LEGAZPITIK GUARDIARA

INAZIOTAR BIDEARI MUZIN EGINDA
Aizkorri errai mardul, natorkik oparo,
Zertxobaitek zulaka, barrendikan oro,
Zerbait orren mamia ik dekan ezkero,
Miñaren bultzak nakark surtan bero-bero.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Gurrutxaga
Industriak eta landa eremuak bat egiten duten
herri batean, Legazpin,
jaioa. Mendizaletasunerako grina oso barneratuta duen herrialde
batean originaltasun
urriko zaletasun berak
joa. Gaztetan bakardadean gozatutako paisaien ikusmira poliki-poliki agortu eta norbaitekin
partekatu beharra sortu
zaio. Paisaiaren begieste
kontenplatiborako joera
izanagatik, naturaren
txikikerien maitale.

Legazpiko harana Aizelekutik

Mendizaletasunaren grina irrazionala arrazoibidean jartzeko guraria erakusten dute Martin Ugarte olerkariaren bertsoek, ez baita samur jakiten zerk garamatzan inoiz eman gabeko urratsak ematera. Bidaiarien helburua, ordea, apalagoa da, Legazpitik abiatuta Guardiara iristea, hain
zuzen ere. Inaziotar bidea famatu bilakatu aurretik egindako ibilaldiaren kronika da honako hau. Ondorioz, ez dio hari ezer zor eta ez du hari
itzal egiteko asmorik ere, handiegia baita Loiolako sainduaren indarra itxaropenik gabeko lehian hasteko.

LEHENENGO ETAPA:
LEGAZPI-AGURAIN

bizkarrean harturik, oinez ekin diote euren

tzeko hautua egingo balute ere lortuko lukete

bideari. Aldapan eraikitako zubia zeharkatu

lehenengo etaparen helmuga den Aguraina

Bidaiariek bidaiak eragiten dien urdurita-

eta laster utzi dituzte atzean auzoko etxeak

iristea. Urbiako zelaiek merezi dute Jabondo

sunari aurre egin diote eta Legazpin tranbia

eta elizatxoa, errotara ura garraiatzen duen

eta Kataberako aldapa zakarrak igotzeko ahal-

hartuta Brinkolara abiatu dira. Asmoa, lau

aldaparoa ezkerrean dutela, harik eta bide-

egina, baina Malkorratik Arriolara jaitsi eta

etapatan Guardiara iristea. Brinkolako geltoki

gurutze batera iritsi diren arte. Ezkerretik

Gordoatik aurrera lautadako eguzkipean be-

zarpaildua alde batera utzita, motxila astunak

jarraituko dute bidaiariek; eskuinetik jarrai-

deratzi kilometro egitea gehiegitxo ote den...
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Gipuzkoan Kantauri isurialdeko ibaien noranzkoa hegotik iparrera izanik, bidaiariak
hegoalderantz doaz Urolaren iturburuetara
daramatzan bidean. Altzola eta Barrendiolako
errekek bat eginda, Legazpiko haran luze eta
estua korritzen dute Aizkorriko urek barruti
zabalago diren baina altueran azpitik dauden Oria eta Deba arroen tartetik. Geologoek
ez diote etorkizun oparoa antzematen Urola
ibaiaren goi-ibilguari, handiak txikia beti menderatzen baitu, eta milioika urte andana igaro
ondoren arro nagusiek urak eta arro bera bahitu eta amaituko omen da Urolaren historia

San Adrian eta argindar linea

geologikoa. Inoizko etorkizunean urruneko
iragana izango dira eta bidaiariek, ondorioz,

atzean utzita ez dago puska batean inolako

asmoa bestelakoa da eta bidea bidezidor bi-

ez kezkatzea erabaki dute.

etxeren aztarnarik ardi-txabolaren bat ez

hurtuta, azken aldapa pikoa igota, Aizkorpeko

Legazpiko lurren garaierak badu bere aban-

bada. Udan ohikoa ez den euri sarriak lokaz-

hegaletik Sancti Espiritura doan bide patxa-

taila, alboko bailaretan lainoa jaun eta jabe

tu egin du bidea, baina badira autoa harturik

datsuari heldu diote: 7 km inguruko martxa,

den bitartean bertan eguzkia delako nagusi.

aurre hartzen ausartu diren ustezko mendi-

motxila astunek ezinbestean gogortzen du-

Oazurtzako gaina harrapatzeko ahaleginean,

zaleak, Oazurtzatik barrena Andraitz azpiko

tena. Basoak ez du ezker aldean behar duen

ordea, ez dago eguzkitan erretzeko beldurrik,

Igoatetik Urbiako zelaietara hurbilduko dire-

Zegamako herria ikusten uzten, eta inoiz tre-

paraje laiotzak baitira hauek, arboladia itxia

nak. Aspaldiko kontua da Zegamako gerale-

naren ziztu-hotsa entzuten da azpiko trenbi-

eta landaretza ugaria, errekaren ondotik po-

ku bakartian tranbiak geratu eta giza-saldoa

de bihurriaren tuneletako sartu-irtenean.

liki-poliki gora. Gibola eta Brinkolazar etxeak

mendirantz abiatzen zenekoa. Bidaiarien

Aizkorriko mendikatea saihesteko bidaiariek
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hautaturiko bidearen pareko estrategia era-

eta Frantzia lotzen zituen errege-bidearen az-

gadia, beherago Mikelete-etxe izandakoa,

bilita eraikitakoa, ingeniariak batzuk eta man-

tarnak zapalduz. Aizkorriko tontor harritsuak

lehenagoko San Adriango etxe zaharragoa

dazainak besteak, baina argiak, denak ere.

ikusgai, ikuspegi zabalagoan, berandu baino

ordezkatu zuena. Sandrati mitikora iristeko

Mandazainak ezkutatu ziren aspaldi, lekukoak

lehen iritsi dira tenplarioek eraikitakoa omen

kilometro eskaseko distantzia. Bere ederta-

ezberdinak dira orain eta bidaiariak ere ez

den Sancti Spiritu ermitatxo apalera: sarre-

suna bi goi-tentsio lerroen dorreek zapuzten

dira lehengoak. Santiagora erromes Gipuzkoa

rako harrian tenplarioen gurutzea zizelkatua,

dute. Norena ote halako tokian linea hauek

barrenetik San Adriango kobazuloan barre-

barruan jainko hilaren irudia, txanponen bat

eraiki izanaren erantzukizuna? Inork har-

na Arabako lautadara iristen ziren antzinako

edo beste, esaldi bat, kandelak…

tuko al du hauek kentzeko erabakia? Koba-

bidaiarien bidearekin bat egin dute egungo

Ganaduaren irispidea galarazten duen

ren sarrerako harkaitzean kabiak dituzten

bidaiariek, Donejakue bidea ez ezik Gaztela

hesia gaindituta, aurrez aurre, Aratzeko pa-

enaren pirpirek bidaiariei ongietorria eman

Behiak Loizarren

diete. Azken sigi-sagak antzinako etxearen
arkupetik pasarazi eta freskura ilunean murgiltzen ditu bidaiariak. Udako freskura eta
neguko hotza. Hotza eta tristura, mikeletearen emaztearen oihartzuna, erditu berritan
gizonarengana kobazulora joan, gaixotu eta
kobaren bakardadean hamabost egunetan hil
zena. Etxearen oroiak, aztarna arkeologikoak
aztertzen ari direnen hondeatze-lanak, elizatxoa eta berotik ihesi koba abaro-leku hartu
duten behiak. Simaur usainak ez du lekuaren
xarma areagotzen. Zaldunak makurrarazten
zituen kobaren hegoaldeko sarrerak ilunetik
argira abiarazi ditu bidaiariak.
Sendo dirauten galtzada zaharraren harritzarrak zapalduz, beren adarrek lurra ukitzen
duten pagoen artetik, Arabako lautadaren
sarbide den Portugain ez da urrun. Zalduondoraino 7 kilometro. Bideak, jira-biran, hainbat
leize ditu bazterrean. Gaizki zaindutako errepide zulatuak ez du kotxeen emana oztopatzen. Halako batean, aspertu antzean, joan eta
joan, Zalduondoko eliza ikusi dute bidaiariek.
Kantinplorako ura edanda egarriak daude.
Herrian iturri onak dira, baita taberna ere. Indarrak berreskuratu eta Erdoñanatik pasatu
ondoren, azkenik, Agurain.
Ederra da Erdi Aroko egitura duen Agurain, harri zuriduna, eliza bat iparraldean eta
bestea hegoaldean: bere euskalduntasuna
berreskuratzen ari den Lautadako hiriburua.

BIGARREN ETAPA:
AGURAIN-MAEZTU
Bezperako etaparen nekeari aurre egiteko
gehiegi jan eta edanaren ordaina latz suertatu zaie bidaiariei. Kosta egiten da Aguraingo errepide-sarea gainditzea eta Dulantzira
doan bide zaharretik maldan gora Egileor
aldera jo dute, Iturrietako mendilerroa atzean uzteko bertan hartzen baita San Juango
portura ailegatzen den bidezidorra. Pago
artean sigi-sagan birritan pasatu da bidaiarien larritasunak errukitu duen korrikalaria.
Goialdea harrapaturik belar motzeko larreak
eta gurutzearen sinboloa duen harrizko estela erraldoia. Harago San Juango ermita zen
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San Adriango galtzada
hartan haren oroimenez ipini duten burdi-

Musitura, mendian galduta dagoen herrixka-

segidan, Maeztu, bigarren etaparen amaiera,

nazko gurutzea. Iparraldean lautada eta Ai-

ra. Herri-sarreran Ibiltaria izeneko gizaseme

non XIX. mendeko zortzi txorrotako iturrian

zkorri-Aratz; hegoaldean Arabako mendiak.

nekatu baten burdinazko irudia, bidaiarien

bidaiariek euren egarria aseko duten.

Bidaiariek oinetan min, eta Maezturainoko

ispilu. Ur freskatu ona iturrian hartu eta ospa.

bidean hauek goxatuko diren itxaropenik ez.

Bidezidorra itxita dagoenez gero, errepidetik

Bertatik-bertara Erroeta; Arabako herririk ga-

joan beharra dago. Urruti gabe Laminoriako

raienean ezer gutxi, txakurren zaunka-hotsa

harrobi erraldoia, Arabako mendietako zauri

besterik ez. Erroitegira errepidetik oinez aza-

horia. Harea garraiatuz etengabeko joan-eto-

Araba gehiena bezalatsu, Maeztu Gasteizen

la ez erretzeko nahitaezko krema. Eskuineta-

rrian dabiltzan kamioiek isiltasuna lapurtzen

itzalean dagoen herria da. Mendialdeko han-

ra marka horiak eta zuriak: Igoroingo arroila

dute. Bidaiariek Santo Toribioren elizatxoaren

diena ez, ohorea Kanpezuri baitagokio, baina

aldera abiatu dira bidaiariak.

ondora iritsi eta bertatik-bertara Vasco-Nava-

hiriburutik gertuago egonik aise iristen da ber-

Arroilan egutera aldetik goiti-behera

rro-a hartu dute, Gasteiz eta Lizarra batzen

tara. Jatetxe pare bat, lo-lekuak… mendi-buel-

azkarrean erkametzak eta arteak nagusi di-

zituen trenbide izandakoa, egun txirrindula-

tak egiteko aukera onak eskaintzen ditu.

ren bitartean, laiotz aldetik pagoak gailentzen

rien gozagarri. Objektuek eta lekuek bigarren

Bapo gosalduta abiatu dira bidaiariak. Izki-

dira. Lekua urtsua izango da euriteetan, udan

aukera bat izan dezaketenaren erakusgarri da,

ko basoa alderik-alde gurutzatuko dute Ber-

lehor diren ur-jauziek beherago bulartzen

baina, betiere, dekadentea den bigarren izate

nedora iristeko. Ibilaldiaren zailtasunak baino

den erreka elikatzen baitute. Kosta egiten da

bat, iraganean izandako distiraren simulakroa

gehiago beldurtzen dituzte behiek eta euliek,

bidexkaren ertzak jan beharrean ari diren sas-

baino ez dena.. Beste bidaiari batzuk izango

ordena honetan, edo agian alderantziz.

traka eta belar luzeen artean urratsak ematea.

ziren trenaren leihoetatik paisaia eder hau

Lehenik eta behin, Apiñaniz dute helburu,

Igoroingo errotaren aztarnak ikusgai: horma

ikusiz gozatu zirenak. Bidaiari berriok Maeztu-

gaztainadi handi baten magalean kokaturiko

zaharrak, leiho eta arku huts bat, tximeleta

ra iristeko irrikatan daude eta gaur egun uda-

herria, inguruko herrietakoak baino etxe do-

saldoak hegan… laster ekingo diote bidaiariek

letxe bihurturiko udaletxe zaharrera ailegatu

toreagoak dituena. Auskalo zergatik ote den;

arroilatik irtetzeko aldapari. Ahalegin handirik

aurretik Zikujanoko geltokia eta tunela, bero

kanpoan katurik ez dabil, eta alperrik izango

egin beharrik ez badago ere, kostata iritsi dira

zakarraren arnastoki, igaro dituzte. Aletxa eta,

da mesﬁdati begiratzen duten hauei galdetzea.

HIRUGARREN ETAPA:
MAEZTU-BERNEDO
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Bidaiarien azken etapa. La Sarreako arkupetik irten eta ur-tragoxka hartu dute ur
hotzeko iturri emaritsutik; askorik ez, ordea,
tripak nahasirik baitituzte. Guardiara iristeko
bide errazena aukeratu dute: Okongo eliza
ondotik hartu balute pagadian gora eta behera ibili beharko zuketen, bertakoek ehiztarien

bidea deitzen duten horretan, udazkenean
ugari baitira basurdeak mendiaren alderdi
honetan. Trafiko handirik gabeko errepidetik,
aldiz, lau-lau, Villafría eta Villaverdetik igaroz
aise joango dira. Ureztatzen ari diren patata-sailetako erregadioek busti egiten dute.
Urizaharrerako bidean Lagran, “Arrainaren

Bernedo
Elispara eta Goikara auzoak atzean utzita

errepidea hartu eta asfaltoa zapalduz aldapa

Izkiko basoan barneratu dira bidaiariak. Behiak

gogorrari ekin diote. Iritsi dira Urturira, golf-ze-

non ote dabiltza? Pistak behera egin duenean

laiak berpiztu duen herrira. Eliza ondoko ta-

ezkerrera egin dute bidaiariek, Kintanarantz:

bernan bazkaldu eta arratsean, presarik gabe,

zortzi-bederatzi kilometro baso itxian, hariz-

gari-soroen arteko pagadia zeharkatu ondoren,

ti polit batean gora eta, batik bat, behera. Leku

Bernedora abiatuko dira. Trebiñoko konderria-

bakartiak dira hauek eta inoiz ere halakoak izan-

ri ia itsatsita aspertu samar dagoen Urturiren

go ziren euren mandoak hartuta Errioxatik kos-

berezko baretasuna elizako kanpai-hotsek eta

taldera garraioan zebiltzan mandazainentzat:

tabernan berriketa alaian ari diren herritar

La senda de los arrieros izena du bidezidorrak.

bakanen algarek apurtzen dute.

Hainbat dira basoa iparretik hegora eta ekial-

Gari-soroen mugan, erreka bihurri baten

detik mendebalera gurutzatzen duten bideak:

ezkoa topatu duen pagadian sartu dira bidaia-

Apiñaniztik Kintana eta Urturira; Arluzeatik

riak. Oso nekatuta daude eta Bernedora iris-

Birgarara; Markinezetik Korresera; Antoñana-

teko gogoz. Soroetan traktoreak eta uzta-ma-

tik Durrumara. La selva de Izki deitzen omen

kinak lanean. Goranzko malda leunean hilerri

zuten, eta oihan orotan bezala, euli txiki saldo

goibelaren ondotik pasa eta, Kantabria-men-

eramangaitzak zigortzen ditu ibiltari sufrituak.

dilerroari itsatsia, hortxe dago Bernedo.

Sudur, aho, belarri eta begietan sartzen zaizkie
buztanaren faltan eskuak hara eta hona astinduz herioan dauden bidaiariei. Tankera txatxu
honetan egin beharko dituzte harik eta baso-

LAUGARREN ETAPA:
BERNEDO-GUARDIA

tik irten bitarte dauden kilometro bukaezinak.

Udalekuetako umeak aterpe hartuta dauden

Oihanetan piztiak ere badira, Afrika, Asia eta

eskola zaharren ondoan ostatu hartu dute bi-

Ameriketan behinik behin; Izkin halakorik ez da,

daiariek. Ondo hezitako umeak dirudite, izan

baina basa-behiak ugari, eta bidaiariak ez dira

ere, ez dute oztoporik jartzen zaindarien esana

ﬁdatzen. Aurrez-aurre bakarren batekin tupust

betetzeko; oporrek mirariak egiten dituzte.

eginez gero, zer gerta liteke? Nork emango luke
amore bide-zidorrean baztertuz? Adardunak?

Nafarroako muga zaharraren zaindari, gaztelu birrinduaren oinetan Bernedo Arabako

Basotik irtenda, Las Rozaseko iztingaren in-

Errioxaren atarian dago. Inguruko herri ge-

guruan, Urturira iristeko bi aukera dituzte bi-

hienen antzera indarra eta kemena galduxeak

daiariek, baina basoan berriro murgildu partez

ditu. Ondo hidratatu, afari-pasada egin, min-

Kintana ondoko Mandazainen benta ondotik

dutako gorputz-atalak igurtzi eta lotara.
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eta ardoaren ibilbidea”-n txertaturiko herria,

roko portura iritsi dira. El Castilloko guru-

Kalimotxoa eztarri lehorraren antidoto

aspaldi ikazkintza lanbide nagusi zuena. Bis-

tzera daraman bide-zidorra albora utzi, belar

dute bidaiariek; Guardiaren oinean dagoen

ta apartak mendizerra miresteko.

luzea duen zelaigunea zeharkatu eta goitik

jatetxean bazkaldu dute azalean hauts me-

Ibilaldiaren azkeneko aldapa! Hiru kilome-

behera abiatu dira. Guardiara ematen duen

tatua eta gorputzean izerdi-usaina darama-

tro mendian gora, basoari itsatsita dagoen

alderdian haitzek amiltzeko zorian dirudite,

ten arren. Errukarri begitandu zaizkie zer-

behelaino bustian murgilduz, hostoetatik

baina bideak harritzarrak saihestu egiten

bitzariei. Are gehiago, bidaiari gazteenaren

tantaka jausten zaien urak freskatu baino

ditu. Lagran aldeko lainoak aienatu egin dira

ahalegina saritu eta dobleko errazioa eman

gehiago hoztu egiten ditu bidaiariak. Haue-

Errioxako eguzkipean. Paisaia erabat alda-

diote; ziur aski guraso izango dira eta, ho-

tan gazteenak, behin betiko iristeko larri,

tu da: pagoen partez arteek eta, beherago,

nelakoetan ohi denez, euren seme-alabekin

aurrea hartu du, gaina lehenago harrapatu

gari-soro bakanek mahastien itsasoari leku

akordatuko ziren.

eta gainerakoak baino indartsuago dagoela

egin diote. Zazpi kilometro amaigabe daude

Guardiako ardo ospetsuaren dastatzeak

erakutsi gogoz. Joan dadila! Pentsatu dute

El Torotik Guardiara: upeltegiak, oraindik ere

ez ezik, lau egunotako martxaren lixeriketak

zaharrenek. Banaka-banaka, mendi-lepoa

berde dirauten mahats-lukuak, La Hoyako

ere astia hartzea eskatzen du. Honetan di-

gainditzen duten txirrindularien gisa, El To-

metal-aroko herrixkaren aztarnak…

hardute bidaiari nekatuek.

Guardiako mahastiak
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