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Kaixo Irati, Mikel, Gorka, Izaskun eta… gainerako ikasle
guztiak.

Eskuartean duzuen liburuxka ttiki honen bitartez au kera
izanen duzue ezagutzeko zuen herriarekin, ale gia Berako
 herriarekin, lotura estu-estua izan zuen gizon ospetsua. Bere
bitartez ikasiko dituzue Berako herriari buruz eta euskaldunei
buruz, seguraski ezagutzen ez dituzuen makina bat gauza
hagitz interesgarri.

Gizon hori Madrilen jaio zen 1914ko azaroaren 13an  eta
1995eko abuztuaren 18an, bere familiak Beran duen etxean
eman zuen azken arnasa, 80 urterekin.  

Bereziki antropologoa eta idazlea izan bazen ere, Euskal
Herriko intelektualik polifazetikoenetakoa izan zen. Euskal
 Herriaz eta euskal gaien inguruan aunitz idatzi zuen; baita
Berako herriari buruz ere. Hain zuzen, argitara eman zuen
lehenbiziko idazlana Berako eta Lesakako etxeei buruzko
 artikulua izan zen,  16 urte baino ez zituenean egina. Bertzalde,
 Nafarroako kultura eta historia ondarea berreskuratzeko lanean
aitzindari izan zen. 

Euskal Herriko mugak gaindituta mundu osoan ezaguna
izan zen. Kultura ikaragarria zuen gizona zen.

Pertsonaia ospetsua hau nor den edo nor izan zen jakin
nahi baduzu, segi aitzinera!
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• Zein da kultur etxearen izena?

Erantzuna
zuk bilatu
beharko duzu.
Horretarako
ondorengo
urratsak segi
bertzerik
ez duzu
egin behar.

Lehenbiziko urratsa: ABIZENA Galdera hauek zuzen
erantzuten badituzu
bere abizenetako bat
topatuko duzu!

• Nork egin zuen Fermin Legiaren bustoa (eskultura)?
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• Berako herriak 4 ikastetxe ditu:
Toki Ona ikastetxea, Labiaga ikastola, Jesusen Bihotza ikastetxea eta ………………………  
Zein da falta den ikastetxearen izena?

• Irudian ikusten duzun eskultura Agerra auzoan dago.
Zein dira bertan irakur daitezkeen izen-abizenak?

• Fija zaitez idatzi dituzun erantzunetan eta erran
zein den guztietan errepikatzen den hitza.

LAUKI HONEN BARRENEAN IDATZI IZEN HORI,
BILATZEN ARI ZAREN PERTSONAIAREN ABIZENETAKO BAT BAITA
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Bigarren urratsa:
FAMILIAREN ETXEA
BERAN

• Kalkulatu laukiaren barreneko eragiketen erantzunak eta erantzun bakoitzari dagokion letra bere
lekuan paratu (marraren azpiko zenbakiak erantzunak dira). 

PIO BAROJAK EROSI ZUEN …………………………………………… etxea
1912. urtean eta geroztik BAROJATARREN etxea izan da.

Gaur egun PIO CARO BAROJA da bere jabea.

12 : 6   T 9 - 8   I 8 - 4   E 11 - 6   A 33 : 11   Z

1 2 3 4 5

Oraingo honetan
bilatzen duzun pertsonaiaren

familiak Beran duen 
etxearen izena

aurkitu behar duzu
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1 2 3 4 5

BAROJA FAMILIA:
arte eta literatura zaleak ziren

Serafin Baroja Zubiri, Donostian jaio zen 1840. urtean eta Beran zendu zen 1912an,
bere seme batek Berako “Itzea”etxea erosi berria zuenean. 

Gizon horren familiak inprenta bat zuen (Casa Baroja) Donostian.

Serafin, gizon nekaezina zen eta nahiz eta lanbidez meatzetako ingeniari izan, bazen musikaria,
poeta, idazlea, konpositorea, gerrako kazetaria, marrazkilaria, etnologo afizionatua,  “euskara”
hizkuntzaren ikerlaria eta bertze zenbait gauza gehiago ere. Bertzeen artean idatzi zituen
euskaraz dagoen lehen opera “Pudente” eta Donostiako martxaren (danborrada) letrak:
 SEBAST IAN BAT  BADA
 ZERUAN, DONOSTI BAT
BA KARRA MUNDUAN, HURA
DA SANTUA, TA HAU DA
(H)ERRIA, HORRA ZER DEN
GURE DONOSTIA…

Serafin Baroja, Carmen
Ne ssirekin ezkondu zen eta
lau seme-alaba izan zituzten:
Dario, Ricardo, Pio eta Car-
men. Dario gaztetan hil zen
tuberkulosi gaixotasunak jota.

Jada badakizuBarojatarra dela bilatzen ari zaren pertsonaia. Baina zein ziren Barojatarrak? Ondorengo testuak 
arretaz irakurtzen badituzu familia honi
buruz aunitz ikasiko duzu eta ondoren
egin behar dituzun jarduerak egiteko ez duzu zailtasunik izanen.Aitzinera ba! 

Hirugarren
urratsa:
BAROJATARREN
ARRASTOA
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Ricardo Baroja Nessi, Huelvan jaio zen 1871eko ilbeltzaren 12an
- Beran (Itzean) hil zen 1953ko abenduaren 19an. 

Pio Baroja eta Carmen Baroja eleberrigileen anaia zen eta haiekin batera
Itzea jauregian bizi izan zen. 

Margolari, grabatzaile eta idazle izan zen. Lan garrantzitsua egin zuen
grabatzaile bezala eta Goyaren oinordekotzat jotzen da.

1931n, begi bat galdu zuen kotxe istripu batean eta gertaera horrek behartu zuen pintura eta
grabatuak baztertzera. Orduan ekin zion buru-belarri idazteari. 1935ean Espainiako literatur
saria irabazi zuen “La Nao Capitana” idazlanarekin.

Carmen Baroja Nessi, Iruñean jaio zen 1883an eta
1950eko ekainaren 4ean hil zen Madrilen.

Pio Barojaren eta Ricardo Barojaren arreba, eta Julio Caro
Baroja antropologoaren eta Pio Caro Baroja zinemagilearen
ama zen. Rafael Caro Raggio argitaratzailearekin ezkondua
zegoen.

Carmen idazlea izan zen, eta maiz, “ Vera de Alzate” ezizena
erabili zuen bere idazlanetan. Zenbait liburu argitaratu zituen,
bertzeen artean haurrentzako ipuinak, erraterako “Martinito
el de la casa grande” (1942).

Lyceum Club Femeninoko sortzailea izan zen eta  emakumeen
emantzipazioaren alde borrokatu zen.
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Pio Baroja Nessi, Donostian jaio zen 1872ko abenduaren
28an eta Madrilen hil zen 1956ko urriaren 30ean. 

Piok medikuntza ikasi zuen eta Gipuzkoako Zestoa herrian jardun
zen mediku urtebete inguru.  Baina gero Madrila joan zen eta ikasitako
ogibidea -medikuntza- baztertuta, familiaren okindegiaren buru jardun
zen Madrilen. Han hasi zen idazten, ipuinak eta artikuluak, Madrilgo
eta Donostiako ezkerreko aldizkarietan. 1912an Beran Itzea etxea
erosi zuen eta ordutik aitzinera, negua Madrilen eta uda Beran ematen
zuen. Espainiako gerra zibilak Berako etxean harrapatu zuen; justu-

justu libratu zen frankisten eskuetan hiltzetik. 1940an Madrilen hartu zuen egoitza, eta hil zen
arte idazten jarraitu zuen

Pio Baroja  gaztelaniaz idazten zuen idazle euskalduna zen,
eleberrigile arras emankorra izan zen; ehun liburu baino ge-
hiago argitaratu zuen. Euskal herritar idazle ezagunenetarikoa
da Euskal Herrian nahiz munduan. 98ko belaunaldiko kidea
eta euskalduna zen. Errealista  zen; arretaz aztertu zuen bere
inguruko gizartea eta  gogor gaitzetsi zuen, haren  miseriaren
eta handitasunen berri ematen. Era berean erromantikoa ere
bazen, historikoa, eta psikologikoa. 

Pío Barojak bere lan guztiak gaztelaniaz idatzi zituen arren, hainbat liburutan islatzen du
euskararen presentzia, elkarrizketetan, esamoldeetan edo zeharkako aipamenetan. Idatzi
zituen liburuetatik hauek dira gaur egun euskaratuta daudenak:

• Xanti andia itxas-gizonaren bizitza ta kezkak.
Jatorrizko izenburua: “Las inquietudes de Shanti Andia".

• Bizi terraltsuak. Jatorrizko izenburua: “Vidas sombrías”.

• Urtubiko dama. Jatorrizko izenburua:
“La dama de Urtubi”.

• Zalakain abenturazalea. Jatorrizko
izenburua: “Zalacain el aventurero”.

• Jakintzaren arbola.
Jatorrizko izenburua:
“El árbol de la ciencia”.

• Ipuinak.
Jatorrizko
izenburua:
“Cuentos”.

Ikusi “Zalacain el aventurero”
filma
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1870-1984 1871-1953 1872-1956 1883-1950

Dario Baroja

1912an Berako Itzea etxea erosi zuen

Euskaraz idatzitako lehenbiziko operaren egilea

Margolaria eta grabatzailea

Donostiako danborradaren letraren egilea

Ehun liburu baino gehiago argitaratu zuen

1935ean Espainiako literatur saria irabazi zuen

“Zalakain abenturazalea” idatzi zuen

Bi seme izan zituen: Julio eta Pio

Maiz “Vera de Alzate” ezizena erabili zuen
bere idazlanetan

SERAFIN BAROJA - CARMEN NESSI
(4 seme-alaba)

• Biografia labur horiek irakurri ondoren, beheitiko ESKEMA OSATU, bakoitzari dagokion
izenarekin eta ezaugarri batekin. 

• Koloreak erabiliz MARGOTU ETA ERLAZIONATU eskuineko zutabea (ezaugarriak) ezkerreko zutabeko
izenekin

SERAFIN BAROJA ZUBIRI

PIO BAROJA NESSI

RICARDO BAROJA NESSI

CARMEN BAROJA NESSI
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Pio Caro Baroja, Madrilen jaio zen 1928ko apirilaren
5ean.

Pio Caro Barojaren bizia eta lana ere, hagitz lotua egon da eta dago Berako
herriarekin. Bertan, urtean zehar, denboraldi luzeak pasa izan dituelako eta
pasatzen dituelako gaur egun ere. Bera da bere emaztea eta bi seme-alabekin
Itzea etxeari bizia ematen diotenak.

Pio Caro Espainiar zinema-zuzendaria da eta  Euskal Herrian, bereziki Nafarroan,
lan handia egina. Bere lana, gehien bat, dokumentalaren ingurukoa izan da. Julio
anaiarekin batera, Documentales Folclóricos de España ekoiztetxea sortu zuen, de -
sagertzear ziren herri-usadio eta bestak gordetzeko helburuaz, eta lan aunitz egin
zituzten, adibidez: “El carnaval de Lanz” (1964).

1966an Espainiako Telebistako bigarren katean hasi zen lanean, eta bertan film
labur asko egin zuen. Bertze aunitzen artean: “Deportes vascos”, “El País Vasco”,  

“El valle de Iraurgui”, “Bertsolaris”, eta abar.

1972an, lan bat debekatu ziotela eta, utzi egin zuen Espainiako Telebista, eta ondoren egin zituen
bere lan nagusienak: “Navarra las cuatro estaciones” (1970-1972), Vianako Printzeaerakundearentzat
egindako bi ordu eta erdiko dokumentala (film etnografikoa), eta Gipuzkoa (1976-1979), Donostiako
Kutxak eskatutako hiru orduko dokumentala.

1982an TVEra itzuli eta “Baroja a través de Baroja” eta “El mayorazgo de Labraz” egin zituen,
azken hori lau ataleko saila, bere osabaren eleberrian oinarritua.

“Navarra las cuatro estaciones” ("Nafarroa, lau urtaroak") Nafarroako tradiziozko kulturaren
alderdi garrantzitsu eta bereizgarriak erakusten ditu. Iñauteriak, erromeriak, lanabesen eskulangintza,
nekazaritza-lanak, zaindarien bestak eta gizartearen eta baserri-folklorearen adierazpenak urtaroen
erritmoan, 150 minutuz. Bertzeen artean, dokumental honetan ikusten da Berako Zelaia baserrian
grabatutako zerri-hiltzea.

“Navarra las cuatro estaciones” dokumentalean ikus daitezken irudiak dira ondorengoak.

Laugarren urratsa:
JULIO CARO BAROJA
eta PIO CARO BAROJA

Olentzeroa Almadia baten jautsiera
Ezka ibaian

Laiekin lurra jotzen Inauteriak
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Julio Caro Baroja, Madril, 1914ko azaroaren 13a - Bera (Nafarroa), 1995eko abuztuaren 18a. 

Nor izan zen Don Julio Caro Baroja?

Rafael Caro Raggio eta Carmen Baroja Nessiren semea zen. Era berean, Pio Baroja idazlearen
eta Ricardo Baroja margolariaren iloba zen. Bere bizitza beti egon zen Berako herriari lotua.
Berako kanposantuan dago lurperatua, Baroja familiak duen panteoian.

Euskal jatorriko antropologoa, historialaria eta hizkuntzalaria
izan zen. Diziplina horietan aitzindari.

Etnografia eta historia arloetan, bereziki, Telesforo Aranzadirekin eta
Jose Migel Barandiaranekin lan egin zuen.

Julio Caro Baroja Itzean
(Beran), bere osaba
Pio Barojarekin.

Julio Caro Baroja
bere bihotzeko  Itzean (Beran)

Julio Caro Baroja eta
Aita Barandiaran.

Julio
Itzeako
liburutegian

• Hiztegiaren laguntzaz ARGITU zer lan egiten duen antropologo eta etnografo batek.

ANTROPOLOGO batek

ETNOGRAFO batek
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Julio Caro Barojak lehendabiziko ikerlanetan Euskal Herriko usadioak zituen hizpide eta Euskal
etnografia bizitza osoan zehar landu zuen, “Euskal Ikerketak” izeneko 18 liburuko lana osatzera
iritsita. Euskararen inguruan ere ikertu zuen.

Bertzalde, Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkariaren zuzendari izan zen 1983tik hil arte.

Kopuru eta kalitatean izugarri handia da bere lanen ekoizpena, 80 liburu baino gehiagokoa. 

Euskal Herriko gaiak, ohiturak, bizimodua, baserriak, etxeak… ikertu zituen eta bere lanaren oinarria
Berako herria izan zen.

Bere liburuen zerrenda hagitz luzea da, eta batzuk aipatzearren, hauek nabarmentzen ahal dira:

• El carnaval (1989) 
• Las brujas y su mundo (el monumental estudio en tres tomos, fruto de diez años de investigación)
• Los judíos de la España moderna y contemporánea
• La hora navarra en el siglo XVIII Inquisición, brujería y criptojudaísmo (1970)
• La casa en Navarra (trabajo sobre arquitectura popular en cuatro volúmenes) (1982-1983)
• De la vida rural vasca
• Estudios Vascos
• El laberinto vasco (el ensayo sobre la población vasca) (1984)

Julio Caro hainbat akademiatako kide izan zen: Euskaltzaindiako kide (1947), Real Academia de
la Historiako kide (1963), Real Academia de la Lengua Españolako kide (1986). Halaber, 1983an
Príncipe de Asturias Gizarte-Zientzien saria irabazi zuen; 1985ean, Premio Nacional
de las Letras Españolas; eta1995ean, Nafarroako gobernuak Vianako Printzearen
Kultura saria eman zion. 

Jakin Julio Caro Baroja dela, aldi berean Euskaltzaindiako eta RAEko (Real Academia Española)
kide izan den pertsona bakarra.

Ikusi “Navarra las cuatro estaciones” dokumentala
(Berako herriaren zenbait ohitura jasotzen duen zatia)

Caro Baroja anaiek 1970 eta 1971 artean Nafarroako ohiturak grabatu
zituzten: inauteriak (Lantz, Ituren edo Zubieta), erromeriak (Uxueko Ama,
Itzagako San Miel...), almadiak, baserritarrak laiak erabiltzen eta abar.
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Bortzgarren urratsa (azkena):
ZEIN DA OSPE HANDIKO GIZON HORI?

• Honez gero aski ongi dakizu zein den pertsonaia haundi hori, baietz?

• Hala ere, eta badaezpada, ondorengo pistek lagunduko dizute deskubritzen zein den ospe haundiko
pertsona hori.

1. Gizonezkoa da

2. 2014ko azaroaren 13an 100 urte beteko lituzke

3. Beran hil zen

4. Antropologoa zen

5. Bere bigarren abizena “Baroja” zen

Irakasleak emanen dizu
pertsonaiaren  erretratua
eta zuk ertzetik moztu
 beharko duzu  azaleko
markoaren  barrenean 
pegatsi ahal izateko.



Honez gero Barojatarrak eta Berako herriaren arteko lotura ezagutuduzue eta jabetu zarete Julio Caro Barojak aunitz ikertu zituela EuskalHerriko gaiak. 

Ikertu zituen guzti horietatik bi gai ikusiko dituzue liburuxka honetan:baserria eta euskal egutegia.
Julio Caro Barojak 1974ean “De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa)”liburuan jaso zituen, bertzeren artean, Berako etxeak eta baserriak, landa-industriak (aroztegiak, 
saskigintza...), Berako ohiturak 
(ezkontza, heriotza, erlijioa…).
Baserr iaren atalean, berr iz,
 baserritarren bizimodua, ohiturak,
baserriko lanak eta lanabesak,
baserriaren egitura …
Ekin iezaiozue hurrengo lanari!

15



BASERRIA (basoko herria):
historia laburra
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Baserr iak duela 500 ur te sor tutako
 eraikun tzak dira. Gaur egun ez dago
baserririk 500 urte baino gehiago dituenik.
Horien aitzinekoak “txabolak” zirela erraten
ahal da.

Lehen baserrietan oinak gutti goiti-beheiti
300 metro karratu zituen eta familiaren
 etxebizitza beheitiko solairuan zegoen. Hori
bai, familiarendako gordetzen zen lekua
 hagitz ttikia  zen. Baserri horietan etxebizitza
bitan banatzen zen: batetik, sukaldea, eta
bertzetik, logelak.

Denborarekin  hasi ziren logelak eta sukaldea
goiko solairuan egiten. Beheitiko solairuan
sarrerako atea, ikuilua, oilategia, zerriztegia
eta goroztegia egoten ziren. Erran den bezala
lehenbiziko solairuan logelak, egongela, eta
sukaldea zeuden eta  horien gainetik bigarren
goitia, sabaia edo ganbara (aitzineko  aldean
idekia).Dornaku baserria (Bera)

Igartubeitia baserria (Ezkio)
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Hona hemen Julio Caro
Barojak “De la vida rural
vasca” liburuan egiten
duen deskribapena
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Baserritarrentzat bere etxea bizilekua baino gehiago izan da: ikuilu, biltegi, lan egiteko
tokia… Hau da, baserria nekazarientzat tresna bat da. 

Ikuilua bitan banatzen zen: batetik, aziendarentzako aldea zegoen eta bertzetik, parean,
gorotza biltegia. Lehenbiziko baserrietan abelgorrientzako aska barrenean egoten zen
sukaldearen gibelean. Ate irristatzailez ixten ziren leihatilak, elkartzen zituzten sukaldea
eta ikuilua. Gibelean ardiak egoten ziren.

Zerriztegia eta oilotegia ere beheitiko solairuan egoten ziren. Solairu honetan gordetzen
ziren laborantzari lotutako tresnak eta lanabesak ere.

Sukaldea eta ikuilua, bata bertzearen ondoan
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• Aipa itzazu ikusten dituzun guztiak.

• Bada zerbait deigarria egiten zaizuna? Zer da?

“Mahai baten bedeinkapena euskal baserrian”

Ohartu zaitez
Antonio de Lecuonak
(1831-1907) margotu
zuen koadro
honetan:
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• Zergatik uste duzu aspaldiko baserrietan ez
zegoela intimitaterik?

• Garai batean, baserri zaharretan, “ez zegoen intimitaterik”.

• Begiratu arretaz Mauricio Kaperotxipik 1922. urtean margotu zuen koadroa

• Zure ustez, non bizi da emakume hau? Baserrian ala hirian?

• Andrea etxetik hurbil dagoela uste duzu?

• Zergatik?

• Zer darama buruan? Ea deskubritzen duzun objektu horren
izena.

• Zertarako darama?
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• Nola dakigu irudiko emakumeak baserritarrak direla? Aurpegiarengatik edo dauzkaten 
produktuengatik?

• Zertan ari direla uste duzu?

•Egon al zara inoiz halako merkatu batean? Zer eros daiteke halakoetan?

Ramon Zubiaurre (1917)
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Baserrian, ez ziren bertakoak familikoak soilik. Abereak ere “etxekoak” ziren. Baserriko
abereetatik gauza aunitz lortzen ziren: ilea, larrua, haragia, esnea, arrautzak, bai eta
lan-indarra ere. 

• Zein da astoen zeregina argazki
horretan?

• Zein da idien zeregina?

• Baserritarrak gidatzen ditu, baina
zeinek darama arrastaka area?

• Nola izena du baserritarrak
idiak gidatzeko erabiltzen
duen makilak?
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Abereei urte osoan bazka eman behar zitzaien. Horregatik baserrian lursail handienak
belarra eta artoa lortzeko ziren eta ez baratzerako edo fruta arboletarako.

• Non gordetzen zen belarra duela gutti arte?

• Nola dute izena belar idorrezko multzo horiek?

• Marraztu eta margotu belar-meta pare bat.

Augusto Comas y Blasco (1915)

• Zein da idien zeregina?

• Eta gaur egun non gordetzen da belar idor hori?



• Bi koadro horiek eszena bera irudikatzen dute: hamaiketakoa, atsedena lanaldian. 
Ongi azter itzazu biak eta bilatu antzekotasunak eta desberdintasunak.

24

Mauricio Kaperotxipi (1893-1965)

Ignacio Zuloaga (1870-1945)
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ANTZEKOTASUNAK:

• Janzkeran: astegunekoak ala igandekoak?

• Jan edanak: ugari ala urri?

• Bertako janak ala kanpokoak?

• Tresneria: bietan dauden bi ontzi motak zein diren adieraz itzazu:

DESBERDINATASUNAK:

• Adina:

• Sexua:

• Jarduera: batzuk eta bertzeak?
Erne begiratu “makilari”. Badakizu zer den? (muturrean iltze bat du abereak xaxatzeko)

• Baina, baserrietan bertze gauzetan bezala, denboraren poderioz aldaketak eman dira, eta ematen ari
dira gaur egun ere. Ez hori bakarrik, zenbait baserri desagertzen ari dira.
Ordena itzazu zaharrenetik berrienera baserriko jardunbide hauek:

Nekazaritza eta abeltzaintza

Landa-turismoa

Baserriko lana eta fabrikakoa batera
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1974. urtean Julio Caro Barojak
idatzi zuen Beran baserriak
 abiadura haundian desagertzen
ari zirela. Aipatzen zuen 1638ko
sutearen ondotik eraiki ziren
etxeak, gehien bat, baserriak  zirela.

Don Juliok bi baserri mota bereizten
zituen. Batetik, baserri haundiak,
elizan sepultura zutenak eta lur
e r emu  aun i t z  z i t u z t e na k  
(adb: Alkeberea) eta bertzetik,
 baserr i  h a u n d i e n  m e n d e
zeudenak  
(adb: Idierrenborda). Azken horiek
ttikiagoak ziren eta “borda”
 ahotsak edo hitzak etxe bat bertze
batetik desberdintzen zuen.

Adb: Apeztegia/Apeztegikoborda       

Irazelaia baserria (baserri handia)

Alkeberea baserria (baserri handia)

Idierrenborda (Baserri handiaren menpekoa)
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ARKITEKTURA:
Nafarroa Garaiko baserriak
(zenbait ezaugarri)

Kantauri aldeko Nafarroan (Baztan, Bertizarana, Malerreka, Basaburua, Leitzaran,
Bortziriak) baserriak gutitan egoten dira ondoko eraikinari itsatsiak, alderantziz baizik,
etxe batetik bertzera beti egon ohi da tarte bat.

Baserriaren oina laukizuzen edo lauki formakoa da, eta gainean, normalki, bi solairu
izaten ditu, eta horien gainetik, teilatupean, bigarren goitia dago (ganbara); teilatua
isurialde bikoitzeko bi hegal ederrez horniturik dago.

Normalki, aitzineko fatxadan harrizko arkua izaten du sarrera nagusia eratuz, nahiz
eta batzuetan, arku bakar baten ordez bi arku izan. Erran behar da baserri horietan
ohikoak direla idazkiak ateburuetan, armarriak eta harrian landutako zenbait edergarri
(aurpegiak, sinboloak…).

Balkoi ederrak dituzte, zenbaitetan, baita bigarren goitian ere
 zenbaitetan.

Baztanen, gehien bat harri gorriz eginak daude eta  Gipuzkoara
hurbildu ahala, aldiz, kareharri grisez eginak daude.

Kanpoaldean igeltsuz zurituta daude nahiz eta kantoietan, ateetan
eta leihoetan harria bistan ageri.

Garai batean barreneko aldeko paretak haritz edo gaztain
 zurarekin eginak ziren. Arrunta izaten zen paretak urritz eta
lizar adaxka gurutzatuekin egitea, gainetik argamasaz estaliz.
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• ZELAIA baserria marraztu (kopiatu)
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• Adierazi zuzena ala okerra den baieztapen bakoitza (Z-O).

Kantauri aldeko Nafarroan:

baserri batetik bertzera tartea dago

baserriak duela bi mende sortu ziren

baserria, nekazarientzat bizilekua zen, bertzerik gabe

baserrietan, familiaren bizilekua beheitiko solairuan egon da beti

baserrietan isurki bikoitzeko teilatuak dituzte

baserri ederrak eta dotoreak dira

baserri guztiak harri gorriz eginak daude
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SUKALDEA: suaren aldea

SUKALDEAREN EBOLUZIOA

Sukaldea eta sutondoa etxeko espazio nagusia zen (etxekoen bihotza, argia, beroa
eta jana). Bertan biltzen zen familia; bertan hartzen ziren bisitak; bertan egiten zen
haria gauetan eta bertan aritzen ziren solas eta solas. Sukaldean hitzartzen ziren
ezkontzak eta han babesten ziren kulturaren errituak.

XVI. eta XVII. mendeetan sukaldearen erdian paratutako harlausa baten gainean bizten
zen sua. 
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XVIII.-XIX. mendeetan su baxuko tximiniak zabaldu ziren ia etxe/baserri guztietan.

XX. mendean hasi ziren suzko txapak edo “ekonomikak” eta baserri gehienetan su
baxuko tximiniak eta “ekonomikak” mantendu ziren. Bietan egurra behar izaten zen
sua egiteko. Ekonomiketan egurraz aparte ikatza ere erabiltzen zen sua egiteko.
Bazeuden ura berotzeko depositua ere zutenak. Argazkietan ikusten diren ekonomika
biek ur depositua zuten (fija zaitez iturrian).
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Gaur egun, bertze mota bateko sukaldeak dira etxe gehienetan, baita baserrietan ere.

• Argazkietan garai desberdinetako sukaldeak agertzen dira. Zertan dira berdinak?
Zertan desberdinak?

ANTZEKOTASUNAK:

DESBERDINTASUNAK:
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XVIII-XIX. MENDEKO SUKALDEA

• Fija zaitez argazki horretan agertzen diren elementu edo objektu  
desberdinetan. Amatxiren edo aitatxiren edo etxeko bertze
edozeinen laguntzaz ondorengo jarduera egin.
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TAULA OSATU:

Objektua Materiala Izena Erabilera

Mahairia /
Oramahai

Irina oratzeko, opilak
egin ahal izateko

Brontzea Berontzi edo
ohatze-berogailu

Zura

Sutondoan egoten zen
aulkia zen. Bizkarraldea
izaten zuen bizkar aldea
hotzetatik eta aire-ko-
rronteetatik babesteko.
Honen erdi inguruan
ohol biribil edo laukia
eraisgarri  dago, mahai
gisa erabiltzeko.

Pedarra

Baserriko neskatxa gaz-
teek iturri edo iturburutik
ura garraiatzeko

Burdina

Txingorrak eta ilintiak
suaren erdira hurbiltze-
ko edo urruntzeko.
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TAULA OSATU:

Objektua Materiala Izena Erabilera

Janarietarako saltsa eta
bertze zenbait presta-
kuntzatan erabiltzen zi-
ren osagaiak xehatzeko
edo jotzeko. 

Zura eta burdina Ezkerrean sugila, eta
ondoan, baldea

Burdina

Sukaldea eta etxeko
bertze gela guztiak ar-
gitzeko zurezko zutabe-
etatik zintzilik jarrita.Ho-
rietarako erregai gisa,
berriz, gantza edo ba-
lea-olioa erabiltzen zen.

Kobrea

Janaria prestatzeko-
egosteko. Laratzatik
 zin tzilik paratuta.
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Atal honetan
euskal egutegi
tradizionala
ezagutuko duzu
eta hilabete
bakoitzaren
izenaren
jatorria
aztertu.

• Hilabeteen izendapenaren nondik-norakoa ulertzeko azter itzazu ondorengo hitz hauek:

• Goikoetxea

• Etxeberria

• Pabolleta

• Iriberea

• Lamixene

• Iturria

• Zelaieta

• Irazoki

• Igantzi

Batzuk abizenak dira, bertzeak lekuen izenak, badira herrien izenak direnak ere. Erran bakoitzak zer
adierazten duen: abizena, lekua, herria, jarduera-lekua…



37

Horiek guztiak dira gure arbasoek, garairen batean, sortu zituzten izenak.

Baino nola sortu zituzten izen horiek? Ba, tokiei izena paratzeko, baserriei izena
paratzeko, abizenak sortzeko edota gauzak izenez adierazteko, pertsonaren,
lekuaren, jardueraren edo izendatu behar zen gauzaren… ezaugarriren bat edo
bertze zerbait hartu zituzten kontuan.

Antzeko moduan asmatu zituzten hilabeteen izenak. Hau da, euskal egutegian
hilabeteen izenak antzera osatu edo sortu zituzten.

Abiapuntu modura jakin euskal egutegi tradizionalak “ilargian” duela bere
jatorria. “Illabetia” hitzak adierazten du euskal egutegiaren izaera, hain zuzen,
ilargi izaera eta zenbait hilabete izenetan nabarmen agertzen da ilargi-izaera
hori, hain zuzen nekazaritzako izaera.

“Hilabete” hitza “ilargi bete“tik heldu da.

Hagitz erranguratsua da nekazariek ilargiaren faseak kontuan hartzeko betidanik
agertu duten kezka. Beran beti pentsatu izan da barazki onak izateko eta haziak
ereiteko ilbeheran egin behar dela. Bertzalde, ilarrei paratzen zaien altza-makilak
irautea nahi bada, makila horiek ilgoran moztu behar direla sasoi horretan egurra
freskoa eta gogorra dagoelakoz.

Antzeko desberdintasunak kontuan hartu izan dira zerria hiltzerakoan, ardiei
ilea mozterakoan, uztarriak egiteko egurra mozterakoan eta abar. Adibidez
 haritzaren kasuan altzaren aurkako egoera ematen da. Uztarriak egiteko mozten
den h  aritza-egurra ilberan moztu behar da, egurra konpaktua egon dadin.

Antzina, euskaldunok egunak kontatu beharrean gauak kontatzen zituzten
ilargiaren behaketa errazteko eta ilargiaren ziklo osoa eratzeko (hilabete bat -
29 egun). Kontaketa sistema hau hagitz aspaldikoa da eta aspaldi baztertua
izan zen, eta euskal egutegi tradizionalean nekazal/ilargi/eguzki izaera ikus
daiteke.

Bertzalde, erromatarrak gure lurraldean egon izanak, hainbat hilabete izendatzeko
moduan aldaketa ekarri zuen. Horrela, zenbait hilabeteren izenek jatorri latindarra
dute.
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• Marraztu ilargiaren faseak:

• Osa ezazu hurrengo orrian duzun egutegia, hemengo irudiak erabiliz eta karratu bakoitzaren gainean
hilabetearen izena idatziz:

Jorraila – Iraila – Azila – Epaila – Hostaila – Uztaila – Lotazila – Urria – Ilbeltza –
Agorrila – Otsaila – Garagarrila
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Iluna nagusitzen delako Otsoena delako Mahastiak epaitu, hau
da, inausten direlako

Garia jorratzen delako Lore eta hostoena delako Garragarrena eta ekiarena
delako

Gari uzta biltzen delako Agortea eta lehortea delako Iratzea biltzen zelako

Hurrak edo bertze fruitu
lehorrak biltzen direlako

Gari hazia ereiten delako Hazia lurpean “lo”
dagoelako
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