kirolari  guztiak aritzen dira froga bat egiten,  indarrak neurtzen.  Lekua, 

mendia sinbolikoki berrantolatzen ari da. Garai batean artzainak mendiz mendi 

ibiltzen zirenean leku bakoitzak izena zuen, ezaguna zen. Gaur egun hau neurri 

handi  batean  galdu  egin  da,  era  egonkorrean  leku  bat  betetzen  duen  talde 

iraunkorra galdu egiten ari delako, baina agian honelako frogek, egungo egoerari 

moldatutako  erritu  gisa  interpreta  daitezkeenak,  mendi  guneak 

berrerabiltzerakoan, izendatzerakoan, kokatzerakoan zentzu berria ematen dute 

logika tekno-ekonomiko eta arrazionalista batetik kanpo.

Agian  lurralde  honetan,  mitoen  errekuperazioei,  berrantolatzeei  eta  lehen 

integratzaileak ziren hainbat atali tankera berria ematen ari zaie, itxura sozio-

kultural  eta  sinboliko  berria  hartzen  duten  espazio  liminalak  sortuz.  Honen 

irakurketa korrikalarien portaera  aztertuz gero egin daiteke.  Hauek lasterketa 

bitartean  egoera  liminal  batean  daudela  esan  daiteke,  beste  maila  batean 

sentitzen direla dirudi; fenomeno berria mendian, zer edo zer garrantzitsu eta 

lorpen izugarri bezala kontsideratzen duena eta kritikaren mendean egon arren, 
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pentsaera  eta  portaera  aldaketak,  kultura  aldaketaren balore  berriak balioetsi 

ditu. 

Horrelakoetan  artzaina  ohizko  funtzioak  utziz,  ikusle  bat  bihurtzen  da, 

mendiaren  funtzioak  aldatzen  doazen  eran,  moldaketa  beharrezkoa  dela 

erakutsiz. Aizkorri ez da leku berria baina dudarik gabe leku afektiboa da, gailur 

altuena  ez  bada  ere,  enblematikoena,  funtzio  berriak  lortzen  ari  den  leku 

maitatua.

Konpetizioa mendian berria bada ere,  artzainek beti erakutsi dituzte trebeziak 

mendian zehar era errazean mugitzeko, eta erlojuaren mendean ez egon arren, 

korrikalari trebeak izan dira gehienak, agian gaurko korrikalarien aitzindari:

“Hemendik Zeamako eliza ordu bete baino lehenau askotan juten nitzen ni, bi,  

hiru minutu falta ziela. Andraitzetik, Etxeberriakok eta badare or eta Ormazabal  

aldea eta Zegamako kanposantu ondoa goitik behera, goitik behera400. Hemendik 

Arantzazua e, ardik jetzi, txerrik izaten tzien eta horik danak zaittu eta hemendik  

Eskola  eta  hemendik  Arantzazua  gu  juten  ginen  ba  ordu  erdin”. (Jesus 

Etxezarreta)

“Hemendik401 Arantzazura ordu erdin ailatzen naiz” (Josetxo Etxezarreta).

Baina gaur egun, artzainak menditik kanpo topaketa guneak ere bilatu ditu. Hau 

da  festa  askotan  herrietan  egiten  den  Artzain  Eguna.  Hauen  sorreraren 

arrazoietako  bat  globalizazioaren  eraginean  bilatu  behar  da,  egiten  duena  ez 

delako  talde  txiki  batera  mugatzen  baizik  eta  besteek  zer  egiten  duten,  nola 

bilakatzen eta garatzen ari den artzain unibertsoa jakin behar dutelako, topagune 

berriak, elementu ludiko-kultural bihurtu dira. 

Itxurak,  marketinak,  labeldun  tituluak,  protokoloak,  gizarte  globalizatuak 

beharrezkoak  bihurtu  dituenak,  horrelako  egunak  ezinbestekoak  egin  ditu. 

Goierrin  adibide  dezente  ditugu:  Ordizian  Artzain  Eguna eta  iraileko  azoka 

400 Maratoiko azken laurdenaren bidea berak deskribatzen duenaren oso antzekoa da.
401 Arbelartik
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handia,  Legazpiko  Artzain  Eguna,  Zaldibiako  Ardiki  Eguna,  Idiazabalgo  Gazta 

Eguna, Zegamako San Martin Feria..., denak artzainen topagune, festa egiteko eta 

era berean lanaren emaitzaren erakusleiho paregabea bihurtzen ari dira.

Ganadu  inguruko  festek  urte  batzuk  badituzte  ere402,  esan  daiteke  artzainen 

inguruan,  XX.  mendeko 80.  hamarkadatik aurrera  hasi  zirela  indarra  hartzen, 

ardi,  arkume eta  ahari lehiaketa  eta  enkantearekin  eta,  batez  ere,  gazta 

txapelketekin.

Horrelako festekin  artzainen asmoa  artzaintza bizirik dagoela aldarrikatzea da. 

Artzain kultura plazaratuz, ukuilu eta mendietatik ardiak atera eta egun bateko 

kaleko  protagonismoa  emanez,  mendeetan  zehar  jasotako  ezagutza  eta  gaur 

egungo  teknologia  berriak  uztartuz,  lanbide  zahar  baten  etorkizuna  eta 

errentagarritasuna demostratu nahi da. 

Horrelakoetan  arriskuak  ere  ikusten  dira.  Nagusienak  instituzio  desberdinen 

mende  geratzen  diren  antolakuntzekin  erlazionatutakoak.  Gehienetan, 

antolakuntzetan  artzainek  ez  dute  zuzenean  parte  hartzen.  Batzuetan  iritzia 

galdetzen zaie baina beti eguneko protagonistak izateko eskatu eta ia derrigortu 

egiten  dira.  Artzaina,  beraz,  motibazioa,  lehengo  eta  oraingo  teknikak  eta 

berezkotasunen artean oreka bilatu beharrean dago. Motibazioa lortuz  artzaina 

parte aktiboa izango da; teknikak artzaintzak egin ditzakeen ekarpen orokorrak 

erakusten  ditu;  berezkotasunak  jakinduriatik  datozen  artzain bakoitzaren 

emaitzak plazaratzen ditu. 

Baina  festa  hauek  artzaintzaren  interpretazio  duala  agerian  uzten  dute.  Alde 

batetik  profesio  bukolikoaren  itxura  eman  nahi  da,  baina,  bestetik,  artzain 

bilkura  edo   espazio  ludikoa  gaur  egungo  gizartearen  isla  bihurtzen  da, 

konpetitibitatea  bultzatuz.  Honek  tirabirak  sortarazten  ditu  artzainen  artean, 

festaren zentzu praktikoa zalantzan jarriz, demostratu egin behar delako hainbat 

402 1904 irailaren 15etik 20ra Ordizian Euskal Jaiak ospatu ziren eta orduan erabaki zen Garagartzako ganadu 
plaza zabaltzea.
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arlotan zein eta zertan den onena eta honen zergatia; batzuk besteen gainean 

jartzen dira. Baina konpetitibitate hau ez dator bat antzinakotasuna erakutsi nahi 

duen  irudiarekin,  sinbolikoki  ezagutzen  den  folklore  eta  historiarekin, 

elezaharretakoaren  esanekin  eta  askotan  itxura  mantendu  nahian,  arazoak 

ezkutatu egiten dira.

Dena  dela,  ezin  da  arrisku  hauen  aurrean  jarrera  negatibo  hutsa  hartu, 

erakusketa hauek ekonomia dinamiko eta gizarte berritzailearen irudi direlako 

eta aro globalak horrelako egoerak maneiatzea aurreikusi behar duelako. 

Gaur  egungo  modernitateari,  garapen  eta  espantsionismoaren  filosofia 

oinarritzat hartzen duenari, erantzuna eman nahian sortu dira horrelako festa 

eta  ospakizunak.  Erlijioso  zentzua  aldatuz  berezkotasuna  bilatu  nahian,  kutsu 

berria  duten  sinesmenak  sortzen  dira.  Horrelako  festek  gizartearen 

transformazioa  islatzen  dute  eta  lehenagokoa  gaur  egungo  egoerara  aldatzen 

joan da, elementu kognitiboei, afektiboei eta konduktualei dagokienez. 

Elementu  kognitiboa  behatuz  konturatzen  gara  edozein  sineskerak  sistema 

kontzeptual bat behar duela munduaren eta pertsonen gertakizunak esplikatu 

ahal izateko. Hau erlijioak betetzen zuen funtzioa da. Baina inguruan lantzen den 

erlijio katolikoaren hainbat festa, erritu eta orazio baztertzen edo ahazten joan 

direnez, konpentsatu ahal izateko tradizio eta festa berriak eratzen dira, erritu 

berriari momentuko balore positiboak eransten zaizkiolarik, ekologia adibidez. 

Horrela,  mendia  edo  bertako  irudia,  momentuko  balore  sinboliko 

nagusienetakoa,  herrira  ekartzen,  da  festak  bertan  antolatzeko  eskaintza 

paregabea sortuz.

Elementu afektiboa kontutan izaten badugu, honek gauza eta pertsonen artean 

portaera  positiboa  edo  negatiboa  hartzera  bideratzen  du.  Errituak  eta  festak, 

garai batean indartsuak zirenak, hainbat zirkunstantziarengatik indarra galtzen 

joan dira; ez dugu hainbeste sinesten barne bakea aitortza edo mezaren bidez 
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asistentziarekin zer edo zer lortzen denik. Afektibitatea, agian gaur egungo bizi 

kontsumitzaileak  eraginda,  turismoan,  leku  berrien  eta  zailen  maitasunean 

jartzen dugu eta honekin lot daiteke erritu eta festa berri batzuen hasiera. 

Elementu  konduktualak  bakoitzaren  ekintzak  bakoitzaren  sinesmenarekin 

parekatzen  ditu  eta  mendiko  erritu-festa  erdi-instituzionalak  baztertzen  ari 

garenez,  hauek  errepresentazio  berriarekin  ordezkatzen  ditugu,  artzainen 

mendiko jarrera herrira ekarri nahian. Erritu asko mendia erabiltzea bideratzen 

zutenak alboratzen edo baztertzen joan dira eta gaur egun hauek sortarazten 

zituzten  lotura  guneak  berrindartzen  ari  dira  integrazioa  eta  sozializazioa 

eraginkorragoa  dire  espazioetan,  jende bilkurak  ekonomia  sustatzaileak  direla 

konturatzen ari garelako.
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Doktorego-tesi  hau,  artzainek  zer  esana  bazeukatela  konturatu  ondoren,  

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergo  Nagusiko  artzainekin  mantendutako  lau 

urteko  harremanaren ondorengo  lanen emaitza  da.  Zer  esana  dauka,  berezko 

izaera bizia, estrukturatua, sistema baten barruan eraikia duelako eta historiak 

erakarri dion hainbat ezaugarri propio, berezkoak dituelako. 

Esperientzia honetatik abiatuta, orain arte argitu gabe zeuden hainbat ezaugarri 

agerian  geratu  dira.  Hauen  artean,  aldaketa  batean  murgilduta  dagoen 

artzaintzak  momentu  honetan  aro  desberdinak  bizi  ditu,  (lege  zaharreko 

artzaintza,  trantsizioko  artzaintza eta  artzaintza  modernoa  edo  profesionala), 

elkarrekin  harremanetan  dauden  esperientzia  eta  bizimodu  diferenten 

erakusleihoak direlarik.  Honek aukera bereziak ematen ditu. Batetik, milurteko 
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ohiturak  orain  arte  mantendu  direlako  eta  hori  bizi  izan  duten  pertsonek 

oraindik artzaintzaren antzina oroimenean bizi-bizirik dute. Bestetik, zubi egiten 

duen  artzainak  ere,  gure  artean  daude,  trantsizio  garai  batean  garelako; 

antzinako hainbat ohitura mantendu eta gaur egungo eskakizunari erantzunez, 

etorkizunari  begira,  baina  antzinako  artzaintzan  murgilduta.  Etorkizuneko 

artzaintza izango litzateke hirugarren arloa, enpresa munduari lotuta dagoena, 

eskulanetik edo artisautzatik zer edo zer galdua duena baina beharrezkoak diren 

aurrerapen  teknologikoetara,  sanitate  eta  higiene  eskakizunetara  erabat 

moldatuta, eguneko bizimoduari erantzuteko prest.

Horrez gain, lan honetan artzaintzari buruz dauden estereotipo batzuk, hausteko 

bidean jartzen dira, artzaintza ez dela egon geldirik erakutsi delako. Artzainaren 

estereotipoa,  bakardadea,  berekoitasuna  eta  gizartetik  kanpo  egotea 

kontsideratzen  zena,  Partzuergoko  kasuan  ez  da  horrela,  artzaina  dinamika 

jarraikor batean murgilduta egon delako, errebindikazioak lorpen bihurtu arte.

Artzaintza gure herriko jarduera bizia da, aspaldiko jardueren jarraipen zuzena, 

iraganarekin  lotzen  gaituen  soka  luze  eta  trinkoa,  inoiz  nortasuna  galdu  ez 

duena. 

Artzain guztiak ezagunak dira,  egungoak eta gure artean ez daudenak.  Azken 

hauek  aztarnak  utzi  dituzte,  hainbat  zeinu  eta  ezaugarri.  Eurek  egindakoak 

gogoan dira, memorian bizi-bizirik daudelako. 

Honek guztiak laguntzen du  artzaina, hainbat aldiz bakartitzat eta berekoitzat 

estereotipatu dena, era desberdinean ikusten.  Artzainek publikoki erakusten du 

kultura baten altxorrak gordeta dituela, informatzaile ona dela, barru-barrutik, 

eta  gehienetan  jaiotzatik  datorzkion  afizioa  eta  ofizioa  ohorez  eta  duintasun 

ikaragarriz burutzen dituela.

Lanaren  beste  ondorioetako  bat,  artzaintzaren  baloreen  arabera  kontsidera 

daitezkeen kategoria desberdinak: balore formal estrukturatua, arau instituzional 
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eta natural batzuek inposatutakoa; erabileraren balorea, jakinduriatik ateratakoa, 

etekina  eta  bizitza  atera  ahal  izateko  baliagarria  dena;  eta  balore  sinboliko-

esanguratsua, ondarearekin lotzen dena, gehienetan historia batean oinarriturik, 

herentziatik jasotakoa, kultura baten oinarria eta giza-identitatearen sortzailea. 

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko  artzaintzaren baitan hau argi behatu da 

elkar-eragintza  zuzenean  dauden  hiru  fenomeno  nagusiak  aztertuz:  espazioa, 

ardia eta artzaina 

Espazioak,  udalekuak bereziki,  ematen dio  Partzuergoko  artzaintzari  nortasun 

edo  izaera  berezia.  Partzuergoa,  XV.  mendez  geroztik  eratutako  entitate 

juridikoa,  herri  lurretik  kanpo,  lur  baztertuetan  kokatuta  dagoen  leku 

pribilegiatutzat hartu behar den kokagunea da. Leku pribilegiatua, bertako lurrak 

eta urak, hainbat iskanbilarekin bada ere, betidanik ur eta larre libreak mantendu 

dituelako  Gipuzkoako  Segura,  Zerain,  Idiazabal eta  Zegama herrientzat  eta 

Arabako Asparrena Zalduondorekin batera eta Donemiliaga udal entitateentzat.

Mendiko  espazioak  herrien  arteko  enfrentamendu  desberdinak  uzten  ditu 

agerian.  Alde  batetik,  Zerain,  batzuetan  Zegama eta  Idiazabalekin  batera 

erabilera librea eta doanik izan behar zela errebindikatuz eta, bestalde,  Segura 

eta Arabako udalak ordainketa erreklamatuz. 

Errebindikazioak eta konfliktoak, ez dira kaltegarriak izan baizik eta, Partzuergoa 

entitate bezala mantendu denez, bertako artzaintzak identitate berezia lortzeko 

baliagarria izan da, herrikide desberdinek bereak sentitzen dituztelako lur hauek 

sorkuntzako baldintzekin mantentzeko eginahalak egin ondoren. Honek berezko 

nortasuna  kondizionatu  du,  baina,  era  berean,  herri  bakoitzaren  ezaugarriak 

adierazteko balio izan du. Beraz, Partzuergoko artzaintzan espazioak markatzen 

duen komunitate eratua dago berea sentitzen dutelako, herrikide bakoitza eta 

bereziki artzaina bertako partaidea da. 
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Artzainak, kasu gehienetan, bere burua mendiko espaziokoa ikusten du, herria 

mendian ez dauden errekurtso hornitzailea delarik. Honek guztiak,  komunitate 

orokorraren  aurrean,  desberdintasunaren  kontzientzia  sorrarazi  dio, 

tradizioarekin lotuta  dagoen  partaidetza  eta  identitatea  duen unibertso txikia 

eratuz.

Mendiko  espazioa  artzainen  arteko  bilkura  leku  pribilegiatua  da,  antzinako 

bizitza komunitarioaren erakusle, loturatzaile den bizitzaren sortzaile. Antzinako 

historiak, istorioek, bizitzak, eskaerek,  orduko lorpenek bidea ireki zioten  gaur 

egungo egoerari, zailtasunei eta berrikuntzei aurre egin ahal izateko moldaketa 

prozesu eraginkor baten bidez. 

Artzainek mendian elkarte moduko bat osatzen badute ere, era berean unitate 

bakoitiak  dira,  saroi batean  kokatutako  unitate  domestikoak.  Saroi bakoitzak 

artzain familia bakoitzaren ezaugarri bereziak ditu beharren arabera,  artzaintza 

praktikatzeko moduaren logika eta  sinbologia  jarraituz.  Hemendik dator  saroi 

bakoitzaren  garrantzia.  Artzainaren  berezko  espazio  honetan  erabakitzen  eta 

aurrera eramaten ditu hainbat praktika eta ohitura, batzuk heredatutakoak, beste 

batzuk  gaur  egungo  eskakizunetara  moldatuta  daudenak.  Portaera  hauek 

norberak errekurtsoen kontrolen arabera erabakitzen ditu eta produkzioarekin 

zerikusi handia dute, azken finean artzainentzat artzaintza bizibidea delako.

Horregatik espazio honetan, artzain bakoitzaren espazioan edo saroian, artzainak 

ezagutzen duen kode kultural bat ikus daiteke; bertan artzain bakoitzak boterea 

legitimatu egiten du eta bertatik bere espazioa eta artaldearena kontrolatu egiten 

ditu, jakinez  finkatuta daudela ere bai,  artalde bakoitzaren lur eremuak saroiez 

kanpo.  Hau  norma  bihur daiteke, artalde bakoitzak  saroiez  kanpo  erabiltzen 

dituen  larreek  estrategia  ezagun  baten  erantzun  legitimoaren  itxura  hartzen 

dutelako.  Beraz,  artzainen  bizitza  artzainak  aurrez  jasotako  jakinduriaren 
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gidaritzapean  eraikitakoa  da  eta  leku  zehatz  bateko  lege  ezkutuak  erakusten 

duen moduan, aktiboan mantentzen diren estrategiaz osatuta dago.

Artzainak  artaldeak  okupatzen  duen  espazioa  ondo  ezagutzen  du,  dauden 

erregela isilak  errespetatuz.  Horrela,  ardia, produktua izanez,  artzain bakoitzak 

okupatzen duen espazioaren sinboloa ere bada. Espazio komun hori,  orain dela 

seiehun urteko historia baten ondorioa den Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa 

hain zuzen ere, artzainak artalde bakoitzarekin duen errepresentazio lekua da.

Espazio honek ez du populazio finkorik, tenporala baizik eta  mendiko espazioa 

denez, gaur egun mendia hartzen ari den balore berriak jasotzen ari da. Honek 

jende  asko  erakartzen  duenez,  aukera  berriak  sortarazten  ditu,  produkzioari 

lotutako  logika  kultural  bat  garatuz.  Hau  da,  mendiak  dituen  errekurtso  eta 

potentzialtasunak  aprobetxatuz, artzaina  etorkizunerako  proiektu sozio-

kultural-ekonomikoekin  bat  egiten  ari  da,  kultura  baten  adierazle  delarik. 

Kultura  hau,  artzaintzarena,  mundu  guztian  zabaldua  dago,  baina  leku 

bakoitzean  era  desberdineko  herri  jakintza  baten  adierazle  da,  globalitate 

barruan lokala  denarekin  lotura  sendoa duena,  denontzako aberastasun iturri 

dena. 

Ez nolanahiko kulturarena,  baizik eta,  estereotipoa  irudi estatikoaren errainu 

bada  ere,  oinarrian  mugimendu handikoa  da,  dinamikoa  autogestionatzeko, 

erreproduzitzeko eta merkatu batera lotzeko gaitasuna duena.

Baina  mendiari  zentzu  berriak  eta  etekinak  ateratzeak  artzain batzuentzat 

arriskua  badu.  Hau  da,  jende  multzo  handia  dagoen  lekuan,  Urbia adibidez, 

produktibismoa nagusi da, eta Partzuergoaren aldetik lur eta artzain leku horien 

zainketa,  hainbeste  jende  erakartzen  ez  duenekin  edo  txabola  bakartiekin 

konparatuz  handiagoa da. Ulertzekoa bada ere, zuzena ez denik ezin ukatu eta 

liskar iturrietako bat hortik etor daitekeela ere suma daiteke. 
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Dena  dela,  artzainak,  artaldearekin  batera,  funtzio  ekologiko  garrantzitsua 

betetzen du mendian, zenbat paisaia eurek mantentzen dituztelako.

Negu  lekuari  dagokionez,  udakoa  bezalaxe,  aldatzen  joan  den  prozesu  baten 

barnean  kontsidera  daiteke.  Artzainak  gizartean  sortzen  ari  diren  beharren 

arabera, bizibidea  era duin baten  aurrera atera ahal izateko, beharrak ase ahal 

izateko, bizitza ziklo honetan ere moldaketa egin du.

Aldaketa  nabarienetako  bat  lekuaren  iraunkortasunaren  ziurtasuna  da.  Orain 

dela hiru eta lau hamarkada arte,  artalde gehientsuenak kosta aldera, Bizkaiko 

kostara bereziki joaten zirenez, han urtero egonlekua bilatu behar zuten. Honek 

estutasunak,  urduritasunak,  nahigabeak  ekartzen  zituen  bizibidea  arriskuan 

jarriz.  Gaur  egun  ia  artzain guztiek  leku  finkoa  artegi berriak  eraiki  diren 

lekuetan dute. Hauek, gainera, abantaila teknologiko handiak dituzte.

Honek dikotomia bat ekarri du; teoriaz behintzat  artzaina hobeto bizi da, lana 

errazago burutzen du teknikan oinarriturik, baina aurrerapen hauen ordainketa 

ekonomikoa egin ahal izateko,  artalde bakoitzeko  ardi kopuruak gora egin du, 

askoz  ere  lan  gehiago  sortaraziz  eta  artzaina  kezka  ekonomiko  larrietara 

bideratuz.

Baina  segur  aski  neguko  bizitzaren  aldaketa  garrantzitsuena  artegi askoren 

inguruan egin den  gaztandegiak ekarri  du.  Gazta momentu honetan  artzainen 

diru iturri nagusia izanez, gaztandegi berriak arau higieniko-sanitario zorrotzak 

betetzen dituzten lekuak bilakatu dira.  Gazta egiteko moduan lehena, tradizioa, 

eta oraina, teknika berrietan oinarritutako prozesua,  lotzea izan da  kalitatezko 

produktua kontsideratua dena lortu arte. 

Artegiak egitearekin  batera,  uda  lekuetatik  negu lekuetarako joera  ere  erabat 

aldatu  egin  da.  Orain  dela  hiruzpalau  hamarkada  arte  Bizkaiko  kosta  aldera 

artaldea eramatea ia  artzain guztiek egiten zuten ekintza izanez, egun artzain 

bakar batek burutzen duen ekintza da. Joan-etorriak ere aldatu egin dira. Hiru 
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edo lau egunez oinez egiten zena,  artzaina  martxa motzekoa bihurtzen zuena, 

egun kamioez egiten da.

Noiz hasi zen transhumantzia mota hau ez dago bat ere garbi eta , Eneolitikotik 

entzun  izan  bada  ere,  badaude  hainbat  datu  hipotesi  hau  zalantzan  jartzen 

dutenak.  Partzuergoko  kasuari  dagokionez,  behi-aziendak  eta  txerri-aziendak 

izan  dira  nagusienak  XVIII.  mende  arte.  Hau  alde  batetik  eta  ordaindu  gabe 

onartuta  zgoen  ardi kopurua  artzain bakoitzarentzat  ikusita  bestetik,  zaila  da 

transhumantzia edo,  artzainek  dioten  moduan  “martxa”  edo  “martxa  motza” 

zehazki, Eneolitikotik egiten zela kontsideratzea.

XX. mendeko hirugarren hamarkadarekin batera, artaldeak handitzen hasi ziren 

eran,  beharrak  bultzatuta,  uda  garaian  familiak  mendira  joaten  hasi  ziren. 

Ordutik  aurrera,  artzainak  kosta  aldeko  “martxa  motza”,  kasu  askotan 

familiarekin batera egiten hasi ziren. 

Partzuergoko  artzainentzat,  martxa honen  errepresentazioa  aldatzen  joan  da. 

Lehen ardiak mendira eramaterakoan, herrietan  zehar,  ikuskizuna pizten zuen 

ekitaldia  zen;  gaur  egun  lan  arrunt  bat  izatera  pasa  da,  kaminoan  zehar 

kasualitatez  ikuskizun  bihurtzen  bada  ere,  askotan  kaleak  eta  kaminoak 

zeharkatzerakoan ohizkoek traba erantsia besterik ez dute kontsideratzen. Dena 

dela,  bai  garai  bateko  artzainentzat  eta  baita  gaur  egungokoentzat  ere, 

artaldearen joan etorriak eta tokialdatzeak gertaera garrantzitsuenetakoak dira.

Era batera edo bestera, kosta aldera joateko ohitura desagertu egin den prozesua 

izan da eta antzinako bide berak jarraituz, mendiko larreetatik herrietara bost-sei 

ordutan oinez egiten den ekintza da mantendu den martxa bakarra. Gaur egungo 

neguko egonkortasunari esker etorri da bereziki prozesu honen aldaketa.

Historia  begiratuz,  aldatzen joan den beste  prozesuetako bat  mendira  joateko 

datak dira.  Artzainen bizitzan bi urtaro definitzen badira ere, urtaroen hasiera 

aldatzen joan da. Ia artzain guztiek diote, lehen, orain dela hiru-lau hamarkada, 
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orain baino lehenago igotzen zirela mendira,  martxoa,  apirila  sarri  aipatutako 

datak  dira.  Herriko  lurretan  baserritarrak  larreak behar  zituen  eran,  ardia 

bazkarik gabe geratzen zen eta  artzaina mendira igotzera derrigortuta zegoen 

ardientzat  bazka  nahi  bazuen.  Gaur  egun,  ardiak  ukuiluratzeekin  batera, 

elikadura  moduan  izan  dute  aldaketa;  dagoeneko  ez  da  beharrezkoa  lareen 

mende  egotea.  Igotzeko  data  ofizialak  Altzaniako  mendietan apirilaren  1etik 

aurrera eta  Partzuergoko beste lurretarako Maiatzaren 1etik aurrera erabakita 

badaude ere, Gipuzkoako artzain gehienek maiatzaren erdia aldean edo bukaeran 

igotzen dute  artaldea.  Arabarrek, orokorrean ernaltze prozesua atzeratu egiten 

dutenez,  uztaila  arte  ez  dute  artaldea  Partzuergoko  mendietara  igotzen. 

Azaroaren 30 da azken eguna abereak Partzuergoko lurretatik atera ahal izateko.

Neguko  espazioetan  artzainei  artegi berriak  egonkortasuna  eman  badie  ere 

topatzen duten arazoen artean belar  zelaien  desagertzea izan  da.  Hauek etxe 

bizitzaz,  kaminoz,  eraikuntzaz...  betetzen  doaz,  artaldearentzako  lekua 

desagertzea  bultzatu  duelarik.  Hau  arazo  gisa  bizi  dute  hainbat  artzainek, 

artaldea ukuiluratu beharrean egon direlako eta arrazoi honengatik artaldearen 

mantenua  asko garestitu  da.  Baina  artzainek,  gaur  egungo  eskaerek 

probokatutako  arazoei  aurre  egin  ahal  izateko,   artzaintzan  sinestea  behar-

beharrezkoa dela diote.

Ardia eta  artaldea,  artzaintza bezalaxe  aldaketa baten historia dira, moldaketa 

baten baitan beha daitezke. Produktu funtzionala zena,  etxearen biziraupen eta 

mantenurako animalia,  fenomeno kultural  bihurtu  da,  kultura  desberdinetako 

animalia sinbolikoa. Beraren bidez artzaintzaren unibertso txikia globalizazioren 

prozesuan murgiltzen ari da.

“Fenomeno kultural” esaten denean animalia bera ikusgai dela adierazi nahi da, 

transformazioko  paradigman  buru-belarri  sartuta,  artzaintzaren  bizibideari 

ikuspegi berri bat emanez. 
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Hemengo ardia, betidanik “Latxa” izan dela diote, arrazaren kontzientzia, artzain 

zaharrenak  ez  badute  ere.  Ile  latzak  izena  eta  izana  eman  dio  ardi honi. 

Ezaugarrien  artean  garrantzitsuenetakoa,  mendian  batez  ere,  hezetasunera 

moldaketzeko  izan duen gaitasuna.  Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko  ardi 

Latxa nagusia  buru  beltza  edo  mutur  beltza  motakoa  da,  Altzaniako  lurretan 

mutur gorri batzuk ikusten badira ere. 

Ardien artean,  arraza  mantenduz,  bilakaera izan da  berau  lantzeko estrategia 

berriak  ezarri  direlako,  batez  ere  higienizazioan,  elikaduran  eta  hobekuntza 

genetikoan.  Honek  eztabaida  dakar  berarekin:  non  dauden  ardiaren 

esplotazioaren edo sobreesplotazioaren mugak jakitea eta erabakitzea.

Baina ez da hau ardiaren inguruan dagoen eztabaida bakarra. Momentu honetan, 

Gipuzkoako  eta  Arabako  Partzuergoan  oraindik  arazo  ez  bada  ere,  beste  ardi 

arraza batzuen sarrerak polemika dakar.

Ez  dirudi  oraingoz  Partzuergoan  hau  arazo  denik,  batez  ere  artzainek 

barneratuta  dutelako  ardi hau  ekosistemara  moldatuta  dagoela  eta  etekin 

egokiak lortu ahal izateko,  udako  larreak beharrezkoak dituela. Baina honek ez 

du nahi  esan  artalde batzuetan han-hemenka ikusten  ez  direnik  beste  arraza 

batzuetako ardiak esne produkzio hobearen aitzakian.

Eztabaidak  eztabaida,  ezin  ukatu  artzain gehienek  ardiaren  morfologia  edo 

etekinez gain, ardiari ematen dioten tratuen arabera, animaliaren humanizazioa 

edo pertsonalizazioa egiten dutela. Horrela, jakina da artzainaren abilezia ardiak 

banan-banan ezagutzeko bai  itxura aldetik edo izaera aldetik,  eta izendatzeko 

gehienetan  ezaugarriren  bat  edo  jaiotzarekin  erlazionatutako  lekuren  bat 

kontutan izaten dute. 

Baino  errealitate  berberaren  aurrean  artzain desberdinen  artean  irudi  eta 

kontzeptu  desberdinak  eman  daitezke,  tradizioz  edo  ohituraz  jasotako 
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informazioaren  arabera,  artzain bakoitzak  ardiak  zaintzeko  modu  berezia  eta 

bakarra duela erakutsiz.

Hau  ikusten  da  bai  objektiboak  diren  ardiarekin  erlazionatutako  kontzeptu 

praktikoak deskribatzerakoan edo bai  eurek detektatzen ez dituzten kontzeptu 

filosofikoak,  artaldea  zaintzen  ari  denean  artzainak  duen  egon  erraza  edo 

artzainak ardien ezagutzarako dituen abilezia eta pertsonalizazioa, aztertuz. 

Baina egun pertsonalizazioa ez  da  hain  beharrezkoa.  Ardiak zaintzeko modua 

aldatzen  doa.  Objektibizazioa,  kontrolak  egiteko  teknika  berriak  ezartzen  ari 

direnetik  prozesua  zorroztu egin da,  eta  izen propioak eta  bereziak  belarrian 

eransten diren krotaleetako zenbakiek ordezkatu dituzte. 

Ustiategi  gehienek  familiarrak  izaten  jarraitzen  badute  ere,  artzainaren 

biziraupena zena, gaur egungo bizimodura moldatu beharra izan du eta horrek 

ekarri  ditu  artaldearen aldaketak.  Egun,  orain dela  50  urtekoekin  konparatuz, 

artzain gutxiago daude baina ardi kopurua mantendu edo zer edo zer goraka egin 

du, artzainak oinarrizko beharrak ase ahal izateko artalde handiagoa behar izan 

duelako.

Hau  dela-eta,  artzaintza hiru  momentu  desberdinean  ikus  daiteke,  bata  lege 

zaharreko  artzaintza esaten  dena,  artalde txikia  150  ardi inguru  mantentzen 

duena  eta  artzainak  inongo  berrikuntzarik  ezarri  ez  duena,  galtzear  dagoen 

artzaintza mota.  Bigarrena  trantsizioko  artzaintza,  artalde kopuru  handiagoa 

dute,  gehienetan  artegi  berria  egina  baina  gaztandegi batek  eskatzen  dituen 

inbertsioak egin gabe; 50 urtetik gorako artzainek burutzen dute artzaintza mota 

hau  eta  segidarik  ez  dute  ikusten.  Hirugarrena  300  arditik  gora  dituzten 

artzainak, inbertsioak bai  artegian eta bai  gaztandegian eginikoak, berrikuntza 

teknologikoak  erabiltzen  dituztenak  eta  euren  etorkizuna  artzain 

profesionalizatuagora bideratu dutenak. 
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Helburua  kalitatezko  produktuak  eskaintzea  da,  efikazia  eta  oreka  ziurtatuz 

baina aldi berean, inguruari aldaketa nabarmenak eragin gabe, gizarteak eskaera 

horiek egiten dituelako. Gainera, kontsumo handiena hiritan dagoenez, artzainak 

bere  produktua  hiritar  gustura  moldatu  behar  izan  du,  tradizioa-artisautza-

modernitatea-teknika uztartuz. Hau dena  artzainentzat erronka bihurtu da eta 

erantzunak  edo  konponbideak  bi  bide  jarraituz  aurkitu  ditu  bereziki.  Bata 

arkume salmentarekin, bestea, nagusiena dena, gazta salmentarekin. 

Bi gai hauek, arrazoi desberdinegatik badira ere, polemikaz inguratutako gaiak 

dira.  Arkumea,  esnearen  edo  artilearen  salmentarekin  pasa  den  bezalaxe, 

errentagarritasun txikiko produktua da. Orain dela 20 urte oraingo prezio bera 

zuen arkumeak artzainentzat, batzuetan garestiagoa ere egon zelarik. Askoz ere 

hiltegi  gutxiago  daude.  Honek derrigortzen du  artzaina  bide  luzeagoa  egitera 

produktua  atera  nahi  badu,  arkumearen  kostua  handituz,  baina  prezio  bera 

kobratuz. Gainera arkumeak saltzeko gutxieneko eta gehiengo pisu bat behar du 

merkatuan onartu dezaten. Beraz, epe batean mantendu egin behar da arkumea 

eta  honek  gazta egiteko  esne  litroak  jaitsi  egiten  ditu.  Artzainek  diotenez, 

errentagarritasuna  askoz  ere  handiagoa  da  arkumea  lehenbailehen  kenduz 

ardiaren esnea erabili ahal izateko, baina, aldi berean, pisua ematen ez duenez, 

zaila da bien arteko konponbidea aurkitzea.

Gaur  egun  artzain profesional  kontsideratzen  denaren  bizibidea  gaztaren 

salmentan oinarritzen da,  batez ere  artzain batzuek  gaztandegi berriak eraiki 

dituztelako,  aurrerapen  teknologikoak  eta  legediak  agintzen  dituen  arau 

higieniko sanitarioak ezarriz. 

Artzain hauen artean sutsu defendatzen da gazta era tradizionalean egiten dela, 

orain  dela  milaka  urteko  teknika  berberak  erabiliz,  produktu  tradizionala, 

ondarezkoa eta zinezkoa dela.

491



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Hau  ezin  da  ukatu  baina  nabaria  da  teknika  berriak  ez  direla  antzinakoak 

bezalakoak. Oraingo gazta, ezaguna izateko, kontsumo baten barruan sartu ahal 

izateko, arautegi baten mendean dago eta  artzain batzuek onartu eta aplikatu 

egin dituzte baldintza hauek,  bizitza aurrera atera ahal izateko modu bakarra 

dela  kontsideratu  dutelako.  Hauek  beren  gaztak,  kaseina  plakak  jartzeko bete 

behar  diren  arau  higieniko-sanitarioa-administratiboak  betetzen  dituela 

erakusten  dute  eta  gehienetan  edo  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapenaren, 

Artzai-Gaztaren edo Zumitz Elkartearen en barnean daude.

Beste batzuek, aldiz, ez dute izan aukerarik, premiarik edo beharrik horrelako 

arautegia  jarraitu  ahal  izateko  eta  zirkuitu  komertzialetatik,  publizitate  edo 

konkurtsoetatik erabat baztertuta geratu dira. 

Beraz,  gaztaren  arautegiaren  arabera  baloraziorako  estrategiaren  barnean  bi 

gazta mota daude, batzuk legalak, beste batzuk alegalak. Sailkapen hau ez dut 

egin  gaztaren  historia,  produkzio  edo  lurraldeare  arabera,  ezta  ondare 

birreraikitzailea den tradizioa eta modernitatea kontuan izanez ere, baizik eta 

kaseina  plaka eramateak  edo  ez  sailkatzen  du  artzain bakoitzaren  gazta era 

batera edo bestera.

Honek  merkatua  itxi  egiten  die  kaseina  plaka ez  daramaten  gaztei  arriskuko 

gazta saltzen ari  diren aitzakian.  Hala  ere,  hainbat  azokatan,  Ordiziako azoka 

horietako adibide bat,  kaseina plaka ez daramaten hainbat  gazta salgai  daude, 

estimazio handia izanez. 

Gehienetan gazta alegala den hau, teknika zaharrean egiten dena da, eta bera oso 

onartuta  dago  erakusketetan,  batez  ere  Artzain  Egunak  ospatzen  direnean, 

defendatzaileak  sortzen  zaizkiolarik.  Horrez  gain,  horrelako  gaztak  artzainak 

bezero  finko  batzuei  zuzenean  saltzen  dizkie,  lagunei  salduta  izango  balira 

bezalaxe, gazta hori gustukoa dutelako, zera demostratuz, Idiazabalgo Jatorrizko 

Izendapena  edo  Artzai-Gazta edo  Zumitz,  duten  gaztek  ez  dituztela  bezero 
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guztien gustuak ase ahal izaten eta hutsune bat nabaria dela, legalitatetik kanpo 

geratzen diren artzainena, alegia.

Gauza  bera  gertatzen  da  gaur  egun  hain  estimazio  handia  duten  gazta 

konkurtsoko partaidetzarekin. Kaseina plaka ez izanez gero, ezin da parte hartu. 

Horrela, artzain multzo bat kanpo uzten da euren gazta baliagarria ote den ala ez 

ezin jakinda.

Gaur egun Idiazabal Jatorrizko Izendapenean jaten den gaztaren inguruan, beste 

polemika bat ere aztertu da, hau da, gazta gustuaren homogeneizazioa. Gazta ona 

kontsideratu ahal izateko, Kontseilu Erregulatzaileko Dastatze Batzordeak gaztak 

parametro batzuk bete behar dituela ziurtatu du. Parametro hauek definitzea, 

gaztaren  homogeneizazioa  ekar  ote  dezakeen  irudipena  zabaldu  da,  hiriko 

gustura, gazta suabe batera bideratzen duelarik.

Honekin  gaztaren  zaporearen  aberastasuna  galtzen  den  iritzia  izan  daiteke, 

batzuen gusturako gazta makala besterik ez dela saltzen agertzen duenean.

Dena  dela,  ezin  ukatu  momentu  honetan  Idiazabal  Izendapenaren  Jatorriko 

gaztak prestigio handia duela eta lan ona egiten ari direla demostratzen dute, 

euskarri eta mantenua ematen dizkien sostengu ekonomiko, zientifikoa, soziala 

eta publizitarioa  ere garrantzitsuak direlarik,  produkzioarekin ateratzen diren 

etekinak ziurtatuz. 

Hala ere,  mendiko  gazta,  jatorrizko lantze prozesua jarraitzen duena,  nolabait 

kontsideratzeko  lege  bila  hasi  beharko  litzateke  alde  batetik  gustuaren 

zabaltasuna bermatuko litzatekeelako eta beste aldetik artzain guztien gaztaren 

produkzioa kontsideratuko litzatekeelako.

Baina artzaintzak espazioa eta ardiaz gain artzaina behar du, azken finean, bera 

delako  prozesu  guztien  sortzaile  eta  eragile.  Honek  artzain guztien  arteko 

partaidetza eta elkar erlazioa eragiten du, artzaina bizibidearen protagonista dela 

demostratuz.
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Protagonismo hau demostratu ahal  izateko,  artzainaren bizitza  indibidualaren 

estereotipoa hautsi nahian,  artzainaren objektu estatikoaren itxura baztertu da, 

mugimenduaren  subjektu  bihurtuz,  artzaina,  bai  gizonezko  edo  bai 

emakumezkoa, aldaketaren agentea kontsideratuz.

Aldaketa eragin ahal izateko,  bakoitzak bide desberdinak jorratu izan ditu eta 

hemen dago  artzaintzaren aberastasuna,  horregatik  izan  daiteke  interesgarria 

artzain bakoitzaren bizimodu indibiduala jakitea. Artzain bakoitza kontsideratuz, 

aurre esperientziak, eskarmentuak, bereganatze enpirikoek, artaldearen kontrola 

nolakoa den eta giza-sarearen estruktura zein den erakusten dute.

Artzain bakoitzaren  protagonismoa  oinarrizko  euskailua  da  bizibidearen 

koherentzia  eta  dimentsio  desberdinen  arteko  erlazio  intimo  eta  eraginkorra 

demostratzeko, bera ez delako ikerketaren objektu hutsa baizik eta artzaintzaren 

subjektu nagusia.

Gainera,  artzaintzaren  portaera  normatiboki  norabidetuta  zegoela  zirudien, 

kategoria  bereko  gizakiek,  kontzientzia  kolektibo  bera  erakutsiz. 

Indibidualismotik abiatuta demostratu da, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko 

artzaintzaren kasuan hau ez dela beti horrela izaten, artzainek bide desberdinak 

jorratu  dituztelako  eta  egoera  desberdinetan  aurkitzen  direlako.  Horregatik 

erlazioak  eta  bilakaera  ezin  ziren  bakarrik  orokorretik  planteatu  bakoitzaren 

izana  eta  esana  garrantzitsuak  zirelako  orokortasuna  behatu  ahal  izateko. 

Horrela,  artzain bakoitzarengan  ezagutzen  diren  portaerak,  baloreak,  izaera, 

artzaintzak  bizi  dituen momentu  eta  testuinguru  desberdinen edukiak  analisi 

iturriak bilakatzen dira. 

Artzainak oraintxe aktore sozial eta kulturalak direnez, antzinako kultura baten 

erakusleak  eta  gizartearen  aldaketaren  eta  dinamika  erlazionala  ulertu  ahal 

izateko baliagarria den bizibidearen antzezleak, bakoitzak arlo eta protagonista 
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papera  errealitate  desberdinaren  garapenean  erakusten  du.  Hemendik  aktore 

bakoitzaren bizitzaren garrantzia.

Gehienetan  artzaintzan  dabilen  artzain bakoitzak,  artzain portaera,  barruko 

indar ekintza gisa edo, artzaintzan duen sinesmenak markatu dio. Hau lortu ahal 

izateko,  familiatik  datozkion  sozializazio  arau  garrantzizkoak  ikusi  ditu,  kasu 

gehienetan “artzain jaio,  artzain bizi” filosofia bere buruarengan aplikatu izan 

duelako,  besterik egiteak ez zuelako zentzurik eraman nahi zuen bizitzan. Hau 

emakumezkoengan  eta  gizonezkoengan  ere  ikus  daiteke,  artzaintzan  jarraitu 

ahal izateko  artzain familia batetik zetorren norbaitekin elkartu behar zelako, 

inork ez zuelako nahi bestela bizibide honekin jarraitu. Hau argia da  Urbia eta  

Oltzako  zuhaitz  genealogikoa  aztertzerakoan,  XIX.  mende  bukaeran  eta  XX. 

mende hasieran horrela gertatzen zelako, idatzita ez zegoen arau erregulatzailea 

zirudien erregela baten modukoa jarraituz.

Erlazio  mota  hau  erabat  hautsi  zen  gaur  egun  artzaintzan  jarraitzen  duten 

artzainen  artean,  eurek  familiatik  edo  Urbiatik  kanpo  zegoen  jendearekin 

sendotu  dutelako  erlazioa.  Horrela  behatzen  dira  gaur  egungo  senitarteko 

eralzioak,  familia  hedatu  batean  egoten  ziren  erlazio  endogamikoak,  familia 

konplexu batek ordezkatu ditu.

Gaur egun,  bertako  artzain gehienek familiarteko erlazioa mantentzen badute 

ere,  lotura  hau  ez  dator  ezkontzatik  aurreko  belaunaldiko  ezkontzen  artetik 

baizik.

Dena dela,  artzaintzan jarraitu duten familia kideak guraso biak artzain zirenak 

izan dira, familiaren garrantzia demostratuz. Gurasoetako bat artzain ez zenean, 

artzaintzarekin mantendu izan duen lotura hautsi  egin da.  Familiak  jaiotzetik 

duen bizimoduaren urratsen garrantziaren irudia izan da artzaintza, familia lan 

unitatearen errainu dela azalduz eta identitate baten eramailea dela erakutsiz.
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Emakume eta gizonezkoen arteko erlazioak, berdinen artean gauzatu direla esan 

daiteke,  sexuaren  desberdintasunik  egin  gabe,  baina  kontuan  izanez  artzaina 

gizonezkoaren figuraren bidez irudikatzen zela. Gizonezkoek eta emakumezkoek 

lan  eta  praktika  sozial  desberdinak,  ardura  eta  betebehar  diferenteak 

mantentzen  dituzten  arren, mendekotasunik  ez  da  igartzen.  Berdintasun 

ezberdin baten prozesuaren barnean egonez,  artaldearen handitzearekin  lotura 

sozial estrukturanteak sortu dira, behar eta lan berriak sortu diren eran. 

Artaldearen handitzearekin, familia osoa mendira igotzen hasi zen eta ordutik 

aurrera  has  daiteke  oroimenean  dagoen  emakume  artzainaren  papera  eta 

ekintzak  definitzen, bi  posizio  desberdinetan  kokatzen  delarik:  alde  batetik 

“ekitearen  posizioa”,  gizartean  emakumeak  dituen  ohizko  paperak  betetzea, 

emakumearen  errepresentazioa  burutzea;  bestalde  “izateko  obligazioaren 

posizioa”,  artzain derrigorrez,  artzain irudia errepresentatzen zuen  senarraren 

ondoan egotea, artzain funtzioak konpartitzen baina artzain izan gabe.

Ekite honetan, emakume zaintzailearen ohizko papera nabaria da,  bera zelako 

familiaren oinarrizko beharrak ase ahal izateko ekintza guztien arduraduna, hala 

nola janariak eta ura prest izan, arropak garbitu, haurren zainketa burutu, etxeko 

tresneria  prest  eta  era  egokian  mantendu,  animaliak  zaindu....;  “Izateko 

obligazioa”  eredu  kulturalekin  lotzen  da,  normatiboa  da  eta  balorazioa 

orokorrarekin  erlazionatua,  beraz,  errekonozimendurik  gabe,  artzaina 

gizonezkoa zelako, lanak, batez ere ardiak jeztea eta gazta egitea, erdi bana egin 

dira. 

Azken arlo honetan igartzen da bilakaera handiena, baina gizartearen parekoa 

da.  “Izateko  obligazioaren”  kontzientzia  emakumeak  artzaintzan  izen  bat 

errebindikatu duenetik kontsideratzen hasia da eta dagoeneko badaude  artalde 

edo ustiategi  batzuk emakumeen izenean, sindikatuko eta hainbat elkartetako 
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lehendakari ere emakumeak dira eta hauek euren burua ez dute ez gizonezkoak 

baino gehiago edo gutxiagotzat baizik eta hauen pare.

Baina  artzainek, diren generokoak izanez, hainbat funtzio bete behar dituztela 

argi dute eta eurek diotenez izan behar dira  “albaiterok,  gaztagilek, komertzialak,  

zaintzailek,  pelukerok,  administratzaileek,  euren  enpresetako  gerenteak,  

langileak...denetik” eta  honez  gain  kalera  ateratzen  ari  den  kultura  baten 

ordezkariak ere badirela esan daiteke.

Artzainen gizarte-sareak ez  dira  bakarrik  indibidualtasunetik  edo familiarteko 

loturatik kontsideratu behar, baizik eta harreman sozialaren bidez gizarte-sare 

orokorrak eraiki dituzte. 

Hauek  sistema sozial  baten barruan parte  hartzen duten erlazioak kontsidera 

daitezke, artzainak aktoreak direnez sistemari dinamikotasuna ematen diote eta 

estrukturari aldakortasuna, berriro ere demostratuz artzaintza ez dela estatikoa, 

baizik  eta  loturak  eta  konfliktoak  dakazkiola  garapena  eta  bilakaera.  Baina 

artzain bakoitzak, okupatzen duen rola edo estatusa kontuan izan behar bada ere, 

erlazio sare desberdinak ditu askotan efikazian oinarrituta. 

Horrela  ulertzen  da  erlazio  sozialen  bilakaera.Auzolan hutsa  zenak  elkarketa 

desberdinaren sorrera bultzatu du, esfortzuak batzeko eta ideialak partekatzeko 

erantzun kolektiboei erantzuna emanez.  Auzolana,  erabat informala eta arautu 

gabea zen erlazioa, desagertzeko bidean dagoen ekintza da.  Ardiei ilea moztea 

auzolaneko lan garrantzitsuena,  festa giroarekin bukatzen zen harreman zena 

apenas mantentzen den erlazio mota da. 

Artzainak  beste  erlazio  eta  elkarkidetza  batzuk  osatu  ditu,  jarrera  eta  izaera 

desberdina  dutelarik.  Elkarte  batzuk,  artzainek  eratutakoak  dira,   arrazoi 

pertsonal  batzuekin  jaiotakoak  eta  eurek  dute  kontrola  eta  erantzukizuna. 

Adibideak  Artzanbil  elkartea,  artzainen arteko  seguro  moduko  bat  dena  edo  

Garsabi  elkartea,  arkumek  jaso  eta  saltzeko  funtzioa  betetzen  duena.  Beste 
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elkarte  batzuk  administrazioak  kudeatzen  ditu  eta  artzain batzuek  bertako 

partaideak  badira  ere,  Administrazioak  du  azken  erantzukizuna.  Kasu  hau  

ELErena  (Euskadiko  Latxadun  Elkartea),  Idiazabal  Gazta  Jatorrizko 

Izendapenarena eta berarekin batera Artzai-Gazta elkarteak eta Zumitz elkarteek 

osatuko lukete.  Hauez  gain,  artzainekin  erlazionatutako beste  entitate  batzuk 

egongo  lirateke.  Adibidez  Partzuergoko  ganadu  zaleen  elkartea,  edo 

artzainarekin  erlazio  zuzenean  egonez  Partzuergoko  artzainak  zeharka  parte 

hartzen dutenak, hala nola Artzain Eskola edo Artzain Mundua.

Elkarte  hauen  barne  artzain guztiak  ez  daude,  bakoitzak  aukera  egin  du 

bakoitzaren beharraren, filosofiaren eta posibilitateen arabera. Honek esan nahi 

du beti ez direla erlazio baketsuak, konfliktoa eta iskanbila handienak ere bertan 

sortzen direla,  artzaintza ezartzen ari den teknika, produkzio eta lan metodoak 

baldintzatzen  dutelako  bizibidea  ulertzeko  modua.  Baina  konfliktoak  berak 

dakarkio, dudarik gabe dinamikotasuna eta garatzeko prozesuan lortzen ari diren 

aurrerapenak ezartzea.

Artzaina,  erlazio sozial  eragile izateaz gain,  honekin bat datozen erritu,  festa, 

jolas  eta  joko  sortzailea  ere  bada,  batez  ere  mendiko  lanean  dabilenean, 

Aizkorriko  mendilerroa  Erdigune  sakratua  bihurtzen  delako.   Partzuergoko 

artzainak  ez  du  artzaintza ulertzen  mendirik  gabe;  honek  leku 

transzendentalaren tokia hartzen du. Bertan burutu izan ditu, ohiturazko ekintza 

orokorrez gain, sinbologia kosmogonikoak dituen hainbat erritu, bakoitzaren bizi 

balore, sinesmen, ohituren eraikitzaileak izan direnak.

Artzainak  egin  izan  dituen  erritu  batzuen  zentzua  galtzen  joan  bada  ere, 

orokorrean sinbologia konplexua dute. Ziklo errepikatzaileen erakusleak izanez, 

mendiko  bizimoduaren  eta  praktika  sozialen  herentzia  bat  dira,  historiak  eta 

kulturak bat egiten duten kontsiderazio-identifikazio ludiko-ekologiko kontzeptu 

berriak eraikitzeko baliagarriak izan direlarik.
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Berritze  errituek  edo  ongizatearen  errepresentazioaren  bila  dabiltzanak, 

sinbolismo  bikoitza  eta  anbibalentea  erakusten  dute,  sufrimendua,  kaosa 

baztertu nahian eta urteroko bizi berri hobe bat izateko egiten direlako. Asmo 

honekin burutu izan dira  kristautasunaren babesean  erritu erlijiosoaren itxura 

hartzen dutenak, eta baita errito profano magiko irudia dutenak.

Errituaren  kontsiderazioa  eman  ez  bazaio  ere,  berritze  erritu nagusiena 

artaldearen igoerarekin irudikatzen da, artzainek negu lekua agurtzen dutelako, 

artaldeari festa giroa emanez,  zintzarriak eta  dunbak jartzen dizkiotenean edo 

lutoa  sinbolizatuz  jartzen  ez  badizkiete.  Artzainak  egiten  dituen  errituek, 

gainera, Turnerrek  errituak  aztertzeko  proposatutako  hirutariko  prozesua 

barneratzen dute: neguko giza statusetik   bereizketa, “limen” edo abagunea eta 

mendiko  gizabanakoarekin  berriz  elkartzea,  status  eraberrituarekin  comunitas 

berria sortzen delarik.

Mendian zegoen bitartean bizitza hobetu nahian urteroko errituak beharrezkoa 

zituen  artzainak,  hala  nola  fraide  batek  egiten  zuen  txabolen  eta  animalien 

bedeinkapena  edo  konjurua  edo  arkumea  Arantzazura  eramatea.  Hau  guztia 

babesa  eta  urte  oparoa  eskatu  nahian.  Horrelako  errituaren  bidez  artzainak 

bizitzaren  edo  bizirik  egotearen  kontzientziaren  demostrazioa  egiten  zuen, 

urtero errepikatzen zen erritua beharrezkoa kontsideratzen zuelako.

Bedeinkapenaren  ordainketan  artzainak  gazta ematen  zion  fraideari.  Baina 

errituak bere zentzua galdu zuen, komunitate desberdinetako fraideak etortzen 

hasi  zirenean,  ez  hainbeste  bedeinkapena  egiteko  asmoz  baizik  eta  gazta 

eskatzeko asmotan.  Usadioak  gehiegikeriari  egin  zion  lekua,  artzainek  zutena 

baino  gehiago  banatu  behar  zuten.  Hau  artzainentzat  zama  bihurtu  zen, 

errituaren zentzua galtzear iritsi arte.

Arkumea  Arantzazura  eramatearekin  batera  bertako  fraideak  izaten  ziren 

bazkaria  artzainen  artean  banatzen  zutenak,  gehienetan  festa  giroan.  Baina 
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errituak  askotan  beharrekin  ere  lotzen  direnez,  artzainak,  gizartearen 

aurrerapen  sozioekonomikoekin  batera,  beharren  asetzea  errazagoa  izan 

zuenetik, errituak iragazgaitzak ez direnez, denbora batean iraun zuten eta gaur 

egun  arrasto  batzuk  mantentzen  badira  ere,  memorian  daudenak  direla  esan 

genezake.

Hala  ere,  Arantzazuko  Ama  Birjinarekiko  adiskidetzako  lokarriak  eta  fedea 

erakusten ditu  neurri  txikiagoan edo handiagoan orokorrean  artzainak,  segur 

aski,  Ama  Birjinaren  hainbat  agerpenetan  bezala  honetan  ere  artzaina 

protagonista  izan  zelako.  Hau  gaur  egungo  txaboletan  eta  artzainen 

testuinguruan hainbat sinboloren,  irudiren,  manifestazioren edo adierazpenen 

bidez errepresentatzen den konstante bat da.

Baina  artzainen  artean  sinbolo  erlijiosoek  duten  garrantzia  ez  dira  bakarrik 

Arantzazuko Ama Birjinaren bidez adierazten, baizik eta beste sinbolo batzuk, 

San  Antonioren  irudia,  animalien  babeslea,  San  Joserena,  artzainaren 

ekonomiaren oinarria, Santa Barbararena, eguraldi txarraren aurkako babeslea, 

garrantzitsuak izan dira hainbat eliza eta baselizata,n jasotzen zien  kutunekin 

edo ur bedeinkatuaren erabilerarekin batera.

Fedearen inguruan erabiltzen den sinbologiaz gain, erritu eta sinbologia erlijioso-

profanoa  nahasten  duena  ere  garrantzitsua  da,  lotura  telurikoaren  eta 

kosmogonikoaren  zerua eta lurra, sakratua eta profanoa nahastuz,  belaunaldiz 

belaunaldi  transmititu eta gorde izan den uztarketa  egiazkoa eta beharrezkoa 

dela demostratuz.

Sinbolo  profanoak,  gehienetan  lurrarekin  lotura  dutenak,  elorriaren  erabilera 

oinazkarren kontra, eguzki lore babesgarriak, tradizioarekin, sinesmenekin edo 

ohiturekin  lotzen  dira,  egun  dagoen  anti-erritualtasunaren  gainetik  ere, 

lurrarekin  lotutako  praktikak  birsortuz,  giza-identitatearen  errainu  izanez, 
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harmonia  birlortzeko  balore  berrien  mendean,  hala  nola,  ekologia,  talde 

partaidetza edo artzain identitatearen sendotasunak zentzua dutela baieztatuz.

Errituak, memorian daudenak eta burutzen direnak, erlijiosoak eta profanoak, 

formalak, informalak,  estruktura zaharren eta berrien aberastasun sinbolikoak, 

denek dute lekua artzaintza sistemaren baitan. Hauek aldatzen doaz espazioaren 

erabilera berriak sortzen ari diren eran, tradizioa eta berrikuntzak bat eginez, 

azken finean, tradizioa asmakizun bat besterik ez dela erakutsiz.

Aldaketa hau nabaria da batez ere Partzuergoan egiten diren festak behatuz gero. 

Artzainenak  bereziki  era  formalean  antolatuta  ez  daude  asko.  Nagusiena  San 

Inazio egunean  Urbian egiten dena, Partzuergoak antolatuta  artzainen bilkura 

bihurtzen delarik. Ez da festa berria,  artzain zaharrenek ere gogoan dute euren 

gaztaroan ospatzen zela,  baina bai  itxuraz eta bai  edukieraz ere aldatzen doa, 

batez ere espazioaren erabilera aldatzen doalako.  Artzainen bilkura eguna zena 

jendarteko  bilkura  bihurtu  da,  batez  ere  hau  delako  kotxeak  igotzeko  urtean 

dagoen  egun  baimendu  bakarra.  Artzainarekin  erlazionatutako  ikuskizunek, 

zentzu zabalagoa hartu dute, hainbat herri kirola ezarriz. 

Festa  honek  ohizko  lanean  etenalditxo  bat  suposatzen  du  baina  artzain 

estruktura osatzen dutenentzat  anbiguotasun irudia er badu: poz eguna baina 

batez ere lan eguna,  jendearen etorrerak  eguneroko lanari, lan erantsia batzen 

diolako. 

Espazioko zentzuaren aldaketa nabariena festa eta kirola lotzen dituen Aizkorrin 

burutzen den  Zegamako maratoiak adierazten du.  Artzainak honek suposatzen 

duen sufrimendua ezin dela mendian ulertu dio, baina ez da kontziente berak ere 

makina bat aldiz egin dituela erloju kontrako hainbat ibilbide eskolara, herriko 

festetara edo ardi bila joateko horrelako lehiaketen aitzindari kontsideratu izan 

daitezkeenak. 
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Baina  festa  formal  hauez  gain,  artzainak  askoz  ere  bilkura  eta  giza-erlazio 

gehiago egin izan ditu, apropos horretarako antolatuta zeuden hainbat  artzain 

txaboletan, jendea uda partean bertan elkartzen zelako mahi inguruan, hainbat 

otordu edo joko burutu ahal izateko.

Honek eman dio  mendiko artzaintzari,  batez ere  artzain pilotxo bat elkartzen 

ziren  lekuetan,  aldatzen  joan  den  elkartasun  bidea.  Igandeko  meza  osteko 

elkarketak  galtzen  joan  dira;  alabaina  bazkari  orokor  batzuk,  omenalditxoak 

tartean,  egiten  dituzte,  mendian  sortzen  den  artzainen  arteko  afektibitateari 

lekua eginez.

Artzainek,  gainera,  kultura  baten  erakusle  bihurtu  direnez,  menditik  kanpo, 

topaguneak aurkitu dituzte,  hainbat  artzain edo ganadu festatan parte hartuz. 

Prozesu hau globalizazioren eragina dela ziurta daiteke,  bizibide bat elementu 

kultural-ludiko-ekologiko  gisa  erakusten  delako,  tradizioaren  izenean  baina 

modernitatearen itxura ezarriz. 

Horien  bidez  artzaintza bizirik  dagoela  demostratuz,  ezin  da  esan  beti 

elkarkidetza batean igarotzen direnik, batez ere, konpetitibitatea eta lehia nagusi 

bihurtzen dira nork duen  ardi,  arkume,  ahari edo  gazta onena demostratu egin 

behar delako behin eta berriro. Hau ere gaur egungo gizartearen isla da.

Artzain joko  eta  jolasei  dagokienez  ere  aldaketak  gizartearen  bilakaerak 

bultzatuta etorri dira. Biziraupenarekin erlazionatutako jolasak zirenak, beharrik 

existitzen ez denez, baztertzen joan dira, elementu zaharkituak edo pobreziak 

eragindakoaren itxura hartzen dutelarik.  Gaur egun ezin da pentsatu ere egin 

artzainak erabiltzen dituen hainbat teknika jolas bihur daitezkeenik, bizitzaren 

filosofia  ez  dagoelako  autosubsistentzian  oinarriturik,  baizik  eta  artzaintzak, 

inguruko  gizarteak  bezalaxe,  garapen  eta  espantsionismo  filosofiak  bere  gain 

hartzen dituztelako.
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Horrelako egoerek gizartearen transformazioa islatuz ere,  elementu kognitiboei 

(elementu  ekologikoak  erlijiosoak  ordezkatzen  joan  dira),  afektiboei 

(kontsumozko  bizitzak  eragiten  dituen  gustuetan  oinarritzen  dugu)  eta 

konduktualei (mendiko jarrera herrian erakutsi nahian) dagokienez, lehenagokoa 

gaur egungora moldatzen joan dela erakusten dute.
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Abarka
Larruzko  edo  gomazko  oinetakoa,  batez  ere  oinaren  azpialdea  babesten 
duena. Trailaren bidez lotzen da.

Abaroleku
Artaldeak bere denean babesteko erabiltzen duen itzal gunea.

Ahabi
Txilarraren antzeko zuhaitza, Fruitu mamitsu beltxazkaxkak eta jateko onak 
ematen dituena. Fruituak ere izen hau hartzen du.

Akats
Belarrian ardia markatzeko egiten zaion koxka.

Akuilu
Makila luze eta buru eztenduna. Oso gutxi erabiltzen da artzainen artean.

Albarda
Basta,  kargarako  erabiltzen  diren  animalien  zama  garraitzeko  ezartzen 
zaizkien lastozko edo lonazko saskiak.

Albazorro
Hainbat  artzainek  erabiltzen  duten  larruz  egindako  poltsatsoa.  Narruzko 
borradorea ere esaten diote.

Alpapa
Argi-belarra.

Andada
Ardiak egunero bazkatzeko erabiltzen duten ibilbidea.

403 Hiztegian  azaltzen  diren  hitz  guztiak  ez  daude  lan  honetan.  Hala  ere,  artzainekin  elkarrizketan  edo 
solasaldietan atera direnez, jasota daude eta horregatik uztartzea erabaki da,
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Antzutu
Errapeak esne ematetik gelditu.

Apatza
Gaztagintzan  eta  esnearen  gaztaketan  erabiltzen  den ontzia.  Bi  euskarri, 
bata bestearen parean ditu. Garai batean zurezkoa.

Arbi
Jateko ona den sustrai mamitsuko landarea.

Ardi zaharra
Zazpi  bat  urtetik  aurrerako  ardia.  Hotrz  denak  aldatzen  dituenean,  esne 
hortzak ia hortzera pasatzen dituenean. Ardi zarraduta, zarrauta.

Argizari
Argiztatzeko erabilia, kandela modukoa.

Arkazte
Ardi gaztea. (Ikusi dagokion orrian).

Arkume
Ardiaren umea.

Arkume-ahari
Arkume arra.

Artalde
Artzain bakoitzak duen ardi multzoa.

Artegi
Ardiak gordetzeko estalpea

Artile
Ardiaren ilea.

Artxara
Ardiak ikuiluan bezkatzeko duen egurrezko aska.

Aska
Ardiak bazkatzeko erabiltzen den ontzia.

Aski
Gariaren  familiako  belarra,  zuztar  etzan  korapilotsua  eta  hosto  luze  eta 
zorrotzak dituena. Lasto motz baten puntan hiru edo bost buruxka ematen 
ditu.

Astaxexto
Astoei trastek garraiatzeko eransten zaizkien saskiak.
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Aurri
Eraikin  bat  edo  multzo  bat  osorik  edo  zatika  lurrera  erori  ondorengo 
arrastoa.

Behinardi
Behin arkumea izandako ardia (ikusi dagokion orrian).

Belar iharra, belar igarra
Lehortutako belarra.

Bildots
Ardiaren umea (ikusi dagokion orrian). Bildots aharia: arra; bildots urruza: 
emea.

Borda
Txabola.

Brusa
Artzainen  jantzia,  alkandora  gainean  jartzen  zena,  beltza.  Gehienetan 
ospakizunetan janzten zen.

Dunba
Zintzarri handia. Mendira joaterakoan ardi gidariei jartzen zaiena.

Edoskitze
Erapetatik arkumeak esnea hartzea.

Errape
Animali emearen titi bakoitza.

Errare
Ura garraitzeko -normalean buru gainean- erabiltzen zen ontzia.

Erro
Errapearen buru bakoitza.

Errape
Animali emearen titi bakoitza.

Esahaga
Txabolaren teilatua egiterakoan garrazten gainean jartzen ziren egur mehe 
meheak haizeak garoa kendu ez zezan: “ixkilara modun esahagea”

Eskorta
Ardiak gordetzeko egiten zen itxitura

Egun-eskorta: Ardiak egunez gordetzeko itxitura
Gau-eskorta: Ardiak gauez gordetzeko itxitura
Jetzi-eskorta: Ardiak jezteko erabiltzen den itxitura
Izu-eskorta: Ardia izuak jezteko erabiltzen den itxitura
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Esne-ardi
Esne ugari ematen duen ardia.

Etxe-ardi
Etxe inguruan ibiltzen den ardi multzo txikia.

Ezkurra
Pago edo haritzen fruitua.

Eztena
Metalezko tresna punta zorrotza.

Eztenzulo
Ardiak markatzeko belarrian egiten zaion seinalea.

Galtzerdi
Artzainak artilekin oinak eta zangoak estaltzeko egiten eta erabiltzen duen 
jantzia.

Galtzetorratzak
Galtzerdiak egiteko erabiltzen dituzten orratzak.

Garrazta
Txabolaren  teilatua  egiterakoan  garoaren  gainean  jartzen  zen  kakoak 
kakoan zituen egitura.

Gatzagi
Esne arkumea hiltzen denean urdailan duen esnea. Hau lehortzen uzten da 
erabili aurretik.

Gazta
Esne gordinarekin egiten den jakia.

Gazta freskoa
Gazta egin berria, garai baten gazta egin eta hurrengo egunean saltzen zena.

Gaztandegi
Gazta egiteko eta gordetzeko erabiltzen den gunea.

Gaztanbera
Gaztanberak bi  zentzu hartzen ditu bata mamiaren sinonimoa eta bestea 
gazura egosi ondoren gainean geratzen den matoia.

Gazura
Gazta egiterakoan sortzen den isurkia. Txerriak hazteko erabilia

Gazurtxerri
Gazurarekin hazitako txerria.

Giltzadura zuzendua
Ahariak hazia atera ahal izateko bagina artifizialean egiten duen ekitaldia.
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Hankailu
Ohatila eramangarria, angarila.

Harri frenala
Kobre sulfatoa. Ardi herrenari hankak garbitzeko erabiltzen dena.

Hazarkume
Aurrerako uzten den arkumea.

Hirukotxa
Hiru arkume batera jaiotzen direnean horietako bakoitza.

Ile arre
Ardien ile grisa.

Ilategi
Ardiaren ilea gordetzeko erabiltzen den lehor txikia.

Intseminazioa
Arrarekin batu gabe, hazia xiringa baten bidez barneratzea.

Istinga
Putzua, ura ateratzen den tokia.

“Ixara zulo”
Bizkar  hezurrak  behealdean  atzeko  hankak  elkartzen  diren  lekuan  duen 
sargunea.

Jaregin “jarein”
Askatu, libre utzi.

“Junkeran”
Joan eran.

Kaiku
Egurrezko ontzia.

Gazta
Esne gordinarekin egiten den jakia.

Kaiola
Eskuz jezterakoan ardiak sartzeko erabiltzen den itxidura.

Kamaina
Txaboletan ilarrez egiten zen ohea.

Kapazta
Kaparra. akain mota txiki bat.

Kaseina plaka
Gaztak daraman marka.
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Ke eragileak, “Keraileak”
Gaztak ketzeko erabiltzen diren egurrak. Ke eragileak “altzak ke gozoona eta  
kolore onena ematen zon”.

Klasko, klasko txikia
Zintzarri txikiak.

Kuku
Arbolak botatzerakoan lurrera erori ordez beste batean katigatuta geratzea: 
kuku geratzea. “Pinue bota ta geatzen zikun kuku”.

Kutuna
Ardiei  zintzilika,  babesle  gisa,  poltsatxo  batean  zintzarri  moduan 
mazpilduta jartzen zitzaien ebangelioa zatiak zituen papertxoa.

Larre, larratu
Abereak bazkatzen duen toki belartsua.

Lehor txiki
Txabola, babes lekua, gorde lekua.

Liedra, legarra
Legamia beanzagia.

Lira
Esnea legamiarekin gogortzen denean mozteko erabiltzen den tresna.

Lurlarre, urlarre, 
Larrerako lurrak.

Makila
Zurezko zati zuzena, biribila eta luzea. Artzainena gehienetan hurritzekin 
egindakoa. Hurritz makila.

Mami
Esne gatzatua.

Malatsa
Gazta egiterakoan esnea irabiatzeko gorosti egurrezko esku tresna.

Mandabelar
Janez gero ume botatzeak eragiten duen belarra.

Mantarra
Hankak babesteko erabiltzen ziren oihalak.

Maratila, “matila”, “matile”, “mahatila”
Hari egiterakoan erabiltzen den karretea.
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Martxa, Martxa motza
Leku batetik bestera transhumantzia txikia egiten duten artzainen ibilbidea. 
Martxa motzeko artzainak: ibilbide laburra egiten dutenak.

Martxako artzainak, “Martxako artzaiek”
Leku batetik bestera doazenean transhumantzia egiten duten artzainek.

Matoi
Gazta gai den mamia.

Matxarda
Teilatuko adarren euskarria.

Mazo
Aitzur itxura duen burdinezko plaka, lirarekin moztu ondoren, nahasteko 
erabiltzen dena.

Mendi gorri
Ardiak bazkatzeko mendian belar gutxi dagoenean.

Mendi beltz
Ardiak bazkatzeko mendian belar asko dagoenean.

Mirubuztana, Mirabuztana
Belarrian ardia markatzeko egiten zaion miruaren buztanaren forma duen 
koska.

Morroi
Artzain laguntzailea soldatapean.

Narruzko borradore
Hainbat artzainek erabiltzen zuten larruz egindako poltsatxoa. Albazorroa.

Oroia
Eroritako txaboletatik geratzen den arrastoa. 

Orro, orroako,orroi
Animalien oihu ozena.

Pago torto
Pago landare multzoa, altua. “Pago landareak balie bezala baino altuk”

Parrilla
Ukuiluko zoruan paraleloki jarritako burdin sarea.

Pastor elektriko
Eremuak mugatzeko argi indarra duen haria. 
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Pentsu
Bazka, janaria, bereziki lehorra. 

Petroleontzi
Argiztatzeko erabiltzen den tresna.

Saletxe
Etxabereak, ardiak bereziki, eta berarientzako bazka edukitzeko etxea.

Saroi
Mendian bizitzeko artzain txabola dagoen gunea. Txabola bat baino gehiago 
izan daitezke saroi bakoitzean.

Soinkurutza
Aurreko hankak elkartzen diren bizkar gaineko gorputz atala.

Tanke
Esnea gordetzeko erabiltzen den depositoa. 

Traila
Ardi beltzaren ilearekin abarkak lotzeko egiten diren sokak.

“Trillue”
Hondamendia.

Txapitola
Txabola inguruan egiten zen erainkin txikia, sua pizteko. Bertan bazkariak 
egiten ziren eta gazta ketu, bizi txabolan ekintza hauek kea besterik sortzen 
ez zutelako.

Txakur txiki
Balio gutxiko txanpona, zentimoak adierazteko esana.

“Txintxea”
Albarda tripatik bueltan lotzen den faxa.  Narruzkoa edo oihal  berezi  bat 
gerriko belarri modukoekin estutzen dena.

Txurka
Apatzaren gainean jartzen den zulodun ohola. Zumitza gainean jartzen da 
gazta egin berria eztutu eta gazura ateratzeko.

Urratu eskuarekin
Zumitzaren zulotxotik gazura atera ahal izateko bueltak emanez egiten den 
estutze eta berdintze prozesua.

Urruza
Arkume emea.
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Uxarzulo
Zerriak edo basurdeak muturrarekin egindako lur harrotzeak.

Xatola
Abarkak egiteko erabiltzen den neurria.

Zahato
Ardoa  gordetzeko  zahagi  txikia.  Mutur  zulo  txikiari  eta  estuari  esker, 
ateratzen den ardoa, ahora zuzenean jaurtiz edaten da

Zintzarri, zintzarri luzea, zintzarri zolia
Ardiri lepoan jartzen zaion mota desberdinetako kanpaitxo modukoa.

Zotal, zohi
Teilatuan estalki moduan jartzen ziren lur zati borobil zapalak.

Zumitz
Gazta egiterakoan forma emateko moldea
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1. Eranskina. Inkesta etnografikoa1. Eranskina. Inkesta etnografikoa

Identifikazio datuak

• Nola egin da artzain?

• Zenbait ardi? Noren izenean?

Larrek – Saroiak – Joan Etorriak

• Negua non? 

• Uda non?

• Noiz  eramaten  dira  goiko  larreetara  eta  behera  ekarri?  Ba  al  dago  egun  zehatzik 
horretarako?

• Ordaintzen al da ardiko lur amankomunetarako (herrikoa, partzonerikoa)?

• Nola egiten da joan etorria? Orain eta lehen

• Bideak, iraupena eta lotokia deskribatu

• Senitartekorik eramaten al dituzue zuekin?

• Ze eramaten duzue gora? (Loreak, abereak, txakurra……)

• Ba ote duen txabolik goian? 

• Nola lortu da txabola

• Nola osatua duten saroia

• Txabolan ura, argia, eguzki plakak, telefonoa, telebista…..?

• Berrituta al dago saroia? Noiz?

• Ba al  duzue larre  propiorik?  Zenbat  ardirentzako? Nola  gestionatzen da? Itxidurak edo 
mugak (kableak, txakur kakak, larrek zaintzeko)
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• Ez badute, Nola moldatzen dira?

• Negu lekua zein da baserria edo beste bat? Propioa, alokatua edo besterik?

• Ardi bazka udan eta negun. Larreetara?. Pentsua? zer?

• Nondik nora ibiltzen dira zuen ardik? 

• Ba al dago txabolan bat batek baino gehiago erabiltzen duena edo horrelakoaditzerarik izan 
al duzu?

• Zenbait jende dabil artzain lanetak? Zeintzuk: etxekoak, kontratatutakoak?

Sinismenak, Festak, Ospakizunak 

• Larreak eta txabolak bedeinkatzeko zeremoniari buruzko oroimenak. Nork? Noiz? 

• Artalde ona, suerte ona izateko edo gertaera txarrak uxatzeko egiten al duzue zerbait?

• Beste sinismenik edo egiten edo mantentzen al da?

• Praileei,  santuei,  Ama Birjinari  edo  Jainkoari,  eskaintzak  egiten  al  dira?  Ba  al  da  egun 
jakinik?

• Festan bat ospatzen al da artzainekin erlazionatuta?

• Joku bereziak egiten al dira edo egiten al ziren? Apustuak,

• Kantuak usadioak edo ohiturak

• Saroian, ikuiluan, baserrian jartzen al da irudiren bat dena bedeinkatzeko?

Ardia: Ezaugarriak

• Ardiaren inguruko izenak, (adin, sexu, arkume, ardi, bildots, ……) 

• Ardiaren izen propioak, ezagutze izenak

• Abereak tratatzeko modua hitz bereziak, akuilua, hitz bereziak, zigorrak….?

• Harrapakariak (putreak, otsoak) arriskuak, uxatzeko erak, ehizerako armak

• Gaitzak zein dira? Txertoak eta tratamendu bereziak?

• Albaiteron presentzia eta eginkizunak

Artzainen Ohiturak:

• Ohiturak: Jantzi berezirik erabili ote duen: Abarkak, kapusaiak…?

• Artzain txakurra. Bereziren bat, bereziren baten oroimenik

• Otorduak: Lehen eta orain txaboletan

• Urtean zehar ardi eta arkumearen jan erabilerak (pikatxa, mondejuk, mondeju zopak)

• Eguneroko eginkizunak udan eta neguan. Lehen eta orain

• Mendian pistak, autoak noiztik?
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• Markak: akatsa, zintzarriak, pinturak. Dunbak eta hauen erabilera

• Jaiotza erregistro marka

• Tratantearen papera. Artzain-tratante harremanak

• Arraza selekzioa, noiztik, nola, orain eta lehen?

• Jeiztea: eskuz eta mekanikoa; aldeak. Zenbat aldiz, noiztik nora. Zenbat litro, kalitatea 

• Arkumeak hazteko amaren esnea edo artifiziala?

• Ugalketa-intseminazio  naturala  edo  artifiziala.  Jaiotzak,  bakarrekoak,  bikiak,  hirukiak. 
Noiz.

Ekoizkinak

• Ekoizkinak: arkumea saldu, esnea saldu, mamia edo gazta egin….Gazuraren erabilera

• Gazta:  egiteko  moduak,  osagaiak,  tresnak,  eraikuntzak  (industrialak,  partikularrak). 
Komertzializazioa. Lehiaketak. 

• Nola eta nora eramaten ziren eta dira komertzializatzeko produktuak txabolatik. 

• Artilea. Lehengo oraingo balioa. Tresnak. Noiz eta nola mozten zaie ilea

• Ardi larrua / Ardi uztaiak / Haragitako ardia, aharia – zikiroa.

• Bilakaera gastronomikoa: Produktu, errezeta berriak 

• Ordainketak: nork, nola finkatuak. Orain lehen (trukea, dirutan…)

• Kooperatibak, elkarteak, labelak, kofradiak, “arkumearen mahaia” eta abarren sorrera eta 
eragina

Erlazio Sozialak

• Artzaina: Menditarra ala kalekoa?

• Herria – herritarrekiko harremanak. Garai batean, gaur egun 

• Anekdotak. Kontakizun edo gertaera berezirik, Argazkiak.
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2. Eranskina. Zuhaitz genealogikoa2. Eranskina. Zuhaitz genealogikoa

Urbia eta Oltzeko artzain arteko lotura familiarra
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INDIZE ALFABETIKOAINDIZE ALFABETIKOA
AURKIBIDE ONOMASTIKOAAURKIBIDE ONOMASTIKOA
Aizpeolea, Kandido 80, 93, 96, 116, 126, 127, 

170,  197,  229,  244,  277,  314,  395,  398, 
438, 445, 451-453, 461, 465, 472

Albizu, Joxe (Albertxo) 81, 124, 126, 127, 169-
171, 193, 197, 202, 228-230, 235, 241, 242, 
265, 412, 440, 442, 455, 466

Aldasoro,  Juan 102,  212,  214,  228,  229,  258, 
266, 267, 285

Aldasoro, Nicolas de 121
Alustiza, Joxe 101, 443-446
Aracama, Silvestre de 138
Arana, Joxe Martin 327, 394
Arana, Lorenzo de 121
Aranburu-Inurrategi 182
Aranburu, Jexux 110, 199, 339
Aranburu, Juanjo 110, 207, 252, 339, 423
Aranburu, Olatz 339
Arizkorreta, Manu 209
Arrieta, Angel 142
Arrieta,  Fermin 93,  102,  110,  116,  119,  167, 

174,  213,  214,  231,  233,  236,  244,  248, 
249, 253, 263, 269, 284, 333, 384, 403, 447

Arrillaga, Elisabete 110,  199,  207,  275,  345, 
353, 356, 401, 402, 403, 405, 406, 474

Arrizabalaga, Antonio de 138
Arrizabalaga, Dominika 21,  80,  104,  125, 

129,  130,  167,  168,  212,  222,  228,  229, 
239,  246,  268,  319,  392,  393,  395,  398, 
399, 406, 441, 444, 451, 461, 468

Arrizabalaga, Joxe de 138
Arrizabalaga, Migel 319
Asurmendi,  Andres  212,  214,  228,  229,  238, 

243, 254, 258, 266, 267, 444, 465
Asurmendi, Belen 81, 131, 304, 395
Asurmendi, Fructuosa 319
Asurmendi, Joan 110,  117,  182,  206,  272, 

277, 369, 452

Asurmendi, Joxe Mari 109, 110, 182, 201, 202, 
212, 213, 228-231, 234, 243, 246, 251, 254, 
255, 258, 264, 265, 286, 372, 428

Asurmendi,  Joxe  Migel  110,  182,  183,  206, 
272, 277, 369, 371, 452

Asurmendi, Julio 120, 304, 305, 307, 308, 381, 
395, 460

Asurmendi, Maite 81, 131, 304, 306, 395, 460
Asurmendi,  Sabino   81,  234,  251,  256,  308, 

451, 465
Audela, Maria Dolores  344
Azurmendi, Imanol  230
Berasategi, Juana Mari  406
Berasategi, Pablo  102, 111, 118, 164, 167, 169, 

171, 172, 174, 175, 177, 183, 201-203, 232, 
233,  235,  241,  243,  245,  246,  258,  268, 
269, 395, 401, 442, 459

Berasategui, Miguel de  138
Errazkin, Lurdes  110, 326, 327, 406
Etxeberria, Ioritz  358
Etxeberria, Joxe 110, 118, 178, 185, 213, 214, 

267, 358, 451, 457
Etxeberria,  Pili  168,  239,  319-322,  398,  441, 

469
Etxezarreta, Amaia  356, 406
Etxezarreta, Arantxa  326
Etxezarreta, Begoña  326
Etxezarreta, Domingo 327, 333
Etxezarreta, Felix  349
Etxezarreta, Garbiñe  110, 330, 331, 403, 405, 

406
Etxezarreta, Jexux  77, 92, 101, 110, 116, 119, 

131, 132, 164-166, 169, 171, 174, 176, 177, 
182,  190,  191,  193,  211,  226,  230,  231, 
233,  249,  254,  263,  264,  277,  284,  326, 
409,  412,  436,  446,  449,  451,  456,  460, 
461, 463
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Etxezarreta, Josu  110, 327, 331, 332
Etxezarreta, Joxetxo  110, 331
Etxezarreta, Juan 174, 317, 327
Etxezarreta, Juanita  326
Etxezarreta, Juxta 327, 400, 406
Etxezarreta,  Lorentxa   102,  110,  167,  172, 

174, 213, 214, 231-233, 235, 236, 240, 244, 
254,  286,  333,  384,  385,  393,  394,  401, 
403, 406, 446-448, 450

Etxezarreta, Lurdes  326
Etxezarreta, Maria 327, 394, 399, 400, 406
Etxezarreta, Martin  327
Etxezarreta, Mikel 110,  165,  166,  180,  199, 

207, 345, 353, 423, 469, 474
Etxezarreta, Mirari110, 331, 406
Etxezarreta, Pedro 96, 327, 381, 399
Etxezarreta, Txomin  110, 331
Etxezarreta, Xanti 110,  202,  208,  213,  233, 

238, 243, 250, 279, 348, 410, 416, 423, 464
Eziolaza, Julian  169
Goiburu, Domingo 110, 171, 347, 450
Goiburu,  Florentino  80,  116,  126,  165,  180, 

191,  228,  230,  240,  245,  249,  266,  277, 
345,  347,  441,  446,  452,  455,  456,  464, 
465, 469, 472

Goiburu, Joxe  347, 469
Goiburu, Juan Joxe 347
Goiburu, Kontxesi 96, 104, 167, 172-174, 317, 

393, 394, 401, 406, 439, 451
Goiburu, Mari Luz 168
Goiburu, Migel  438
Gorostizu-Orkaiztegi, Joxepa  81, 256, 308
Gorrochategui, Diego de  138
Gorrotxategi, Elisabeth 110, 199, 211, 249, 

279, 292, 376, 405, 406, 425
Gorrotxategi, Matias  43
Guridi, Roman  264, 265
Igartzabal, Euxebio  475
Imaz, Patxi 176
Inurrategi, Mª Angeles  110
Iñurrategi,  Mª  Angeles   199,  339,  406,  423, 

427, 428
Iparragirre, Joxe Mari  170, 176
Irastorza, Angel  192, 228, 229, 269, 271
Jauregi, Amelia  351, 404, 405
Jauregi, Arkaitz  376
Jauregi, Gaizka  376
Jauregi, Jabier  197, 209, 210, 253, 256, 374, 

416

Jauregi, Jose Mari  110, 376, 464
Katarain, Esteban  267, 270
Katarain,  Patxi81,   110,  232,  365,  382,  443, 

459, 460, 472
Katarain, Xanti  110, 242, 249, 270, 363, 471
Katarain, Ximon  366
Lapizondo, Arantxa  347
Lapizondo, Hilari  323
Larrea, Joxe  102, 111, 127, 128, 182, 183, 191, 

192,  229,  251,  254,  258,  264,  269,  271, 
272, 311, 361, 413, 440, 446

Larrea, Kontxi  183, 192, 231, 257, 271, 311
Larrea, Serafina  80, 105, 125, 126, 130, 167, 

169,  171,  172,  229,  230,  235,  243,  252, 
255,  268,  283,  311,  393,  395,  401,  406, 
443, 451, 471

Lasa, Idoia  110, 202, 208, 238, 280, 349, 406, 
416

Lasa, Juan Ignacio de  138
Lasa, Juan Manuel de  138
Legorburu, Antonio  337
Legorburu, Gorka  110, 337
Legorburu, Isidro  337
Legorburu, Pedro  337
Lekuona, Unai  110, 378, 382
Lizasoain, Jose Angel  96
Lopez de Munain, Jesus Mari  110, 362
Martin, Miguel  138
Mendizabal, Franzisko  98
Mendizabal, Joxe  98
Mendizabal, Juan  38
Mujika,  Bitoriano   229,  232,  235,  238,  241, 

242, 245, 246, 251, 270, 284, 400, 409, 455
Mujika, Eugenio  399
Mujika, Gabino  231, 232, 241, 245, 251, 270, 

400, 409, 454, 455
Mujika, Mª Pilar  403
Mujika, Migel  362
Mujika, Plazido  362
Muño, Eugenio  442
Muñoa, Hilari  175, 327, 399, 406
Muñoa, Jabier  193, 209, 210, 228, 234, 259, 

262, 263, 272, 411, 415, 416
Muñoa, Jexuxa  101, 175, 176, 285
Muñoa, Jose Domingo ("Sagastibil")    468
Muñoa, Pako  469
Oiarbide, Agapito  21

542



INDIZE ALFABETIKOA

Oiarbide, Anttoni 100,  110,  114,  172-174, 
251,  262,  285,  326,  327,  333,  346,  401, 
406, 408, 443, 450, 456, 460, 461, 463

Oiarbide, Joxe  327
Oiarbide, Joxe Mari  167, 169, 311
Oiarbide, Karmen 115,  229,  244,  251,  277, 

314, 398, 406, 452
Oiarbide, Luis Angel  190, 191, 234, 251, 271
Oiarbide, Mari Paz 110,  118,  185,  190,  358, 

403, 406, 451
Oiarbide, Mateo  327
Oiarbide, Pilar  326, 327
Oiartzabal, Milagros  110, 182, 330, 331, 402, 

405, 406, 414
Olabide, Paskuala 406
Otaegi, Maria  433
Otaegi, Rufina  308
Otatza  342
Otegi, Luis 264, 265
Otxoa de Zuazola, Jesus Mari  110, 348
Peñagarikano, Juani  185, 255, 270, 455
Segurola, Nikolas 199
Telleria, Anttoni  175
Telleria, Joxe  414
Uribetxeberria, Joxe Luis 110, 273, 342
Urteaga, Juanito 366
Zabaleta, Arantxa 337
Zabaleta, Francisco  467
Zabaleta, Telesforo  141
Zabalo, Inazio  110, 126, 164, 168, 194, 201, 

265, 323, 343, 394, 414, 441
Zufiria,  Andres  (Attagoitti)   110,  127,  232, 

243, 257, 286, 344, 409, 439, 451, 461
Zufiria, Franzisko 344
Zumalakarregi, Jose de 91

AURKIBIDEAURKIBIDE  
TOPONIMIKOATOPONIMIKOA

Aatxatxe baserri 367
Abadiño 168, 169, 320
Aginaga baserri 170
Agurain 2, 62, 63, 134, 318, 353
Aizkorri 1-3, 5, 6, 22, 23, 27, 29, 33, 37, 38, 

50, 60, 61, 69, 92, 110, 181, 182, 187, 189, 
192,  193,  215,  258,  263,  268,  307,  356, 
360, 366, 414, 432-434, 466, 468, 472-474, 
477, 498, 501

Aizpea artegi  423
Alabita  3
Albertxo baserri  240
Albis  169
Aldaba  325
Aldaiturri  109, 394
Aldaola  134, 182, 185
Aldaolagoitia  134
Aldaolaveitia  134
Allarte  3, 111, 132, 135, 183, 395
Aloña  3, 111, 182, 269, 451
Altsasu  2, 60, 91, 265, 441, 442
Altzania  3, 21, 25, 28, 43, 45, 60, 62, 76, 77, 

84-86, 90, 91, 97, 98, 110, 112, 123, 124, 
138,  163,  165,  181,  224,  363,  380,  383, 
432, 453, 488, 489

Ama Birjinaren Iturria  111, 269
Amabirjinaren Sila  183
Amasasti baserri  170
Amorebieta  169
Andraitz 78,  131,  133,  165,  182,  183,  226, 

264, 269, 345, 475, 477
Antzuola 325
Apatamonasterio 168
Apota  248, 258
Araba mendi  258
Araia  101, 111, 131, 132, 248, 320, 321, 378, 

382
Aralar  162, 193, 194, 263, 324, 374, 473
Aranarri  78, 97
Arantzazu 33,  49,  131,  169,  199,  265,  320, 

328,  330,  332,  339,  341,  344,  345,  359, 
372, 427, 430, 431, 437, 440-442, 444-451, 
462, 465, 466, 477, 499, 500

Aratz  32, 78, 97, 100, 258, 268, 376, 378, 446
Arbelar  43, 45, 77, 80, 97, 100, 110, 117, 127, 

131,  139,  175,  182,  190,  191,  248,  292, 
305, 326, 327, 329-331, 399, 449, 450, 461, 
469, 470

Aretxabaleta  2
Arkaun  77, 110, 363, 365
Arlaban  2
Arotzgain baserri  314
Arrasate  2, 169, 466
Arrazua-Ubarrundia  2
Arregi etxe baserri  170
Arretxe baserri  372
Artia  1
Artzanburu 1

543



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

Asemendi Barrena baserri  230
Asemendi Muino baserrri 319
Aspaotza Txiki baserri  469
Asparrena 2, 60, 63, 64, 142, 220, 483
Astigarreta 62
Astonzulo 335, 393
Astonzulo iturri  393
Atabarreta 258
Ataun  338
Attagoitti baserri 344
Atxukoaldai  110, 309, 376, 378
Azaribarruti  267
Azarizuloeta  267
Azerisoro 267
Azerizuloeta  267
Aztio  182
Aztiri  169
Bararaondo 138
Barbari auzoa  182, 367, 411
Barbari Muino baserr  314
Barria  452, 453, 472
Barrika  173, 349, 353
Barrundia 2
Basazabal baserri 193, 209, 248, 259
Beasain  2, 376
Belar iturri 393
Bergara  2, 168, 320, 322, 325
Beunda  134, 138
Beunde  34, 77, 182, 183, 315, 363-366, 442, 

471
Bitxutxa  170
Bizkargi  169
Bolaleku gain  459
Brinkola  168, 169, 320, 345
Busturia  169
Cegama  112, 134, 137, 140, 141, 218
Cerain  112, 137, 140, 218
Degurixa  3, 342
Dinti baserri  323
Donemiliaga  2, 60, 63, 64, 142, 348, 483
Durango  168, 169
Duru  3, 248
Egileor  264
Eguzkitze baserri 337
Elgea  1, 3
Elola  456
Elorrio  168, 169, 176, 336
Elorritxiki 169
Entzia  3, 92, 223, 348

Erdiko saroi  110, 338
Eskoriatza 2, 360
Ezkio  62, 170, 315, 323
Fruixa  169
Gabiria  62, 322, 342-345, 351, 404, 441, 443
Gaboño  1
Gaitinalde artegi 423
Galardi  347
Galarreta 347, 469
Garagartza 77, 81, 97, 107, 109, 110, 159, 165, 

182, 305, 306, 309, 327, 364, 373, 381
Garobel Mendilerroa  263
Gatika  173
Gazteluberria  135
Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa I, 3, 5-

8, 12-14, 18, 21, 22, 27, 29, 38, 42, 43, 51, 
58-60, 73, 83, 96, 108, 124, 134, 141, 144, 
145,  157,  158,  163,  188,  189,  196,  200, 
297,  298,  301,  302,  309,  336,  383,  388, 
408,  423,  430,  432,  447,  467,  481,  483, 
485, 489, 494

Goiena Berri baserri  363
Gomistegi baserri  427, 450
Goostika  169
Gordoa 167, 349, 353
Gosategi baserri  209, 240, 256, 269
Gudugarreta  62
Harri Urdin  183
Harri-haundi  169
Hermandad de Asparrena 137
Hermandad de Eguilaz  63
Hermandad de San Millan 137
Hiruiturrieta  109
Idiazabal 2, 62-64, 84, 90, 98, 99, 112, 121, 

137,  139,  140,  142,  169,  194,  198,  218, 
220, 222, 223, 248, 262, 287, 329, 337-340, 
344,  360,  367,  382,  399,  419,  421,  422, 
424, 451, 478, 483

Idiazabal Gazta  419
Idiazabal Gazta Jatorrizko Izendapena 424
Igartzaguena baserri  170
Ilarduia 211, 249, 376, 382
Inazio txabola  342, 343
Iramendi 77,  97,  106,  109,  110,  159,  182, 

206, 271, 309, 323-325, 343, 369, 414
Iriarte baserri  349
Irun 169-171
Iturbieta  183
Iturriotz baserri  325
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Iurreta  168, 320
Jentilkueba  104
Juan de Martirain 77,  81,  97,  110,  138,  366, 

460
Julio Txabola  305
Kaleko auzoa  368
Kanpazar  168, 169
Kargaleku 3
Kobain  78
Kurutzeberri  3
La Nevera de Aratz 100
La Reserva 27, 181
Lanbita  117
Lanbitako saroia 110
Landibarre 411
Larratu  401
Laskaolatza 77, 80, 97, 104, 107, 108, 110, 117, 

132,  14  9,  158,  170,  180,  182,  273,  317, 
318, 327, 344, 356

Lastala baserri  182
Lauzegui Aundia baserri 121
Legazpi  2, 60, 63, 136, 319, 322, 342, 343, 345, 

370, 378, 448, 466, 471, 478
Legotain  138
Leintz-Gatzaga  2
Leotaran  78, 183
Letaindi  78, 97, 265, 373
Linabasogaiña  134
Lixibatokitxiki  110
Lubaetako gain  336, 385
Madalena baserri 327, 333
Mandabide 183
Matremaria  168
Maxkarra / Mazkiaran  212, 240, 372
Mendata 169, 328
Mendraka 336
Miralekuko punta 254
Moano  183
Montekalbo  169
Morga  169, 171
Muino baserri  411
Murgialdai baserri 192, 311
Mutiloa  62
Narbaxa  348, 472
Oazurtza  182, 183, 336, 453
Ochaurte 85
Oiartzun 169, 170, 320
Oinactogaña  134
Olaberria 423

Olabide baserri  339, 423
Olaran auzoa  365
Olararra  138
Olazti  60
Oltza / Oltze  1, 3, 21, 22, 28, 32, 45, 52, 77, 80, 

90,  96, 97, 100,  104,  105, 107,  109, 110, 
118,  129,  131,  136,  149,  154,  165,  181, 
190, 224, 268, 297, 298, 311, 312, 319-321, 
327, 335, 358-362, 380-385, 392, 432, 433, 
447, 450, 457, 471, 474, 495

Ondarre baserri 248, 325
Ondramuino baserri  339
Oñati  2, 168, 169, 175, 308, 439, 466, 468
Oo mendi 182
Ordizia  46, 47, 279, 280, 288, 293, 316, 332, 

343, 351, 477, 492
Ormaiztegi 62
Ormakio  169, 345
Oromino  169
Osartabea  134
Osaurte  134
Otatza Goikoa baserri  343
Otatza txabola  342
Otzaurte  2, 78, 165, 191
Otzaurteko Mangada  248
Pagandizabal  78
Pagobakarra  100
Palankaleku  459
Parzonería de la Concordia  91
Peazulota  131
Prailen bolaleku  459
Sagastieta 78, 165, 309
Salvatierra 137
Salvatierra de Álava  135
San Adrian 1, 62, 64, 69, 85, 88, 134, 144, 216, 

322, 366, 471, 472
San Martzial  170
Santo Espiritu  183, 446, 459
Segura  2, 3, 46, 52, 62-64, 76, 96, 112, 121, 

134,  139,  140,  142,  165,  169,  176,  182, 
190,  216,  218,  220,  223,  244,  248,  262, 
271, 325, 327-329, 332, 333, 346, 367, 463, 
466, 469, 472, 483

Tellaetxe baserri  367
Telleri baserri  170
Tolosa  11, 169, 325
Ttonttor txabola  110, 117, 355, 474
Txoko txabola  110, 349, 351
Txurroko punta  373
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Uba baserri  170, 176
Ubarrundia 2, 135, 216
Udana  168, 169
Ultzama  364, 373
Unamuino 309
Urbasa  263, 314-316, 323, 441, 451
Urbia  1, 3, 21-23, 25, 28, 32, 33, 43, 45, 51-53, 

61, 74, 76, 77, 80, 85, 87, 90, 96, 97, 104, 
105, 107-110, 112, 117, 123, 124, 132, 133, 
136,  138,  149,  154,  159,  165,  167,  175, 
176,  182,  194,  224,  226,  245,  248,  265, 
290,  297,  298,  305,  314,  317,  318,  320, 
322-327, 331, 333, 337-340, 342-347, 349, 
351, 353, 355, 360, 380-385, 394, 395, 399, 
400, 410, 430-432, 437, 438, 441, 443-445, 
447, 449, 450, 453, 459, 461, 462, 464-470, 
472, 474, 485, 495, 501

Urbiako ermita  465, 466
Urbiako fonda  400, 467, 468, 474
Urbiako Fonda  470
Urdalur  78, 81, 91, 97, 124, 135, 309, 466
Urkila  1, 3
Urrespilleta  138
Urretxu  62, 441
Urrusti baserri  182
Uztaran baserri  182, 206, 213, 228, 229, 235, 

250, 255, 264, 267, 369-371, 457
Zaldibia  265, 324, 338, 469, 478
Zalduondo 2, 60, 63, 168, 320-322, 362, 483
Zaraia  3
Zegama  1-3, 23, 45, 46, 50, 52, 60, 62-64, 120, 

137-142, 167, 176, 197, 206, 209, 220, 223, 
230,  239,  264,  265,  267,  271,  292,  304, 
306, 307, 312, 315, 316, 318-320, 323, 325, 
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AGORALA  204
Ahabi  202
Ahari  194, 196, 197, 203-208, 210, 211, 225, 
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307,  313,  316,  341,  345,  359,  367,  368, 
371, 373, 422, 439, 451, 452, 459, 478, 502

Ahari apustu  459
Ahari mejorante 209
Aidebeltz 241
Aizkorriko Lagunen Elkartea  473
Albarda  131, 322
Alpapa  201, 368, 373
Andada  63, 85, 112, 156, 270, 324, 343, 382
Antzu  231
Antzutu   108,  126,  127,  256,  283,  286,  338, 

343, 362, 383
Ardi  3, 6, 7, 9, 18, 23, 25, 28-31, 34, 39-41, 44-
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Ardi Karrantzar  194, 281
Ardi Latxa 29,  50,  189,  190,  192,  194,  195, 

197, 198, 211, 351, 417, 489
Ardi ona  194, 232, 257, 341
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Arkume  17, 31, 33, 46, 47, 51, 171, 178, 192, 

194,  197,  198,  202,  203,  205,  206,  209, 
211-213, 228, 229, 231, 234, 235, 238, 239, 
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329,  335,  336,  338,  341,  343,  346,  347, 
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112-114, 117, 170, 177-179, 209, 240, 250, 
286,  315,  329,  332,  338,  347,  349,  354, 
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310, 409, 411, 422, 491
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Artxara  177
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Artzai-Gazta Elkarte  33, 50, 356, 421, 424
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474, 477, 478, 480-502

Artzain Eguna  477, 478, 492
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Artzain Mundua 49, 414, 429-431, 498
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Artzain txabola  43, 45, 78, 106, 502
Artzain txakur  351
Artzaintza I, 3-9, 17-24, 26, 27, 32-34, 37, 38, 

41-46, 48, 49, 52-54, 58, 60, 63, 67-70, 73, 
80, 98-100, 105, 106, 112, 113, 118, 134, 
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162, 173, 177-179, 182, 187-189, 197, 198, 
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225,  227,  237,  250,  253,  259,  260,  264, 
268, 273-276, 282, 284, 286, 297-304, 306-
308, 310, 311, 313-316, 320, 321, 323, 326, 
327, 329-334, 338-342, 345-349, 351, 352, 
354,  356,  357,  362,  368,  371,  373-382, 
384-386, 388, 390-392, 401-406, 408, 417, 
418,  422,  424,  427,  429,  434,  435,  461, 
465,  472,  473,  478,  481-485,  488,  490, 
493-498, 501, 502

Artzaintza moderno  481
Artzaitour 422, 423
Artzanbil Elkarte 50, 414, 415, 497
Aska  235, 254, 259, 367, 395
Aski    243
Assaf  29, 196, 198
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Astailar  93
Astaxesto  131
Asun txikie eta garaik ez tona  283
Attajaun  342
Auzolan  33, 153, 345, 375, 389, 408-413, 497
Axuri  278, 281
Azeri  31, 264-268, 359, 469
Azeri harrapatzaile  31, 264-267
Azienda larri  216
Azienda xehe  216
Azkonar  235, 270
Baba  201
Baratze  28, 68, 82, 98, 112, 120-123, 127, 332, 

398, 457
Baskila  242, 243
Behi azienda  215
Behi-azienda  142
Behinardi  229
Belar igarra  368
Belarrondoak garbitutakoa  232
Bele   268
Berritze erritu  435, 454, 499
Bezindade 168, 318
Bildots  212, 228, 229, 231, 262, 278, 281, 368, 

412
Bildots ahari  229
Bildots urruza  229
Bruzelosi  252
Digestioko arazo  246
Dunba  165, 368, 436, 437, 460, 499
E.L.E. (Euskadiko Latxadun Elkartea)  33, 50, 

204, 206, 371, 404, 413, 417, 418, 498
Eczema facial.  253
Edoski  195
Egileor  120, 264
Egun-eskorta  80, 116
Elorri  61, 449, 455-457, 472, 500
Erditze inguruko gaitz  257
Ermandadea  325
Ernaldi  205
Ernari  211, 213, 231
Errape  194, 195, 205, 209, 251, 254-256, 361
Errapeko min  246, 254, 256
Erro  255
Esahaga  93
Eskorta   28,  75-77,  79-82,  87,  112-117,  119, 

159, 248, 263, 345, 366, 448
Esku-ardi  230
Esne-ardi  203, 231

Esne-lehor 231
Ezkur  124, 125, 202
Gabirai  270
Gaitzetsi / gaitxitxi  198, 213, 231, 232
Garagar  201
Garo  59, 61, 91, 93, 100, 102, 364, 411
Garrazta  93
Garsabi Elkarte  51, 279, 413, 415, 417, 497
Gatzagi  283, 284, 287, 291
Gatzatu  172
Gau-eskorta  80, 115-117
Gazta  17, 22, 28, 29, 31, 32, 44, 49, 50, 76, 77, 

80-83, 100, 101, 108, 109, 125, 127, 133, 
149, 169, 171, 172, 178, 194-196, 198, 209, 
252, 276, 279, 280, 282-294, 310, 313, 316, 
318,  320,  338,  340,  341,  343,  346,  350, 
351, 354, 360-362, 364, 367, 370, 373-375, 
377,  379,  380,  382,  383,  393,  398,  401, 
403, 404, 406, 418-428, 438, 440-444, 446, 
462, 478, 486, 491-493, 496, 499, 501, 502

Gazta Eguna  478
Gazta freskoa  172
Gaztagile  290, 420, 426, 427, 497
Gaztandegi 7,  28,  29,  31,  50,  77,  80-83,  100, 

101, 108, 158, 178, 196, 197, 252, 286-290, 
340, 349, 360, 361, 373, 381-383, 419, 420, 
424, 426, 428, 486, 490, 491

Gaztandegietako ola  104
Gaztaren Interpretazio Zentroa 424
Gazur  125-127, 284, 287, 398
Gibel urdin 313
Gibeleko Zapo  246
Giltzadura zuzendua  204
Hanketako min  253
Harri frenala  254
Harri lehorra  92
Harrikada bat bide  454
Hazarkume  203, 205, 228
Hobetzaile 199, 205
Idiazabal  Gazta  Jatorrizko  Izendapena   31, 

50, 108, 194, 198, 288, 293, 294, 360, 375, 
413, 419, 425, 492, 498

Idiazabal  Gaztaren  Esperimentaziorako  eta 
Zabalkunderako Zentroa  424

Idiazabal Gaztaren Kofradia  293
Idiazabal  Izendapeneko  Kontseilu 

Erregulatzailea  419
Igarotze-erritu  437, 438
Ile arre  190, 191
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Infekzio  251
Istinga  109, 393, 395
Itxitura  28, 75, 79, 87, 88, 98, 112-114, 116, 

117, 119, 120, 122, 123, 139, 157, 371, 373
Izu-eskorta  116, 230
J. Aranburu S.A.T. elkartea  340
Jarein  183, 305
Jetzi-eskorta  116
Jetzitegi-hobi  177
Jezteko kaiola  117, 118, 130, 307, 346
Jezteko makina  118, 195, 258, 286, 361, 362, 

377, 381, 428
Kabrestu  261
Kamaina  101, 102, 104, 442
Kapar / kapazta  232
Karengaitz 241
Kartila  449
Kaseina plaka  287, 288, 290,  419, 426, 427, 

492, 493
Katona  449
Katu gaitz 242
Ke eragile 285
Klasko  368, 460
Klasko txiki  368, 375
Korrektore 201
Kuku  364
Kutun  452, 453, 500
Larratu  61, 141, 163, 215, 216
Larre  1, 20, 27-29, 46, 51, 58, 59, 61, 67, 69, 

70,  73,  74,  76-79,  83,  88,  113,  124,  127, 
128, 133-140, 142, 144, 145, 147, 156, 157, 
162, 163, 165, 170-172, 178-182, 185, 193, 
201,  202,  223,  224,  230,  274,  305,  309, 
315, 324, 327-329, 332, 338-340, 342-344, 
347-349, 360, 361, 366, 367, 369-371, 380, 
409,  418,  436,  445,  466,  469,  472,  483, 
484, 487-489

Larre-toki 247
Latxa  29, 50, 188-190, 192-199, 213, 281, 284, 

316, 341, 418, 420, 421, 489
Latxa-Gazta  424, 425
Legarra  292
Lege zaharreko artzaintza4,  158,  159,  481, 

490
Lektorea  350
Liedra  292
Listeria  252
Lizar  61, 119, 455, 457
Lo-leku  168

Lurgintza Kooperatiba  247
Makila  445, 468, 475
Makina  449
Malats  283
Malgobernatutako ardi  232
Mamitis  254-256
Mandabelar  243, 258
Manoskrito  449
Martxa  164, 170, 181, 195, 312, 487
Martxa motz  29, 164, 327, 487
Martxako artzain 164, 423
Matoi  284, 287
Matxarda 120
Mazpildu 453
Mendi beltz  203
Mendi gorri  202
Mendiko artzaintza  153, 197, 198, 293, 382, 

400, 423, 502
Mendiko Artzaintza  256
Mermena  251
Mihura  251
Min hori  241, 242
Murgialdai baserri 183, 235, 256
Musu gorri 194, 324
Mutur beltz  29, 191, 194, 209, 213, 236, 489
Mutur gorri  194, 324, 489
Nafarreri 175, 244
Negu leku 7,  24,  26,  29,  44,  108,  161,  164-

167,  171,  173,  175,  176,  283,  286,  336, 
486, 499

NEIKER  204, 205, 420
Odolhaize 242
Oilategi  80-82, 125, 128
Oinazkar  454, 457
Olo 201
Onddo  313
Oraote / arabaote 115
Oroi 78, 83
Orritoki  246
Otso  116, 117, 185, 261-263
Pago  60, 61, 87, 100, 101, 119, 124, 444, 472
Pago ezkur 202, 367
Parrilla  114, 117
Pentsu  29, 179, 200-202, 214, 245, 252, 315, 

321, 341, 368, 373
Putre  31, 268-270
Sarna 51, 243, 246-251
Saroi 27, 28, 32, 33, 73-84, 97, 100, 101, 

105,  106,  108,  109,  112,  114,  117,  119, 
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120, 124-128, 145, 147, 153, 156, 309, 335, 
382, 388, 389, 398, 408, 484

Sasi-ardi  230
Soja 201, 202
Sulfato  254
Tanke  340
Teila  91-93, 96, 101, 106, 120, 381
Teilatu  91, 92, 99, 106, 109, 343
Test de Kalifornia 255
Testaje  205
Transhumantzia  21, 161-164, 406, 487
Transhumantzia bide  162
Transhumantzia ertaina  161-164
Transhumantzia lokala  161
Transhumantzia luzea  161
Trantsizioko artzaintza  274, 481, 490
Trokala  350
Txabola  7, 17, 24, 25, 28, 30, 32, 41, 43, 45, 46, 

51,  67,  68,  73-92,  96,  98-112,  114,  119, 
120,  123,  126,  128,  132,  136,  140,  145, 
149, 157-159, 165, 166, 182, 183, 185, 190, 
216,  222,  223,  232,  245,  269,  285,  299, 
305,  309,  310,  313,  316-318,  320,  321, 
323-325, 327, 331, 332, 334, 335, 337, 342, 
343,  345-349,  351,  355,  360,  362,  363, 
365-371,  373,  376,  378,  380,  381,  384, 
392-394, 398-400, 404, 424, 438-443, 448-
451, 453-455, 457, 460, 461, 463-465, 474, 
485, 499, 500

Txakur  30, 31, 34, 86, 185, 235, 259, 269, 271, 
272, 352, 442, 448, 459, 464

Txerri-azienda  124, 142
Txerri-erosle  126
Txerritegi 76, 80-82, 125, 128, 444
Txilar / Ilar 101, 102
Txintxe  131
Txip350
Uda leku  24, 29, 283, 320, 362, 486
Umalez  231, 257
Ume  212
Ume botatze gaitz 258
Ume egite liburua 206
Ume matte 231
Umebota  258
Umetoki  257
Umetu  231
Urratu eskuarekin 284
Urruza  228
Uxarzulo  202
Xatola  191
Zaldi-azienda  142
Zezina  428
Zintzarri 306, 313, 368, 375, 436, 437, 453, 

460, 461, 499
Zintzarri luze  368
Zintzarri zoli  368
Zohia  93, 101, 120
Zumitz  284, 285, 287
Zumitz Elkarte  50,  293,  413,  420,  424,  492, 

498
Zumitz-Gazta  50, 288, 424, 425, 492

550



IRUDIEN INDIZEAIRUDIEN INDIZEA404404

1. Irudia. Altzaniako parajea....................................................................................................................35

2. Irudia. Urbiako parajea........................................................................................................................35

3. Irudia. Jexus Etxezarreta Arbelarreko saroiko gaztandegian........................................................55

4. Irudia. Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoa...................................................................................64

5. Irudiak. Urbiako saroiak......................................................................................................................71

6. Irudiak. Altzaniako saroi nagusienetakoak.......................................................................................72

7. Irudiak. Arbelarreko saroiaren bilakaera XX. mendean.................................................................79
          Gasteizko Udal Artxiboa. E Guinea fondoa GUI-VI-9.4

8. Irudia. Txapitola Arbelarren...............................................................................................................82
          Antonio Alustiza

9. Irudia. XX. mendeko hirugarren hamarkadako txabola Urbian...................................................94
          Gasteizko Udal Artxiboa. E Guinea fondoa GUI-VI-9.1

10. Irudiak. Urbiako txaboletako XX. mendeko lehen hamarkadetako txabolak...........................95
          Goiko argazkia: Gasteizko Udal Artxiboa. E Guinea fondoa GUI-VI-9.4
           Beheko argazkia:Arantzazuko Artxibategia

11. Irudiak. Letaindiko saroia, txaboletako oroiak..............................................................................97

12. Irudia. Iramendiko txabola..............................................................................................................107

13. Irudia. Urbiako, Laskaolatzako txabola.........................................................................................107

14. Irudia. Lanbitako saroia...................................................................................................................109
          Jabier Jauregi

15. Irudia. Ama Birjinaren Iturriko saroia...........................................................................................111

16. Irudia. Allarteko saroia....................................................................................................................111

404 Indizean  lerro  bakoitzaren  azpian  azaltzen  den  izena  argazkiaren  jabea  da.  Artxibategiko  kasutan, 
erabiltzeko dagokien baimena lortu da. Izenik azaltzen ez den kasutan argazkia neuk egindakoa da.

551



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

17. Irudia. Laskaolatzako eskorta XX. mendeko hogeigarren  hamarkadan.................................115
          Arabako Lurralde Historikoko agiritegiko argazkia. Lopez de Guereñu fondoa 8163

18. Irudia. Arbelarreko saroian, ardiak abaroan................................................................................119
          Leandro Elortza

19. Irudia. Oltzeko saroia.......................................................................................................................130
          Dominika Arrizabalaga

20. Irudia. Urbia.......................................................................................................................................146

21. Irudia. Beunde...................................................................................................................................146

22. Irudia. Artzainak Ruta del Quetzaleko emanaldian protagonistak...........................................149

23. Irudia. Julio Asurmendi artzain zena Garagartzan irakasle.......................................................160

          Belen Asurmendi

24. Irudia. Txoko eta Ttonttor txaboletako Etxezarretarrak...........................................................166
          Jabier Jauregi

25. Irudiak. Zegamako Maxkarrako artegia........................................................................................177

26. Irudia. XIX mendeko erdi aldeko Partzuergora sartzeko datak................................................180

27. Irudia. Ardiak Andraitzeko bidean.................................................................................................185

28. Irudiak. Ardi buru beltza eta ardi buru zuria...............................................................................193

29. Irudia. Ahariak Arbelarren..............................................................................................................204

30. Irudia. Maxkarran 2006ko udaberrian jaiotako arkumeak........................................................214

31. Irudia. Jose Mari Oyarbide artzainaren errebindikazio dokumentua......................................221

32. Irudia. Lanbitako ardiak...................................................................................................................233

33. Irudia. Zenbakia krotalean duen ardia..........................................................................................236

34. Irudia. Sarnaren aurkako dutxa......................................................................................................247

35. Irudia. Juan Aldasoro eta Jose Mari Asurmendi...........................................................................266
          Belen Asurmendi

36. Irudiak. Maxkarrako gaztandegia Zegaman.................................................................................294

37. Irudia. Aranburu anaiak gazta salmentan....................................................................................295

38. Irudia. 1935 inguruko artzainak Urbian........................................................................................303
          Arantzazuko artxibategia

39. Irudia. Julio Asurmendi....................................................................................................................304
          Belen Asurmendi

40. Irudia. Sabino Asurmendi eta Joxepa Gorostizu-Orkaiztegi......................................................308

41. Irudia. Joxe Mari Oiarbide eta Serafina Larrea ............................................................................311
          Carlos Telleria / Angel Irigoras

42. Irudia. Kandido Aizpeolea eta Karmen Oiarbide..........................................................................314
          Carlos Telleria / Angel Irigoras

552



IRUDIEN INDIZEA404

43. Irudiak. Kontxesi Goiburu eta Juan Etxezarreta..........................................................................317
          Juan Etxezarretaren argazkia Belen Asurmendi

44. Irudia. Dominika Arrizabalaga........................................................................................................319
          Dominika Arrizabalaga

45. Irudia. Dominika Arrizabalagaren familia....................................................................................322
          Dominika Arrizabalaga

46. Irudia. Inazio Zabalo eta Hilari Lapizondo....................................................................................323

47. Irudia. Anttoni Oiarbide, Jexus Etxezarreta eta Lurdes Errazkin..............................................326
          Lurdes Errazkin

48. Irudia. Etxezarreta Oiartzabal sendia............................................................................................330

49. Irudia. Fermin Arrieta eta Lorentxa Etxezarreta ........................................................................333

50. Irudia. Gorka Legorburu..................................................................................................................337

51. Irudia. Aranburu anaiak eta Mª Angeles Iñurrategi....................................................................339

52. Irudia. Joxe Luis Uribetxeberria.....................................................................................................342
          Leandro Elortza

53. Irudia. Attagoitti...............................................................................................................................344

54. Irudia. Xanti Etxezarreta emazte eta seme-alaba........................................................................348

55. Irudia. Xanti Etxezarreta.................................................................................................................352
           Idoia Lasa

56. Irudia. Mikel Etxezarreta, Eli Arrillaga eta alaba Amaia.............................................................353

57. Irudia. Mikel Etxezarreta.................................................................................................................357
           Elisabete Arrillaga

58. Irudia. Joxe Etxeberria eta Mari Paz Oiarbide..............................................................................358

59. Irudia. Jesus Mari Lopez de Munain...............................................................................................362
          Jesus Mari Lopez de Munain

60. Irudia. Xanti Katarain.......................................................................................................................363

61. Irudia. Patxi Katarain.......................................................................................................................365

62. Irudia. Joan Asurmendi eta Joxe Migel Asurmendi.....................................................................369

63. Irudia. Joxe Mari Asurmendi ..........................................................................................................372

64. Irudiak Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregi.............................................................................376

65. Irudia. Artzain zegamarrak.............................................................................................................379
          Belen Asurmendi

66. Irudia. Etxezarreta-Oiarbide eta Etxeberria-Arrizabalaga sendikoek......................................387
          Dominika Arrizabalaga

553



Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoko Artzaintza

67. Irudiak. Emakumearen paper desberdinak XX. mendeko erdialdean......................................396
          Goiko argazkia: Arantzazuko artxibategia
          Erdiko argazkia: Gasteizko Udal Artxiboa. E Guinea fondoa GUI-VI-9.2
          Beheko argazkiak: Begoña Etxezarreta

68. Irudia. Emakumearen paper desberdinak artzaintzan...............................................................397
          Goiko argazkiak: Dominika Arrizabalaga
          Erdiko eta beheko argazkiak: Elisabete Arrillaga

69. Irudia. Auzolanean ilea mozten......................................................................................................410
          Belen Asurmendi

70. Irudia. Zumitz elkartearen sorrera eguna....................................................................................425

71. Irudia. Artzainak Arantzazun arkumea eramatera joan ondoren. ...........................................447
           Arantzazuko artxibategia

72. Irudia. Mateo Mujika Gotzaina Urbiako ermita bedeinkatu zen egunean...............................458
           Arantzazuko artxibategia

73. Irudia. XX. mendeko berrogeigarren hamarkadako festa Arbelarren.....................................470
           Arantzazuko artxibategia

554


	Isabel Elorza TESIS.pdf
	AURKEZPENA
	1. SARRERA
	2. METODOLOGIA
	3. ESPAZIOA: etengabeko konflikto baten historia 
	3.1. Udalekuak: mendiko espazioa
	3.1.1. Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoaren kokapen geografikoa: lekuaren definizio teorikoa
	3.1.2. Lekuaren erabilera praktikoa
	Saroiak42
	Txabolak eta gaztandegiak
	Itxiturak – Eskortak – Artegiak
	Baratzeak 
	Animalientzako tokiak

	Larreak


	3.2. Espazioa: artzainak duen irudiaren lekuko, artzaintzaren antzezpen lekua.
	3.3. Negu lekuak

	4. ARDIA: produktu naturala, fenomeno kulturala, baliabide ekonomikoa
	4.1. Ardia: latxaren ezaugarriak
	4.2. Artaldeen bilakaera Partzuergoan
	4.3. Ardien pertsonalizazioa
	4.3.1. Erabiltzen diren izen arruntak 
	Izenak
	Sexuaren arabera
	Adinaren arabera236
	Ardia-artzaina arteko konfiantzaren arabera
	Ardiaren egoeraren arabera
	Ardia-arkumearen arteko konfiantzaren arabera
	Salmenta eta produkzioaren arabera
	Gobernuaren arabera


	4.3.2. Erabiltzen diren izen bereziak

	4.4. Ardien etsaiak
	4.4.1. Gaitzak-Gaixotasunak240
	Karengaitza246
	Aidebeltza247
	Min horia248
	Odolhaizea
	Katu gaitza
	Baskila
	Nafarreria
	Digestioko arazoak
	Gibeleko Zapoak
	Sarna252
	Infekzioak
	Bruzelosia
	Listeria
	Eczema facial
	Mina
	Erditze inguruko gaitzak
	Egungo gizarteak sortutako gaitzak

	4.4.2. Abere harrapariak
	Otsoa
	Azeria266
	Putrea268-Belea
	Gabiraia
	Azkonarra
	Txakurra


	4.5. Baliabide ekonomikoa
	4.5.1. Arkumeen salmenta
	4.5.2. Gazta salmenta


	5. ARTZAINA: erlazio sozialak, errituak, festak eta jolasak
	5.1. Artzaina: gizarte-sare familiarra
	5.1.1. Aktore sozialak: globalitate eragileak
	Iraganeko artzainak
	Gaur egungo artzainak Urbian
	Gaur egungo artzainak Oltzen
	Gaur egungo artzainak Altzanian

	5.1.3. Artzainen arteko sare familiarra
	Lehengo eta gaurko emakumeen papera eta erlazioak

	5.1.4. Artzainen arteko harreman sozialaren sarea
	Auzolana
	Artzainen arteko erlazio formalak
	Artzanbil Elkartea
	Garsabi Elkartea
	E.L.E. (Euskadiko Latxadun Elkartea Gipuzkoan)363
	Idiazabal Izendapeneko Kontseilu Erregulatzailea
	Artzai-gazta
	Zumitz elkartea
	Artzain Eskola
	Artzain Mundua375



	5.2. Izpiritualtasuna, erritu eta erritualak
	5.2.1. Erritu eta erritual nagusiak

	5.3. Joko, jolasak eta festak
	5.3.1. Artzainen arteko joko eta jolasak
	5.3.2. Artzainen arteko festak


	6. ONDORIOAK
	BIBLIOGRAFIA
	EGUNKARIETAKOA ETA ALDIZKARIETAKOA

	HIZTEGIA403
	ERANSKINAK
	1. Eranskina. Inkesta etnografikoa
	2. Eranskina. Zuhaitz genealogikoa

	INDIZE ALFABETIKOA
	AURKIBIDE ONOMASTIKOA	
	AURKIBIDE TOPONIMIKOA	
	MATERIEN AURKIBIDEA	

	IRUDIEN INDIZEA404


