
Hona hemen Gaztedi Danta Taldeak egin dauan ibilbide lu-
zea. Aurten, hain zuzen, bete dauz berrogeita hamar urte eta, 
jakina, urrezko ezteguak betetzeko zer hoberik aurkeztu deus-
kun egitaraua baino. 

1951garren urtean Franco diktadorea bere sasoirik gogorre-
netan egoan. Bere amorru bizian Euskal Herria egoan baino 
zapalduago euki nahi eban; zapalkuntza horrek iraun egian 
ahalegin guztiak egiten ebazan. 

Hurrengo hamarkadan gertatu zan moduan, berrogeita ha-
marreko hamarkadan bere, Eleizaren babesa behar-beharrezko 
izan zan gure Herriaren aldeko zeredozer egiteko. Atara kon-
tuak, euskaraz egitea debekatuta, umeak bataiatzerakoan eus-
karazko izenik jartzea bere debekatuta. Sendi askotan, umeen 
izenak agirietan, paperetan, erderaz agertu arren, etxean eta 
kalean euskeraz erabiltzen ziran. Sarri askotan, isunak jaso be-
re bai ume bati deitzerakoan bere euskerazko izena erabiltzea-
gaitik. 

Holako giro baten sortu zan Gaztedi Dantzari Taldea. Giro 
gogorra zan eta inor gitxik uste eban aurrera jarraituko ebanik. 
Inor gitxik, esan dot, baina sinisten ebenen artean bere sortzai-
le zan Aita Txanton karmeldarra dogu. 
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Berak sortu eta batu ebazan behar ziran bitarteko guztiak. 
Gazteak batu, irakasleak aurkitu, eta aktuazinoak lortu. 

Gorago aitatu dodan giro horretan ez zan bape erreza au-
rrera ataratzea, baina Aita Txantonen adorea agortu ezinezkoa 
zan, beti Gaztediren alde. 

Behin baino gehiagotan esaten eustan: momentu honetan 
honeri? folkloreari, eutsi behar deutsogu, eta gero hizkuntzari, 
euskerari ekingo deutsogu. Inork ez daiala pentsatu, gauzak 
esan eta geldi egotekoa zanik; ekintza gizona zan. Euskera ar-
loan bere jo ta ke ibili zan lanean. Ez dodaz aitatuko idatzi 
e b a z a n l iburuak , ze n i re tza t Patimako Ama Birjinia, 
Karmengo eskapularioa, eta honelakoak baino garrantzi gehia-
go eukan beste idazki mota batek. Hain zuzen., Karmel aldiz-
kari honen aurrekoa izan zan Karmel Egutegiak Urtean urtean 
argitaratzen eban Egutegia izen horren babespean liburutxo 
bat. Aldizkari bat argitaratzeko baimenik ez, eta egutegi modu-
ra zomorrotuta atera behar. 

Berak egin, berak aurkitu nork argitaratu, eta berak saldu. 
Ha zan lana! 
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Badirudi hau guztia Aita Txantonen gorazarrez egindako 
lan bat dala, baina ez, ez da hori. Gaztedin sorrera zelako bal-
dintzetan izan zan jakiteko beharrezko zala uste izan dot. 

Taldea sortu zan, baina gero aktuazinoak behar ziran, bes-
tela porrota ganean egoan. Agintarien aldetik ezin ezer espero 
eta zelan edo halan aktuazinoak topatu behar. 

Horretan bere Txanton, nagusi; sermolari ona zan7 bildurrik 
gabekoa eta jendeak zeredozer entzun gura; horretarako zein, 
Txanton baino hobea? Hori zala-eta herri askotatik deitzen 
eben jaietako sermoia egiteko. Berak baldintza bat jarri: bera-
gaz batera Gaztedi Dantzari Taldea. Eta askotan bai lortu bere 
bere asmoa. Hor ibilten ginan Txanton sermolari, eta Gaztedi 
dantzari. Piñu punta baten ganean dantzatu behar bazan bere, 
Txanton ez zan ikaratuko: -nire mutilak hortxe bere dantzatu-
ko dabe. Iñoiz ez atzerantz. 

Holakoxea izan zan hasiera eta hortik etorri zan Gaztediren 
geroa. Gero luze eta oparoa, katea eten gabe gaurko eguneta-
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ra heldu arte. Berrogeita hamar urte holako erakunde baten-
tzat gitxitan lortzen dan muga da. Baina, zorionez, oraingo ho-
netan ez da mugarik, aro baten amaiera eta aro barri baten 
abiapuntua baino. 

Argi eta garbi ikusi da abiapuntua dala. Berrogeita hamarga-
rren urteurren honetan agirian geratu da hori. Bestela ez zan 
posible izango urteurren hori ospatzeko antolatu ditugun jaiak 
-jai ederrak, jai oparoak, artez jantziak eta errespetuz jokatuak-
aurrera eroatea. 

Hor izan d o g u Ume eta Gazteen Folklore Jaialdia, 
Gaztediko 150 dantzari txiki eta ertain, eta Pasai Antxoko 
Alkartasuna Txiki dantza taldeak, martxoaren lOean Berrio-
Otxoako kiroldegian jokatua. 

Uztailaren 22an, Santutxuko jaien barruan, Nazioarteko 
Folkore Jaialdia, Burundiko, Batimho eta Sirerko (Errusia) 
Arkhangelsk taldeak eta Gaztedik Etxebarriako Hockey zelaian 
emona. Berbenak bere bai (danetarik behar bai dau gizakiak). 

Eta hori gitxi balitz legez, Euskalduna Jauregian, inoiz dan-
tza talde batek izan dauan toki eder eta erosoenean, Zapiak 
bat Besarka, zazpi Herrialdeen arteko dantzaldia. Han egon zi-
ran Zuberoko XJrdinarbetarrak euren Maskaradako dantza ba-
tzuk eskeintzen, Donostiako Goizaldi, Ezpeletako Ezpela, 
I ruñako Duguna, Baiorriko Arrola, Lantziegoko Iradier 
Salaberri eta jakina Gaztedi bera. 

Eta marka guztiak gainditzeko asmoz, hor dator azaroaren 
4an, Arriaga Antzokian emondako Ikuskizuna. 

Hirurogeiko hamarkadan, Gaztedik Arriagako Antzoki zaha-
rrean eskaintzen eban uEusko Edertf izen berean oinarriturik, 
nik sekula ikusi dodan jaialdirik ederrena. Berrogeita hamar 
urte luze honeetan parte hartutako dantzariez osotutako dan-
tza agerraldia. 

Bertan dantzari piloa, 150 dantzari baino gehiago, ikusteko 
aukera izan genduan: garai bakotxeko dantzariak, belaunaldi 
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desbardinetakoak, 50. haraarkadan ibilitakoak, eta gaur egun 
ari diranak -azken honeek Gaztediren geroa direnak-, eta garai 
guzt ie tako txistulari eta mus ikoak . Dantzar iekin ba tera 
Euskeria Abesbatza, "Mairuek" erraldoien konpartsa eta Ibon 
Koteron albokaria. Aurkezleak, taldeko partaide izandako 
Aitziber Irurtia eta Aitor Mazo. Eta ezkutuan, hainbat eta hain-
bat pertsona gehiago. Guztien lana ahaztu ezinezkoa, behar-
beharrezkoa eta eskertzekoa. 

Kategoria handiko Ikuskizuna, noizbehinka baino ikusi ezin 
dana; ni, neure aldetik, beste inoiz nekez ikusiko dala esatera 
ausartuko nintzake. Abagune hau galdu dauenak berak jakin-
go dau zergaitik izan dan. 

Joseba Arrieta 
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2001eko azaroaren I2an bete da Gorbeiako gurutzearen 
mendeurrena. Gure belaunaldiak betidanik ezagutu izan du 
gurutzea Gorbeia gainean; areago, gailurraren izena ordezka-
tzeraino iritsi da gurutzea; gurutzera goaz; gurutzetik gatoz 
izaten da Gorbeian dabiltzan mendizaleen ohiko solasa. 

Baina, jakina, mendia han zen gurutzea jartzerakoan. 
Horrela, bada ; gurutzearen mendeurrena ospatzean ez litzate-
ke bidezko izango gurutzearen aipamenetan luzatu eta galtzea, 
mendia bazter utziz. 

Horrexegatik mendeurrenaren ospakizunen kronika baino, 
mendiak eta gumtzeak ala gurutzeak eta mendiak -bakoitzak 
nahi bezala- duten elkarloturaz eta lekukidetzaz gogoeta egi-
tea izango litzateke idazki xume honen xedea. 

Mendia ren gai lentasuna 

Leon XIILa Aita santuak mende barrian sartzea ospatzeko 
herrialde bakoitzeko mendirik enblematikoen gailurretan guru-
tzea ezartzeko egindako gonbidapenari erantzunez jarri zen 
Gorbeiagaineko gurutzea, 1901eko azaroaren I2an. 
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Aurten bete den gertaera honen mendeurrena dela eta, zen-
bait ekintza eta ospakizun antolatu izan dira; esanguratsuenak 
hilaren l l a n eta 12an eta Gorbeiako gurutzearen oinetan buru-
tzeko pentsatuak. Baina aurreko astean eguraldiak bapatean 
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izan zuen okerrera egiteak gehienak tokiz aldatu beharra edo 
erdipurdika burutzea ekarri zuen. Hilaren 12an gurutzearen 
pean ematekoa zen meza, adibidez, oraingoan ere, ezin izan 
zen eman. 

Mendeurrena dela eta gogoratu ditugu gurutzea ezarri zene-
ko zenbait gorabehera. Izan ere, lehenengo eraikitakoa, 33 
metroko gurutze erraldoia -Jesukristoren adina kontutan hartu-
ta erabakitako neurria, hain zuzen— I90leko azaroaren I2an be-
deinkatu zuten. Inaugurazio ekitaldian gurutzea egiteko dirula-
guntza eman zutenen alde ematekoa zen meza bertan behera 
utzi b e h a r izan zu ten , egura ld i txarragat ik , nah iz eta 
Gotzainaren ordezkaria eta beste zenbait apaiz horretarako 
bertaratu ziren. 

Inaugurazio ekitaldia nahi bezain borobil atera ez zen 
arren, tente gelditu zen hainbeste gogoz eraikitako gurutzea, 
mendiak betidanik izan duen magiarekin batera -ala haren le-
kuan?- kristau kutsua nabarmentzeko. Baina hilabetegarrene-
an? 1901eko abenduaren I2an hain justu, Euskal Herria astindu 
zuen haize erauntsiak zelaian berdindu zuen hilabete lehenago 
inauguratutako gurutzea. 

1903ko urriaren lean burutu zuten bigarrenaren bedeinka-
pena. 8 metro laburragoa zen oraingo hau. Jordan ibaitik eka-
rritako uraz bedeinkatu eta gero? gurutzeari mun egin eta, 
oraingoan bai, meza eman zuten, nahiz eta lehenengoaren 
inaugurazioan hizlari izan zen aita Beartelek, bezperako egu-
raldi txarraren erruz, Murgian gelditu behar izan zuen Gorbeia 
gaineraino heldu ezinik. Esker onez Te Deum abestuz amaitu 
omen zen ospakizuna. 

Baina bigarren honek ere ez zuen atarramentu onik izan. 
1906ko otsailaren 12an lurrean zen bigarren gurutze hau ere. 
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Hirugarrena den egungo gurutzearen inaugurazioaren ze-
haztasunik ez dugu. Baliteke inauguraziorik ospatu ere ez egi-
tea aurreko bien ondorioen etsipenez. Gauza bat bai argi da-
go, gurutzearen garaiera, lehenengo proiektutik hirugarrenera 
erdira jaitsi zela, hots, jatorrizko 33 metroak 17 bilakatu ziren. 

Bai gumtzearen inaugurazioaren inguruan eta bai mendeu-
rrena dela eta prestatutako ekintzen antolaketa moduak gauza 
bat argi utzi digu. Gizakiok geure nahiera eta neurrietara molda-
tu izan ditugu bai gurutzearen ezarpena eta bai ezarpen horren 
inguruko ospakizunak, baina mendiak bere legea ezarri du. 

Garaierak, luze-zabalerak, malda eta zelaiguneek, muino 
eta ibarrek, harkaitzarte, haitzulo, troka eta lezeek damaiote 
mendiari bere indarra, fenomeno atmosferikoek mendian izan 
ohi duten bortizkeriak areagotu egiten duena. 
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Halaz ere, gizakiok naturaren indarra ezagutu gabe ala ai-
tortu nahi gabe jardun ohi dugu gure esku-hartzea naturan bu-
rutzen dugunean. Giza-harrotasunak naturaren gainetiko izaki 
bezala pentsatzera eta jokatzera garamatza. Eta, jakina, natu-
rak, noizbehinka -Gorbeiako gurutzearen ezarpenean eta ezar-
penaren mendeurreneko ospakizunetan gertatua bere indar eta 
legearen erakusgai txiki bat besterik ez d a - dagokion tokian 
jartzen du gizakion handiuste hori. 

Zer adierazi eta azaldu nahi ote zuten gure arbasoek mendi 
inguruetan hainbeste sineskeria eta kondaira bitxi kokatu zi-
tuztenean? Zer dira Supelegor haitzuloan etxebizitza duen 
Mariren Gorbeiatik Anbotora eta Anbototik Gorbeiarako ibile-
rak? Zer Garaigortan sorginek egiten zituzten batzarreak? Edo 
Mairulegorretako altxorra ala Atxulaurko zezengorria? 
Mendiari zioten begirunea? Beldurra agian? 

Guzti honek, mendiaren gailentasunak argiro erakutsita, ira-
katsi ederra ematen digu, hots, giza bizitzaren norabide zuzena 
bizitza harmonikoa iristean datzala. Ez da aski gizakion arteko 
elkarbizitza orekatua; izaki guztiekin eta naturarekin, noski, el-
karbizitza harmonikoa ezinbestekoa dugu giza bizitza bere 
osotasunean garatzeko; bizitza mota guztiekiko begirunez egin 
behar dugu giza bizitzaren bidea. 

Ezin gara, beraz, jarri naturaren errealitatearen gainetik, na-
turaren errealitatearen barneko osagai bezala baizik, lurra eta 
kosmos osoa gure arbasoak errespetatu, sentitu eta maitatu zu-
ten bezala errespetatu, sentitu eta maitatzeko 

Mendiarem lckokotasuna 

Giza presentziaren aztarnak oso zaharrak dira Gorbeian. 
Mairulegorreta eta Urratxako aztarnategiak lirateke zaharrenak. 
Ugariagoak dira monumentu megalitikoak hala nola Arimekorta, 
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Errekatxueta, Egalasburu eta Austigarmingo trikuharriak, 
Kortetdko barrespila eta Sastegieta Pagozarretako iruinarriak. 

Urteen joanean areagotu egin zen mendiarekiko harremana, 
bizimodu eta dirubide bihurtzeraino. 

Artzaintza dugu, zalantzarik gabe, Gorbeia mendiarekin na-
gusiki bat datorren giza farduera eta Gorbeiak duen landa-giro 
e r romant ikoaren irudia naba rmen tzeko b ide izan dena . 
Artzaintzarekin batera ikazkintza aipatu beharko genuke. 
Horrela, artzaina eta ikazkina genituzke Gorbeia mendiko giza 
presentziaren lekuko peto-petoak. 
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Maila apalagoan izan arren, aipatzekoak lirateke garai bate-
an etxebizitzetarako ezinbestekoak ziren egurketa eta azpiga-
rritarako iratzeen ebaketa eta garraioa. 

Hain hedatuak izan ez arren, badira beste jarduera batzuen 
aztarnak ere. Gehiago ala gutxiago ikus daiteke karobi, ola, er-
launtz, gaztaina-batze, elurtegi eta abarren aztarna ala honda-
kinik. 

Bizkaia eta Arabako lurretan kokaturiko Gorbeia mendigu-
nea Euskal Herriko historiaren behatzaile eta lekuko aspergai-
tza ere badugu. 

Gorbeia Bizkaiko bost deiadar mendietako bat zen. Mendi 
horien gailurretatik Gernikako arbolapean egiten ziren Batzar 
Nagusietarako deia zabaltzen zen. 

1936ko gerratean Gorbeian zehar finkatu zuten euskal gu-
dariek aurrez aurre dagoen Saibigaingo gainerako —gerratean 
hildakoen omenezko gurutzea da bertan— zihoan frontea eus-
kal lurra eta herria, armak eskutan, defendatzeko. 

Gerra ostean euskal erresistentziaren gune bihurtu zen. 
Gogoan hartzekoak dira, ezagunak direnak baino ez aipatzea-
rren, Mairulegorretako haitzuloan burutu ziren jaialdiak eta 
Atxurtko pasagunearen gainaldeko haitzean margotutako iku-
rriña, urteetako erauntsiek ezabatu ez dutena, garai bateko 
erabateko debekuen aztarna plastiko bezala oraindik orain di-
rauena. 

Baina kontua da urte luzeetan gizakiok mendian izan du-
gun presentzia eta eragina geroz eta gehiago eragin erasokor 
bihurtu dela. Baso-soiltzea izan da, dudarik gabe, mendiari 
egindako zauririk mingarriena. Eta ikusteke dago ohiko espe-
zien ordez landatutako koniferoak -Gorbeiako egungo oihana-
ren % 40a- ebaki eta garraiatzerakoan egingo zaizkion kalteak. 
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Harrobiek, mendi-bideek, ehizak, tropelkako mendi-txango-
zaleek... maila kezkagarriraino andeatu dute Gorbeia mendigu-
nearen paisaia, flora eta fauna. 

Laburbilduz edo, esan daiteke gizarte-ereduan nagusitzen 
ari diren jokabideak isladatzen direla Gorbeiako giza jardune-
an ere. Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreen gainbeherak be-
rarekin eraman ditu ikazkintza, iratze-ebaketa eta garraioak, 
karobiak, gaztaina-batzeak... Artzain banaka batzuek irauten 
dute ozta-ozta. 

Kanpotik doan eta aisialdia kontsumogai duen gizaki txan-
gozalea nagusitu zaio Gorbeian eguneroko bizimodua atera-
tzen duen ala bizimoduaren osagarriren bat bertan zuen toki-
ko biztanleari. 

Txabolen egoerak adierazten du argi asko bilakaera hau: 
gehienak jausita, gutxi batzuk aterpe modura egokituta, bana-
ka batzuk artzain-txabola oraindik orain. Txabolak urritu ahala 
aterpe-etxe dotoreak ugaritu dira. Aterpe-baimenaz eraikiak 
izan arren, txalet itxura handiagoa dute. Tamaina eta eraikun-
tza-gai eta moduaz aparte, badute funtsezko beste desberdinta-
sun bat artzain-txabolekiko. Hauek inguru guztietatik irekiak 
dira; mendiak eta menditarrak hurbiltzen diren guztiei eskain-
tzen dien harrera zabal eta abegitsuaren ezaugarri ezin hobea. 
Aterpeek, aldiz, inguru guztia dute sarez ala hesiz ondo ingu-
ratu eta itxia. Hirietatik gure herrietara hedatu den jokaera, 
hots, baserri-etxeek duten irekitasunaren eta txaleten itxituren 
artean dagoen desberdintasuna Gorbeiaraino heldu da. 

Eta zer esan txaboletako apopiloaren eta mendirako txan-
gozaleen artean den diferentziaz? Abarkak oinetako, makila es-
kuan eta zakurra lagun duen artzain bat ikusten denerako, oi-
netako sofistikatuak, jantzi koloretsuak, markadun motxilak 
bizkarrean eta ikusteko ez baina aurpegiaren apaingarri diren 
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betaurrekoz hornitutako dozenaka mendi-ibiltari ikus daitezke 
edozein astegun buruzuritan. Mendiaren izaerari leialen izan 
zaion artzain saiatua, bere-berea duen ingurunean jarduten 
duenean ere, joandako garaien sasoiko "rara avis"tzat jotzen 
dugu Gorbeian. 

Natiir pa rkea eta guratzea 

1994. urtean deklaratu zuten Gorbeiako mendigunea Natur 
parke. Parkearen 21.000 hektareen % 60 Arabako lurraldean 
dago eta % 40 Bizkaikoan. 

Eraso larriak jasan dituen arren, badago oraindik Gorbeiako 
inguruetan zer zaindu eta babestu. Goizegi da oraindik parke 
deklaratzeak ekar ditzakeen onurak neurtzeko, baina itxarote-
koa da zapuztu ez direnak behintzat salbatuko direla eta, 
agian, hobetuko. 

Luzeagoa da gurutzearen presentzia, ehun urtekoa. 

Jesus hil eta berbiztuaren ikurra da gurutzea kristauentzat; 
bizitzaren ikur eta iturri. Bizitza izaki guztien —natura barne-
elkarbizitza harmoniatsua izan behar dela esan dugu gorago. 
Giza-bizitza naturaren gainetik edo aldamenean barik natura-
ren barruan eta naturaren osagai bezala ulertu eta bizi behar 
dela esan dugu. Honenbestez, ondorioa nabaria da. Jesusen 
biztueran bizitza osoa izan da bizirako irabazia eta gordea. 
Beraz, guri bezalatsu izaki guztiei zaie zor bizia. 

Esanahi horixe eta ez fetitxe izaera eman diezaiogun orain 
ehun urte, kosta ahala kosta, Gorbeiagainean eraikitako guru-
tzeari. 

Martin Orbe 
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