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Ihesi

Euskal Herria ezagutuz: 

Auritz (Nafarroa)

I t z i a r  M a d i n a

Argazkiak: Josu Santesteban

“JAUNA JAIKI BEDI, gidaria zain
dauka beherean”. 

Haize eztiak alegeraturiko udako
goiz tirrintean, gaueko ihintzean
zuritu mihise artean, gizon bat, ezin
etzauntzatik jalgiz. Kasko urdina
azaltzen hasten zaio, eguzkiak
urreztu bular eta beso azkarrak.
Neptunoren koroa irauliak matele-

zur sendoa estaltzen dio. Dio mar-
marrika, ilea harrotuz:

“Fuckin’ red wine!”. 
“Iepa Ernesto! Bahator, ala zer

demonio?!”.
Demonioa, deabrua, gorriak,

adardun akerrak, Madrilgo setioa,
bonba hotsak, Weirmarch eta Ger-
nika, Ebro, Almeria, Mola, zirimo-

laka dabiltza Illinoiseko erreporte-
roaren buruan. Eta makia, eta Irati-
ko oihana. Preseski, hara doa,
arrantzatzera. Aurten ere, San Fer-
min gogorrak egin zaizkio.  

“God!”. Ohetik altxatzea lortu
du. Iruñean utzi duen Perla hotele-
ko sotiltasuna ez zaio dolutzen.
Badaki gidaria, sukaldaria eta man-

Pirinio lerro katearen iraganbide, Ibañeta zaindari, Auritz eta bere lautada asko ikusiak
daude. Erromatarren, arabiarren, frankoen eta armada gehiagoren burrunbek dardararazi
zituzten, sutan utzi, birrindu. Baigorriarrek behin baino gehiagotan erasotu. Auriztarrak
baigorriarrei mendekatzen zitzaizkiela. Orain, bazterrak baretu direla dirudi. Erromesak

izaten dira mendi zeharkatzale, edo mendizaleak ala gero eta artzain bakarragoak. 

Karrika bat Konpostelarantz

Auritzeko karrika nagusia, nola Konpostelako hamaika erromesen pasabidea, hala ostalaritza negozioaren haztegia. Ezkerrean
ageri den Txiki Polit ostatuan egin omen zuen lo Karlos VII.ak, Espainiako errege izan nahi baina tronua erdietsi ez zuenak. 
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doa aiduru dituela, Auritzeko osta-
tuko atearen aitzinean, mando
kakoletan kanpatzeko materiala,
egun batzuetarako hazkurriak eta
arno zahagia doazela. Eskailerak
jautsi, bezperan jo zuen piano iluna
ferekatu, sukaldean etxekanderea
agurtu eta kabalaren kaka meta bil-
tzen ari den palaren karrankarekin
bat, “Buenos días!” ozena botatzen
die nafar menditarrei. Behiala Kali-
forniako izan ziren Zapataren
edota Flores Magonen karabana
matxinoan joatekoa dela pentsatu-
ko du idazleak. Espainiako gerla
galduak eta errepresio zikoitzak
baina, ametsa zapuzten dizkiote.
Diktadura urrina darion Auritzeko
karrikari monturaren kaka freskoa-
ren usaina gehitzen zaio. Gizon-
emazte gaizki armatuez oroitzen
da, Nafarroakoak ez ziren beste
mendi malkar haietako kobazulora-
ko sarreran.  

“Let’s go, guys!”. Xapela zabala
bermatzen du eta alkandorako
sakelatik petaka ateratzen. “Hoy,
mucho calor, amigo!”, dio ezpainak
ukaraiaz idortuz. Auritzeko ezkilak
zortziak jotzen ditu, doi-doi. Itza-
lez itzal, Urrobi ibaian gora bi
auriztar gizonek Ernest Heming-
way laguntzen dute barneko suga-

rra eztitu ohi dion Iratiko bere
arrantza-egonaldira. 

Auritzeko “hiri ona”, Orreagako
santutegiaren auzoa
Urrobi ibaiaren inguruko bailara
ordokian gozokiro dago Auritz,
Iparrean  mendi gorez harresitua:
Ortzanzurrieta (1.570 m), Mendi-

motz (1.499 m) eta Astobizkar
(1.506 m), besteak beste. Hama-
bost kilometro koadroko lautada
hori Erroko Konderrikoa izan zen
XI. eta XII. mendeetan. Hori dela
eta, XI. mendeko Nota Emilianense
San Millango Kodizea oinarri har-
turik, Jimeno Juriok erakutsi zuen
Roncesvalles euskarazko “Erro
zabal” toponimiatik zetorkeela.
Hedadura honetan leku izen zeha-
tzagoak izanik eta, Ibañetako gai-

nari Auritz deitu izan ere zaio.
Finean, mendi gailurra, santutegia
nola herria ere elkarloturik daude
historiako ger taerak eta auzo
harremanak tarteko. Egiari zor,
Auritz “zenbait mendez” Orreaga-
ren aitzinekoa izan zen, historiala-
rien erranetan. Abadetxea egon-
kortu zen arau, Auritz “burgo”
bilakatuz joan zen, hau da, herri
gotortua. Baina “burgoak” herri
baten beste batekiko menpekota-
suna adierazi nahi duenez, askotan
nahasi izan dira Auritz eta Orrea-
ga, honek lehenaren gainean era-
baki eskubidea zuela pentsatzera
utziz. 

Nolakoa zen beraz, Auritz? XII.
mendean, Sancho Sanchez Erroko
Kondeak Aveyron (Okzitania)
eskualdeko Conques-ko monaste-
rioari opari egin zion. Baina Nafa-
rroa eta Aragoiko Erregea Alfonso
Borrokalaria Clunyko ordenaren
kontrakoa izanik, urte gutxi iraun
zuen jabegoak. Hortaz, Auritz Zan-
gozako merindadeko bailia bihurtu
zen eta Nafarroako “hiri ona”.
Hainbesteraino non Gorteetan
ordezkatua izan baitzen. Eta Foru
legeei jarraikiz, San Nikolas bere
elizan batzar irekia egiten zen alka-
tea, juratuak, eta unibertsitateko

Burguete ostatua, Ernest Hemingwayren hainbat egonaldi eta piano-saioren lekuko izandakoa.

Orreagatik Konpostelara
abiatzen den beilari

kopuru izugarri bezain
etengabeak ekarri ditu

Auritzera bidean
famatuak diren ostatuen

eskaintzak
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ordezkari guztiek parte hartzen
zutela. 

Orreagako auzoarekiko harrema-
nak 1219tik harat jasota daude ofi-
zialki, orduan Auritz hasi baitzen
monasterioak eskatu zerga ordain-
tzen. 1546an Auritzeko bikario izen-
datzeak gatazka sortu zuen bi
herrien artean. Orreagako abadeek
Orozeko Martin izendatu zuten,
Auritzekoek arbuiatua. Meza aitzin
eta apezez jantzita zegoela, hiru
auriztar gogorki jazarri zitzaizkion
eta meza kantatzea eragotzi. Kon-
tseiluak hiru hilabeteko desterrura
zigortu zituen. Eta Orreagak bika-
rioa izendatzeko bere gaitasuna
mantendu zuen mendeetan zehar,
1893ra arte. Gaur Auritz herri-udale-
txea da, Erroko bailetik kanpokoa. 

Ura herri erdian
Noizbait, karrika bakarrekoa izanen
zen Auritz, dudarik gabe. Herria
antolaturik dago Iparretik hegora
zabalera osoan zeharkatzen duen
kale nagusiaren inguruan. Hau luzea
da, gainbehera eztiarekikoa. Espaloi
hertsiak ditu, xuxurlariak ordea.
Karrikaren bi aldeetan alabaina,
mendiko turrusta isurtzen baita
zementuzko ubidean, iragan dor-
pearen oroitarri. Ezbeharrek nola,
hala gerlek herriko etxeak behin
baino gehiagotan kiskali baitzituz-
ten. Auritzen zoritxarrari aurre
hartu nahi izatea eta suari exorzi-
sioa egitea da ura eskura ukaitea.
Auritzera ibiltari doanak berezita-
sun gozoa aurkituko du. Martxoko
elurrondoko egunaz badoa gainera,

haur arduratsuak begimenduko ditu
helduen gisan burdinazko palaz elur
metak arroileratzen, urak eta eguz-
kiaren printzeek gesal ditzatela. 

Auritzeko karrika “erromesen
galtzada” deitu zen XVIII. mendea-
ren bukaera arte. Ez da gutxiagora-
ko ezen XV. mendeko kronika
batek zioen bezala, Auritzeko biz-
tanleak “beilariek herritik pasa-
tzean” uzten zituztenez baliatzen
baitziren. Konpostelako bidearen
erromesaldiaren oldarra 600 urte
lehenago abiaturik zegoen, Done
Jakue Apostoluaren hilobia atze-
man zutelarik 813. urtean. Orreaga-
koaren ondoan eta honek kudeatu-
rik, Auritzek ere bere ospitalea
zeukan, elemosinarium izenekoa,
1794ra arte iraunen zuela. 

Denborak aldatu badira ere,
Konpostelakoa ekonomia susper-
tzen jakin izan duen bidea dela ez
daiteke uka. Orreagatik Konposte-
lara abiatzen diren beilarien kopu-
rua izugarri bezain etengabea da
gaur, uda zein negu. Horrek Auri-
tzera ekarri ditu Konpostelako
bidean famatuak diren ostatuen
eskaintzak. Eguneko menu ala pla-
terak eta lo egiteko hotelak ala gan-
barak etxeetan, gosariarekin ala
beste, hautua dago hainbat hizkun-
tzatan, gainera. Errotulazioa ere
maskorra ezagunaren inguruan egi-

“Ai eta mila aldiz ai!” tristetzen
zen Fermin Irigarai Larreko (1869-
1949) sortzez auriztarra, idazle,
mediku eta Nafarroako Ospitale-
ko Zuzendari izana. Gerla urte,
gezur urte liburuan euskararen
egoera tamalgarriaz ari zen hone-
la. 36ko Gerraren garaian idatzi
zuen, ezkutuan. 

Larreko
Auritz inguruan, mendiko izen
batzuek paganismo arrastoa
darakutsate: Basajaunberro,
Sorginaritzaga eta beste.
1525ean Balanza inkisidoreak
bost herritar auziperatu zituen
eta San Nikolas elizan haien San
Benitoak luzaz zintzi l ik egon
ziren. 

Sorginen auziak

Pilotaren omenez herrian jarritako oroitarria.
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ten da, nagusiki. Hala ere geroak
baizik ez daki, krisia ezagutzen
duen XXI. mendeko herrialde gara-
tuetako ekonomian Konpostelara-
ko beilak zer garrantzi izanen ote
duen. Eta ikusgai ere dago biharko
Auritzek Konpostelako bidearekiko
zer harreman izanen duen. Momen-
tuz, Auritzen ikus ere daitezke
Hemingwayren urratsetan dabiltzan
kuriosoak, japoniarrak omen direla-
rik ikusgarrienak. Diote –ala herri-
ko elezaharra ote da?– ideia baka-
rreko izaten direla: idazle
amerikarrak jotzen zuen pianoaren
ondoan potreta hartzea.

Auritzeko etorbide nagusitik
baztertu eta, “Erro zabal” bataiatu
zuten lautada berehala nabari da.
Mendebaldera Lindux zuritua,
Nafarroa Behereko lehen herria
Urepelerekiko muga naturala eta
ekialdean berriz, Lepoeder eta Aez-
koako Garraldako herria daude. 

Zelaia mintza baledi
“Erro zabalak” ikusitakoak konta
balitza izu gintezke. Zeltiarrek,
erromatarrek, arabiarrek, frankoek,
galesek edota frantsesek noizbait
zapaldu dute zaldiz nahiz oinez,
burdinez estaliak, armez josiak,
odolez hustuak ala odolez egarri-
tuak. Dela mendiak zeharkatu berri,
dela egin beharrak. Gerla kontuetan
lautadak armada armadaren aurka-

ko olatu basatiaren adiera latza
dauka, hezur hautsi, gorputz zulatu,
buru lehertu, jendeen eta animalien
deiadar eta garrasiena. Horra zibili-
zazioaren omen laudagarria, Fran-
tziako eta Espainiako estatuak bila-
katuko zirenen arteko mugak
finkatu aurretik. Ondotikako emai-
tza maleruski, ez da askoz goraipa-
garriagoa. “Frantses” auzoengandik
gerizatzeko eta muga defenditzeko
asmoz, XVI. mendetik soldaduen
tropa egonkorra izan zen Auritzen.
1856ko ituna arte, baigorriarren eta
auriztarren arteko gatazka ugari
gertatu zen, alhapide, larre eta oiha-
nak zirela kausa. Artaldeak eta beste
lapurtuko dizkiote elkarri Auritze-
koek ala Baigorri aldekoek, etxolei
sua emanen, ikatza egiteko zuhai-

tzak botako. 1718an, Auritzek
Nafarroako Diputazioari hel egiten
dio laguntza eske. Izan ere, Etxau-
zeko kondeak zirikaturik, 600 bai-
gorriar sartu baitziren Auritzen eta
herriari su eman, ahal zuten guztia
lapurtzen ibili eta. 

Karlistek ihesi joatean Orbai-
tzetatik zein Auritzetik pasatzea
hautatu zutela diote bigarren karlis-
tadetako kronikek. Zumalakarregi
Auritzen egona zen 1834an. Eta
1872ko otsailaren 26an omen zuen
Karlos VII.a errege tronu gabeak
herrian lo egin; diotenez,  Txiki
Polit ostatuan. 

Ordurako Auritzek mugako
herriaren izaera barneraturik zeu-
kan. Harritzekoa da “frantsesa”-ren
izengoitiak zer pisu lortuko zuen,
denborarekin. Are gehiago, zer
dikotomia hausgarriren sortzaile
izanen zen. Jakin behar da 1789ko
frantses iraultza piztean, Ipar Euskal
Herriak inbidiatzen zituela Gipuz-
koa eta Nafarroa, han erlijio giristi-
noaren kultua ez zegoelako debeka-
tua. Aldudeko herriak demagun,
Nafarroako bihurtzeko eskari ofi-
ziala helarazi zuen Iruñera. Hots,
baxenafarrek sortzetik gaitzetsi
zuten unibertsal bilakatu nahi zuen
iraultza. Konbentzioko gerraren
karietan 1794an Auritzera sartu zen
frantses armada. “Iraultzaren barba-
roek” herria setiatzeaz gain, herrita-
rrak hil eta herriari su eman zioten.
Baina mugaz bestaldeko euskaldu-
nek “frantsesarekiko” nafarren ikus-
pegi bera bazuten ere, kronikagileek
“frantsesa” deitzen dute Baigorriko
haraneko Aldudarra nola ere Garrau
edo Baudrot armada inbaditzaileko
buruzagiak. n


