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LOLA MORALES 



ARRASATEKO HIZKERA 

 

Nei izena Gotzon da. Arrasatekoa naz eta bueno ba urte batzuk ya 

desente samar emen Iruñan bizitzen dabileten arren, ba bueno 

izkitalditxo au egiteko arrazoi guztia.  

Nik itz egingot Arrasateko bi iru oitxurei buruz. Lelengoa igual 

kronologikamente  junda igual. Lelengoa itz egingo dut kalapaixuei 

buruz. 

• Kalapaixua da amapuntekoak o aitapuntekoak bere besuetakoei 

eitxen duten erregalo bat Garizuman. Garizuma badakizue 

denok da Karnabaletatik Aste Santura doiesen berrogei egun 

oietako garai ori. Eta ba erregalua izeten da olako ogi zapal bat, 

bi iru txorixokin, obe iru baldin badauke bi baino, eta arrautza 

gogor  pare ba(te)kin, ori  labian inya. Izeten da beno erregalatu 

dautzue… berdin da Garizuman hasieran bukaeran izen edozein 

garaixan. Eta beti ori eitxen da besuetakua ezkontzen  dan arte. 

Au da soltero zauden bitartian, ondo portatzen bazare ba igual.. 

Ba urtero izaten da erregalu ori. 

Beste inguruko beste erri batzutan baitte eitxen dabe, adibidez, 

Bergaldien, adibidez, eitxen daue. Badakitx be Gipuzkuko beste 

zenbait lekutan  Ondarribin da be eta Irunen da be eitxen dabien  

antzeko gauza bat, baiña ez Garizuman zear, baizik eta, egun 

determinau baten inya ta ola, baiña bueno … gaur egun 

kontsumoko gauzak jartze arren?? pastel antzeko gauzak, baiña 

bueno, berez tradizionala izaten zan ogizkoa izaten zana.  

• Gero beste oituratxo bat o kontatzeatik itz ein leikegu, gaur 
egun, oraindikan praktiketan da, da joku bat, “toque” deitzen 

dana. Oso joku sinplia da. Jartzen dabie belarretan kutxillo bat o 

sartuta eta izaten zan txanpona bota aber zein geixen urbildu 

edo zeiñek jotzen zuen. 

 



Oi badau istorixa bat Arrasaten kontatzen dabina, garai baten, 

Arrasate etzan, gaur egun ballaran potentetxua da, baina garai 

artan ez zen ainbeste, eta Oiñatiko terrenuak eltzen ziren 

praktikamente Arrasateko erriraiño. Eta esaten daue, garai 

baten Arrasateko gaur egun frontoi berrixe kendu da, 

nagusixena zana Zaldibarkua garai batean jolastu ubiela 

Oiñatikua eta Arrasatekuan artean toque jokuekin Arrasatekuk 

irazi ubiela. 

 

Bueno ez dakit ori istorixea, jasota dago ez dakit egixe izanen 

dan edo ez, baiña bueno jasota dago… gaur egun ondikan ba 

bai, Santa Maxetan, San Juanetan ta olan igande goixian ta olan 

montorre parean ta olan batzutan jokatzen da bai. 

Exibiziño bezala normalean ez dago oiturarik, ortan ibiltzeko 

baiña bueno exibiziño bezala batzutan oitxura bezala erabiltzen 

da.  

 

Por supuesto denak dakigun bezala geixenak nagusixak, edo 

ume txikinak ortara xoaten dienak baina besterik ez. 

 


