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“Des basken Etchehon's Klage”n kontatzen denez, herriko plaza beste hainbeste plaza modukoa zen,
elkarri itsatsitako eraikin zaharrak besterik ez. Horietako baten goialdean, agure batek ikusteko
moduko neurriz gaineko hizkietan herriaren izena agertzen zen: BARKOXE, eta ikusten zuenari
begirada malenkoniatsua sortarazten zion.
Plazatik garaiera txikiko gizon ileurdina irten zen. Norbaitek deskribatu behar izan balu, adibidez
eleberrian edo epaile baten aurrean, haren erretratua zirriborratzea kostatuko zitzaion, zalantzarik
gabe. Izaki iheskorra zen, ia ikusten ez duzun norbait. Haren presentziak lainoaren, ametsen edo
hatsaren lurrina zuen. Hamaika pertsonaren antza zeukan. Piarres zeritzoten, beldurrik ez zuen
erromesa zen eta hiltzera itzuli zen herrira. Bakarrik.

Itzaltzutik gertu Auña izeneko erraldoi gaiztoa bizi zen bakarrik.
Egun batean, erromes bat agertu zen ibaiko bideari segika eta, herrian boladatxo bat pasa ondoren,
bidaiari ekin zion berriro.
Haranekoek Auñari buruz ohartarazi zioten, kasu egiteko gaizto handi horrekin… baina erromesak
bere bideari jarraitu zion.
Hainbat egun bidaiatu ondoren, ura eta janaria agortu zitzaizkion, eta Auñarekin topo egin zuenean,
ihes egin beharrean, laguntza eskatu zion umilki.
Erraldoiak sorospena ukatu egin zion, noski, baina erromesak, beldurrik gabe, arrapostu zion: “Zure
bihotza harrizkoa da, zu zure osotasunean harria zara…”
Hala esanda eta, bat-batean arroka handi bihurtu zen, gaur Auñamendi izena duena.

Itzaltzun, diotenez, familia bat, amona zaharra izan ezik, irten zen Gabon-gaueko mezetarako.
Itzultzean, ukuilura joan ziren ardo bila eta, harridura handiaz, haien mandoa hilda zegoela ikusi
zuten.
Hurrengo urtean beste mando bat zutela, gabon-gauean, etxera itzultzean, hiltzen ari zela ikusi
zuten.
Denak zur eta lur geratu ziren historia errepikatu egiten zelako.
Hurrengo urtean, bada, etxeko semeak zaindu beharreko ukuiluan geratzea deliberatu zuen, baina
lotan geratu zen, eta, esnatzean, azienda urduri zegoela nabaritu zuenez eta, halaber, ezagutzen ez
zuen katu beltz bat mandoen gainean ikusi zuenez, makila bat hartu, eta gogor jo zion.
Hurrengo egunean, amona zauri handi batez esnatu zen.

Esaten da Done Martingo Harriko leizean herensuge bat bizi zela eta, haren beldurrez, haraneko
jendea izututa zegoela.
Otsagabian preso zegoen gazte bat kartzelatu zuten sorginkeria leporatuta. Gazte hark tratu bat
proposatu zuen: berak dragoia akabatuz gero, libre utziko zutela.
Gazteak bazekien, sorginek esanda, dragoia hipnotizatzeko gai zela eta, horretaz jabeturik, bere
armarria ispilu gisa leundu zuen argiaren dirdira erreflexatzeraino.
Beraz, kartzelatik irten zenean, dragoia lo zegoen haitzulora abiatu zen. Esnatu zelarik, dragoiak
gazteari begiratu zion, baina hark armarria erakutsi zion eta herensugea hipnotizaturik geratu zen.
Orduan, gazteak ezpataz hil zuen.
Horrela, mutila libre geratu zen eta herrietako jendea lasai.

Ezkarozeko gizon bati emaztea gaixotu zitzaion. Zerbait larria zen, eta medikuaren arabera
Nabaskozera jaitsi behar zuen botikak erosteko.
Mendizale indartsua zen eta arriskuei jaramonik egin gabe botika bila atera zen.
Eskatutako sendagaia erosi zuen, baina itzulerakoan, Gorzara iristean, otsoak entzun zituen Igalien.
Dena oso azkar joan zen, eta sasien artetik irteten, otsoak bere aurka oldartu ziren era setatian.
Gizona artzain makilaz defendatu zen, eta berehala egin zien aurre nahiz eta eme batek sutsuki
ekiten zion etengabe, azkenean, piztiaz libratzeko, gerrikoaz baliatu zen.
Horrela Sartzera iritsi zen, hanketan hozka egiten zihoan otso hura izutu ondoren.
Ezkarozeko gizona bezain beldurtuta behintzat.

Botika bila zebilen Ezkarozeko gizon bat Sartzeko etxe batean ostatu hartu zuen, eta berrindartu zen
baina, nekearen kontra, haren emazteari zion maitasunagatik jarraitu egin zuen bidean gauean.
Denbora gutxian lasai ibili zen, baina Espartza inguruan otsoak bere zain zeuden.
Egur makila bat puskatu zuen haien aurkako borrokan, eta, azkenik, bere bufandaz baliatu behar
izan zuen otsoei iskin egiteko.
Mirariz, Orantzera iritsi zen, eta ahaide batzuen etxean hartu zuen babesa. Haien etxeko azpian,
beheko larretan, eraikina inguratzen zuen zelai handian, gau osoan entzun ziren otsoen goseak
eragiten zituen uluak.
Haietariko bat, otso emea, gizonaren usaina omen zeukana, besteen artean jan zuten.

Izaban diotenez, San Joan gau batean, duela asko, Mahoma gurtzen zutenak Nafarroatik kanpora
joaten hasi zirenean, emakume musulman eder bezain lirain bat Erronkaritik gora hasi zen igotzen
haranetik mendietara bere maitalearen bila eta goian, haitz, harpe, muino eta infernuko errekastoen
artean galdu zela.
Harrezkero, handik ibiltzen omen da, dantzan eta aldakak mugituz, baina San Joan gauetan bakarrik
agertu ohi da bere doinu magikoaz eta guzti.
Hala ere, jende denek ezin dute ikusi: neska Belabartzeko ur-jauziaren eta Iboneko haitzuloaren
artean bakarrik azaltzen da, eta, gainera, arima aratz eta bihotz garbiko inguruko pertsonek ere ikus
dezakete soilik.

Goitik behera, txapelatik abarketaraino, bizar hasiberri bezain irintsuak eta zituen esku handiek
bakarrik hausten zuten haren irudi larria. Bidexketatik jaitsieretan irristatu egiten zen, eta horrek
kulunka arritmikoa ematen zion bere ibilera pausatuari.
Zakuto ondoan otsoaren azal odoltsua gurutzatuta zeraman. Erronkarira joaten zen, eta han abereak
ustiatzen zituzten familiek oliotan edo ardotan ordaintzen zuten hildako otso horietako bat
ikusteagatik, bat gutxiago azienda mehatxatzen…
Mendian bueltak ematen zituen, zuloetan otsokume ezkutuak aurkitzen ote zituen atzemateko, gero
herrietatik erakusten zituen, eta dirua eta janaria ematen zizkioten.
Behin berau aurkitu zuten arroila estu batean hilik eta, inguruan, otso saldoaren arrastoak zeuden.

Bidea zalantzazkoa zen elurteko neguan, baina ausarkeria eta zuhurtziarik eza Belaguako haranen
ondarea ziren, pragmatismoarekin batera, jakina.
Eutikio izeneko gizon galanta mandoarekin itzuli nahi zuen oinez Ansotik Izabara, eta arroaren beste
aldean entzuten ziren otsoak bezala hasi zen uluka denbora pasan, eta izuari aurre egin nahian.
Neguko gau hotza zen, eta otsoak gosetuta zeuden oso.
Denbora gutxi behar izan zuen Eutikiok Zuritzara iristeko, baina muinoan berau

eta mandoa

geldiarazi zituzten otsoek bere uluei erantzunez.
Zorionez, jadanik gertu ikusten zen herria, eta hango txakurren zaunkek ahalbidetu zuten Eutikiok,
hara heltzean, hau dena konta zezan.

Behin, neguan, oso larri ibili zen Izabako unai ezkongabe bat, Belaguan azienda bat zaintzen zuena.
Bi etxeetako ahuntzak zituen gobernatzeko, eta behar bezala gordetzeko, bortuko igoeraren goiko
aldean dagoen Juan Pitotik gertu egoten zen.
Egun batean, lautadara jaitsi zen janari bila eta, itzultzean, otso-saldo batek inguratu omen zuen.
Haren laguntzaileak, bordan leihorik ez zegoela, makila bota behar izan zion tximiniatik.
Horrela, defentsaz defentsa, azken pausoak eman ahal izan zituen txabolan gorde aurretik bizia
salbatuz eta, udaberrian, hau dena kontatu ahal izateko eskubidea eskuratuz.
Berarekin zegoen artzain txikiak, ordea, unai horrek, etxeratu zenean, pattar usaia zekarrela zioen
eta, ondoren, zurrutari ekin ziola.

Zuritza inguruan diotenez, piztia batek nekazari askoren heriotza ekarri zuen. Badirudi emakume eta
haurren haragiarekiko nolabaiteko zaletasuna sentitzen zuela. Sarritan, hildakoek hortz handien
arrastoak eta haginkadak izaten zituzten gorpu odoleztatuan.
Halere, ez omen zuen batere interesik etxeetako abereekin: bere jangai nagusia giza haragia omen
zen.
Biktimen kopurua desberdina da oso erabilitako iturrien arabera.
Hildakoak zintzur txikituekin aurkitu ohi zituzten, eta odoletan blai.
Piztiaren izaerari buruzko hipotesiak mota desberdinetakoak izan ziren: otso erraldoia, animalia
exotikoa, gizotsoa, baita serieko hiltzailea ere… eta jendeak, oraindik orain, horretaz hitz egiten du.
Denetatik pentsa daiteke, baina hipotesiek orain arte iraun egin dute.

Erronkarin emakume batek kontatzen zituen otsoen istorioak, eta hark, aldi berean, amonak
kontatuta jaso zituen. Haren historikotasun-ezaugarriak denboraren ardatzean kokatu behar dira:
hemeretzigarren mendeko desamortizazioak herrien berrantolaketa egin aurretik, eta frantsesekiko
gerran Otsagabiko herria eta eliza kiskali arte su hartu ondoren.
Beldurra, izua, ikara eta sarraskiaren barne mintzoaren istorioak.
Otso asko ikusi ziren Pirinioetan mendez mende.
Orain ezin da otsorik ikusi.
Desagertu arren neguko gauetan ahoz aho ibiltzen da herri kontakizunetan.
Oso zaila izan da, ordea, hartza mendian ikustea, baina gaur egun mendiko jende artean bizi da.
Kontatutako istorioen kontraesanak.

Goiz euritsu eta ilun batean, artzain zahar batek pertsona guztien barruan gertatzen den borroka
kontatu zion bilobari, eta honela esan zion: “Entzun, gu guztion barruan otsoaren eta hartzaren
arteko borroka izaten da beti bizitzan zehar”.
“Otsoa gaiztoa da: haserre, bekaizkeria, jeloskorkeria, tristezia, diruzaletasuna, errua, erresumina,
harrokeria, gezurra, nagusikeria eta egoa izaten da.
Bestea, hartza, berriz, ona da: poza, bakea, maitasuna, itxaropena, baretasuna, apaltasuna,
ontasuna, onginahia, adiskidetasuna, eskuzabaltasuna, egia eta errukia da.”
Bilobak tarte batez pentsatu zuen, eta gero aitonari galdetu zion:
“Haien artean nork irabazi ohi du, otsoak edo hartzak?”
Zaharrak erantzun zion: “Erraza mutiko… Zuk elikatuko duzunak.”

Errege batek hartzak ehizatzeko ohitura zuen Etxo haranean hantxe hazia eta hezia izan zelako.
Diotenez, halako egunen batean, hartz handi beldurgarri bat atera zitzaion aurrean, eta babeserako
zaintzaile denak uxatu zituen, eskerrak erregea bertako artzain batzuez baliatu zen piztia
atzeratzeko…
Etxo harana markatuko zuen betiko gertaera horrek: erregeak pribilegioak haranari eman zizkion,
eta benetako ehiztarien saldoa osatu zuen hango jendearekin. Ordutik hona ehiztari horien batzarra
ekainaren 11n egiten da Santa Ana baselizan. Tradizio horretatik dator Etxo herriko armarria non
gerlari baten eta hartz baten borroka islatzen den.
Diotenez, ekainaren hasiera guztietan nabaritzen ohi dira hartzen arrastoak haranean.

Etxo haranean bezala, hartza Antso hiribilduaren armarrian ere jasotzen da aspaldidanik, baina
hartan bi hartzak agertzen dira Aragoiko banderaren barren ondoan, eta ez hartzaren eta gizakiaren
arteko borroka.
Haren jatorri heraldikoa Etxokoa baino zalantzagarriagoa da. Norbaitek adierazi zuen “Han hartzari
so” eta Antso izenaren arteko antzekotasunak, herriaren izendapena goian aipatutako hitzen batura
eta laburdura izanik, eragin duela armarrian dagoen agerpen hori. Izan ere, haraneko biztanleek
diotenez, animalia isil horiek entzun zitzaketen Pirinioetako biztanleria bakarra zen Antsokoa.
Ezaugarri horietaz baliatzen zen hartzak inguruko haranetara uxatzeko, lasai gera zedin bere
aziendak nahiz abeltzaintza zainduz.

Nafarroako erregeek Pirinioetako hartzeekiko beste haranetako ehiza-ohituren antzekoak zituzten.
Ospetsua izan zen 1165eko negu hura, non, ustez, Antso VI.ak hamalau hartz hil baitzituen apenas
laguntzarik gabe.
Erdi Aroko ehiza praktika hori oso hedatua zegoen, eta haren berri toki askotan agertu ohi da.
Adibidez, Done Jakue Bidean dagoen Uncastilloko Santa Maria eliza erromanikoaren eskultoreak
sarreran islatu zuen hartzen ehiza sonatu hura gertatu bezain laster.
Esaten da ordutik aurrera hartzak inguru horretatik desagertzen hasi zirela, baina haiekin batera,
zoritxarrez, noizean behin, desagertu egiten da herriko dontzeila birjina bat, hartzak bezala,
arrastorik utzi gabe.

Oloroe Donamariako sarreran Pirinioetako hartzaren ehiza eguneroko gertaera bat bezala irudikatu
zen. Egia esan, ehiza ohitura hori Aro Modernoaren hastapenetara arte izan zen errege-erreginen
eta nobleen estamentuaren praktika arrunta eta zabaldua.
Hala, 1420an, Aragoiko Alfontso Guara mendilerroko basoetara joan zen hartza handiak hantxe
zeudelakoan, eta haietariko bat ehizatzeko asmoz. Izan ere, horretarako gertuko Pirinio aurreko
mendietan hartz handienak omen zeuden. Oskan gidak eskatu zituen, eta, saiatu ondoren, haien
laguntzaz, hartzeme izugarria hil omen zuen.
Erregea Napolin ia denbora guztia igarotzen zuen, eta bere izen ona berreskuratu ahal izateko
Pirinioetako hartza ehizatzea bezalakorik ez zegoen orduan.

Esaten dutenez, Biastartako jaunak, 1690 inguruan, hartz handi batekin borroka egin zuen
Matideroko Ama Birjinaren baselizaren inguruan.
Sasoi hartan hainbat urtetako izurriteak izaten ziren, eta mendia piztiaz eta sasiz garbitu behar
izaten zen. Batez ere, orduko gizartean jauntxo agintarien noblezia autofinkatzeko baliagarriak ziren
ekintzak hauspotu.
Jauntxo horrek, bada, hartzarekin topo egitean, buruz buruko borroka labanaz eta ukabilez eduki
zuen. Amildegi baten ertzera iritsita, On Pedrok Matideroko Ama Birjinari egin zion laguntza eskaera
eta, dirudienez, hura ondo hartua izan zen, zeren hartzak amildegira erori baitzen eta, horrela,
jauntxoak baselizara eraman zuen piztiaren larrua.

Presio demografikoak, nekazaritzaren zabalpenak eta abeltzaintzaren ustiaketa gehitzeak hartzaren
erregresioa ekarri zuten. Hala eta guztiz ere, inkesten arabera, joan den mendearen lehen herenean
hartza zen nagusi oraindik barrualdeko Pirineoan.
Esaterako, San Viktorian monastegian, Peña Montañesaren oinean, gauez ikusi zuten hartz bat
Peraleko Lleran galdutako ardi baten atzetik zihoala, Hartzaren Pasagune deitutako tokitik gertu hain
zuzen ere. Lardies etxekoek, berriz, zuhaitzetatik hurbil ikusi zuten beste bat eztia lapurtzen ari zela…
1420an Aragoiko Alfontsok Guara mendilerroko basoetan ehizatutako hartz eme izugarriaren
ondorengo izango zen, edo On Pedrok Matideroko baselizaren ondoan hildakoaren hurrengoren bat
ziur asko…

Euskal Etxeen Erosta

Ez dun haurra, hamaika urte dizkin!
Hamaika asko izango duk baina ez aski!
Gora jo dun, Arlas aldera…
Bakarrik?
Hark, bere motzean badaki…
Handik hartza egoten duk, ordea...
Eta zer?
Nola utzi diok?
Honezkero ez dun baimenik eskatzen… ilundu aurretik etorri eginen dun eta…
Aizak, hemen ez duk lorik egin, abisu eman beharra zagok!
Lasai, joango naun bila…
Nora??
Muga aldera, eta beste aldean ere galdetu dinat…
Inork ez omen zekian fitsik, ez zagon inon bere arrastorik
Joan hadi berriz ere, ez zagok horrela desagertzerik
Aurkitu dinat bere arrastoa!
Kartel honetan jartzen dik: Haurra salgai…
Ez, mesedez!!

