
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kinto eta kintadei lotutako ohituren bilakaera 

Aretxabaletan. 
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Aurrekariak 
 

Loramendi euskara elkartean, toponimia taldea osatzen dugunok, geure lanak osatu nahian, 

hainbat elkarrizketa egiten ditugu, lekuko izenez eta bertako historioz guk baino gehiago jakin 

dezaketen herritarren artean. 

 

Horietako batean, Santa Ageda eguna pasatu berri zela, Basabeko Jose Luis “Katxo”  

zenarengana joan ginen berarekin hizketalditxo bat edukitzera, eta komentatu zigun urte horretan, 

2017an, Basabetik ez zirela Santa Ageda neska-mutilak pasatu. 

 

Arrazoirik ba ote zegoen pentsatu gabe, bat-batean ohartu ginen hor transmisioak kale egin zuela, 

izan ere betidanik Basabekoa izan da Santa Ageda bezperako neska-mutilek lehenengo jo izan duten 

atea, eta jakina da bertako andrea hori jakinda, urtero goiz jaikita prest egoten zela eman 

beharrekoak eta guzti. 

 

Hau ikusita, taldekook pentsatu genuen etorriko diren Santa Ageda neska-mutil berrientzat, 

Aretxabaletako baserri guztien zerrenda edo mapa edo ibilbide bat bideratu beharko geniekeela, 

gutxienez ezjakintasuna aitzakia ez dadin izan baserri batetatik pasatu gabe gelditzeko. 
 

 
 

1987ko Santageda mutilak 
 

Gure kezka hau batekin eta bestearekin komentatzerakoan ohartu ginen baita, kintoen inguruko 

gainontzeko ohiturek ere zerbaiten beharrean egon zitezkeela izan ere urte batetik hurrengora 

gazteek transmititzen duten hori itxuraldatzen doalako. 



 

Gure asmoa 

 
Kintoen inguruko ohitura guztien hausnarketa bat bultzatzea nahi dugu, herri mailan edo 

borondatezko jendearen artean, gaur egun Aretxabaletan hain gogokoak diren ohitura guzti hauek 

aztertu eta beraien osasun egoera berrikuste aldera. 

Honakoak izango lirateke aztertu diren, kintoei lotutako ohiturak: 

San Juan bezperako tantai jasotzea, 

Santa Ageda bezperako baserrietan batzea, 

Santa Ageda egunean kalean batzea eta plazako dantzaldia, 

Hortik Aratuste igandera arteko, iganderoko dantzaldia eta 

Aratusteetako Txino dantza, dantzaldia eta Txinen hileta. 

 

Ohiturak, berezko aldaketak izan ditzake, izan ere denbora ez da alferrik pasatzen, baina baita 

utzikeriagatik ere. Oinarri bat eduki aldera inkesta bat prestatu genuen, adin ezberdinetako jendeak 

bete zezan. 

 

Inkesta honek hiru helburu izan ditu: 

 

Pertsona kopuru zabal bat inplikatzea. 

Pertsona kopuru horren iritzia jasotzea 

Azken 60/70 urte hauetan, ohiturak bizi izan dituen aldaketak ikustea 

 

Inkesta 1956/2018 urte tartetan Santa Ageda koadrilatan ibilitakoei banatu zaie. Beste modu 

baten esanda aurten 80 urte betetzen dituzten eta 19 urte bete dituztenen tartean, urte bakoitzeko bat 

edo biri eman zaie inkesta. 

 

Tarte horretatik aparte beste pare bat galdeketa ere egin ditugu. Kontuak ala, azken 60/70 urtetako 

sondeo txiki bat gauzatuta gelditu da. 

 

Guztira 76 inkesta banatu ditugu eta 60 urte ezberdinetako 63 jaso ditugu. 
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1979ko Santageda batzeilak 
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Aurretik esan beharrekoak 

 

 

Aurretik buelta bat baino gehiago eman bagenion ere, betetako inkestak jaso ala eta jendearen 

ekarpenei kasu eginez, argitu beharreko puntu batzuk ikusi ditugu: 

 

Hainbat galderatan, nabaria da gizonezkoek prestatu dugula inkesta: Santa 

Ageda bezperako arropak banan banan zerrendatzerakoan; taldean neskarik ba ote 

zegoen galdetzerakoan; txino dantza Santageda mutillen ardura izan zen 

galdetzerakoan....... 

Azken bi galderak ez dakigu ondo ulertuak izan diren, hala ere informazio ona 

lortu da. 

Detaile asko ahaztuta daude, izan ere, aspaldiko kontuak dira. 

Inkesta bakoitza betetzerakoan lagun bat baino gehiago ibili denean, informazio 

zehatzagoa jaso dugu. Benetan eskertzen da. 

Galderaren bat faltan ere botatzen dugu orain. 

Aurrerantzean “betik” esaten dugunean, inkestatan jasotzen ditugun gogoetez ari 

gara, asko jota 80/90 urte atzera eginda. 
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Jasotako informazioa 

 
San Juan bezpera: 

Udako urte sasoi honetan tantaixe jasotzearen ohitura, antzinatik datorren erritual baten hondarra 

dela esan dezakegu. Garai haietan tantaixe soroak eta bertako uzta babesteko jasotzen zen, baita 

hodei ilunak eta txingorrak uxatzeko ere, eta seguruenik bere konjurua ere izango zuen. 

 

San Juan bezpera iluntze-gauean Aretxabaletan tantaixe beti jarri izan da, bai kale inguruan eta 

baita Azatzan ere. Horrela jaso dugu gure galdeketan. 

 

Azatzan, San Juan eguna bertako jai eguna da, eta ohitura izan zen auzoko gazteen artean 

Matikua aurrealdean tantaixe zutik jartzea. Azken aldia 1960. urtearen bueltan izango zen. 

 

Arbola, nolabait esateko lapurtu egiten zen, eta askotan ikusiak ez izateko ekainak 23an ilundu 

eta gero joaten ziren haren bila, hala ere inoiz 

ugazabarekin hitzartuta egoten zen edo beste 

inoiz ugazaba konturatu egiten zen lapurretaz. 

Holakoetan tantaixe kentzerakoan egurra 

harentzat izaten zen. 

 

2011.urtea geroztik ez da lapurretarik egon 

eta udalak ugazabarekin adostuta edukitzen du 

zein arbola bota, eta bere balioa dirutan 

ordaintzen dio. 

 

Tantai bila joateko ordua urteak pasatu ala 

aurreratzen joan da, iluntzetik, arratsaldera, gero 

bazkal ostera eta azken urte hauetan berriz 

goizetik joaten dira neska-mutilak. 

 

Tantaixe behar bezalakoa izateko, mehea, 

luzea eta zuzena izan behar da, eta horretarako 

aurretik norbaitek begiz jota edukitzen zuen 

horrelako arbola egokiren bat. Gaur egun udal 

arduratzen da honetaz. 
 

Arbola motari dagokionez, askotan txopoa 

edo makala izan da, eta azken aldian pinua 

nagusitu da, baina izan dira tartean akazia edo 

haritzen bat ere. 

 

Arbola zerekin moztu galdetzerakoan, garai 

bakoitzari dagokion tresnarekin esango genuke. 

 

 

 

 
Elorregi, (San Prdudentzio) 2018 

Inoiz trontza-zerrarekin, askotan aizkorarekin eta nola ez orain motozerrarekin. Taldean betik egon 

izan da lanabesa maneiatzen zekien norbait. 
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Zutitu beharreko toki ingurura inoiz bizkarrean ere garraiatu izan da, beste batzuetan bidera 

atera arte tatarrez edo bizkarrean eta gero gurdi batekin lagunduta kaleraino eraman izan dute, 

Egileor baserrikoak urte askotan utzi zuten gurdia eta sokak lan horretarako. Parean suertatu zen 

kamioi bat ere aprobetxatu zuten 1999an. Eta azken urte hauetan berriz erabat tatarrez garraiatzen 

dute tantaixe basotik plazaraino. 

 

Arbola zuritu, jaso beharreko tokian egin izan da ia betik. Arbolaren puntako adarrak tantaiari 

bertan utzi behar bazaizkio ere, urte askotan ez da horrela egiten. 

 

Tantai puntan beste zerbait jarri izan da beti. Sasoi baten loreak jartzen zirela gogoratzen duenik 

aurkitu dugu. Baratzaren baten hartutako aza gehienetan gogoratzen dute galdetutakoek eta hor 

irauten du gaur egun arte usadioak. Azak eta porruak izan ziren 1971n; azak eta tipulak 1986  

urtean; 1976tik aurrera ikurrina ere jartzen da azarekin batera eta 1980tik harrezkero ohikoa da 

beste errebindikazioren bat erakusten duen izara jartzea; 1985ean itxulapikoa eta 1966an letxugak 

kendu zion azari lekua. 

 

Salbuespen gutxi batzuk kenduta tantaixe zutitu gaueko 23:00 eta 00:00 tartean egin izan da beti. 

Plaza erdian gehienetan, baina baita plaza azpian, gaur egun telefono kabina dagoen inguru 

horretan eta 2009. urtean berriz kirol-etxe ondoan. Lehenago berriz udaletxe gainaldean zegoen 

frontoi eta bolalekuaren inguruan ere bai. 

 

Zutitzeak askotan bere lanak eman izan ditu. Inkestatatik erdiak zutitzerakoan arazoak izan 

zituztela aitortzen dute. 1981ean zutitu gabe gelditu zen eta hurrengo egunean garabi batekin jaso 

zuten. 1985ean ere zutitu gabe gelditu zen, ospitalera eraman beharreko min hartutako bat tartean 

zelarik, biharamunean zati bat kendu eta gero, lortu zuten zutik jartzea. 2002. urtean ere horrelako 

zerbait gertatu zen, eta lagun bat anbulantzian eraman ondoren, zati bat kendu eta lortu zen tantaixe 

zutitzea. 1991n berriz txopoa zena, zutitzerakoan jauzi eta erdibitu egin zen, hurrengo egunean 

beste bat zutitu zuten, oraingoan pinua. 

 

Tantaixe jasotzeko, sokak beti erabili izan dira, eta garai baten lagungarri erabiltzen zen 

eskailerari, horretarako prestatutako sardeek eta zulo inguruko topeak hartu diote lekua. 

 

Zutitu eta gero, beti kuinakin gogortu izen da tantaixe zuloan, eta ondoren bertara pixa askotan 

egin izan dute mutilek, ez beti. 

 

Azken lau edo bost urtetan galdu bada ere, kalean ohitura izan da, tantaixe jaso ondoren hortan 

ibili direnak, bertaratutakoei, gazta, ogia eta ardoa eskaintzea. 

 

Tantaixe kentzeko ardura 80ko hamarkadara arte jaso zutenena izan zen eta denbora baten San 

Pedro bezpera egunez kintoak berriz elkartzen ziren tantaia kentzeko. Gerora udala arduratu da 

horretaz. Egurrari probetxurik ere atera izan zaio, gehienetan sutarako izan ba da ere, 1985ean 

akazia suertatu zen eta olazitarako aprobetxatu zuten Basabekoek, eta behin baino gehiagotan, 

1979an esaterako txopo egurra txotxetarako saldu zen Oñatiko palillo fabrikara. 1999. urtean berriz 

lehenengo gauean norbaitek tantaixe bota egin zuen 
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Santa Ageda bezpera: 

Irakurri dugunetik, Santa eskea, elizak bere egutegian txertatu zuen lehenagoko usadio bat izan 

daiteke. Izan ere askok aratusteekin lotzen dute, eta haiek bezala negu erdian lurra esnarazteko 

erritual bat izan daiteke lurra makilekin joaz eta kantatuz eskean ibiltzea. Gero bildutakoarekin jan 

eta ospatu ahal izateko. 
 

 
 

2013/02/04 Arientza Etxebarrin 
 

Gurean ere ohitura hau, galdetutako guztiek dute gogoan, baita aurrerakoengandik entzunda ere. 

 

Aretxabaletan, gazte koadrilak ibili izan dira Santageda batzen, baina urteetan zehar izan du 

honek bere bilakaera. Gaur egun kintoak ez ezik, herriko abesbatzakoak, Basotxokoak eta 

eskoletako haur taldeak ere ibiltzen dira kalean Santageda kantuan, ez dakiguna da zenbateraino 

ibiltzen diren eskean. 

 

Dagokion kintadetakoak bakarrik, urte askotan ibili izan dira Aretxabaletan bai auzo eta kaleetan. 

 

Baina gazte kuadrilla bat baino gehiago ateratzen ziren sasoia ere izan zen, bat gora behera, 1968. 

urtea izango da auzoetan, bertako talde bat ibili zen azken urtea. Ordura arte baserri gunea eta kalea, 

gure kontakizunerako bereiztu egin behar genituzke. 

 

Izan ere, horren aurretik auzo inguruetan behintzat, 4 edo 5 mutil elkartzea nahiko izaten zen 

etxerik etxe kantuan hasteko, bakoitzak bere auzo inguruan edo hurrengoan. Boliñan esan ziguten, 

bertatik urte batean 12 koadrila pasatu zirela Santageda eskean: Arientzakoak, Mendiolakoak, 

Kalekoak, Zubillagakoak, Urrexolakoak, Errekaldekoak, Galartzakoak, Azatzakoak........ Gerra 

ondorengo urteetan izango ei zen, gose urteak izan ere. Bildutakoarekin edozein etxetan, azkena 

izango zena, bazkaltzen zuten eta ezer sobratzen bazen ordainetan bertan utzi. Gaua bertan egiten 

ere askotan gelditzen ziren, Arientzakoak Intxaurben eta Azatzakoak Matikuan gaua pasatu 

izandakoak ba dira. 
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Garai hartan mutil bakoitza behar bada 4 edo 5 urtetan ibiliko zen Santageda batzen, baina 1. 

aldia kintadarekin lotzen dute, nahiz eta gero soldaduskatik bueltatutakoan ere zeudenekin ibili, ez 

omen zegoen arazorik adin ezberdinetakoak ibiltzeko. 

 

Auzoetan biztanleria gutxitu ahala, eta kalera jaisteko joera indartu ahala, gazteek lanera 

esaterako, auzoetako koadrilak desagertu eta gazte berriek kalekoekin bat egiten hasi ziren, auzo 

batzuk lehenago beste batzuk baino. Kaleko koadrilek aurretik auzoetara igotzen bazuten ere, uste 

dugu koadrila bakarrak auzo guztietatik pasatzeko joera ere orduan hasiko zela. 

 

Eta hau ere suposatu egiten dugu: adin bereko koadrila bakarra nahiko ugaria izanik, apurka- 

apurka urte gehiagotan errepikatzea galduaz joan zen. 

 

Hori bai, urte berri batetan nola jakin zein den bete beharreko ohitura? Horri ere norbaitek eman 

zion garrantzia, eta transmisioa egon zedin, urte batetik bestera ohitura bere horretan eraman ahal 

izateko, erabaki zen aurreko eta ondorengo kintadetako bat edo beste egon beharra zeukatela 

taldean, bata erakusteko eta bestea ikasteko. Horiek bai, bi urtetan ibili beharko zuten eskean. 
 
 

1968 Auzoetako mutilak, santageda bezperan 
 

Kaleko kuadrilla betik izan da ugaria, zer esanik ez auzoetakoak ere bertaratu zirenean, hala ere 

orokorrean 1980. urtera arte 30 lagunetik behera elkartzen ziren eta hortik aurrera gehiago, neskak 

ere talderatu zirenean kopuruak gorakada egin baitzuen. Jaso ditugunetatik jendetsuena 1990. urtea 

izango zen 70 lagunekin. 2011 ere gazte askokoa izan zen. 

 

Transmisioaren alde seguruenik, 2007. urte arte, kintoekin batera bi mutiko gaztetxo ere ibili izan 

dira eskean eta jende aurreko plazako dantzatan parte hartzen 

 

Baserri eremuan, beti Santageda bezpera egunean ibili izan da kantuan eta eskean. Azken 60 urte 

hauetan behintzat talde bakarra arduratzen da auzo guztiak batzeaz, nahiz eta logistika kontuak 

direla eta taldea askotan erdibanatu egin izan dira baserri guztietara ailegatzeko. Urte batetan 

jubilatu talde bat ere ibili ei zen, Salustiano Markitei eta Sotero Larrino-Etxebarrikoa gidari zirela. 
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Orokorrean, Deba errekaren Korueta aldea goizez batu izan da, Oro edo Basabetik hasita eta 

arratsaldez errekaren Muru aldea eta Eleizgarai. Galdetu dugun urte tartean behin baino gehiagotan 

alderdi horretako, (Uxitte, Galartza eta Apotza-etxebarri), baserri batzuk edo denak batu barik 

gelditu izan dira. 

 

1978. urtean batu zuten Santageda mutilak Urkuluko urtegiak eraman zituen asken baserrietan. 

 

Musikariak ere lagun izan dira gehienetan, ez beti: txistulariak, soinu joleak ere bai eta aspaldi 

honetan trikitilariak. 

 

Sasoi baten ohikoa zen etxe bakoitzean hari zegokion kopla bat edo beste kantatzea, asko eman 

duela edo gutxi edo kosta zaiola atea irekitzea edo..., baina hori galdu egin da eta geroztik baserri 

guztietan bertso bera kantatu izan da, nahiz eta urte batzuetan hiru bertso izanik sortan, behin bata 

eta behin bestea kantatu zutela jaso dugun. 
 
 

1978, Santageda mutilak Koruetan 
 

 

Baserri baten norbait hil berria bazen, kantatzen hasi aurretik errezatzea edo kantatzea zer 

nahiago zuten galdetzen zitzaien etxekoei. 1988. urtea jaso dugu guk, hori egin zen azken aldia 

bezala 

 

Lehen aipatutako auzoetako koadrilatan ez zitzaion janzkerari kasu gehiegi egiten kantuan 

ibiltzeko: txapela, lepoko zapia eta makila eskuan izan ezik. Kaleko taldea auzoetara joaten zen 

garaian ere berdintsu esan digute, arropa zaharrekin ere esan digute. Baserritar jantzia moduan 

ezagutzen dugunaren beharra gerora ezarri zela uste dugu, baina urterik ezin dugu zehaztu, aspaldi 

edozein modutan ere. 
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Neskak beti baserritar jantzita atera dira baserrietara. Izan ere neska-mutilak batera Santageda 

koadrilatan ibiltzea harrezkerokoa da, 1994. urtean botazioa egin eta ezezkoa eman zitzaien neskei 

mutilen aldetik. Gerora neska pare bat trikitixarekin laguntzen agertzen dira inkestatan, eta 2008tik 

aurrera mutilek zein neskak talde berean ateratzen 

dira. 

 

Auzoetako ibilaldia oinez egiten da, autoak 

eskuragai daudenetik askotan laguntza moduan 

erabili izan da, puntu baten edo bestean taldearekin 

bat egin eta bildutakoa jasotzeko. Auzoetan astoren 

bat ere erabili zuten inoiz. 

 

Gaur egun neska-mutil askorentzat, Santageda 

bezperan abesten ibiltzeak Aretxabaletako baserriak 

ezagutzeko balio izan diotela aitortu digute. 
 

Ardo-bota ere betik eraman izan da, eskean 

joaten zirenean zerbait eskaini ahal izateko. 2014az 

geroztik ardo-botaren bat eramaten da itxurarako, 

baina ez etxekoei ezer eskaintzeko. Bestelako 

kontuak ziren aurreragokoak, izan ere mutil 

bakoitzak berea eramaten baitzuen, etxeko nagusiari 

edo bidean gurutzatzen zen edonori trago bat 

eskaintzeko, txanponen bat edo beste askatuko zuen 

esperantzarekin. Eta gainera etxean gizonezkoren 

bat edo nagusia ez bazegoen eskean atea jotakoan, 

botatik baso erdi bat ardo beteta uzten zen etxera 

bueltatzen zenerako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baserrietan gehienbat jatekoa bildu izan da 

 

Atea jo eta eskean zatozenetik, emango dizuena hartu ahal izateko saski bat erabiltzen da. 

Eroskiko karrotxoa 2002. urtean dagoeneko agertzen da kalean, gutxira egingo zuen salto 

baserrietara. 

 

Aztertu dugun urte tarte honetan, hamarretakoa gehien gehienetan Matikuan egin izan dute 

kintoak, Mitarte Garain ere bai urte batzuetan. Beste inoiz Akelinorenien, kaleko soziedade edo 

etxeren baten ere bai. 2011n ez zuten hamarretakorik egin. 

 

Baserrietan asko batu izan da beti, hori da ia denek esan digutena. Orain dela 7 edo 8 urte arte, 

dirua ere jasotzen bazen ere, jatekoa zen nagusi saskirako: txorixo, arrautza, ogi edo intxaurrak 

gehien bat. Gaur egun dirua da gehien batzen dena. Egun horretako otorduak bildutakoarekin egiten 

ziren eta sobratzen zirenak tabernariak jaso eta onartzen zituen bere zerbitzuak kobratzeko, Gurea 

tabernakoak batez ere. 

 

Suziriak eta Santageda kuadrillak betiko lagunak izan dira eta elkarren arteko erlazioaz hamaika 

istorio kantatu daiteke; pinudian sua, artillero kargua, zaborrontziak.... baina ez dugu horretan 

jardungo. 
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Santa Ageda eguna: 

 
Santageda neska-mutila izateko gaur egun, udalak egiten du deia bere erroldatatik zerrendak 

ikusita, hala ere gazteak adi egoten dira urte bete aurretik. Dei hau egoten ez zen garaian ere norbait 

beti arduratzen zen martxan jartzeko elkarren artean antolatzen ziren, izan ere demaseko ilusioaz 

itxaroten zen zerbait izan da eta da. 
 
 

 

1916. urtea 

Goizean goiz atera 

izan dira beti Santa 

Ageda egunean 

koadrilak kantuan, 

goizeko seiretan, orain 

ez bezala, meza entzun 

eta gero. 1961. urtean 

oraindik horrela egiten 

zuten.  Edozein 

modutan ere eguna 

zabaldu   orduko 

entzuten ditugu orain 

ere egun horri hasiera 

ematen dion neska- 

mutilek botatako 

etxaflerua. 

Auzoetan ere bertako koadrilak izaten ziren garaian, haiek ere Santa Ageda egunez kalera jaisten 

ziren kantatu eta batzera. Gehien bat tabernatan ibiltzen ziren eta edari botilak eskuratzen zituzten 

batez ere. Janzkerari ez zioten aparteko garrantzirik ematen, txapela eta lepoko zapia izan ezik eta 

ez ziren kaleko Santageda mutilen beste ohituretan nahasten. 

 

Kaleko koadrilak berriz, egunari eta zereginari dagokion janzkera eraman behar zuen: alkandora 

eta praka zuriak, alpargata zuriak. Lepoko zapia, gorria izan behar du gaur egun, baina ez da beti 

horrela izan, garai bateko argazkietan ezberdinak ikusten ditugu, eta berdeak ere erabili ziren. Beste 

hainbeste gertatzen da gerrikoa eta txapelarekin. Jertse gorria eramaten da gaur egun, baina 

lehenago txaketa ilun bat eramaten zuten. 

 

Mutil bakoitzak ardo bota bana eramatea zen normalena, kalean gurutzatzen zuten edonori 

tragoxka bat eskaintzeko txanponen baten truke. 

 

Makila ere beharrezkoa eskuetan Santa eskean ibiltzeko, baina esan genezake, lekukoetatik eta 

argazkietatik 1979 arte eta geroxeago ere, bastoiak zirela nagusi. Hobeto zainduko ziren eta ez 

ziren hainbeste hondatuko. 

 
 

Bandera ikurrak erabiltzea ere ohikoa zen. Ikusi ditugun argazki zaharrenetan ere, gerra 

aurrekoetan, denetan ageri dira Espainiako banderak Santageda mutilen eskuetan. Gerra osteko 

urteetan ere gogoan dituzte Santageda mutilak banderekin ibiltzen zirela. Geroago 70. hamarkadatik 

aurrera ikurrina erabili izan dute. 
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Saskia ere beti beharrezkoa izan dena eskean ibiltzeko, gaur egun ez zaio garrantzirik ematen. 

 

Atarte bat bera ere atzera utzi gabe pasatzen ei zituzten Aretxabaletako kaleak goitik behera. 

Orduan askoz txikiagoa izango zen gure herria. Eskean normalean goizez ibili izan gara betidanik. 
 

 

1922. urtea  

 
“Etxe hontako atso mondrongo 

hik ez dun asko emongo 

hik emundako diruarekin 

etxunau asko edango” 
 

Kantatzerakoan berriz gerra aurreko eta ondorengo urteetan ez ziren faltako auzoetan bezala, 

inprobisatutako kopla eta bertsoak. Gerora, abilezia hori galduta edo, jarritako bertso ezberdinak 

egon ziren etxe, denda edo tabernetan kantatzeko. Orain berriz bertso letra bakarra kantatzen da 

edozein atetan eskatzen dutela ere, baserritan kantatzen denaren ezberdina. 

 

Musikariak laguntzaile moduan koadrilan ibiltzea ere betikoa izan da, txistulariak lehenago, 

soinujoleak gerora eta trikitilariak azken urteetan. 

 

Kaleetan bildutakoa, dirua izan ohi da gehien bat, eta behar bada edariak tabernetan, orain ez 

hainbeste. Legatz bat ere bai 1980 urtean peskaririxakoak emanda. Denen ustetan asko batu izan 

dute beti, eguneko eta hurrengo igandetako bazkariak ordaintzeko adina. Baina bestelako urteak, 

poltsikotik jarri beharrekoak, ere izan dira. Aste buru askotakoak ere bai: 2011. urtean esaterako 6 

igande izan ziren. Angulak ere jan izan zituzten urteren batean edo bestetan. 

 

Inoiz soberakinak ere izan zirela aitortu digute batzuk eta gogoan dute zertara bideratu zuten 

hori. Adibidez 1961ean behartsuei eman zitzaien, 1971. urtean ikastolari eta 1959an arrautzak 

mojatara bideratu zituzten. Horrelako urteak gehiago ere izango zirela uste dugu. 

 

Ikusi dugunagatik orokorrean, Aretxabaletan Santa eskea 18 urte inguruko gazteen kontua izan 

da. Soldaduskara joan beharra zegoen garaian bertara joan aurreko urtean zeudenena. Adina 19 ere 

izan daiteke. Lau edo bost urtetan kantatzen ibilitakoak ere onartzen dute aurreneko urtea adin 

horretan izan zela, eta ondorengoak, soldaduskatik bueltatutakoan ere bai. 
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“Entremesak” bezala ezagutzen zirenak, guztiz galdu dira Aretxabaletan. Bazkal osteko 

pozarekin Santageda mutilak, kalean gora eta behera ibiltzen ei ziran, herrikoei adar  jotzen, 

koplaka eta bertsoka, inoiz astoren batekin ere bai. Horretan ibilitakoek aitortzen dute bazkal 

ondoren denek zekitela bertsotan, baita erdaraz bota ere. 

 

Iluntzean Herriko plazan Banakoa dantza egiten dute Santageda neska-mutilak. Hau beti izan da 

horrela eta badirudi denak ez direla dantza ondo egiten gehiegi saiatzen. Demetrio txistularia ere 

haserretu egiten ei zen dantza gaizki egiten zelako eta berak ez zuela txisturik joko esan. Dena dela 

hilabete bat lehenago betik egin izan dira dantza entseguak eta askok daukaten onena eman izan 

dute. 
 

 

Txistulariak aurretik 

direla eskutik helduta 

pasakailean edo 

biribilketan sartzen dira 

plazara, eta bertan soka 

bat osatuz borobilean 

kokatzen dira. Soka 

horretan lehenena eta 

azkenaren arteko dantza 

desafioa egiten da 

hurrengo. Jarraian neska- 

mutil bakoitzak banaka eta 

erdira aterata banakoa 

egiten du denen aurrean. 

Gero denen arteko 

zortziko bat dantzatzen 

den bitartean jende artetik 

bi neska (edo mutil gaur 

 

7, Jende aurrean banakoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

191 

egun) aukeratzen dira. Hauek erdi-erdian jarrita, agurra batek eta banako zaharra lauren artean 

dantzatzen diote, bi lagun berri hauek taldera eramaten dituzte. Segidan taldean diren lagun adina 

bikote osatzeko beste jende gehitzen da sokara. Denen artean fandangoa eta arin-arina dantzatu 

ondoren biribilketa batekin berriz ere plazatik alde egiten dute. 

 

Bukaerako soka luze hau biribilketa alai horretan, sasoi baten Pagaldairaino edo beste taberna 

bateraino joaten zen. Bertan kintoen kontura txokolatea eta bizkotxoa hartzera. 2008. urteraino 

izango zen horrela, gerora galdu egin den gonbite bat da. 

 

Santageda egunaren aurreko igandean ere egiten ziren dantza hauek plazan. 40. hamarkadan 

oraindik bai, baina egun horretan eguneroko janzkerarekin, normal jantzita. Neskak plazara 

ateratzea ez zuten nahi izaten, orduan aterata Santageda egunez ez zituztela aterako pentsatuta, izan 

ere aurreko igande horretan txokolatea eta bizkotxora gonbidatu ordez limonadara gonbidatzen 

baizituzten, eta aukeran txokolatea nahiago. 
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Igandero aratusteak arte 

 
Santa Ageda eguna pasatu eta hortik aurrera igandero aratuste egunera arte kintoak elkartzen 

jarraitzen dute bazkaldu eta aurretik deskribatutako dantza protokolo osoa errepikatzeko. Hau beti 

horrela izan da, nahiz eta orain ezagutzen ditugun Aretxabaletako aratusteak 1985/1986an hasi 

ziren. 

 

Mutilak bakarrik ibiltzen ziren garaian, igande batean andre nagusiak ere ateratzen zituzten 

taldera, plazako dantzara. 

 

Igande kopurua aldakorra da, 2011. urtean esaterako 6 igandetan dantza egin behar izan zuten. 

1985. urtean berriz behin. 2008. urtean otsailak 3an izan ziren aratusteak eta dantzatu egun horretan 

eta Santageda egunez egin zuten. 

 

Aspaldikoa da baita, UDAk herriko futbol taldeak, etxean jokatzen duen igandetan, kintoen 

koadrila partidara joatea, giroa jartzen eta herrikoak animatzera. 

 

Oso gutxitan gelditu dira iganderoko dantza hauek egin barik. 1969. Urtean bozkatu eta gero, 

egoera politikoa salatzeko dantzarik ez egitea erabaki zuten kintoak. 

 

1997. urtetik aurrera Aratuste igandeko Txino dantza kintoek dantzatzen dute. eta Txinen hiletan 

ere parte hartzen dute kintoek dotore asko jantzita. 
 

 

 

 
 

2015. urteko, Txino dantza 
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Eta hau ikusita zer? 

Ospakizun guzti hauen jatorria oso antzinakoa da. Aretxabaletan behintzat, betik gazteei lotuta 

ezagutu izan dela esan genezake. 

Ohitura hau denon gogokoa dela esan dezakegu, gazteak adin horretara noiz ailegatuko zain 

egoten dira, ekintza guztietan parte hartzeko. Eta plazan egiten diren ekimenetara jende asko 

hurbiltzen da, bai San Juan bezperan eta baita Santageda inguruko dantza saioetara ere. 

 

Kintoa izatea erritual iniziatikotzat har zitekeen, baina testu ingurua aldatzen joan da eta erritual 

horrek izan du aldaketarik: 

- Urtero nork deitua 

- Lanabesak aldatu dira 

- Nesken inkorporazioa. 

- Luzaroan izan baldin bazuen ere, soldaduska eta erlijioarekiko lotura desagertu da. 

- Tantai arbola mota aldatu da. 

- Neska-mutilen adina urte pare bat gaztetu da. 

Garai berriak ekarri dituen aldaketak dira, sasoi berrietara egokituaz, aldatzen joan direnak. 

Badira ordea azken urte hauetan beste aldaketa batzuk gu gehiago kezkatzen gaituztenak: 

- Tantaixe nolakoa izan behar duen ezjakina da. Berez, mehea eta luzea, ahalik zuzenena izan 

behar luke, puntan bere adar eta gehigarriren batekin. 

- Gazteak ia ez dakite tantaixe jasotzearen lan hori egiten 

- Tantaia jaso eta gero gerturatutakoei ezer eskaintzea azken urteetan galdu egin da 

- Kanta eta dantzak prestatzeko entsegu kopurua gutxitu da. 

- Baserri guztietan ez da eskean egiten 

- Mutiko txikirik ez dabil dagoeneko taldean 

- Kantatzerakoan kopla bat edo bira mugatzen da errepertorioa, bat batean koplak botako dituenik 

ia ez dago. 

- Eskean dabiltzala ez da ezer eskaintzen trukean edo. 

- Makilaren garrantzia 

- Dantza ondorengo txokolatea hartzera gonbidatzea galdu egin da. 

-…… 

 

Hau horrela ikusita, presa barik baina gerorako utzi gabe, lasaitasunez eta herritar ezberdinen 

parte hartzearekin kinto ospakizunaren inguruan hausnarketa sakon bat behar dela uste dugu. 

Horrela idatzita jaso dugu inkesta bat baino gehiagotan, eta guk ere horrela pentsatzen dugu. 

 

Ohitura honen protagonistek, herriaren aurrean eginkizun bat bete beharra daukatela uste dugu, 

alai eta umoretsu, eta hori itxura baten egin eta gero, etorri beharko luke bakoitzaren eta gazteei 

ukatu ezin zaien juerga ahalegina 

 

Gai honek ahalegin bat eskatzen duela uste dugu. Ospakizunaren erritualaren zergatia, 

informazioa eta batez ere horren transmisioa aztertu, berpentsatu, eta adostu behar genuke. 

 

Guzti hau gure ohitura eder honek, osasunez eta zentzu osoarekin urte askotan iraun dezan. 

 

LORAMENDI EUSKARA ELKARTEKO TOPONIMIA TALDEA 


