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He¡rritan

Hemen doakizu aLe berezi bat, eta tituluak dioen

bezala baserri eta usadio edo ohitura zaharretaz

iharduten dena.

Gn¡re henia híztegíz ahultze4 ari den unean, eta

gRlne liizkr¡ntza beti:rako gal ?z dezagun, Sfure ain-
tzinakoek kontatutako histo:riak aipatzea beha-

rrezkoa ikusi dugtu.

Gure lana %e:ra izan da: alde batetik, lan tres-
na batzuen izenak eta beraien erabilpena, eta

bestetik, zenbait ohitura zahan zuri'adieraztea.

Halaz ere nakina bat tresna zahat eta ohitura
gelditzen di¡ra aipatzeke hor zehaz'.

Liburu honen zatiak hauek dina:

- Herriko base¡rniak

- Baserriko tresnak

- OhiturPa eta usadio zahamak

Eta azkenik, eskentu nahi diegru era batera edo bes-

tena lagundu diguten basernitar eta herritar gnrzti-

€i, azken finean gruztiok ízan bait gara lan honen

egi1e.
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ITSASONDOKO BASERRIAK

AURREKOET)(E

tsASEP.RIA

l,inT 7

5]]ATT/TAúiñI r\:n

1 692

17 82

+

GAUR. EGUI{GO

ABER.EAK

4 behi, 5 txekor

4 behi, 4 txekor

4 behi

3 behi, txekor
bat

5 behi, 6 txekor

ZE MATERIALEZ

.tit;I1.,¡A

BASERR AREII

BANAKETA

Harri, 1ur, karea

Ganbara, gelak

SukalCea, ikuilua
Upategia

Ganbara

Sukaldea, geIak, ikui lua
Bodega

Ganbara

IKUr-J_Ua, geIaK

Ganbara

Gelak

Sukaldea, ge1a, ikui lua

Ganbara

Ikuilua, gelak

Upategia

Egurra (haritza,
gaztaina), troska
eta harui a

Harria, luma

llarria, -ladrilua

Harria, lurra

A!LJA-tlrfI1r,

BEREZIAK

1951n horrnan ze\t-

den olak kendu zí
tuzten.

J.
1692'

!

1 775'

1 949

IRAOLA

ETXEBERRI

!
1 775'

DOMINGOTEGT

GAKOETXE

ARTE1)(E
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BASERRIA

IRAOLA

TXIKIA

IITAOLA T)GKI

IRAOLA

ARRESEA

II{AOLA

ARRESEA

NOIZ

ERAIKIA

.L
1 660'.

ALDAKETA

BEREZIAK

,{.. ,.".¿É,. 
j-

... yt -

ZE MATERÍa.LEZ

EGIT{A

BASERRIAREN

BANAKETA

GAUR EGUNGO

ABEREAK

4 behi

Ganbara

Ikui 1ua, sukalde, gelak

ejutegia

fu

2 behi

4 behirl/ txekor

4 behi' 5 txekor
t

20 behi, 6 bigai,
6 txekor, zezen

bat

Sanbara

Ikui lua, gelak, sukaldea

Bodega

Gelak, ganbara

Sukaldea, ikuilua

Ikui Iua, ge1ak, sukaldea

Bodega

Ganbara

kuilursukalde, gelak

a (konejutegia)

a3a

Haryia eta lurra
' '\-.¡\\- 

-, -:, :s:¡.

Hari-tza, harria, lu-
.. ra ,, ir;,,_:h..r _rra, tupa ' ":"::"?

Hamia, lüfrFa;-t -'-. ri.:-.,*._
. j.¡;;

Obra berrian hormi-
goLdr

llarria, lurra

Harria, lurra

Aurreko fatxada
1945 urtean be-

rritua.

Etxe ondoko gran
ja, 1967 urtekoa
da.

L
1 659'

1 692+

!
1692'

!
1 660'

IZARRE
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GAUR EGUNGO

ABEREAK

6 behi, E

idi parea

behorra

txekor,
eta

8 behi, 7 txekor,
idi parea, za1di,
astoa

2 behi, 6O ard.i

B behi, 7 txekor,
icli parea

2 behi
txekor bat

Ganba:ra

Gelak

Ikuilua

Ga¡ba:ra

Ikuilua, Gelak

Bodega

Ganbara

Gelak, j.kuilua

Upategia

Ganbara

Gelak, sukaldea

Ikuilua

Egruna, onda:rra,

harria, porlana

llarri a, l'.r.-á,. egurra
1942.9o obran hor-
migoia sartu ze{I.

llamia, lurra

1942 urtean
20.OOO pezeta

kostatu omen zen

1 91o ert, gaineko

aldea enre egi.n

zeÍL

I¡OI Z

ERAIKTA

tY>l

1920

1936

1780

!
1 659'

BASERRIA

SAROBE

SAI{,OBE

OTEIZABAL

AGARRE

}48}.j-DIBIL

ALDAKETA

BEREZIAK

ZE }"TATERT.ALEZ

EGINA

BASERRIAREN

BANAKETA

Haruia, hormigoia

Karea

Ganbara

Gelak, ganbara

llcl"u_l.ua

U)
a
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GAUR EGUNGO

ABEREAK

2 behi, 2 txekor,
zaldi bat

6 behi, 6 txekor,
zaldi bat

Astoa eta

ahuntzak

2 behi eta

txekor bat

3 behi, 2 txekor,
ma¡.do bat

BASERRIAREN

BANAKETA

Ganbarna

Ge1 ak

Ikullua, sukaLdea

Ganbara

Ge1a1c, ikuilua
Upategia

Ganbara

Sukald ea, il,:r,Li lua r ge1ak

.tli¡a.üegia

Ganba-:ra

Gelak

Sukalde, ikuilua

'Garrbara

Gelak, ikuilua
üpategia

ZE }.'IATERIALEZ

EGINA ; r|i

Harria, 1urra, egnmra

i{aruia,
troska,

lurra, karea,
gaztain eta

narítza

¡iafiíái'i ."Ph¿r3r.a. 
.

Hamiárl':tlr¡Pra,

eguffa

Egurra

harria

1rr-¡ar
t ¿¡4¡ qt

ALDAKETA

BEREZIAK

1967an bernitua
i-zan zen

1967avt erabat be-

rritua j-zan zerL.

Zubia 1927ayt

1 92oean altxatu
eta zabaldu

1962an ikuilu
berria egin zen

Tolarea 1 93oeart

egin zuten

NOI Z

EITAIKIA

1 g50+

1 860+

I

1 860'

1692

1917

BASE]R,RIA

IBARRE

KANPOS-ENEA

III]RRIOZ

sA]ü JUAN

LUKASAI}T



ZE MATERIALEZ

EGINA

Harria, lurra, onda-

rlna, ha:ritza, gaz-

taina

BASERRIAREN

BANAKETA

GAUR EGI'NGO

ABEREAK

Ganba:ra

flnrilua, gelak

Bodega

behi, 6 txekor

Sapaia, ganbara

Ge1ak, ikuilua
Garajea

behi, 5 txekor,
behorra

6 behi, 7 txekor
behor:r'a

2 behi-, 2 txekor,
zal-di bat

7 behi, { txekor

Ganbara

Gelak, ganbara

Gara jea, ilnriLua

Ganbara

Ikni 1ua, sukal-dea, gelak

fputaia

Ganbara

Gelak

fkuilua, sukaldea

NOTZ

ERAIKIA

ALDAKETA

BEREZIAK

1712+
1 91 9an puskea

erantsia

Hormigoia, ladri1ua

Hormigoia, iaüri-1ua

Har:lia, ioicatza,

egurra

Harri eta l-urra

1 961

1 978

1 890

1 92A

BASERRIA

TUKASAIN

IASARTE

ZUBIN

LIZARDI

SARASOTA

GOIKOA

\¡
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GAUR EGI'NGO

ABEREAK

Ardi batzuk

8 behi, 10 txahal

12 behi

3 behi, ! t¡<ekor

11 behi

BASERRTAREN

BANAKETA

Garrba¡¡a

Gelak

Tlnrilua

2 ganba:ra

Ilerilua, sukaldea, gelak

Ganbara, gelak

Ikuilua

Sarbara

3elakr mandioa

Kinar¡¡r.tegi, sukal dea r i$g:

Ganba:ra, sapaia

biritza, manüioa

2 ikuullu

Ganba:sa, geLak

Ikrilu

ZE I.{ATERIALEZ

EGII{A
I

Ha¡r:lia eta J.urá "'-

Ha¡ria eta luma

Eguma, harnia,
onda:ma

Hamia, buztina

Egurr--a, ,hartia,
buztina

Eg¡r¡r.ra, hanria,
lur¡ra

ALDAXCETA

BEREZIAK

Rrsketa bat
enantsia

Atalia (1957)

Pa¡etak a].t:catu
(1 934)

NOIZ

ERAINA

1 870

1 938

1936

BASERRIA

SAITASOI,A

T)(IKI

ERREZOTA

TTRRUTT

BEHERA

SRRUTT

GARAIKCIA

URRUTT

BARRSTA

ERTZITE 7 behi, I txekor
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GAUR EGTIT{GO

ABEREAK

6 behi, 6 txekor
2 idi

3 behi, 4 txekor

9 behi, 5 txekor

BASERRTAREbT

BAI{A,KETA

Ganba:ra, gelak

SukaLd.ea, ikuiLua, kone

Bod.ega dorea

Ganba¡a

Sukaldea, ikuilua
Upategla, gelak

Ganbara

Gelak

Sukald.ea, iluiLua

Ganbara

I'tan&loa, gelak

Iknilua, sukaldea

Anto ga:r,bara

GeJ.ak, ganbara

Gela, sukaldea, ikui lua

ZE MATERTALEZ

EG=i{A

Harria e&a Fcr:l1ana

I{arria eta Iu:rra

Hamia eta hor'¡nigoia

Hamia, tupa, luma

Ilamia, buztiaa
Genoztik hor.migroia

ALDAKETA

BEREZIAK

Frontoia (tgAo)

Estalpea (194o)

1871ean bemrit¡ra

1912an konpoadua

1943an pusketa

bat era¡rtsia

$oIz
ERAIKIA

1930

1946

1 780

1922

BASERRTA

SAIETJ(EBERRI

Er)(EBERRT

AZPÍKOA

E$(EBERRT

GOTKOA

ABALI-ERDI

ABATT-GOE}TA
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GAUR EGUNGO

ABEREAK

lO behi, 9 txeko:r

10 behi

7 behi, 5 txekor

BASERRTAREN

BAT.IAKETA

Ga¡rba¡a

Gelak, ganba:ra

Sukaldea, itruilua

Ganbara

IkuiLua

Ganbara

Gelak, garrbara

Suka1dea, gela, ikui lua

Ganbara

GeLak

Tlnasteroa, sukald.ea

zF ¡4I-+ERIALEZ

EGI}IA

Ilamj a, be*rtina

Geroztik horrnigoia

Ha¡nia eta lu¡ra

Ha:nria, egurna,lu¡ra

Ilamia eta lurra

Ladrilu, horrnigoia

ALDAreTA

BERET.TAK

1943an pusketa

bat erantsia

1968an bemitu
batzuk egin
zireu

191Oean pasketa
bat e¡rantgia

1948an bemitua
Lzat nea.

NOIZ

ERAIICTA

1 922

1 866

BASERRIA

ABATI-GOENA

MENDIOI,A

BARRENA

MM{DIOIA

ARTEA

MAT)(INEA

@

MENDIOLA

ARTEA

Ganbara

Gelak, ganba:ra

Sukaldea, ikuilua
Bodega

5 behi'
2 bigaia
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GAUR EGUNGO

ABEREAK

8 behi, 3 txekor

Oiloak

12 behi

BAS ERRTAREN

BANAXGTA

Gelak, 2 ganbara

SukAldea, ikrilua

Gelak, ganbara

Sukal-d.e, j angela, i kui J-u¡

Ganbara, gelak

SukaLde. taberna. ikr¡ilu¿

ZE MATERTALEZ

EGINA

Ha:mia, luma. T,ati

bemiak horrnigoia du

Hamia,luma, egunra

Har:lia, Jro:migoia

BA^SERRTA

I,J:L^ |

A.LDAXGTA

BEREZf,AK

1958an puska be-
rri bat erantsia1 880

1 922

1934

MENIDIOI,A

GOENA

IPARRAGIRRE

AI,TZAGARATE

\o

(+) ohama: UdaLetxeko a:rbciboetaa azaltzen denez ¡ ez dakigru ziur basenria noiz egin z?&., baina unte
horretan behintzat egrina zegoen.

Aipaturiko basenritaz gain, badaude beste basmi batzuk erdi-hutsik edo lanerako abererik ez dituztenak.
Hauek d.ira:
Antzartegi Olate So¡rabil Btxebemi
Urkiona Saltxebe¡ri Azubi Itsasaga

U:rkiona-azpi Bekoetxe La:nnegi ldoiaga



TABORANTZA ETA GARRAIOKO TRESNAK

GOLDEA

Lurra biratze¡<o erabiLi o.lri da. A Ltzairu eta

burdinezlcoa, Euskal-herrian golde mota desberdin

erabili j.zan ohi dira-' Hemen ezagunena golde

handia dugu.

-€

10.
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BESABEA

Lrrrra biratzelco trcrsna bat da. Bi rnota ezagltzen dira:
Zazpi ?rortzelcoa: artoa ere-in behar denean era.biltzen da.

llost hortzelcoa: artoa jorratzeko erabiltzen cla'

MARKAK

Hazia bota aurletik eta h.au zuzen botatzekor marrak

egj-ngo clituen tresna bat c1a.

GOLDEA

11.



ARREA

EE;Lr eta burclinez egina dago. Lan tresna honekint

hazía erein aumetil< ematen zaio lurrari azkeneko ikutua.

LAIA

Lü:n:na biratzeko erabili i-zan clen altzai-

ruzko tresna bat d.a. Baserri gehienetan

gor<letzen <la orainclj-l<. Desberclinal< dira

eslcubilco edo ez-kemeko eskurako direnean.

NABARRA

Lurra laiatu aursetj-k, lurra markatz,elco erabiltzen zeYLo

12.



O LA EDO ESPARDA

zurezlcoa da. zuyezko o1'a (taura) eclo gurutz-edura bat

claralna, Iri.rrra golclatu o4doretr, z-olcorral< txilci'Lz'eko

e:lab:.1-tzevl d,r. Zurezico r'1a ec]'o E'urutzecl'ma horr:n

gainean, haruial< jartzen clj-ra, pi><r'ra egite arren'

a

13.
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EREINCAILU

KARROMARROA

turra harrotzeko eta garbitzeko erabiLi ohi da"

-F--t

t\

14.



ASTO ATATZAILEA

Artoa ateratzeko tresna.

TRAMAKULOA

GAR I GARBITZAILEA

Babea eta artoa txikitzeko tresna'

llortzak galtzailuzkoak, gaineran-

tzekoa egnrrrezkoa.

/

1r

15.
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SEGAPOTOA

SEGA

SEGA.ARRIA

TXINGURIA

Ebaketarako lan tresna ezaguna

d.a sega. Ebaki orri okerrantxa du

eta mutur zorvotz.a. Kirtena zurezkoa

da; burni euskarriaren bidez lotzen

zaio sega-orriari eta txabetaz estu'Lu.

Bi kirten dj-tu eskubanakin heltzekot

eta erabili behar dunaren neurrrira

egokituak izaten dira.

Sega-ornia zorrr>z.teko erabi. l-tz-en rla

segamia. 8ta hau 3orcletzrln c1a seiJapotean'

Segapo:ea zure-,ko ontz,, txiki ¡at tlar

zati osolcoa. Eglrl: eze nab..íz igarr'en Ian.c'lue.

Sega lanean, nekazariak iardun artean sega-

rriak eze iraun dezan, u:r pixkat darama on-

doan. Badu kirtentxoa eta bere hortatik 1o-

tzen du segal-ariak ugelaz (zinturoiez) ge-

rrian.

Txínguria sega Pikatzeko eta za-

rrozteko da,

Segarnailua segaren ahoa berdintze-

lco eta koslcal< kentzelco cla.
SEGAMAILUA

16.



ESKUAREA

Belama biltzeko erabiltzen
d.a. Egurrezkoa cla..

AITZURRA

KAKOLA

Egumezks¿ rJa. eta basti-
dore baten a.ntza c1u. Baserui-

tar balcoi tzak belarra eraman

belrar zuen,pan erabi ltzen 7'üen.

Lurra lantzeko erabiltzen den tresna da.

Gure artean mota askotako aitzurrak ezagutzen

ditugu : '

- Ond.e-atxtrrre : Aitzur hau neumi handinekoa

da, ZuLo handiak egiteko erabiltzen dar bere

itxurak lurra ateratzen uzten bait du. Tresna

hau, pinuak alclatzeko erabiltzen da gehien bat

- Jorra-atxurre : Baratzeko 1an gehienetan era-

biltzen d.ugiuri tresna da. Lurra jorratzeko era-

biltzen da,

- Sits-atxurre : Simaurra lanetan erabiltzen da.

17.



HORTZ PI KO A

Lurreko lanetan erabiltzen
da. Batez ere lr;rpeko baraz-

lciak ateratzeko.

SARDE K

Luma giratzeko erabiltzen
da. Hortzak oso sendoak difu.,

LAU HORTZEKOA

Ai-tzurraren antzekoa 1au hon-

tzalcin. Ximaurra aitzurtzeko eta

belarra gurdÍ-an kargatzelco era-

D1 lta.
18.

IKAT Z ATZ U RR A

Ikatza hamotzeko erabil-
tzen da.

oso erabilia' ximaurra bil-
tzeko eta belar:ra jasotzeko.

IG ITA IA

Belarra ebakitzeko era-
bilia. Altzairuzkoa da eta

heldulelcua z,t)Tezko a.



MATXETEA

Sasiak mozteko era-

b:'- li-a.

PALA

Lan askotalco erabiltzen da

eta mota askotakoal< daude.

SASKIA

PAI. AR RA

Altzairuzkoa da eta xi-maurra

biltzeko erabiltzen da.

LANDARE PALA

Landarealc ate:ratzeko e:labi1-

tzen clan pala mota bat.

Zumitzezkoak dira. Gauzak alde batetik

bestera e:ranateko erabil-tzen dira'
Mota askotakoak dira: lu:l-saskia, 1€-

pasaskia, buruzestoa' e.a.

19.
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GURDIA

Egnrrrez-koa da eta bi gmrpil ditu. Gurpilen gainean burnizko uztai
bat darama. Behiel< eta hidial< aurretil< eramaten dute, Baserriko

gü72 as.lco eramatelco erabilia: belarra, ximaurra, patata, eg1.1rra, e.a

LERA

GA INAGEA

Egmrrezkoa da, Gurpililc gabekoa eta azpian burnizko 1lanta batzuek

ditu, a-ldapetan ibili a,ha1 izateko. Belarra eranateko erabiltzen zuen

berei zíki-.

ALPERRA

Zilindro itxura duen tresna bat da, Kalizazlcoa.

i-,a-j-atu eta golclatu oncloren pasatzen ohi rla, ltr-
rral< <1i-tuen lcozlcorral< txikiaraztelco.

-€lÍcu-o -QD -Etr[' !gll-''

20.



URKA MOTZA

Gurdi motz bat da. Basotík z:uinaítz frandil¿rte.1ego tronkuak ekartzeko

erabiltzen zuten. Idiek tiratzen zuten ar.rrretik, eta biratzeko

oso erreza LQYL.

GALERA

tau gurpil duen gurdi handi bat da, Egurra eta íkatza eramateko

batez €T€. Bide onetan eta zabaletan erabiLtzen zuten'

K AR ROTI LOA

tehenengoak egUrrezkoak izan ziren, gerogokoak burnizkoak' Gurpil

bat edo bi eduki dezake, ximaurra, egurrar patata, 1urra, harria

eta horrelakoak alde batetik bestera eramateko erabiltzen zen'

21 .



UZTARRIA

Idiak e]kar Lotzeko erabiltzen da, Zurezkoa da. Adarren

gainean .jartzen ohi da, eta adornuak eramaten ditu.

KOPETAKOA

Narruzkoa da. Abereei jartzen

zaie uztarriak koPetan nindu

ez ditzaten.

INTZARRIo

o

z
'L

I

\

l Ardiak lepoan eramaten dute.Baita ere, ioare

deitzen zaío, eta harndia bada dunba. Zintza'

:rriren mingaina (mihia) adarkizkoa izaten da

eta larruzko lokarri mehe batetaz l"otzen dute'

KOILARONA

Aberei lepoan jartzen

zaie, gero atzetik
tresnak iartzeko.

22,



Laruuzkoalc clira eta r.al-'

diej- buruan jartzeko

erabiltzen dira.

KAKOA K

Zutezkoak dira eta mando

gainean jartzen dira kargak

enamateko.

KRABESTUAK

ARBALDEA

Zaku et.¡ lastoz egina c1ago.

Astoari gainean jartzeko

izaten da.

KATEA

Abereak lotzeko
erabiltzen di-ra.

Zurezko ontzi bat da eta behiei

pentsua ematelco erabiltzen da.

/\

-¿-'\-I

ASPILA

23.



SAGAR TXIKITZAILEA

E$rr eta burdi-
nezkoa. Sagarrak

txikitzeko era-

biltzen zen=,

TO LAR EA

Ardoa, sagarcloa eta beste zenbait eclari egiteko leku edo tresna

bat da. Burdina eta egnmrezkoa cla. Bertan jartzen dira nola sa-l

garpak hala mahats aleak ondo 4apaldualc eta zu'[cutuak ízan daite-

zQTL" Antzinan, hankr¡z zapaltzesr zuten r¡taha.tsa; gaur egun elek-

trika inclarrez mugituriko tolaretan zukutzen da'

I

¡'I
I

tt
l

!

I

.\

\

24.



suI(ATDEKO T R ESnek

AUSPOA

Haizea emanaz sua indartzeko tresna

bat cla, Egurrezkoa eta fuellea na-

rruz,lcoa.

E LATZA

s ajuan kazuelak zintzí-
li-katzeko katea. Burdí-

,197,149¿ clár

ogia egin aurretik behar

den orhea egiteko.

T E NAZAI(

Subajuan egurrak mugitzeko

erabiltzen zQYLt

SU-BURDINA

Subajuan sua hormatik mugatuko

cLuen burdine.
N E SKAM EA

Burdinezkoa cla, eta subajuan kazuelari

eustelco erabilia.
O RROMAHAIA

25.



ANTOXINA

Aspalclikoak egn-rrrezlcoak zi,Ten'

Gerozkoak, Portzelanazkoak'
Ura eta sagarc'loa edateko €:rd-

bl- f aa.

BURRUNTZALIA

Portzelanazko eta a"lu'rni-

nj-ozlcoa.l:' JanarJ-ak eltze-

tj-lc aterra.tzelco r:rrab:i-Lid'

PLANTXA

Erropak Plantxatzeko. Garaj-

J:atean ilcatza saYtzen zi'
tza:Lon eta. Plantxa berotzen

zcneaÍl Plantxatu.

Egurrezkoak ziren. Batzu'

ria eta zenbaj-t esPezie

txilcitzelco zQYLo

KAFERROTA

Ka.fea ehotzeko tresna.

OHERAKO BEROGARRIA

Kobreakoa da eta oheak berotzeko

erabi-ltz QYL zQYLo Kirten luze bat

zuen ohelco baztat guztietara

irixteko.

Rial< l:urclinczlcoak. Braseroa ankal< ]:erotzc"l

erabiltz-en r'en eta pala brasa lcentzelco'

ALMAIZEA

q
ó

BRASEROA ETA PALA



Et.TZ E KONDOA

Burnizkoa eta hinr hankakoa.

Eltzea sutan jartzeko.

PARRI LA

PARETAKO MAHAIA

MAMI ONTZIA

Artzaiek jateko erabiltzen zuten.

Egrurrezko platera sakon bat da.

27,

Burdinezkoa da. Urdaia edo

beste hanagi:r'en bat erretzeko

erabilia da.

KATILUA

Aspaldi batean egnmrezkoak ziren,
gerogo lurnezkoak. Esnea hantzeko da'

A PAX KOA

T-



ARGIZAIOLA

PERTZAK

Jana prestatz-eko ov:-tz,j alc rLira.

ERRADEA

Ztttezlcoa da geh.i- enbat.

Ura ekartzelco era.bi-ltzen

c].a,

BARRINOIA

Zi-nkezkoa da. ErroPak alde

ba.tetik bestera eramateko.

Híruak ernoPak garbitzeko tres-

nak dira. Arraxka, zutezkoa da.

Tinea, burdinezkoa. Eta lixuga-

mia, harrizkoa.

Argi. zariak edh;Lkj-tz.eko

zur'lanclua..

TINEA

i,

\\

ARRAX KA

LIX U GA RRIA

28.
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GERRENA

TALO PALEA

Taloak zabaltzeko

zunezko tresna.

DANBOLINA

TALO BURNIAK

a

a

Taloak erretzeko burdína'

MALARRA

Zurezkoa, Taloak berdintzeko da,

ELATZAK

Burdinezkoa da. Gaztainak

enretzeko erabiltzen da.

alr

))),))1,

ia

aaa,

¡
a

aaaa
a

a
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ERRATZA

Orain guk tteskobatf deitzen diognr.

1)<illarrezko edo lasto hantzeko

belarraz egina ízaten zen, Sukal-
dek, gelak errazteko erabiLtzen
zen.

ARRASPEA

Brropalc garbitzeko tresna,
Zurezkoa da.

]

BURUKOTEA

Z,api bat da. Burtiair jartzen zen

eta h.onen gainean l';u¡:usestoa edo

barrj.noia ja:rtzen zuten emal<rrmealc.

30.



KU TXAK

Errskal altzairuen acli e:razganTi nagnisiena <1a. Haitzezkoa

eclo gaztainonc]ozlcoa i-zan lej-ke. Eramaten dituen marrazlciak

esanai c]esberclinezlco eta. berezízkoak dira. Aclj.bidez: eguz-

lciaretral<, abeirenalc, lanilarenak, gizonenak' Baita ere boro-

bil jiucli batl uek ec'luit.j-tzen dituz Le, rtros.,:tonestt direlal<<¡ak.

Erropak, a.rtoa, ga.ri;r, r-rina. eta beste zenbait g¿Ú)za gortle-

tz-elco era.biltzen zuten-
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MARAT I LA

Ttlvtlzt/:c) .Lregna hau aL:i-¿r

lr i.l Lzttico c,'r¿rl-ri -l-l::'¿r'rn qla .

KANDELARIOK

Kobre ec'lo bronzeskoak iza-ten dira'
Arg¡i-a egiteko erabili izaten zituzten'

KRISAILUA

lloja.l-a laz,koa rla e'La arg¡i-a

eg-Lteko erab-i J-tzen z"('-Yr.

TXARRA,N TXA

Z¡rezlcoa cla eta l:lnorekin

arj-a eg.i,telco ev'ab-lltzen zelt"A RDAT ZA

AfJurí'a eLa alanbrezkoak,

arcl.i j.l.ea ollraz--.'teko.

Ilgurrezkoa cla eta bertan

ar:la l;:i.1tzen da.

33.
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ARTZANTZAI(O TRESNAK
A BATZA

Ontzi. honel< txuntxt.l-r motz

baten tankera rlu. Flslculeku

ba'[ j-zatcn clu a-1.<le bakoj--

'tze;1r. Artzq Lnak behar

lrel ¡.e "-la'c:z l:io¡'za1:en. zu ten

,;4ar-,1;: eg Ltckt '

KAIKU

Ar: lz.a-Lyral.. st:;-r1:.i I'bzevl cLtl te'

Zv rezJ<oa, gehj-elltltarl t'lr-

l<-L zkoa . A!'ro¿'r1rJ r:a zorll¿l baino

zal¡a:J-agioa ''la. e t'¿t eskl;lekua

ql¿.r¿rin;r. l'l:lnel¿r eclrrlci -tz,eko era-

l;-L l tz-etl ¡l¿ ]¡sr+:i z'i'k i' '

OPORRA

Hau ere zurezko tresna bat

da, gehienetan r.rrkizkoa'

Bere nelmrj-ak l-i tl:olcoakt

ercl i lcoal< ciclo I atmrlenelcoa lc

rlir r. '1.'a.l-cl ii3-r-i.+¡-rei tz'a'f

ot-, nt;llil i.ar :var.7-''ót l: '..l'b'i 'l'l:zc l.

rJ¿ ,

MA LATSA

E:.:rtea vl¿¡'hastr:ko <,:c1o, hobe*

ki ago e-c,arrr esrlca jo Lz-e1co

erab:Ll-tzen duten tresna

b¿rt. da.

\

t
I

t
I

!

\

\

'Jt

I

I
i

\ \r

I

\
I

{,

I

I

I

{
¡
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SUILA

ArLzai-nalc erabil,tzen zuLtevr

zurez,ko tres¡a. bat rLa. Es*

ílea, er.'h.rkitzelco e:labi- I tzen

zuten.

TXURKEA

Egur lt.tze zu.1odun l:a1- tia..

I.lonen gai-nean ipín'tzen cla

zutnt-t.r-a ga:zt;r, egj ter:a l(oavl.

ZUMITZA

7;trezl<e ontzi bat d.a. Bago ¡ gdz-

taj-na. edo I'ízarkíz eg¡in.a. GazLa

egi- lerakoan, marni-a behar bezala

mamiatze.ko zerbitzen <tu tresna
honek, Gaztari- be:le :'L tsura. elna-

'üeko mol.ilee c1a,

Z I R IA

llsnea nahasteko ¡:clo jotz.elco

ey.abi-llzen duten t::esna bat-

cla.

EPAKIA

4¡trezkoa, l-a.l:anaren gisako tresna bat c1a. l4aiitj' gogo:ltua

eb¿rlcitzelco crabi-1'Lzen c'lute artz,aina]<.
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BESTE i¿E'NBAIT TRESNA

AIZKORA

MAZOA

BARRENOA

ZERROTEA

PIKATXOIA

PORRA

U

ERROMARRA
36.
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TXIRRIKA

'-'.ll i , rll r-i ,;)-1.'.i 'rr i ."; l-l¿r'l'-o

¡¡.i,,rrl) i I, i-il,r,:r'i 'l¡l .

ANTZAILA

:,';l '.ilr',;il(u;l rl,l . ;1i11 i lii,'t l. t r:.lrl.

,; Cl:.,1 ]r, l.(t {- l'.r''.l<.r l I \':'l i.:!-r'r.'1:)i''lrl 'r;l '

PtNU zuRtTZAt LEA

Í'j iirr,ll< t1i,r.r i tzr':lco

(,'f',¡ i) t l.l,l,<': I ( raI .

,,,,-,.-\,,.,t,riI.

it¡rL..,l i. i',:t

KALERA

')'.,t:.f ,:.',,]r:Oa.,1a Cta icaf gak

j ;,rr::otz,e:1co el'¿rb:i- 1tz,en c.la.

GALBAIA

);i1;u:nrrr::,ko l.r'cs;iul . GirJ.'t ;r

pas.r'i.zt'kc) e:nabj 1i-a 7.ell.

tl:lai.n bestc i-r:Ln <-:clo a:r.'e

pas,a tzc"ko err.'al;-i l-'[:''¿c:r da '

t_.

DEZTE REA

LARIA

,ri-i..ri. I,,,it,.i ,'! (,'r: illLlir.r.:1,'itl. i.i¿ri:rl(r.r.t ',1 :i/1.i.'f i¡:l[-e':ltt'l "'¡t;¡l:i 
ltzr"lr 'i'rr'

37.
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JAr0T7-,4,P.ü¡r II{GUP.UKO O}ITTURA ETA USADIOAK

JA]!gZA

Garai batetan, ctrel-a !0 i.Lrte a.rte $ttxi gorabeJílerar jaiotza

ez-, z,en gavr' be:¿¿l]-a e:r-i.'Leg-i. e<"lo h.ospÍtaletan gerrt;t'Lzen, nort)el'a.

bi z.:l z,en etv'ean baizil<.
iltxe batean, llanrj--l-ia batean, haurv'a ja.iotz,en z,eneall ezbei:i;-¡*

rrik er. ba.r,en br:h:i.ntz,a.'l-, ez zen :;evxlagi-1e ecJo nte<l:i.lctrav.'en belr.a*

rr:r-1c c:y.e j-z,al-eI], einakr¡meari harrrra izateir erJo hair:l.rar:i. j;-r:i-ot:,;r::r-

la,r:nl-z-eko. Auzr:arr er]o h.er:l-l¿rn enalcumerell ba.i: :i-z,avr oh.i- zen l.rrtt

hor:':ic't-ai'r exper:ient'zi¿:. z.uen.a, eta be:la .iz.'r Len 7,e!1. 1:t1tt:n l-2,;f i,l.c '.rrltr

ttpa:r.''fe:rato (i-zen h;¡r.i e:labiltzer. zen haurra.ld:Lai'i 3alitrntzt:vl zl.l.ell (-:*

riakrir¡.<::¡r j-zeitrlatzeko) . Konpl.ikaz-Lo eclo ezi¡r'.lha-r:'t:j.l< :,r,-;-r:'L7,eTL 1:,t;:'\,7,r':\),

alial j-za.ys.ez, ge]-.() sendagil-t:ar'j. t'le.i-tzr:n zí-E'¿,a.Lovt., l-]r:ll i"r:vlet,;:,i¡ lr.:*

l.anrlLreg.i- elor.r.,i c¡Iri zellt :len11¡gj-1"¿¡o et;¡ llrolt:egii'1.:ii¿ l'r,¡'i¡'rh¡r !; lt;-rrlt'

hi l'hz.ei'r z,en j aj-otzean,

]]ATAIC]A

I1auma jaio eta ahalik eta azlcarren bataiatzera elízara erfl-

man ohi zen. Ahal bazen, jaj-otako egrln berean ecio bj.haralnun.eant

eta inolaz. ere ez, z,attzí egun pasa ondoren. Ho:li oso gaizkí- i-lcu-

sia z.egoen eta .Fa;nil-j.a.:ren z-aba.T:kerj.atza'L .jotzen zen.

llaul:ra- t,rata.ial:zera e:L"a-rilaten zellean, buru.a lehortz,elco oj-ltal;¡-

e¡a 1candela hay.''tzevt zsten eta l¡i libralco og.i.a era-maten z-i.tr,¡.,i.ovl.

apa-L:rari. BesLal,Je, hauma.ren aina ez zen ínoi,z elJ,zara joatent

gel'rÍ.(:inc'La.yl oraind:Ll( ohearl z.cgoela1co, eta aita joaten balcJin- 1:¡*

zen. e:r€j, ez zuen egli'f elco i;er¿.:'.: j-:r.'j-l<; iku.sle errlo l.aLlirrn t-:ra.i-"1-i,: b¡l"'i.

ge'lr:i-ago bez,a.l.¿r ego-len'zcYt.¡
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Af TA-Al'1A POi'illi:li(OhK

Bataio egrr.ncan ai fa-axla pontekoak j-zan ohj- zj-re.n ProLagonista

nagusiak. I.Ia.urr¿ i',I:z,ara beste norbaitel< eramaten baldin bazuen

ere, Elj,zako saurerail arnapolrtelcoa::en besoetan vtzí behar zuen.

Aita-arna p,:ntelcoel< trai.rruari zej.n i-zen jami behar ziÍzaíon aulce-

ratl¿eko eskubic.le¿r z.uten. Guragoel< er, z,uten, izena aulceratze ho-

rretan, hltrlk ere. I'Joiz ecllo noiz gertatu ohi zen., familiarteko-

ek bataiotij< et:v;era iLzu]i arte, alnal< ez jaki.tea haurrari. r-ei.vr

íze:n jarri r'i-o f.en..

Ohit-u:la llayrclia zen eguneko santur.aren -i zr¡na eclo cta aj-t;:-aria.

pontekoen j aeir.a jartz-ekoa. Mutj.l¿] baz,en a.i 'Lapontelcoarena. lieslca

b az, en anta.pont elcoarena .

Geh-leneta.rL. a.j'L¿¡-arr'ra pontekoen aLrlc(-.ra, haurrarell gl.lrasOel< c1'¡irl

ohi z-uten. Bai-l'lo us;a<l.ioal< eta oh..i Li-irak ltontutan -i zan beh¿ll r',i l-ts'2,-

te'n. Seme-a-l-all¿i z.ahay,ren.Jl, .¡,L toyl*altton(:rtl l)eqor:-[alcoa]t 'i.2,¿t.tt j]ql',a.1'

zuten. Ge.no oq,'rl-ra*i-z-t:tr¡il<, etab.

'IAPIIRRI I,OAKI'

gaurra ba¡a:Latu eta Elizatiic irLe'Lean aita-ama pontekoelc 'tdi-
ru txanponakrt Itapurriloak[ bota o]ri zítuzten herrj..ko neska-lnutil

koxlcoryen poz eta goz-amenerako, Haurel< sail-ean egoten ziren, batai-
ozaleak Elj.zatilc noi_r, irtengo z"ai-. Gaur egun ere ohitura honek ja-
gaitzen du. zenba:l-t herri txikitan. Herri handietan g'aldu da' Di-

ruril< eclo goxor -í-1c bo tatzelt ez T¡az,t.:.tevr her::-i lco ne:;lca-mutilc'k o-Lhu

eta. burl.a eg-Lten zj-eten aita-ama pon'bekoeí et¿r haur j;rio l>err-jari.o

abr-:::tj. erlo o,r-lru r.les;bertlj-nal< eg:Lirc:2, fl.orj el.alto 1:at eLa ¡J,rz't-e1-ani-;rz

es¿rn c;lLi- ztltctla, lr.atl;<r: da:
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ilautizo cagado

bautizo meado

sj- cojo al crlo
10 tj-ro al tejado.

BATAIO-BAZ3i\RIA

Oncloren Batajo-Bazkarj-a ospatu oh.j- zen. Aita-ana pontekoen

esku egon ohi zen bazkalclari nortz,ul< izan behar zuten erabaki-

tz-ea: Etxelcoal<, tarterilcoak, auz,okoak, apaí2, sakristau, organis-

td, etab. Bazlcarj. hori haur jaio-berriaren etxean edo herriko os-

tatu edo ta.berna batetan izaten zett.

tiau_E_ J 4J e:B.E R 8.{ 4¡ I ETA AIVIARI BIS]TA

Bataio eg11na pasa oncloren a.uzoko eta herriko zenbait familia-

tako emalcr,,rnel<, itis-Lta egin ohi z,ieten haur jaio-berriari eta be-

re amari. f.kt,lstaldi ,irorretan zerlraj-'t eranaten zioten haurra 't-zan

berriari. Ilala nola: oilo bat (oiloa.ren saldarekin indarra berri.-
gaileta pakete edo kaxarentu zedin),

bat, ardo

txokolate l-ibra bat eclo bi,
goxoa edo beste horrelako zerbait. Baita ere erama'ten

zítzaíon zerbait dirutan, bost edo hamar dunoko bat, gastuak a-

rintzeko.

ELI ZAi{ SARTZEA

Haur ja.i.o berriaren arra pi.xlca ba.t indartu eta ongi jartzen

zenean, Eliza.n sartzea ospatu ohi zen. Farni1ialco edo auzolco bes-

te enraku¡nr¿ J:;ltel< amari. laguncluz l:ra.u.rra Elizarairro eramaten zllen.

ilarr, Sarreran, bcre arnarell be.soe'l-arl uzten z,'üen, eta a.paizal< erre-

zo batzu eg:in cnclorerr., esto1-a-rnuturv'a amaren e-slcr.¡etan jam-i cta

El.i z-etxe¿¡n. sartz.en',:.i-:ren.
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EZKONTZA INGURUKO OHTTURA ETA USADIOAK

EZKONTZA-AURREKO USADIOAK

.foan den gizaldian, eta baita gizaldi honetako lehen untetan
erer geffa bitartean behintzat, neska-mutiLen ezkontza gruraso e-
do aiton-amonek prestatzeko ohitura handia zegoen.

Batez ere, zer.a gertatzen zen: rnutilak edo neskak zituen
pnoiektuak gmraso edo aiton-amonen gogokoak ez bazinen, hauek
burutik kentzen ahalegintzen ziren.

Gehienetan, gazteek bunua makurtu eta gnrrasoen edo aiton-ano-
nen esana eginez amaitzen zuten.

Neska edo mutil baten gurasoak edo aiton-amonak bestearen $r-
rasoei beren asmoak azaltzena joaten zirenean, erdiko edo tarte-
ko semearen edo alabaren bila joaten baziren, zenbait familiak
ez zuen ho:li onartzen. rfOgía muturretik hasten dafr esanaz eran-
tzun ohi zuten. Seme-alaben er.renkarari jan:raitu behar zitzaiola,
zahan¡renetik hasi behar zela alegia, eta senide gazteagoak zalta-
ffena ezkondu arte itxaron beha¡r zuela. Beraz, garai haietan nes-
ka eta nutilek ezin ziren nahi zutenarekin ezkondu.

EZKONTIDEAREN AURKEZPENA

Behin gnrrasoak seme edo alabaren ezkontidea ontzat ernan ondo-
ren' eta aurrera jarrai zitezkeela adierazteko, ezkontideen aurr
kezpena egin ohi zen. Lehenik, gehienetan, rnutila neskaren etxe-
ra joaten zen Surasoen onarnena jasotzeko. Gurnasoen gogokoa ez
bazen, aurrera jarraitzeko baimena ukatu eta burutik kentzen a-
halegintzen ziren.
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El.j z-etxe barruanrarnaklbeso batean hau:nra eta karrcJela pizttr

bat beste esku¿rn harturj.l<, aulki batean belaunil<.rturik ltaurraren

eslceintza egiten z,llen. Etxetik erantandalco kandela Elizarako ge1-

ditzen zenr

Carai batetan. ohi tu::a hau oso zo: nat?" bete beharrekoa omen

z,en. Izan. ere haurra izan eta Elizan sa.rtu aumetik ezín zen e-

txetj..l< inora ere irten. Etxelco te:ilapeti-lc bar'atza:ra, sorora edo

auzolco beste etxe ba'Letara irten bellarrean gertatzen i:al-din lta-

zen, etxeko atarian egol-en zen tej-1a. baL buru gai.nean jarr.Lta jo-
arr l:ehar zuen. iles [ela haurraren gain nradarj-kaz-Lo.ren l-rat eror zí-
tekeen ustr:a. zegoen, Gerora ohitr.lra ?rori aslco alrlatr¡ i',en arretl,

haur:la izancla.lco ama aslco, Elizan sartzea egin aurret:i.lct ez zevr

etxetik kanpo ibil-tzen.

I'IAR,1'OPT i,1rK

Haur jaio berrja e-La bere ¿una bisj-ta-tzera joan ziv'enei, ha.u.-

rraren amak, erabat bir-,Jcortzevr zerlean, martop:'-lal< i.zeneko merien-

cla edo antzelco zerbait eslcaintzen zien. Gehienetan txokolatea ka-

tiluan eta gero ttbolaruarr izeneko gozokÍarekj-n gozatutako ura

edateko. Gertakizun honekin bulcatutzat ematen ziren Bataioaren

inguruan egi.n ohi ziren ospaki z:unal<.
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Horrelakorik gertatzen zenean, hau da, gn¡nasoen ahal-eginez

neskak mutila uztea, edo alderantzí2, tabernetan bertsoak ate-

ra ohi zizkieten burla edo far¡re eginez.

Gavza bera gertatzen zen, aurneko andregaia edo mutila utzi,

eta beste batekin hasten zenean. Tabernetan bertsoak ateratzen

zizkietela alegia.

EZKONGAIEN DES PEDTDA EDO ERREFRESKOA

Ezkontzako egruna hurbiltzen zenean' ezkongaiek, bakoitzak

bere aldetik, despedida edo enrefreskoa eskaini ohi zieten be-

re lagnrnei.

Mutilaren aldetik egin ohi zen osPakizunak, despedida zuen

ízena. Normalki afari batetan elkartzen ziren... Ohitura honek

gaur egun ere jarraitzen du'

Neskaren aldetik egin ohi zen errefreskoa izeneko ospakizu-

na zera izan ohi zen? Auzoko edo hemiko lagnrntaldea bildu, eta

askari edo merienda bat eskaintzea.

EZKONTZAREN OSPAKIZIINA

Ezkontza, gehienetan goizean goiz ospatu ohi zetT (goizeko 6e-

tan, Ttan edo be:randuena Betan) . fttoíz ez zen beranduago egiten.

Ezkongaiak, padrino-madrina eta beste inor grutxi izaten zer| Ez-

kontza-meza horretan. Meza isila eta motza. Ezkontza ondoren,

bizi behar zuten etxera joan eta gosaria, gehienetan bazkani ba-

ten antzekoa, egin ohi zerl.

Gosaldu ondoren gehieneak etxeko edo soroko lanetara joaten zi-

ren, urte sasoiko lanen arabera. Eta ez bakarrik famjliakoak, bai-
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ta ene ezkonberriak. Gutxienak ziren eztai-bidaia egiten zute-

nak. Ohitura hori, eztaí-bidaietan joatekoa alegia, duela 4O ur-
tez ger,oztik hedatu da.

EZKONTZA-ARREOA

Ezkontza-egnrnean, emakume ezkonberriak, basenritarra baldin

bazut, grundian hartu eta bizitzen jarri behar zuen base:rriko

nandioko atean aurkeztu behar zuen bere tf arleoaft. Kalekoa ba1-

din bazen, etxeko jangelan aurkeztu ohi zituen. Arreo hor¡retan

honako hauek sartzen zírent

Ezkonberrientzat: Koltxoi, maindire, azpiko erropa, gai-
neko jantzi, soineko, etab.

Buruko mantalinatik hasi (elizara joa-

teko) eta oinetakoetaraino.

Farnili.ako quztientzat: Aiton-anona , giuraso, osaba-izeba,

eta senide bakoitzarentzat:
Erropa (traje edo soinekoa),
Oinetakoak (elizara joateko baka-

r:rik erabiltzen zirenak) .

Erropa honiek rrlntzentsu egunetanrt,

eLizan intzentsua erabiltzen zen i-
gande eta jaietan bakarrik jazten

ziren,
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HERTOTZAREN INGURUKO OKITI'RA ETA USADIOAK

ETIZAKOAK

Fanilia batean, norbait gaizki jartzen zenean, faniliakoek
gaixoa:rentzat Elizakoak eskatzen zituzten. orduan apaíza, eli-
zatik gaixoaren etxera, bele aurrean akolitoa edo sakristaua,
mezatan erabiltzen zen zíntzarcía ta:rteka joaz, bidez bide joa-
ten zen. Pasadizoan, parean tokatzen ziren pertsona gruztiek be-
lau:eikatu egin behar zuten, zeuden tokian zeudela, baita harri
kaxkar edo lokatza artean egokitzen baldin baziren ere. Ohitu-
ra hori jende gnrztiak errespetatzen zuen. oso gaizki ikusia ze-
goen norbait belaunikatu gabe gelditzea.

Apaizarekin batera, edo zerbait lehenago, auzoko jendea gai-
xo zegoenaren etxera bildu ohi zen, eta kandela piztuarekin E-

lizakoak eman bitartean han egoten zen, errezoetan apaizari e-
rantzunez. Elizakoak izenarekin, Gaixoen ignrrtzia eta Jauna e-
matea egin ohi zen.

Honi bukatzean, auzokoak beren etxeetana itzuli ohi ziren.
Bestalde, apaizani eta be:re laguntzaileari gosania eskaintzen
zitzaien. (Gehienetan goizean eramaten bait zinen Elizakoak;
orduko legeen arabe:la, gaixoakr. sano zegoen beste edozeinek
bezala, baraurik, ezer jan gabe alegia, gaueko hamabiak geroz-
tik egon behar bait zuen).

AGONIAKO KANPAIAK

Gaixo zegoena oso gaizki jartzen zenean, hiltzeko zonian a-
Iegia, agoniako kanpaiak jo ohi zíren, herritarrei adierazteko.
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HERTOTZA ETA HII-KANPA]AK

Azkelrik, heriotza gertatzell zenean, benriro ere kanpaiak jo

ohi ziren herritarrei gaixo zegoena hi1 zel,a adierazteko.

Handik aumera, hildakoa:len etxean mugimendu handia sortzen

zelrl. Auzoko eta herriko zenbait pertsona hiLdakoaren etxeld. &-

gertzen ziren etxekoak agnrtzera eta nahigabean lagrundu nahian,

hildakoari bulda jartzera.
Izan ere, hildakoaren etxean, auruez aPaizari eskatutar Bula

(butda) izeneko paper batzuk egon ohi ziren hildakoa:ren alde in-
dulgentziak i¡rabazteko eta bankarnen osoa lortzeko, beste mundu-

nako lagungarri omen zirela eta. Etxera hurbiltzen zen bakoitzak

hiLdakoaren gorpuaren gainean bulda bat jartzen zuen, aurrez di-
rnr bat ordaindu ondoren.

Ilunabarrean, hildakoaren etxean errosarioa ere errezatzen

zeyr. Horretarako, toki batzutan herriko apaiza hil-dakoaren etxe-

ra joaten zen, eta auzoko eta herrj.ko jende saila biltzen zen.

Apaizik ez bazen, beste norbaitek zuzentz,en zlten errosari-oa.

GAUBEITA

Errosa:rioa amaitu ondoren, GAUBEIIA edo hildakoaren gorputza-

ni gruardia egitea hasten zen.

Auzoko jendea biltzen zen hildakoaren etxean. Batzuk gau-le-

heneko, besteak gau-erdiko eta azkenik goizaldeko orduetan txan-

da eginaz. Noiz edo noiz tabennetan berandu arte, tabernak itxi
alte alegia, ibili ondoren, hildakoaren etxera agertu ohi zerr

zenbait herriko jende. Gaubeila egitera etontzen zirenei kafea

eta pattama eskaini ohi zítzaízkien eta kontu kontari egon ohi

ziren, hildakoaren historia pertsonalak, -familiako historiak, he-

rriko historiak, eta baita ere broma edo txisteak kontatuz. Fa-

miliakoei pena arindu nahian edo pixka bat distraitu eta ahaztu

arazteko asmotan nonbait.
4b.
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Gaubeila honetan bemitu ohi ziren historia zaharrak, ipuinak,

etab. €T€.

HTLETAK EDO ENTIERROA

Ondorengo egnrnean, eta beti goizetik, orduan ez bait zen arna-

tsaldeko mezarik inoiz izaten, hiletak edo entierroko el-izkizuna

izaten zen.

Gaur ulentzea zaiTa egiten bazaignr ere, ganai hantan elizkizu-
nak familiaren kategoria edo ondasunen kopuruaren arabera maila

ezberdinetakoak izan ohi ziren. Lau klase edo mailatako elizkizu-
nak egin ohi ziren:

- Prinerisimako elizkizuna: familia oso aberatsa bal-din bazen.

- Primerako elizkizuna: familia hain aberatsa ez bazen.

- Segnrndako eLizkizuna: fanilia erdi rnailakoa bazen.

- Tertze:rako elizkizuna: familia langile edo behartsua bazen.

Kategoriaren arabera aldatu ohi ziren elizkizuneko elenentuak.

Zenbat eta kategoria handiagoa, orduan eta apaiz gehiago, akolito
gehiago, kandela gehiago, aldanetan argi eta apaindura gehiago.

Koruan ere kategoriaren arabera abeslari gehiago edo guttiago

izan ohi ziren. himerisima eta Primerakoan abeslarien kopurua

eta abestiak segrundako edo tertzerako entierroetan ezbezalakoak

ziren. Lehenbizikoetan ahotsetara abestuz, eta azkenekoetan soil
soil abeslari bat edo besterekin. Gauzarik bitxiena nAtienpoko

Mezakff ziren. Meza hauek, hileta edo entierroko elizkizunek irau-
ten zuten bitartean ernan ohi ziren. Aldare nag.rrsian hiletak egiten

ari zi:ren bitartean, aldameneko aldareetan meza isilak ematen zi-
ren. Bat, bi, hiru txanda eta gehiágo, kategoriaren arabera. fn-
gnruko herrietako apaizak eta konbentuetatik fraileak ekarri ohi

ziren. Gutxienez 3 edo 4, eta familia aberatsa bazen 8 edo 1O,

eta noiz edo noiz 2Clraino ere bai.
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Fanilien artean, nor gehiago izan nahia bezalako jokaera za-

baldu zen. Inork ez bait zuen besteak baino grutxiago izan nahi.
Hiletek i¡rauten zuten bitartean, rrAtienpoko Mezaff eman ondo-

ren, apaizek errespontsoak errezatzen zítuzten hildakoaren fami-
liak zeukan ltsepulturarr deitzen zítzaion lekuan. Han argizaiole-
tan kandela eta a:rgizari piztuak egon ohi ziren, eta apaizak e-

rnespontsoa esan ahala familiakoek dirua botatzen zuten sepultu-
rako zapira edo apaizarerl ilboneterr edo sonbrailürá. Baita ere,
batez ere gerra aumetik, apaizarentzat opari bezala bi libnako
edo 1au lib:rako ogiak eka:rtzen zituzten, kategoriaren arabera.

HiLetak amaitutakoan d.oluminak ematea eliz-atarian edo zímí-
terioan egin ohi zeyr. Hildakoen familiakoek errenkaran janri ohi

ziren eta jendea banaka pasatzen zen bakoitzari esl,¡ra eman eta

doluminak emanaz.

Ondoren hildakoaren gorpua bizkarrean hartu eta hobiratzera
graman ohi zuten.

IüLETA-BAZKARIA

Gorputza hobiratu edo enter¡ratu ondoren, hileta edo entienro
bazkania ospatu ohi zen. Bazkari hau etxean edo herriko ostatu
edo tabernan ospatu ohi zelrL, eta familianen kategoniaren arabe-

ra egin ere. Bertan izaten ziren kanpotik eto:ritako famiLiarte-
koak eta baita herrian bizí ziren zenbait familiarrak e¡re. Bes-

talde herriko apaiz, saknistau, organista, etab... Kanpotik e-

tortzen zíren apaizei, umrtitik etorritakoak zirenean, bazkaria
familiakoei baino lehenago eman ohi zieten.
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Zenbait kasutan bazkaldalrien kopu¡rua 80 edo 1OO pertsona eta

gehiagoraino ere iritsi ohi zen. Eztai-bazkarietan bezalatsu

jendea biltzen zen, eta faniliakoak bazkaria amaitu ordukor ma-

haitik ernetiratzen baziren ere, beste zenbait gonbidatutakok

mahaian jarraitzen ziren ar.ratsalde erdira alte. Zenbait aLdi-

tan hileta-bazkariak umore onean eta bentsoak abestuz ene amai-

tu ohi ziren. Nolanahi ere gastu handiak sortzen ziren, hileta-

-elizkizun, bazkari, etab. Familia batzutan, hileta bat baino

gehiago segidan gertatzen baziren, gastu handiak egin beharrean

ge:rtatzen zirenez, lur jota gelditzen ziren. Baserria ona izan

arren, hondaturik gelditutako kasuak er.e badira.

ONDRAK ETA SEGTZIOA

Hiletak edo entierroa egin ondoren, ondorengo bederatzi egrlr-

netan meza egin ohi zen hildakoaren alde (Bederatzihurrena). Eta

bederatzihurrenaren amaieran'fOndrakrt izenarekin ezagnrtzen zen

e¡ízkinxta egiten zen. Bi meza kantatuak izaten ziren. Meza hau-

ei beste lelcrr batzutan rfkantarilakfr izena eman ohi zitzaien A-

bestuak ízaten zirelako, alegia

Denbonarekin, ohitura edo usadio hau aldatuz joan zen eta be-

deratzihurrena egiten bazen ere, trOnd:lakrt izeneko elizkizunik ez

zen egiten, eta haren ondez T|SEGIZIOKO MEZATT izenekoa' gaur egun

egiten den bezala ospatu ohi zett. Kontutan hartzen badugu garai

batetan, gaur ez beza:¡a, elizkizun horiek guztiak -familiak or-

daindu egin behar izaten zituela, jabetuko gara' gastu handiak

sortzen zitzaizkiola familia bati norbait hiltzen zen bakoitzean.

Gaur egun gastuak sortzen dira, baina batez ere eritegi edo hos-

pitalean hi1 eta gorputza etxera ekartzen detlean.
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TUTOA

Hildakoaren familiakoek, lehen mailako senide artekoek gu-

txienez, urte bete osoan, ianzkj- bel-tzez jantzita ibili behar

zuten. Gizonezkoek besoko edo brazalete beltza e:rabili ohi zu-

ten txamaruaren besoan. Emal¡¡mezkoak berriz, gttztjz beltzez
jantzita ibili ohi zireni ez bakanrik adinekoak, baita gazteak

eta zenbait kasutan hau:rak e:le.

URTEAN ZEHAR

Igandero, urte osoan zeltat, hildakoari erresPontsoak atera-

tzen zitzaízkion eta familiakoek bi edo lau librako ogia eraman

behar zioten apaizari, kategorien arabera.

Urte Betetzeko Meza egiten zenean, hildakoanen aldeko ohitu-
ra eta usadioak amaitzen zj.ren.
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GAZTA1N-LANAK

GAZTAIN-BILTZEA

Gaztainak ere udazkeneko fnrituak dira. HeLtzen dinenean, U-

rrialdena, gaztain zuhaítzetatik erortzen dira hego-haizearen

eraginez, edo baita HAGA izeneko makila l-uze batez adamak as-
tindu eta jo ondoren.

Jakina denez, gaztain-a1eak, bi edo hirunaka, MORKOI)(A deitu-
riko eta arantzaz beterik egoten den azal batetan estalinik ego-

ten dira.
, Batzutan, zuhaitzean daudela, morkotxa zabaldu eta aleak 1u-

rrera ero:ltzen dira. Bestetan, morkotxa lurrera erori eta lurra
jotzen duenean, lehertzen da eta aletu egiten da.

Azkenik, beste batzutan, lurrera erori arren, morkotxa osorik,
zabaldu gabe, gelditzen da, batez ere hagarekin edo adarrak a.s-

tinduz botatzen denean.

O:rduan, gaztain-morkotxari, arantzak dituelako eskua erabili
ezín d.enez gero, behatzak zul"atzen bait ditu, MAT)(ARDA izeneko

pintza batzu:rekin heltzen zaio. Lehen matxandak bi pintza zitu-
en; horien artean gaztain mo¡rkotxa hartu eta aleak kentzen zi-
tzaizkion. Beste batzutan monkotxa oinetako-pean, lurnaren kon-

tna erabiliz askatzen dina aleak.

Garai batetan, gaztainak biltzeari dagokion ohituna edo usa-
dio bat ba onen zerli zorrotz bete beharnekoa gainera eta zenbait
lege baino indar handiagoz esijitua eta errespetatua.

Usadio hori zera zen2 Gaztainadiar"en edo gaztain-zuhaitza¡ren
jabeak, gaztainak beretzako bakarrik nahi baldin bazituen, Santu

Guztien egnlna baino lehen bildu behar zituen. Behin egun hori i-
garo ondoren, gaztaina biltzea libne zen, eta edono:rk zuen esku-

bide gaztaina biltzen ibiltzeko. Ezin zi"on benaz gaztainadi baten
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jabeak bere sailean gaztainak hartzen ari zeua:ri ezer esafl.

Usadio edo ohitura honek bi oinarri omen zituen. Alde batetik,

gaztaina, familia askotan, neguko oinarrizko janarietako bat zen,

eta janari hori mendian sobrante egon eta etxean faltatzen ez

zet7, arrazoin handiz, ontzat ematen. Beste aldetik, eta ohiü¡ra

hau lgrralten jabetasun p:ribatua sontu baino lehenagokoa dela e-

san nahiko luke, artzainak batez ene abereak larrera bota eta

gaztaina jateko eskrrbidea gordetzen zutela adierazten du. rrlu-

rrak larrea eta basoak alea zor dutr esaetla zaharnaren a:labera.

Nekaza:riak uzta bildu ondoren, artzainek lurrean larrea eta ba-

soan alea biltzeko eta jateko eskubidea aintzinatik gordetzen

zutela, alegia.

GAZTATNAK EGOSTEA NATTIZ ERRETZEA

Basoan bildu eta etxe:la eka:rritako gaztaina.ko egosi eta bene-

hala jateko ez bazíten, gatza eman eta ga'"baran edo gela batean

gorde ohi ziten erretzeko unea iritxi arte.
Bazen beste era bat ere gaztainak gordetzeko. Zenbait base-

rritan, basOan al .:tzeko beta:lik ez zegoenez gero' gaztain morko-

txak aletu gabe jaso eta mo:rkotxean eduki ohi zituzten ganbaran

jasota. Gero behar zutenean aletu, eta egosi edo erreta jateko'

Egosi, gaztaínak e:ra askotara egosi ohi ziren. Gaineko azaJ.

eta gfuzti etxe batzutan, koska:ra txiki bat eginda bestetan, eta

gaineko azaLa erabat kenduta beste batzutan.

tabean edo beste nonbait enretzen zirenean, labanarekin puska

txiki bat kendu eta erre ohi zinen. Danbolinean erretzen zirene-

dhr ordea, gaztainak osorik sartu eta su gainean danbolinari

bueltak emanez, gaztainak azala lehertzean tiroka hasi eta ongi

erre bitartean ez ziren ateratzen.
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Gero, ohitura zabaLduena, gaztain erneak jan eta sagardoa

edatekoa zen, Tokí askotan Santu Guztien egunez' gazte-tal-deek

gaztain-janak egin ohi dituzte, baita zenbait familiatan ere.

Garai batean, ordea, gaztain-janaldi bereziak egiten bazinen

elle, gehiago erabiltzen zen egnmeroko janari bezala.

Izan ere, garai hartako bazka:ri-afariak, oraindik bizi di::en

aiton-amonek ezagrutuak, ez ziren gaurkoak bezalakoak izaten.

Eguerdian, toki gehienetan eltzekoa eta ondoren sagar erreak"

Toki $rbci batzutan 1-apikoak eta zartaginak erabiltzen ziren ha-

ragia, ar:laina, arraultzeak edo bestelako iakirik prestatzeko.

Afariak, beyrí2, etxe gehienetan honelakoak izan ohi ziren:

Lehenik gaztain egosiak edo erreak, eta gero ta1oa eta esnea.

Etxe batzutan patata egosiak ere jan ohi zituzten gaztainen au-

rretik, baina gnrtxienetan.

Ez zegoen, beraz, gaur egnrngo kapritxo eta berriketentzat

toki gehiegirik.
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GARI LANAK

GARTA EREITEA

Udazkenean, Abendua baino lehen, horretarako prestaturiko 1u-

rretan garia eneiten zert. Garia ereiteko erabiltzen ziren J-ur:rak,

aumeko urtean artoa eta babamuna eneiteko ibili zirenak ízart
ohi zi:len, lur-sail berean txandatuz eirein ohi bait zen urte ba-

tean artoa eta babarruna eta bestean garia eta arbia. Batzutan

erein ohi zen, -eta orain ere erein ohi dar- arbia arto tartean.
Antoa bildu ondoren, abereentzako neguan arbia izateko,

Negnrko euriak eta eIuruak ereindako gari aleak ernarazten di-
tu. Gero udabenian landare egin eta hasieran belar baten itxu-
ra lnaytzen badu ere, bela:rra baino gorago eta altuago igotzen da,

eta kainabera. gi.sako zuztar baten itxura hartzen du. zuztar hori
zenbat eta bikainagoa izant, orduan eta lasto ugariago lortu ohi-

ze!r. Zuztatraren muturrean galburua (gari burua) agertzen da,

zuztawaní gogor itsatsia. Haizerik gogorrenak askatu ezinezko

eran itsatsia.

GARTA EBAKI ETA .TASOTZEA

Garia heldutakoan, uztailaren erdi aldetik aurrera garia eba-

kitzea egin ohi zeyr. Gehienetanr abuztuaren hasiera baino lehen

garia bildurik egon ohi zeYlt

Garia ebakitzeko, garaia heltzen zenean, inguruko baser:rietako
jendea biltzen zen, garia ebaki behar zuten etxekoei lagnrntzeko.

Auzo bereko familiak, txandaka, baserri batekoak amaitu ondoren

bestekoak egitera bildu ohi zíren.
Garia gehienetan igitaiarekin ebaki ohi zerl. Zenbait lekutan,

igitaia ez, baizik sega berezi bat erabiltzen zuten. Belar:ra ebaki-
tzekoaren antzeko sega izavt arren, beste egnrrrezko tramankulu bat

54''



erarnan ohi zt)en, zutik zegoen gariari behetik ebaki baino lehen

ero? ez zedin eusteko.

Ebaki ondoren garia rrbalatr izeneko so¡rta batzutan bildu ohi

zen. Bi eskuekin har zitekeen hainbat gari biltzen zuenar Ga:ri

sonta nbalatr hori lotzeko gari lastoa erabiltzen zen.

Gero, gari-ba1a horiek elkarren kontra zutik jarri eta meta

bat egin ohi zelt. Meta txikiak, egun batetik bestera garia ja-
sotzeko asmoa baldin bazen. Meta handiagoak egiten ziren, gari-

-balek soroan zenbait egunez egon behar bazuten.

Lan horiek egite:rakoan ur-ardoa azukrearekin gozaturik eskai-

ni ohi zitzaien garia ebakitzen, biltzen eta jasotzen ari zirenei.

GARIA JOTZEA

Gari-balak sorotik etxera eraman ohi ziren eta han, etxe au-

rrean edo etxe barruan edo ganbarako sarreran, garia jotzeko ha-

rri-mahainak edo harri-losak jartzen ziren. BrroPa garbitu eta

jotzeko edo baita ganai batean lixuba jotzeko erabili ohi ziren
harri edo losen antzekoak ziren.

Garai hartan ez zen oraindik garia jotzeko makinarik, eta bi
eskr¡en artean gari-baIa zuztaynetik hartu eta bunrko galbunrak

alea bota bitartean hanri-losaren kontra jo ohi zert.

Geroago, garia jotzeko eta alea alde batera eta lasto txikitua
bestera botatzen zuten makinak sortu ziren.

Gaur egr.ln, berriz, garia ereiten den lurnaldeetan, garia jo-
tzeko ez ezik, garia ebaki a1a gari alea eta lastoa bereizten di-
tuen eta garia zakutan eta lastoa fardotan bil-duta uzten difuzten
makina ikusgarriak erabiltzen dituzte (segamakina, uztamakina,

garijomakina, etab. )

55.



OGIA EGTTEA ETA ERRETZEA

Ganbara edo gela batean bildu ohi zen gania; gero zakutan
sartu, eta errotara eraman ohi zen ehotzeko. Garia ehotzea¡ren
truke, enrotariek eramandako garitik hanarretik bat kendu ohi
zuten. Gari-alea er:rotan eho ondoren, rgalininan edo ogirina
etxena eranan ohi zen,

Basenni gehienetan egoten zinen ogirinarekín ogia egiteko
behar zinen tnesnak gmztiakl galbahea, o:romahaia, ogia erre-
tzeko 1abea. Galbahean pasatzea, ogininak zuen zahia kentzeko
izaten zen. Gero, ogírinarekin eta urarekin orea egin eta lega-
nia nahasi ondoren, ordu batzutan orea edo masa altxatzen zapi
batez estalita utzi behar zen. Orea altxatzeko behar zen denbo-
ra pasa ondoren, ahal bezainbat ogi egin ohi zen. ogi horiek,
etxe atarian edo barnenean egon ohi zen labean sartzen ziren
erretzeko.

Basenninik gehienetan, etxean egin eta err"etako ogia jan ohi
zen. Ez zett, beraz, oginik kanpoan erosten.
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ARTO-LANAK

ARTO EREITEA

Artoa ereiteko, lehenbiziko lana lurra prestatzea izan ohi zen,

Honnetanako, lurra GOLDAtu, ARREA pasatu eta ALPERRArekin berdindu

ondor:en, MARKA izeneko lau hortz zituen egurrezko tresna baten bi-
dez a:rtoa e¡reiteko arrastoak egiten ziren. Markaren zabaleroa bi
netro ingnrukoa izaten zen, eta lau hortzak bata besteagandik gnr-

txi gorabehera metro erdi bateko tartea izaten zuten. Egindako a-

rrasto horietan zuloa egin eta artoa ereiteko eta lurrez estaltze-
ko ESKU PALA izeneko egmrrezko tresna bat erabiltzen zen. Gehiene-

tan artoa babarrunarekin batera ereiten zen. Zulo bakoitzean 4 ar-
tale eta 2 babarrun-ale sartzen ziren. Gero biak elkarrekin erne

eta handitzen ziren, eta udazkenean batera bildu.
Artoa """,,;:;1H":=::: :H:-:T,:Í:n 

esaera bat:

San Markos artoa ereinda balegorf .

Maiatza baino lehen, be¡raz, antoak ereinda egon behar zuen.

ARTAJORITA

Antoa eta babarrunak ernetzen direnean eta lurraren azalena

agertzen direnean, artajorra lanak hasi ohi dira.
tehenik, ingnrruan sortzen zaizkien belar eta beste landareak

kendu eta landareak garbi eta bakandurik uzteko,

Gerora, landareak handiagoak egiten zirenean, babarrunaren ai-
henak artoaren zuztarrean katigatu eta bilduta utzi ohi ziren"

Bestalde, arto eta babarnun errenkaden artean bost-hortzeko

edo zazpí-hontzeko tresna bat pasa ohi zen tarteko lumak arto
eta babamun landareetara bildu ahal izateko. Bost edo zapi-hor-

tzeko tresna hori zaldi, mando edo asto batek tiraka enaman ohj-

zuen.
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ARIOA BILTZEA

Udazkenean, ahal bazen Santu Guztien eguna baino lehenr artoa

eta babarnunak bildu ohi ziren. Horretarako, avzo bakoitzean'

antoa biltzen laguntzera joaten ziren inguruko etxetako gazte

eta helduak.
Arto-koskolak gehienetan Srurdian bildu ohi zituzten, eta ba-

barrun Lekak saski edo zakutan. Bildutako arto eta babannrnak

ganbarara jasotzen ziren. Horretarako, grurdiak kartolak edo gnrr-

to-ho1ak (aldanenetan eta atze-aurretan zutik jarnitako ohol ba-

tzuk) eraman ohi zituen. Era horretan gUrdia kaxa handi bat bi-
hurturik gelditzen zen eta han sartu ohi ziren arto-koskolak.

ARTO-ZURIKETA ARTA.ZURIKETA

Artoa eta babarruna ganbaran bildu ondoren, eta Santu Guzti-

etan hasi eta Eguberriak baino 1ehen, babarruna-aletzea eta ar-

torzuritzea egiten zen.

AfaLondoan, auzoko zenbait neska eta mutil gazte biltzen zi-
nen arto-zuritze edo arta-zu:liketarako.

tan hau egitean, toki askotan errosarioa errezatu ohi z,err. E-

txeko amonak edo etxekoandre gazteak zuzentzen zuen ernosarioa-

ren errezea. Beste toki batzutan, ipuin eta gertaera zaharnak

kontatu edo bertsoak abesten zituzten. Egin behar zen lana egin

ondoren, gaztaina emeak eta sagardoa eskaintz en zítzaizkien

lana egitera biLtzen ziren gazteei. Ondoren, gazteen arteko zen-

bait jolas egin ohi ziren: antoa zuritu eta pilaturik gelditzen

ziren arto orrien pilara elkar botatzen ahaleginak eginez edo

pilaren gainetik saltoka eta brinkoka. Horrela, amaitzen ziren

arto-zuriketaren lanak.
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,.f Azkenik, artoa er¡rota¡ra olamaten zen, ehotzekoi gero, erro-
tan ehotako artirin hornekin taloak edo arto-ogia egin ohi zen,

Taloak eta anto-zopak izaten zinen neguko janarien artean e-

zagxmenetakoak eta oinar:lizkoenak. Antirina erabili ohi zen he-
gaztl eta abeneei zaperoa eginda emateko ene.
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IISAGAR-LANAKII

Udazkenean, sagarrak heldu eta biltzen zirenean, jateko goll-

detzen ez zirenak, sagardoa egiteko bildu ohi ziren.

Sagarrak bildu ondoren, zakuetan edo gurdian sartu eta tola-
rea zegoen etxera eramaten ziren. Baserri gehienetan egoten zen

tolarea.
Tolarean sagarra bota ondoren, txikitu eta xahutu egiten zen

bere zumu gruztia kendu arte.
Tolaretik irteten zen salda edo zumu ho:ri upeletan sartu

ohi zen".

Upelean sartu eta berehala edaten den sagardoari ltpitalratl

edo t'pitzarrarr izena ema:n ohi zaío. SagardO hori oso gozoar as-

konen ustez gozoegia, ízur okti da, oraindik irakin edo fermen-

tatu gabe dagoelako.

Gerora, upelean hilabete Pare bat pasa ondoren, sagardoa i-
rakiten duenean, rftxotxetikff edaten da, upel bertatik alegia,

ondoren ziri- batekin upelean egindako zuloa ixten delarik. Uda-

berrian, maiatzean benanduenik, upeletan dagoen sagardoa botel-
latan sartzen da eta lekr¡ batera eta beste¡ra banatzen.

(
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AUZOLANA

Izen honekin, herritarren artean, ordaindu gabe egiten zen

lanari zeritzaion. Gaur egnrn jarraitu amenr lehen askOz ere

ohltura handiagoa zegoen, batez ere 1an hauetarako:

- Bide berriak egiteko edo zaharrak konpontzeko.

- Eliza, eskolak edo herriko beste zenbait etxe egokitzeko.

- Herritar baten ezbehar bati erantzunez: etxe bat erre'

udaldiak, etab.

- Ur bilaketetan.

- Familia bat ezbehar baten aurrean aurkitzen zenean: ba-

serriko gizona gaiso zegoenean' hango lanetan lagUnduz, etab'

Auzolanean egin beliarreko 1ana, herri osoaren onerako zenean'

etxe guz,tietatik norbaitek joan beharra izaten zuen' eta udalak

deiak banatzen zizkien herriko biztanleeí.
Auzo barruko lana zenean berriz, auzoko bizilagunek trakarrik

parte hartuko zuten.

Auzolan gehienak nahi ta nahiez egin behanrekoak zinen. Nor-

baitek joateko e?agozPenik lzaten bazuen, bere ordez beste nor-

bait bidali behar zuen.

Lan egiteko tresnak: aitzur, aizkord... norberak eramaten zu-

ell, Idi beharra zegoenean, inguruan zeuden baserrikoa izaten zfuen

edo tarlan honen bidez mesede handiena izango zuen basernitarlla-

renak.

Batzutan, auzolana aurrera eramateko lehergailuak behar iza'[en

zuten¡ bide erdian harkaitz bat agertzen zenean' zulo bat eE¡i-tean

oztopo bat aurkituz gero, etab. Orduan udalak beharrezko leher-

gailuak ekartzen zituen.
Herriko udalak auzol-anean parte hartzen zutenei, arrantxoa or-

daintzen zien, Gehienetan ardoa eta ogia izaten zen.
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