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Euskal Herria ezagutuz

ZUIA (ARABA)

Urtegia eraiki aurretik zer zegoen Uribarri-Ganboan? Zelakoak ziren duela 800 urte Zuiako
Kuadrillako jauregi eta gazteluak? Eskualdeko historiara bisita gidatuen bidez hurreratzeko

aukera dago Zuiako Kuadrillan. Zazpi ibilbide, zazpiak historia eta kondairaz beteak. 

Harriak hitz egiten 
hasiko balira moduan...

| AMAIA UGALDE BEGOÑA |

GORBEIA MENDIAREN bi aldeetan
badago non ibili eta zer ikusi. Ipa-
rraldean, Bizkaiko Arratia eta Ner-
bioi inguruetan, eta hegoaldean,
Arabako Zuiako Kuadrillan, hamai-
ka bisita gidatu prestatu dituzte,
inguruko txokoak bisitatzerakoan
euren gaineko historia apur bat
gehiago ezagutzeko. Zuiako Kua-
drillan geratuko gara gaurkoan.
Urteko edozein garaitan egin dai-
tezke bisitak, eta aukera benetan
zabala da.

Herri bat bisitatzerakoan, edo
zergatik ez, gure herrian bertan,
badaude hainbat txoko berezi, leku
horien historia imajinarazten digu-
tenak. Uribarri-Ganboako urtegia
horietako bat da. Ur hori guztia
hara eroan aurretik, zelakoak izan-
go ziren bertako parajeak? 1960ko
hamarkadan eraiki zuten urtegia,
eta udalerriko herri batzuk, base-
rriak eta lur-eremu handiak ur
azpian gelditu ziren. Eraikuntza
horren historia kontatzen dute
Zuiako bisitaldi gidatuetako batean.
Langara-Ganboa herrira ere joaten
dira bisitan, eta urtegia sortu aurre-
tik herria eta ingurua zelakoak ziren
azaltzen dute. 

Beste bisita bat gaztelu eta dorre-
txeetako historian oinarrituta dago.
Gopegi herrian hasten da, Goiko-
leako dorre-jauregian, eta Manurga

eta Letona herriak ere bisitatzen
ditu. Zutunik dauden jauregiak,
desagertutako hainbat dorretxeren
kondairak... Duela 800 urte baino
gehiago bertan bizitakoa irudikatze-
ko moduko ibilaldia da. Nafarroako
Erresuma defendatzen zuen Zaite-
giko gazteluraino paseoa eginez
amaitzen da bisita. 

Ahoz ahoko kondaira eta fabula
ugari kontatzen dira bisita gidatue-
tan. Izan ere, badago mitologia
ardatz duen txango bat: Murgian,
herriko kale eta txokoetan barrena,

inguru horiek betidanik izan dituz-
ten elezaharrak kontatzen dituzte.

Herriguneetan barrena
Legution eta Ibarran ere bisitaldi
gidatuak egin daitezke. Modu ede-
rra iraganera jauzi egiteko. Legutio-
ko herrigunea, esaterako, ia guztiz
hondatu zuten 36ko Gerran, baina
oraindik zutik daude herriko antzi-
nako harresiaren zati batzuk. Eraiki
zituztenetik hona gertatutako hain-
bat historia izango ditu entzungai
hara hurreratzen denak.

Artaldetxoa Aramaion.
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Legutiotik Aramaioko Ibarrara
joango gara. Kondairaz betetako
hirigunea da Ibarra. Diotenez, ingu-
ruko mendi eta basoen edertasuna
ikusita, Alfontso XIII.a Espainiako
erregeak “arabar Suitza” deitu zion
Aramaiori. Udalaitz eta Anboto
mendien hegoaldean, Anbotoko
Mari edo Barajuengo Jauna prota-
gonista dituen kondaira ugaritan
murgildu gaitezke, eta ondoren ber-
tako gaztandegi batera egingo dugu
ibilaldia, artzainen bizimodua eta
ohiturak ezagutzeko.

Oroko santutegia eta beste 
hainbat altxor
Zuiako leku ezagunenetako bat
Oroko santutegia da. Haitz baten
gainean eraikitakoa, Erdi Arotik bizi
izan da jendea han. Zuiako harana-
ren ikuspegi zabala eskaintzen du

guneak, eta bisita gidatu baten abia-
puntua ere bada: santutegiaren non-
dik norakoak ezagutu eta gero, Erdi
Aroko eliza erromaniko ederra duen
Beluntza herrira bajatuko gara, eta
handik Goiurira eta bertako ur-jau-
zia ikustera joango gara. Goiuri
herria amildegi baten ertzean dago
ia, eta alboan dauka ehun metroko
ur-jauzia, sasoi honetako euriarekin
emari bizia edukitzen duena. Goiuri
bisitatu eta gero, garagardoa artisau
erara zelan egiten duten ikusteko
aukera egoten da bisitaldi honetan,
Baias garagardotegian.

Antzinako ofizioak
Zuiako basoetako erreken indarra
hainbat ofiziotarako aprobetxatu
izan da, eta horiek ezagutzeko auke-
ra ematen du bisita batek. Sarrian
aukera dago errota zahar bat lanean

ikusteko. Karobi zahar bat
ere ikusten da, eta Zuian
urte askoko tradizioa dau-
kan erlezaintzari buruzko
azalpenekin amaitzen da
bisita, Murgiako Eztiaren
Museoan. 

Murgia, Legutio, Ibarra...
herrigune handiagoez gain
herri txiki askok osotzen
dute Zuiako kuadrilla.
Ibilbide gidatu batek, ber-
barako, Zigoitiara eta ber-
tako Erdi Aroko elizetara
garamatza. XII. eta XIII.
mendeetan bizigune txi-
kiek parrokia-tenpluak
eraikitzeko adina aberasta-
sun lortu zuten, eta horren
lekuko, Zigoitian ikus dai-
tezkeenak.

Gorbeialde osoan 
Gorbeiaren beste aldean ere hain-
bat bisita antolatu dituzte, esan
bezala (informazio zabala aurkituko
duzu www.gorbeiaeuskadi.com
webgunean). Lau dira guztira: Arra-
tia bailarako Arteaga, Areatza eta
Zeanuri ezagutzeko aukera dago,
baita Otxandio inguruak ere.
Gutxienez lau laguneko taldea eska-
tzen dute, eta bi eta bost euro artean
ordaindu behar da; pre-
zio merkea, historia
pasatzen ikusi duten
harriak hizketan entzu-
teko. n

B i s i t a t u
I h e s i . c o m ,
a i s i a l d i r a k o
webgune parte-
hartzailea.

Goiuriko ur-jauzi ikusgarria.

Z
U

IA
K

O
K

U
A

D
R

IL
LA

K
U

T
Z

IA


