7 ERROTEN
AZTARNAK ITSASON

Egileak:
Pilare Muxika Lopetegi
Anttoni Okariz Gorrotxategi
2019ko abuztua

SARRERA
•

Urtero bezala Itsason geure historiaz gehiago jabetzeko urrats berri bat ematen saiatu gara,
udako oporraldia aprobetxatu eta jasotakoa herriko jaietan azalduz.

•

Helburu dezente bilatzen ditugu ekimen honekin:
- Geure aurreko belaunaldien ezagutza iraunkortzea, ahal dena jasota uztea. Hain aberatsa eta
ordezkaezina zaigu!
- Artxiboetan, toponimian, espazio naturalean dauden aztarnetan murgildu eta geure aurrekoen
bizimodua eta jakintza balioan jartzea.
- Ezagutaraztea eta zabaltzea, errespetatua izan dadin ondare oro, handi nahiz txiki, begi
bistakoa eta ukiezina.

•

Ondare txikiarekin hasita gaude aspalditxotik, baina hain da luzea ondare txikiak hartzen duen
zerrenda-korpusa!

•

Aurten ERROTAK izan ditugu aztergai. Itsasok 7 ezagutu zituen
indarrean, batzuk lehentxeago isilduak beste batzuk XX. mendean
oraindik martxan.

•

Lehenbizi ezaugarri orokorrez jabetuko gara, jarraian bakoitzaren
xehetasunak eta aztarnak azaltzeko.
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HISTORIA

Gizakiari eguneroko ogia lortzeko, bere elikadurarako zein abereentzako,
beharrezko egin zaio zereal aleak txikitzea irina egiteko. Oinarri oinarrizko
eginbeharra izan da historia guztian zehar.
Prozesu hau hasieran eskuz egiten zuen zereal alea bi harri tartean txikituz, baina
laster hobetu zen prozesu hau.
Hasierako errotak, esate baterako, gizakiek nahiz abereek mugituak
izaten ziren, hauek “ odol errota “ izenez ezagutzen direnak (Sanson
hala ageri da Testamentu Zaharrean errotarriari lotua).

Baina erromatarrek aurkitu zuten uraren indarrez baliatzeko modua. Ura pilatu eta gurpil hidraulikoari
indarra emanez, honek gainean errotarri handi eta finkoaren gainean zegoen beste txikiago bat jiraraziz
lortzen zen alea birrintzea (edota olibak olioa egiteko…).
Errotaren kanpoaldean ura bideratzeko eta erregulatzeko azpiegitura
garrantzitsua beharrezko zen eta barnean oso makinaria konplexua, pieza
askotakoa, bakoitzak bere zereginarekin, irina lortzeko.
Egiazta daiteke, geure inguruetan XIV eta XV. mendeetan dagoeneko ehundaka
errota erabiltzen zirela Euskal Herrian. Horrek adierazten du zein garrantzia
izan zuen lanbide prestu eta sotil honek. Gehienak rodezno sistema (gurpil
hidrauliko horizontala) erabiltzen zuten eta errotarri bat edo bi edo gehiago
eduki zitzaketen.
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ARTOA AMERIKETATIK
•

XVII. mendean artoa Ameriketatik ekarri baino lehen, Euskal Herrian
lur-sail gehienak garia, artatxikia eta eskanda edo espelta
landatzeari emanak zeuden. Errotak zereal hauekin erabiltzen ziren,
gehienbat gizakiaren elikadurako. XVII. mendetik aurrera artoa izan
zen zerealik erabiliena, garia eta espeltaren lanketa gutxitu eta
artatxikia, berriz, desagertzeraino.
eskanda

•

Zeuden ur errotek artoa eta gari zerealak ehotzen zituzten gehien.
Errota batzuk bereziki zuzenduak zeuden zereal mota batzuetara,
errotarrien arabera egokitzen baitziren zereal mota batera ala
bestera.
garia
artoa

artatxikia
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UR ERTZEAN
•

Uholdeak saihesteko errotak errekatik
kanpora eraikitzen ziren, alboan. Ura
errekatik presa eraiki ondoren, estankoan
moteldu eta kanaletik errotaraino
eramaten zen. Kanalak ura eramaten zuen
poliki poliki errotaren zatirik gorenera
aldaparo edo presa batean jasoz. Bi edo
hiru metro sakoneko presa honek,
azpialdean zeukan irteera estutik
ateratzen zen ur-jauziaren presioak
gurpilari eragiten zion aspak jotzen
zituenean. Aspa hauek erruedea edo
gurpila bere ardatzarekin mugitzen zuten
eta biraka jarri. Ardatzak, berriz, gaineko
harria jirarazten zuen.
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Itsasok 7 errota izan ditu
1)

Itsasoerrota: Errekaunditik

ura hartu eta Ibaiederra bota
2)

Zumalakarregi Orue:

1

Zozabarro errekan
3) Zabalegi:Zozabarro errekan
4)

Uribar: Argixao ( edo Santa

Luzia) errekan
5) Errazti: Epelde errekan
6)

Egizabalbehekoa: Usabiagatik

behera datorren errekan
7) Alegia: Argixaotik hartu
eta Albitsu errekara bota
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Historia eta
testuingurua.

ITSASOERROTA
(MATXINBENTA)

Azpiegiturak
eta gaur egungo
egoera.

Kanalaren
arrastoa

Gaur gaurkoz jakin duguna da bertako Maritxu Esnaola Goitiaren
(1931n jaioa) amonak (Martina Lasa Mujikak) ezagutu ote zuen
bertako errota martxan, baina ia ziur esan dezakegu XX.mendean
ez zuela aktibitaterik izan.
1856ko Itsasoko eraikinen zerrendan jasotzen da.
Maritxuk dionez 1955ean errepidea zabaltzeko bota zen arte,
ogilabea ezagutu zuen eta gaineko ganbaran saskigileak. Eraikin
txikia omen zen eta haren ordezko txabola bat egin zien
Diputazioak bota ondoren.
Ibaieder errekan zehar ziren errota guztietatik lehenengoa zen
goitik behera goazela. Berez ura Errekaunditik hartzen zuen eta
Ibaiederrera hustu.
Eraikina 1955ean bota zen
Aldaparoa beteta badago ere antzematen da eta harrizko pareta
bikainak bertan diraute
Uragea errepidetik ikus daiteke ura presioan irteteko ur zuloa
paretan
Errotarriak botatzerako kenduta
Gurpila ez
Kanala nabarmen da nondik zetorren eta hainbat harri handi
bertan mantentzen dira
Presa ez da zehatz nabarmentzen non ixten zuten erreka edo non
zegoen berezko putzua bertatik bideratu ahal izateko.

Informazioa
eman dutenak.
Oroitzapenak

Aldaparoa

Errotaren kokagunea, errepidea eraiki
aurretik

Mariak hainbat errota martxan ezagutu ditu Matximenta, Nuarbe
eta Urrestilan barrena (Isuela, Makibar, Errazti, Iata, Igartzola,
Beizama errota, Urrestilla kale ondoan, ....)
Izan ere, euren garia eta artoa ehotzera Isuelara, Errazti eta Iatara
nola astoan eramaten zuten gogoan du. Orain 55 urte arte gari
sailak zeuden inguru guztian eta Ariolako aitona Migel eta Ezkio
aldetik ere jaisten ziren Matximentara garia eta artoa ehotzera.

Ura ateratzen
zen zuloa
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Lortutako dokumentazioa Itsasoko artxibo historikoan

1745 …. a cuenta de su crédito noventa y dos
ducados de vellón contra los inquilinos de la casa de
Ichasoerrota, su molino y pertenecidos en la …..

1758 … que damos en renta y arrendamiento la
casa y casería de Ichasoerrota y sus molinos con
todas sus tierras, heredades, montes y
pertenecidos que son…. a los inquilinos actuales
Estevan de Goitia, Joseph de Odriozola y
Bartholome de Izaguirre...
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1916ko Erregistro Liburuko agiria:
Manuel Bazagoitiak, Itsasoerrotako 4
etxebizitzen eta errotaren jabeak, maizterrei
saltzen dizkie bere ondasunak.
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Historia eta
testuingurua.

ZUMALAKARREGI
ORUEKO ERROTA

Azpiegiturak
eta gaur egungo
egoera.

Kanalaren
arrastoa

Informazioa eman
dutenak.
Oroitzapenak

Ardatzaren
zuloa

Beheko
harrietako bat

Errotaren
azpiko arkua

Errota ondoko zubia
(kaminoaren azpialdea)

- 1615tik artxiboetan azaltzen da Orueko errota
- 1935-36 arte edo martxan
- Juan Mari Gorrochategui Ydiaquez eta honen semea Joxe
Mari Gorrochategui Arcelus izan ziren azken errotariak.
Eraikina Zutik dago. Jatorrizko eraikinari pusketa bat erantsi
zion azken errotaria izandako Joxemari Gorrotxategik
Aldaparoa 2m karratu inguruko zuloa omen zen, sakonera
handikoa gainera. Tapatuta dago orain.
Uragea bi irteerak bertan oraindik
Errotarriak 2 harri finkoak hor daude baina gaineko harriak ez.
Gurpilak mugitzen zituen ardatzaren zuloak garbi ikusten dira.
Gurpila Ez
Kanala Nabarmentzeko moduan lehenengo 50 m inguru
Presa errekan, Kattaindegi parean, putzu lege bat antzematen
da.
Besterik
- Errekak ur asko ekartzen omen zuen, gaur egunean asko
bajatuta dagoela diote.
- Errotaren azpian harlosarekin egindako arkua oso ondo
mantentzen da eta alboan, kaminoaren azpian beste arku bat,
oso antzekoa, egoera onean hau ere.
Informazio emaileak: Juanita, Malen eta Juan Mari
Gorrotxategi Oyarzabal.
Oroitzapenak:
- Juanitak (1931n jaioa) errota martxan ez du ezagutu, baina
irina nola egoten zen bertan bai, kajoi handi bat zegoen eta alde
batean arto irina egoten zen, bestean gariarena.
- Aldaparoa: berri emaileen amari (Joxepa Oyarzabali)
amandreak behin baino gehiagotan esan omen zion “umeren
bat hor sartu behar zaizue”. Behia sartu omen zitzaien behin
bertara (bizirik atera bazuten ere –arbola bati polea erantsita-,
gutxira akabatu omen zen).
- Errotarriak Orueko Inixiok saldu egin zituen Ezkiora (apaingarri
moduan jartzeko). Teilatuan zuloa eginda atera omen zituzten.
Harriak mugitzeko arkua eta pixua ere bazirela aipatzen digute.
- Joxemari aitari entzunda, Igartzola aldetik etortzen omen ziren
errota honetara.
-Errota izateari utzi ondoren, dolarea egon zen bertan.10

Lortutako dokumentazioa
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ZABALEGIKO
ERROTA

Historia eta
testuingurua.

Toponimiak jasotzen du errotaren izana: Presalde,
aldaparogaine, …

Azpiegiturak
eta gaur
egungo
egoera.

Eraikina Egoera onean kanpokoa eta arkupearen goiko
atala bistan, gainerakoa lurrez bete delako. Arkua arbel
harriz eraikia
Aldaparoa bete berria
Uragea paretan nabarmen antzemateko moduan

Kanalaren arrastoa

Informazioa
eman dutenak.
Oroitzapenak
Errota gaineko putzua zen
lekua = aldaparoa

Errotarriak Bat, eraikinaren kanpoaldean
Gurpila Ez
Kanala=aldaparoa (luzea, 200 m inguru)
Presa errekan eta putzu zabalean
Besterik
Kanal osoari deitzen diote aldaparoa
“Errota gaineko potzue”, berriz, ura pilatzeko erabilitako
putzuari, aldaparoari.
Txabolak beste funtzio bat izan du eta harria kanpoan
aterata dago
Informazio emaileak: Martin Etxeberria, Rexu Etxeberria
eta Lurdes Maiz
Oroitzapenak:
- Orutik garia ekarritako garaia ezagutu zuen eta Alegiako
errota ere martxan ezagutu zuen.

Erreka ondoan putzu zabala
zen lekua

Errotarria
Errotaren azpiko arkua

Uragearen aztarnak

Zabalegiko errota 1631-2
Escritura de venta e imposición de censo otorgada por los itsasoarras Bartolome de Adiola y Juan de Oria de Çavaleguia, como
principal deudor y fiador, respectivamente, a favor del rector y beneficiados del templo parroquial de Ychasso, mayordomos de la
cofradía del Corpus, y memoria pía y misas que dejó la viuda itsasoarra Maria de Çumalacarregui Varrena, por valor de un ducado
de réditos anuales, pues para ello les habían prestado veinte ducados. Garantizan el pago del principal y réditos Bartolome con su
caserío de Adiola y con todos sus pertenecidos, y Juan de Oria con su caserío de Çavaleguia y su molino, también en Ychasso. Los
veinte ducados se los había dado a los otorgantes Joan de Goitia de Oria, por orden de lso eclesiásticos itsasoarras. Al principio de
la escritura se señala que los veinte ducados prestados provenían de depósito judicial efectuado el día 4 de abril anterior por la
viuda Maria Joan de Goitia, dueña de Ygarçaval Barrena, y era para redimir un censo que habían fundado los esposos ezkiotarras
Domingo de Ygarçaval de Yuso y Madalena de Beisagasti, en favor del rector, beneficiados de Ychasso y mayordomos de la cofradía
del Corpus, procedentes de la memoria pía fundada por Maria de Çumalacarregui
AHPG-GPAH 1/4029,A:10r-11r
1.2. Título
Escritura de venta y fundación de censo otorgada, de mancomún, por los itsasoarras Esteban de Oria de Eztalagoitia y Joan de Oria
de Çavaleguia, principal deudor y fiador, respectivamente, a favor de los esposos ezkiotarras Joan de Loinaz y Maria Martin de
Aguirre, por valor de dos ducados de réditos anuales, pues para ello les habían prestado cuarenta ducados. Esteban garantiza el
pago del principal y réditos con su casa de Eztalagoitia y sus pertenecidos, y Joan con su casa de Çavaleguia, su molino y sus
pertenecidos, estando ambas situadas en Ychasso. La primera paga de intereses tendrá lugar en el día de la fecha de este
documento en un año. Se imponen condiciones a los bienes garantes
1.3. Fecha(s)
[c] 1632-02-04 .

13

URIBARKO ERROTA eta
ERRAZTIKO ERROTA

Historia eta
testuingurua.

Uribarko errota bezala ezagutzen bazen
ere, Uribarrek eta Erraztik zuten parte
errota honetan, jasotzen den
ezagutzaren arabera, Iberduerok 1964en
zentrala egiteko terrenoa erosi zuenean
biei ordainketa egin zitzaielako.

Azpiegiturak
eta gaur
egungo
egoera.

Eraikina Gure berriemaileek hainbat harri
landu ezagutu zituzten Goia kontratistak bidea
zabaldu eta eraman zituen arte. Urteagako
Joxe Mujikak ere oso ondo gogoratzen zituen
errota honen aztarnak, Iberduerok erosi
ondoren zumak errotik ateratzen ibili baitzen
lur sail honetan.
Aldaparoa gaur egunean dena beteta dago
Uragea desagertua
Errotarriak desagertuak
Gurpilak desagertuak
Kanala beteta baina antzematen da plano
zaharretan
Presa errekan omen zen. Gaur egun
gogoratzen dute non zen presa eta bertako
harri landuak. Gaztetan presatik salto egiten
zuten Iraetarrak, Zumarragatik etortzen ziren
lagun taldeak e,.a
Besterik: inork ez du martxan ezagutu eta
momentuz ez dugu dokumentaziorik topatu
baina aurkitzen dugunean gehituko diogu fitxa
honi.

1945-46ko argazkia

Informazioa
eman
dutenak.
Oroitzapenak

Informazio emaileak:
Joxe Osinalde eta Agustin Albisu
Kaio Iraeta
Joxe Mujika (†)

URIBARKO ERROTA eta ERRAZTIKO ERROTA

Errotei buruzko lan hau egin ondoren,
2020an karobiak lantzen ari ginela,
izan genuen pasadizo baten
erantzuna izan dugu 2021ean.
Bagindoazen Errazti sailetan zehar
hango karobien aztarnak biltzen eta
bertako zelaiaren izenaz galdetuta
ERROTALDE zela erantzun ziguten
erreztiarrek. Sekulako sorpresaz jaso genuen erantzuna. Leku izenek ez
dute gezurrik esaten, baina inoren oroimenean ez dugu Erraztiko
errotaren berririk aurkitu.
Hiru urte beranduago topatu dugu arrastoa artxibo historikoan: ikus
dagoeneko Yrizar familiaren artxiboa on-line kontsultatzeko aukeran.
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Uribar artxiboetan: XVII. mendean
Dokumentu ugari dago eta esteka
honetan kontsulta daitezke:
https://dokuklik.euskadi.eus/badator/search
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Egizabalbeheko errota izandakoaren
arrastoak liñaputzuan?
Erraztitik gora, Epeldeko bidea eskuinera utzi eta ezkerraldetik Egizabal aldera goazela laster ezker aldean bideak
erreka zeharkatzen du hodi handi baten gainetik. Goraxeago, beti ere ezkerretara, leku ikusgarrian putzu handi
batekin egiten da topo, ingurukoek liñaputzua deitua (izen honek adierazten digu lihoa beratzen edukitzeko lekua
izango zela. Lihoa ehunak edo oihalak egiteko erabiltzen zen landarea da).

Baina aurretik agian bazuen beste funtziorik toki honek. Artxibo zaharretan (1623an) agertzen denaren
arabera Egizabalek (behekoak -de Yuso-) bazuen errota eta bere osagai guztiak: presa, kanala… Erraztiko
Agustinek azaldu digu lehenago putzu hau berak askoz handiagoa eta ur askoz gehiagorekin ezagutu zuela,
baina inork ez dauka errota zaharraren arrastorik, ezta Itsasogoeneko Antoniok ere, bera Egizabalen jaioa
izanda. Edonola ere hipotesi hau hemen utz dezakegu leku honetan iruditzen baitzaigu kanalaren arrastoak
ote dauden eta liñaputzua dagoen tokian bertan ez ote zen errota edota aldaparoa…
1.1. Código de referencia
AHPG-GPAH 1/4025,C:66v-67v
1.2. Título
Escritura de venta otorgada por los esposos itsasoarras Pascoal de Eztala y Maria Martinez de Eguiçaval a favor de su
convecino Martin Perez de Sarasola, natural de Ychasso y vecino del lugar de Velmonte, comunidad de Calatayud, por la
que le venden la casería de Eguiçaval de Yuso y sus pertenecidos, incluyendo su molino con presa, calces, etc., y las casas
de Camino y Epelde, con todos los pertenecidos de estas, más el derecho de patronazgo mixto, a una con los demás
vecinos de Ychasso, más todas las preeminencias y honores y la sepultura perteneciente a dicha casería de Eguiçaval de
Yuso en el templo parroquial itsasoarra, por el precio de dos mil ducados. El dinero ya se lo había dado a los vendedores el
rector del templo parroquial de Ychasso, Juan de Goitia de Sarriegui
1.3. Fecha(s)
[c] 1623-05-26 . Ichaso

.
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Historia eta
testuingurua.

ALEGIAKO
MIRANDAKO
ERROTA

Presa eta kanalaren
aztarna gunea

Azpiegiturak
eta gaur
egungo
egoera.

Kanalaren arrastoa

Garrantzitsua da eskrituretan nola dagoen jasota deskripzio osoa.
Azkeneko errotariak Intsausti familiakoak izan ziren. Aitak, Santiago
Intsausti Otegik, CAF fabrikan egiten zuen lan baina emazteak, Azarola
andreak, jarduten zuen errotan. Intxaurrondo etxean bizi zen familia.
1959ko abenduaren 31n zerga industriala ordaintzearen baja aurkeztu
zuen, funtzionamendua eteten zelako. Azken urtetan 3 hilabetez egon
zela martxan jasotzen da dokumentuetan baina inork ez du gogoan
hain berandura arte ibili zenik. 1914ean Salustiano Etxezarreta
Butrokoak kudeatzen zuen eta 1938an Santiago Intxaustik hartu zuen.
Garai berean Joxe Mari Telleria Gurrutxagak ur saltoa erabili zuen argi
indarra egiteko.
Jabetza berriz, 1916an Francisco Aguirrerena zen baina gerora
Teodosio Zabaletarena, Santiago Intsaustiren alabaren senarrarena.
40ko hamarkadan errota utzi eta etxebizitzak egin ziren, solairu batetik
bira pasatuz. Beheko solairuak pareta oso zabala du (80 zm) eta
bigarren solairua jada adreiluzkoa. Horietako batean Oruko Jose
Gorrotxategi eta Jacinta Oreja eta bestean Beltranen familia bizi izan
ziren. Geroztik Gorrotxategitarrek eraikin osoa erosi eta azpiegitura
osoaren jabe dira, kanala barne (“metro y medio más el muro”). Familia
honek ez zuen errota aktibitaterik ezagutu.
Garia eta artoa ehotzen zen bertan.
Eraikina aztarna bakarra, Errota etxeko azpiko pareta. Aurrealdea,
Ormaiztegi aldera begira zuen. Aldaparoa beteta, baratza bihurtuta
Uragerik eta gurpilik ez.
Errotarriak terrazan jarrita (apaingarri), errotaren azpiko harri handia
Kanala presatik hasierako metroak nabarmen diraute. Eta konpuertari
eusten zion burdinezko markoa bertan.
Presa Erdi parean gaur egunean botata dago, arrainen iraupenengatik
legediak desegitea eskatzen baitu. Horregatik presa guztiak bota ziren
(errota martxan dagoen kasuetan salbu)
Besterik Anillak astoak lotzeko paretan zeuden ugari

Presa

Kanalaren konporta
zatia

Aldaparoa izandako
lekua

Informazioa
eman
dutenak.
Oroitzapenak

Informazio emaileak: Jesus Mari Gorrotxategi, Joxe Barrenetxea,
Martin Etxeberria, Esteban Mendia eta Joxe Agustin Barrenetxea.
Oroitzapenak:
Errota bota eta etxebizitza eraikitze lanetan Beitiko Joxe eta Itzeko
Domingo zena (peoi lanetan) eta arotzak Goikotxeko Joxe, Atinzabalgo
Lorentzo eta Iburko Ramon ibili ziren. Zabalegitik Alegira joandako
19
oroitzapenak ditu Zabalegiko Martinek artoa ehotzera.

Arostegiko errota erdia Alegiako plazan 1605 ean eta 1684ean

1.1. Código de referencia
AGG-GAO COUEJ660
1.2. Título
Alegia.
Autos de ejecución de Juan Bautista de Goicoechea contra Juan de Zufiria y Francisco de Aróstegui, sobre el remate de la
renta y maquilla del molino d dicha villa.
1.3. Fecha(s)
[f] 1684

1.1. Código de referencia
AGG-GAO COUEJ660
1.2. Título
Alegia.
Autos de ejecución de Juan Bautista de Goicoechea contra Juan de Zufiria y Francisco de Aróstegui, sobre el remate de la
renta y maquilla del molino d dicha villa.
1.3. Fecha(s)
[f] 1684
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Lortutako dokumentazioaren artean errotaren deskripzioa eskrituretan jasoa:
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Lortutako dokumentazioa XX. mendeko Itsasoko artxiboetan

Salustiano Echezarreta (1914-22), errotaria

Francisco Aguirre (1916),
jabea
22

Errota eta
argindar fabrika
1937

1939

1953
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1959

24

GERRA ONDORENEAN
Gerra garaian, 1937an, Servicio Nacional del Trigo sortu zen Espainian eta honek errotek produkzioa handitzea
eskatzen zuen (zahia kendu gabe…) eta kilo bakoitzeko zenbat entregatu behar zitzaion Gobernuari.
1939an “errazionamendua” ezarri zen, gerra luzeak eragindako elikagaien eskasiari eta ondorioz goseteari aurre
egiteko helburuz eta kartillak 1, 2 eta 3 kategoriatakoak sortu ziren. “Ogi beltza” bezala ezaguna izango zena orduan
jaio zen.
1941eko ekainean berriz era honetako errotak ixteko agindua eman zen eta harriak prezintatzen zituen ekainero
Goardia Zibilak eta irailean prezintoa kendu baimenduak zituzten hilabeteetan lan egin zezaten.
Horrek ekarri zuen errotariak klandestinitatean lan egitea, gauez, ezkutuan, e.a.
Testigantza ugari jaso ditugu estraperlo garaiak ezagutu zituztenengandik: “nola gauez joaten ziren astoarekin
eta errekan utzi lotuta badaezpada, oinez aurrera egin, ea Goardia Zibilik bazen eta bidea libre zela ikusita
astoz aurrera segi…”.
Garai horretan estraperloan jarduteagatik errota asko izan ziren isunak jaso eta itxiarazi zituztenak.
Aguirresorondo historiatzaile zenak lan bikaina egin zuen Gipuzkoako
errotei ezarritako isunei buruz honako dokumentu honetan irakurgai:
Los molinos en el tiempo del estraperlo Antxon Aguirre Sorondo
http://www.euskonews.eus/0156zbk/gaia15603es.html
Egoera honek 1952ko ekainaren 15era arte iraun zuen, orduan
desagertu baitziren “errazionamendu kupoiak”.
Gure gertukoek artirinari esker goseari kasu askotan aurre egin zitzaiola
esan digute (taloak, artazopak…). Gari irinak baino “alimentu” gehiago
ere bazuelakoan daude. Gogoan dute zer nolako talo arinak, puztuta,
eder askoak, egiten zituzten sukaldeko labeetan etxekoandreek.
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INGURUKO ERROTAK
Herriko errotak jada indarrean ez bazebiltzan, garia ezagutu zuten herritarrei galdetu
diegu ea zein errota ezagutu zuten martxan, nora eramaten zituzten gari zakuak irina
egiteko, 60ko hamarkadan garia egiteari utzi zitzaion arte. Honela herritik kanpo
ziharduten beste errota batzuen berri jaso dugu:
•

Beasaingo Igartza. Alegian eta Zozabarron jasotzen zituen ostegunetan zaldi karroan, eta hurrengo astean irin
bihurtuta itzuli (Sarriegibarrenakoek, Egiluzekoek hara jaisten zituzten). Mendeundik Igartzaraino joaten
ziren, Urteaga-Sakonetxera (Itsaso-Arriaran herri bidetik) eta Salbatore igaroz.

•

Ormaiztegiko Iraiegi. Orutik bertatik garia hara bidaltzen zuten. Asteartetan. Mendeundik ere, gerora,
Urteaga-Arane-Mendizabal bidetik jaisten ziren bertara.

•

Iurreko Bikuña (Kamioko Emili ezkondu zen bertara). Lehenbiziko urteetan Alegiko Beheko Tabernara
etortzen zen mando-karroarekin, baina gerora Itsasora ere igotzen omen zen, astean behin (Atingoenekoek,
Urkulegikoek…) kamioiez. Hala ere, gehienek astoz Alegiko tabernara zakuak nola jaisten zituzten gogoan
daukate. Astelehena eta ostegunetan.
Horrez gain, Zozabarron ere jasotzen zituen eta hurrengo astean irin bihurtuta itzuli (Uribar, Errezti, Zabalegi).
Urteagatik astoz bertaraino eramaten zuten garia.

•

Itsasoerrotatik Matximenta eta Nuarbeko Isuela, Errazti eta Iatara astoan eramaten zuten.

•

Tolosako Bentaaundiko errota (azken urteetan Jose M Arratibel, letxeroak, bere kamioarekin gari-zakuak
jasotzen zituen eta beste 3-4 lagunekin zakuak husteko Tolosara eramaten zituen, han irin zuriagoa egiten
zutela eta (Urteagako Fidel Mujika ibiltzen omen zen antolatzen: datak jarri, abisuak pasatu e.a.)

HAINBAT OHARPEN
❖

Zenbateko lakea edo portzentajea geratzen zitzaion errotariari ez dute
gogoan. Aldakorra ere izan zitekeen. Batzuk oso ondo jokatzen zuten
errotariak ere gogoan dituzte (adiskidetasunagatik edo irin gehiago
emanez etxean goserik ez zezaten izan).

❖

Garisoro hobeak omen ziren goiko lurretan (Mendeun, Urteaga…)
beheraxogokoak baino, landarea hainbeste luzatzen ez zenez, ez omen
zen etzaten.

❖

Sega-eskuarez garia ebakitzen hasi aurretik igitai berezia (zerraduna)
erabiltzen zen lan horretarako (batzuk etxe batzutatik beste batzutara
ere joaten ziren laguntzera edo jornalean).

❖

Gogoan dute harria kolpatuz nola jotzen zuten garia, gerora makinak
sartu baziren ere. Hala ere, lehenbiziko gari irina izateagatik, gerora ere,
harriari emanez jotzen omen zuten goizeko garia, ogi gozoa izateko.
Labesua etxe gehienetan martxan zen.

❖

Hala ere, Itsasoko kamino ondoko etxeetan laster ezagutu zuten kaleko
ogia, Ormaiztegiko Celestino Charrondo, “panadero”-aren morroia, ogia
saltzen hasi baitzen. Hala ere, beti ez omen zen dirurik izaten ogi hura
erosteko.
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INFORMAZIOA EMAN DIGUTEN GUZTIAK ESKERTUZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabalegiko Martin Etxeberria, Rexu Etxeberria eta Lurdes Maiz
Orueko Juanita, Malen eta Juan M Gorrotxategi
Uribarko Joxe Osinalde
Erreztiko Agustin Albisu
Alegiako Errotako Jesus M Gorrotxategi
Itsasoerrotako Maritxu Esnaola; Jon Gurrutxaga eta Iñaki Etxezarreta; Maria
Dolores Etxeberria; Frantziska Gurrutxaga eta Mari Karmen Lasa.
Egiluzeko Isaac Aldanondo eta Karmen Otegi
Beitiko Joxe Barrenetxea eta Jenara Toledo
Urteagako Joxe Mujika (†)
Mendeungo Jexus Okariz
Kattaindegiko Martin Telleria
Atingoeneko Esteban eta Kruxita Mendia
Urkulegiko Jose Agustin Barrenetxea
Erreztiko Kaio Iraeta

Artxibo historikoak kontsultatzeko: https://dokuklik.euskadi.eus/
Errota zahar maitea https://youtu.be/xCW9D9U-GdI
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