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Etxezarreta anaien artaldeak Urbiako
zelaietan larrean ari dira maiatzaren az-
ken egunaz geroztik, egun horretan egin
baitzuten beren udako bizilekurako bi-
dea. Goizeko ordu txikietan atera ziren
ardiak, artzainak eta gonbidatutako la-
gunak, guztiak, Olaberritik Zegamarai-
no errepidez, gero mendian gora, arra-
tsaldeko lauretan Urbiara iristeko. Aza-
roan itzuliko dira artzaintzaren usadioa-
ri jarraituz.

M
ila ardi baino gehiago errepidean. Nora doaz?
Neguko bizilekutik udako larretara. Olaberritik
Urbiara. Eta ez dute bidea kamioetan egiten, oinez
baizik. Daramaten presa ikusita, nora doazen
badakitela dirudi. "Bidea behin egin dutenek gogoan
dute, – dio Eli Arrillaga artzainak- gazteekin kontu
gehiago eduki behar da, baina denek susmatzen dute
zerbait ona datorrela uztaia eta dunba jartzen hasiz

gero". Eli eta bere senarrarentzat, Mikel Etxezarretarentzat, urteko egun
garrantzitsuenetakoa da. Goizeko hiruretan hasi dira lanean, ardiak jetzi eta
prestatu egin dituzte. Bakan batzuk, herren daudelako edo bide luze hori
egiteko gai ez direlako, ukuiluan geldituko dira, eguerdira arte, erremolkean
eramango dituzten arte, alegia. A zer aurpegi tristea jarri zaien ardi horiei!,
lauzpabost besterik ez dira, eta artaldetik bananduz gero umezurtz daudela
dirudi. Ordu batzuk artzain batekin mintzatu ondoren kaletar arruntenak ere
konprenitzen du harreman berezia dutela artzainek eta ardiek, elkar ondo
ulertzen dutela, alegia.

Hor ditugu ba, Olaberriko bide gurutzean, goizeko 5,30ak oraindik ez
direla,  Xanti eta Mikel Etxezarreta, bakoitza bere artaldearekin (mila ardi
baino gehiago guztira ) Ertzaintza noiz azalduko den zain. Bezperan abisua
eman dute, urtero bezala, baina deskuiduren bat izan da eta ez da inor
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ailegatzen. Komisariara telefono dei
batzuk egin eta parrandatik
erretiratzen ari diren gazte batzuekin
eztabaidatu ondoren, hasten da
ibilaldia. Garai batean bideak denonak
ziren, gaur egun aldiz, autoek dutela
preferentzia dirudi eta artaldea batetik
bestera eramateari kutsu folklorikoa
ikusten diote ezjakinek. Horiek eta
beste gogoeta batzuk eginez azaltzen
dute bere kezkarik nagusiena
artzainek: beren ogibideari merezi
duen errespetua ematen al dio
gizarteak? Era diferentetan galdera
bera errepikatuko da egunean zehar. 

Baina salbuespenak salbuespen,
artaldea ibilian ikusten duten gehienei
begiak alaitu egiten zaizkiela esango
luke kazetariak. Zegaman, adibidez,
jendea etxeko atarira eta balkoietara
atera da, eta edozein momentutan
txaloka hasiko direla ematen du.
Ardiak azkar doaz, baina hala ere
auto-ilarak sortu dira, eta ez da inor
kexatzen, are gehiago, zenbait auto-
tatik gidariaren ondoan doana autotik
jaitsi eta ardiei laguntzera joan da.

Azkenik, iritsi da komitiba: astoak
aurrean - beren jabeekin -, ardiak, ar-
tzainak, artzainen familiakoak, lagun-
tzaileak... errepidea utzi eta mendi-
bidea hartuko den tokiraino. Eta
hantxe egiten da hamarretakoa.
Edurne eta Amaiak, Etxezarreta-
Arrillagaren familiako bi alabek, men-
diko auto batean ekarri dituzte festa
txikirako behar diren jakiak eta
ardoak. Dena ondo ateratzen ari da,
espero zen bezala.

Atsedena hartu ondoren berriz ere

bideari ekin behar zaio. Hemendik
aurrera Edurne arduratuko da artal-
deaz, Mikelek baserrira itzuli behar
baitu han gelditu diren ardien bila. 

Edurne artzain gaztea da –22 urte
ditu- baina eskarmentu handikoa, izan
ere txikitatik ardien artean ibilitakoa
baita eta lan hori gustukoa duela
nabaritzen zaiko. Psikologian lizen-
tziatu berria, Unibertsitateko geletatik
mendiko bordara, eta alderantziz,
pasatzeko inongo arazorik ez du.
Ardiak zein mimoekin tratatzen
dituen ikusita Psikologia jakiteak
animaliak ulertzeko ere balio duela
ematen du. 

Ardiak, artzainak eta artzaigaiak
Urbiara abiatzen diren bitartean, Eli
Arrillaga jo eta ke ari da Olaberriko
Aizpea baserrian. Etxe aldaketak
dakarren buruhauste guztiak ordu
gutxitan konpondu behar ditu (zenbait
lantokitan langileak bi egun jai
hartzeko eskubidea izaten du kasu
horietan). Autoa trastez leporaino bete
arte ez da gelditzen. Eli  bokazioz da
artzain eta ez jaiotzez. Kaletar batek
zer bilatu zion horrelako lanari
galdetu diodanean, isilik gelditu da
une batez, pentsakor, sarritan
gertatzen baita gure sentimendu sakon
eta garbienak besteei adierazteko hitz
aproposik ez dela aurkitzen. Bizimodu
honek (berarentzat lana baino askoz
gehiago baita) bakea ematen diola esan
dit, eta artzain hasi zenean bere lekua
bilatu zuela ulertu dut. 

Mikel, Eli, Edurnek eta haiek
bezalako beste euskal artzain askok
egundoko lana egin dute azken

urteotan artzaintza etorkizuneko
lanbide izan dadin. Horretarako
kalitatearen aldeko apustua egin
zuten, horrek dakarren inbertsio-
beharrarekin, jakina. Gauzak zenbat
eta nola aldatu diren kontatu dit Elik,
auto barruan Urbiara goazela. Guztien
artean kezka bat nabarmentzen da:
lurraren arazoa. Gero eta gehiago
direla etxebizitzak, txaletak, egiteko,
erabiltzen diren lur onak, eta artzaina,
sarritan, baztertuta sentitzen dela
adierazi dit. Herriak mendiari lekua
irabazteko borroka horretan, ardiak
eta artzainak oztopo baino ez direlako.
"Gazta ona jatea denei gustatzen zaie,
baina gazta horren atzean zer dagoen
pentsatzeko betarik ez dute hartzen"
dio. Lurraren antolaketa egokia ezin-
bestekoa dela garbi dute artzainek. Eta
haientzat mendia lantoki dela ere bai.

Ardiak, neka-neka eginda, iritsi
dira azkenik helmugara. Hurrengo bi
egunetan ohi baino esne gutxiago
emango dute ahaleginagatik. Artzai-
nek oraindik lan erdia baino ez dute
egin. Txabola txukundu, udako bizi-
lagunak (beste artzainak) agurtu, eta
ilundu baino lehen ardiak jetzi behar
dituzte, eskuz, hemen ez baitako
makinaren laguntzarik. Lehen egune-
tan, ohitura galduta dutelako edo,
ardiak jeztea lan handia dela onartzen
dute. 

Beren lana bukatu dute baina
laguntzaileei zalantza bat gelditu zaie:
zenbat aldiz igo behar ote da artal-
dearekin Urbiaraino artzain makila
baten jabe izateko? Erantzuna
hurrengo urtean...

err. Larre bila. Lurraren antolaketa egokia ezinbestekoa dela garbi dute artzainek. Eta

haientzat mendia lantoki dela ere bai.
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Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta,
matrimonio de pastores profesionales,
invitaron a Sustrai a acompañarles en
lo que para ellos es uno de los acon-
tecimientos más importantes del año: la
subida de su rebaño a las campas de
Urbia. El recorrido a pie se repite todas
las primaveras, desde Olaberria hasta el
macizo de Aizkorri. Un día de duro
trabajo que comienza para ovejas y
pastores a las 3 de la mañana y finaliza
bien entrada la noche, tras ordeñar, a
mano, a todos los animales. La mitad de
la ruta es por carretera y la Ertzaintza
escolta el rebaño para solventar
problemas de tráfico. Aunque la
trashumancia es una costumbre an-
cestral, tan antigua como la propia
ganadería, hoy en día es inusual ver
desfilar a más de mil ovejas por una
carretera nacional, por lo que se con-
vierte en casi un espectáculo. Y entre el
público hay de todo: personas, la ma-
yoría, que ven con agrado e incluso
emoción el paso del rebaño y otros, los
menos, impacientes conductores que no
saben respetar el trabajo ajeno.

En mitad del camino: una pausa
para el almuerzo y el relevo de guías.
Familiares y amigos invitados -en esta
ocasión cuentan con la colaboración de
varios miembros de la asociación Giasel,
Gipuzkoako Astozaleen Elkartea, que
han querido hacer todo el recorrido con
dos burros- comen, beben, y comentan
lo bien que se desarrolla la jornada. Las
ovejas no saben de calendarios pero se
dan cuenta cuando algo se sale de lo
normal, y  por la rapidez con que han
hecho los kilómetros de carretera se
diría que tienen prisa por llegar al pasto
fino, a la hierba de la montaña.

Los tres hermanos de la familia
Etxezarreta son pastores y lo de la
trashumancia lo conocen desde
siempre; siendo niños ya iban con sus
padres hasta Barrika, en busca de
pastos veraniegos. Hoy siguen
haciéndolo, cada uno con su rebaño.
Xanti y Mikel ocupan chabolas vecinas
en la majada del Aizkorri. Y por
supuesto, se llevan consigo a sus
respectivas familias. El pastoreo no es

sólo una actividad económica es una
forma de vida que implica a toda la
estructura familiar. 

Mientras las ovejas suben im-
pacientes camino arriba dirigidas por su

hija Edurne, Eli Arrillaga, en el caserío
familiar de Olaberria, carga los
vehículos con todos los enseres que
necesitarán para pasar el verano en
Urbia. Es un traslado en toda regla.

err. Transhumancia. Las ovejas no saben de calendarios pero se dan cuenta

cuando algo se sale de lo normal

Residencia de verano


