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Euskal Herria ezagutuz: 

Larrabetzu (Bizkaia)

BIDAIA LABURREGIETARAKO hegal-
diak behar ditugu. Urtero Santiago-
rainoko bidea dagiten milaka lagunek
Gernikatik egin ohi digute bisita,
Morga igarota, Bizkargi ezkerraldean
utzita. Bizkargi, altxamendu faxista-
ren memoriagarri, burnizko gerriko-
aren zulo, basoen ustiaketak itsustu-

tako tontorra, urteetan Morga, Zor-
notza zein Larrabetzuko udalen axo-
lagabekeriak zarpaildutakoa. Ederra
da Bizkargi maiatzaren 3an, ederra-
goa ondorengo domekaz. Memoria
historikoa ezinbesteko aldarrikatzen
dugunotan, historiak berak egin du
atzera txikitxutekoak gogoratu nahi-

rik. Dignidad y Justicia deritzon
elkarte parapolizialak 2011ko Bizkar-
gi Eguna galarazteko eskatuta doze-
naka polizia zaindari izan genituen,
behinola ikurrina haizatzea kolpeka
debekatzen zuten txapelokerren
antzera. Agurgarria gure Bizkargi,
burugogorra, gutxienez.

Sestaoko ikastetxe batean izan ginen Mikel Zarateren Haurgintza minetan liburua 
berbagai hartuta. Lezamako idazleak liburuko iratxo narratzailearen ahotik salatzen zuen

minetako batek erasan gintuen gu ere. Zelan liteke gure gazteek bizitokitik ordu erdira
ere ez dauden herriak non dauden ez jakitea? Sestaoko gazte gehienak Larrabetzun egundo 

egon ez diren eran dute ikusi gabea larrabetzukoek Labe Garaien herria. 

G o t z o n  B a r a n d i a r a n  A r t e a g a

Argazkiak: Iñigo Azkona

Askatasuna erdigune

Andra Mari kalea.
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Larrabetzuko erdigunerakoa
Barrenetxe auzotik zein Astoreka-
tik egin liteke. Astorekatik eginez
gero, Zarandoa auzotik Gaztelu-
mendira iritsiko gara. Bertan dago
Euskal Herrian dagoen Franco
zaleen ikur handienetarikoa, guru-
tze erakoa, eraisten ahalegindu
garen arren zutik dirauena. Bertan
daude lubakiak, bertan gerriko hau-
tsiaren aztarrenak, herritar talde
batek, ekain osoan zehar antolatu
dituen hitzaldi, ibilaldi, irteera,
mahai-inguru, dokumental, musika
emanaldietan azaleratuko dituenak. 

Foruak zinatu zituzteneko mahaia
Barrenetxetik behera Eleizalden
har liteke atseden, Eliren tabernan,
sasoi bateko lauetatik zabalik dago-
en bakarrean. Bide-seinaleetan
Goikoelexea deritzon auzoan San
Emeteri eta San Zeledonio eliza
dago, portale zabal luzekoa. Arras-
tion umeok, badakizue zein den
Espainiako errege-erregina katoli-
koek Gernikara bidean Foruekiko
oniritzia zinatzeko erabili zuten
mahaia? Ping-pong, ping-pong,
ping-pong guk, bai, hauxe bera.
Gerora jakin dugu euriari elurrari
hotzari burlezar aritzeko gure olge-
ta-lekua gida turistikoetan erakus-
ten zutela, mahai zein portaleagatik
ez eze, barruan Bizkaiko erretaula
hispaniar-flandestar aipagarriena-
gatik ere. 

Auzoko jaiak ekainaren 13an,
abuztuaren 30, 31 eta apirilaren
1ean antolatzen ditugu Intxurreta
jai-batzordekook. San Antonioak

eta Emeteriek. Gaixotasun larria
pairatzeagatik kartzelan ustelaraz-
ten duten Kurrillok arrazoiz egingo
digu gedar, ateo agnostiko fedeba-
kook zer dela-eta gordetzen ditu-
gun santuen izenak jai paganoota-
rako. Gure amak akordura ekartzen
duenez, auzoko baserrietako adin
guztietako umeak biltzen ziren
auzoko eskolan, espainola ikasita
espainol zintzo bihurtzeko. Egun,
era guztietako otorduak prestatze-
ko udal-txokoa da, larrabetzuar
baten izenean edozeinek alokatu
lezakeena.

Urian barrena
Kilometro eskasera dago Uria. Ber-
toko industriaren ikurra dugun
zerrategiaren ostean Angulerik jira-
raziko digu burua. Baserri izan gura
zuen jauregia, liburutegi, ordenado-
re-gela, kultur etxe eraberrituak era
guztietako ikastaro batzar erakuske-
ta aterpetzen ditu. Literaturazaleok,
hileroko hirugarren ostegunetan,
literaturaz berba egitera gonbida-
tzen dugu euskal idazle bat Angule-
rira. Orain dela hiru urtetik ekaine-
ko lehen asteburuan, Literaturia
euskal literaturaren jardunaldietan,
dozenaka libururen berri jaso lezake
Angulerira datorrenak. Harria eta
egurra entzuten ikasteko aproposak
direla diote soinu-teknikariek. Baiki,
erantzungo lieke idazleak.

Irisgarritasun irizpide guztien
aurkakoak diren mailadi oztopoak
igarota Irusta tabernan geldialdia
egiten ez duenak ez daki zer den
hau. Mororen taberna txikiteoaren

hasiera amaiera bakoa da. Esaera
zahar bilakatu zaigu jada herrita-
rroi, Moronera badakizu zein ordu-
tan sartzen zaren, noiz irtengo
zaren, ostera, ez. Herriko plazatik
Etorki, Batzokia, Gazteleku, Are-
txabala, Politena, Foteri tabernek
diosala dagie Andra Mari kaleari.
Eskola-gunetik landa, inguruko
tabernen abarora biltzen gara larra-
betzuarrok, are gehiago saihesbi-
dea egin aurretik Mungia-Gernika
aldera joateko bakarra zen herriko
kale nagusia oinezkoentzat babestu
genuenetik. 

Larrabetzu munduan ezaguna 
izan zenekoa
Askatasunaren plazaren eta Andra
Mari kalearen artean egiten dira
gure jai ospakizun festa bozkario-
tsuak. Inposatutako egoera ekono-
miko honek kalerako joera asko
urratu badu ere, arnas gune nagusia
izaten jarraitzen du. Ez diogu elka-
rri hitzordua zehazteko deitu beha-
rrik, kalean beti dago bateren bat.
Foteri tabernaren aurrean Hori Bai
gaztetxea eta Andra Mari eliza
haserre. Zamorako apaiz-kartzela.
Eliza eta Estatuaren pr esondegia
(1968-1976) liburuaren aurkezpe-
nean Xabier Amurizak deiadar egin
zigun gogorarazteko Larrabetzu
munduan ezaguna izan zela egun
batzuez bederen. 

1968 ekainaren 7an Guardia Zibi-
lak Txabi Etxebarrieta ETAko kidea
hil zuen, eta zenbait apaizek haren
aldeko mezak ematea erabaki zuten.
Gobernadore zibilaren galazo agin-

Ezkerrean, monolito frankista Gaztelumendin, Euskal Herrian geratzen direnetatik handienetakoa. Eskuman, Eleizalde
auzoa; atzeko aldean ikusi daiteke San Emeteri eta San Zeledonio eliza. 
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dua betearaztera etorri ziren Guar-
dia Zibilak Larrabetzura, ordukoa
gogoan dutenen esanetan, egundo
herrian ikusitako Guardia Zibil
kopururik handiena. Txapelokerrek,
orduan herriko apaiza zen Josu
Naberanek Etxebarrietaren aldeko
meza emateko asmoa zuen jakitun
zirenez, kale nagusian dagoen
Andramariko elizara hurreratzea ere
eragotzi zieten herritarrei. Nabera-
nek ez zuen etsitzeko ezelango
asmorik, ostera, goiz edo berandu,
Txabiren aldeko meza emango
zuen. Kalean hasita plazaraino, eten
bakoak izan ei manifestazio, korri-
kaldi, harrikada, aldarriak. 

Josu Naberan apaizarena legez
herritarren tinkotasunak orduko
hedabide guztietan izan zuen oihar-
tzuna, bertokoetan nahiz kanpoko-
etan. Amurizak narraziotu zigun
eran, herria munduko zilborra izan
zen aste batez. To, ostia, galanta
gainera, ez orduko fededunei, ez
bada, gaurko fedegabekooi. Gazte-
txean geunden entzuleetako 40
urtetik beherakoak atoan konturatu
ginen, zaharragoek aspaldi zekiten.
Lehen intsumisoak, desobedientzia
zibilaren lehen borrokalariak sota-
napekoak izan ziren, gaztetxeari
berari atxikita dagoen elizako pul-
pitutik iraultzailerik iraultzaileena-
ren pare. Parisek bizitako maiatza
ekainera atzeratu bide zen Euskal
Herrian bezala Larrabetzun. Ez
zioten barkatuko Josu Naberani
ausardia hura. Zamorara eroan
zuten preso beste hogeitaka apaiz
gorrirekin batera.

Zamoran izandako apaizek kar-
tzelaldi sasoiko aurre zein osteak
kontatu zizkiguten gaztetxe hartan
bertan eman zuen hitzaldia Gabriel
Arestik, Hori Bai gaztetxean,
Andra Mari 23an, 1972an. Literatu-
ra eliza gaztetxea. Kultura tradizioa
bizia. Halan azal nezake gure
herria, halan bizi dudalako.      

600 urtean aldatu ez zen herria 
Historiazale turismogidamenpeko-
ak asetzeko, pertsonak Larrabetzun
bizi zirela adierazten duten lehen
aztarnak erromatarren garaikoak
direla, Bizkaiko Don Juan Infan-
teak 1376an eman ziola hiri –larra-
betzuarrontzat Uri– izaera, ordutik
XX. mendeko azken 25 urteetara

Gabriel Arestik, nork bestela,
Josu Naberan eta beste hain-
bat apaizen kartzelaratzea era-
gin zuten gertakariei buruzko
samina agertu zigun, larrabe-
tzuarrei zuzenduta munduko
gainontzekoei:

Larrabetzun 1972-1-1
Larrabetzuko
hiritar
eta
lagunak:
Gaur,
Urtarril honetan,
hitz aspertu pare bat
erran behar
dautzuet
ene euskara
gaiztoan,
inork entenitzen omen ez duen
hizkuntza
hain difizil
honetan
erradazue,
larrabetzuar,
hiritar,
lagunak,
ez ahal nauzu
entenitzen?
Ez ahal da euskara hau
euskara bat,
euskara garbi eta klaro
bat?
Niri,
oraingo,
urtarril honetarako,
lurretara erori
zaizkit
belarriak eta
potroak ere.
Ez dakit nik
orain
zer
naizen,
Euskal Herriko gizon oso bat ala
hermafrodita bat,
ez dakit nik
zer den
Euskal Herria,
herri sufritu bat
ala inoren enorantziatikan 
sortutako
espiritu
santu
dibinal

eta
estupido
bat,
gauza bat dakit bakarrik:
zer sufritu duen
herri honen gatik
Agustin honek:
Ibarrolatar anaia biok
asko badute sufritzen
euskaldunari odol urdina
nola ez zaio gorritzen?
Hau bada bake ederra
betor agudo gerra,
libre baikaitu jarritzen.
Nola andreak herriak ere
neketan dira erditzen.
Zer sufritzen duten
hoiek,
nik eta zuek hain ongi 
ezagutzen ditugunek:
Naberan Naberan
eta
Naberan Naberan
eta
Naberan Naberan
eta
Amuritza
eta
Mario, Itziar, Xabier…
eta
hemendik hilabete batzuetara
zer sufrituko
dudan
nik ere,
Gabriel honek,
Euzkadiko
poeta
madarikatu
honek…

Gabriel Arestik larrabetzuarrei
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arte herria eta biztanle kopurua ez
direla batere aldatu, edo, batez ere,
azken 700 urteetan herriko ekono-
miaren motor burdinolak izan zire-
la, burdinak aberastu gaituela ekar
dezakegu akordura. 

Baten batek gehiago jakin gura
badu Sabin Arana, Euskalduna
ontziolako langile ohi eta Larrabe-
tzuko historiagilea, herriko kalee-
tan txakolinetan edo herriko esko-
lako gelaren batean gure txikienei
Larrabetzu ezagutarazten aurkitu-
ko du, galderak erantzuten abegi-
kor beti. Sabin bera izan zen,
1965ean, herrikide batzuekin bate-
ra, Hori Bai gazte elkartea sortu
zuenetako bat. Bera izan zen ordu-
ko abadearengana EGIren izenean
hurreratuta, egungo gaztetxea den
XIX. mendeko elizari atxikitako
eraikina erabiltzeko baimena eskatu
zutenetako bat. Harekin bat egin

bazuen ere, Hori Bai ez da, sortzez,
80ko hamarkadako punk mugi-
menduaren eztanda itzel hartatik
eratorritako gaztetxea. 

Hori Bai, Kukubiltxo... eta beste
Sabinek dokumentatu legez herri-
tar askok goraipatzen dutenez,
Hori Bai udal, eskola, dantza-tal-
dearen aterpe eta beste hainbat era-
bileratarako egoitza izan da. Larra-
betzuarrok Hori Bai geure
sentitzeak babestu du Kukutzaren
antzera amaitzetik. Antzeko maita-
suna jaso du, herritarrongandik,
1977an sortu zutenetik, herriko
beste enbaxadore garrantzitsuena
den Kukubiltxo antzerki taldeak.
Herriko kultura ondare historikoen
katalogoa dagigunean, Errebale
20ko egoitzari babes neurri bere-
ziak esleitu beharko genizkioke,
babestutako antzezgune bilakatu,

irudimenaren biosfera. Zenbaezi-
nak dira 35 urteotan kukubiltxota-
rrek herrikideei eskainitako istorio
miragarri mundu paralelo kantu-
kontuak.  

Hori Bai eta Kukubiltxori, azken
urteotan, herria bizi-bizirik mante-
narazi gura duten hainbat gehitu
zaizkie. Ez gara 2.000 lagun, ez
dugu poliziarik, lau egunetik behin
era bateko zein besteko hitzorduen
berri izaten dugu kaleko afixetan
legez www.larrabetzutik.org egun-
kari digitalean. Garenok eta egune-
rokoan palazio elizak bezain pai-
saia monumentu zitzaizkidan
Txomin Mutiko, amuma Miren,
Markel, Karmani, Luzio, Txetxu,
Txus guztiak. Nik ere
maite ditut maite gure
bazterrak, nik ere bizi
dituzten pertsonei
eskerrak. n

Askatasunaren plaza.


