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ESKINTZA ANTZERA
Erri txiki bat dot kutun
Bizkai aldean:
Ea.
An senti neban biotza
tuku-tukuka:
maitea.
Bertan niregandu neban
bizi-erastun:
emaztea.
Ea...
maitea...
emaztea...
Ta bete genduan legea,
seme alaben sortzea.
Arrezkero...
Talapean
fedean,
mendi gibelean
bakean,
itxas ertzean
bitsean,
ondar gaiñean
kresalean,
urrun gaitzetan
biotzean...
zu zaitut EA,
berea
ta neurea,
—gurea—,
nire emaztean
etxea.
Biotz onez artu Ea
nire borondatea.
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ERRI EZAUPIDEA

SARRERA
Ezin lei Euskalerriko kondaira osorik idatzi, baserririk barik.
Ez eta itxasoari begiratu barik be.
Baserriak lekutu egiten dabe Euskalerria. Itxasoak zabaldu.
Mendiak mugatu, itxasoak luzatu.
Ea'ren kondaira idazteko asi nitzanean, lenengotik nekian
nire oiña eliz-ate bitan oinkatu bear nebala: Natxitua eta Bedarona'n, edo ta Bedaronan eta Natxituan.
Ea ez zan ezer izango, eurak barik, batez be Natxitua barik.
Baiña konturatu nitzan baita be, gure Kantauri itxasoak, O g o ñ o
eta Otoio artean, bere olatuen maitekerien txoko bat daukala, eta
danok dakigu itxasoak sartzen dan tokitik urten nai izaten dauala, geldi egon barik, berak ikututen dauana ibiltera zirikatuaz, eta
or, bitarte orretan dagon Ea'k, bere soloetan laiak sartzen ekingo
ba eutsan be, itxasoaren musu eta laztanei erantzun barik ezin
izango ebala iraun, ez eta itxasoaren eskintzak artu barik be geldi egon, ez eta gizonak aztertu ta ikasteko dauan berezko deiari
entzungor egin be.
Ori berezko zan eta bidezko.
Alaz ere Ea'n, jokabide bakana igarten da.
Itxas-ondoko errien dantza ezaguna izan da istorian.
Baserri eta itxas bizitza, esate baterako, alkarren aurka ipiñi
eta batzuk eta besteak aldebanatzea lortu, edo ta besteak menderatu.
Esateko Elantxobe eta Ibarrangelua, Ondarroa eta Berriatu,
eta Lekeitio ta Ispaster eta Mendexa'ko jokabideak ez dira DebaItziar eta Ea-Bedarona-Natxitua'gaz bardiñak.
Elantxobe'ko arrantzale gizataldea askatu edo banatu egin
zan Ibarrangelua'tik, baiña Ibarrangeluri bere erri-izatea lagata.
Lekeitio, Ispazter eta Mendexa'ren egaletan sortu zan, baiña
bai Ispazter eta bai Mendexa'ri euren erri agintaritzarik kendu
edo euretan asko ikutu barik.
Ondarroa be Berriatuko lurretan egoan arrantzale gizataldearen mesedean sortu zan, baiña Berriatua'ri bere erri-nortasuna
kendu barik.
Deba'ko arrantzaleak, ordez, Itziar'eri bere nortasuna kentzea lortu eben, eta Itziar'en jaubetasunagaz bera nausitu.
11

Eta Ea'gaz be orrelako zerbait gertaten da. Aske zan Bedarona bere sarean sartu eban eta Natxituak eukan nortasun eta
buru-izateagaz bera geratu.
Orrela gaur, len Natxituaren menpeko zan Ea'k, berak
daruaz Natxitua eta Bedarona'ren izena eta ardura agintaritzan
eta erri-erakundean.
Ala 1883 urteko uztailla'ren 20'tik ezkero.
Alegin egingo d o g u , liburu onetan, bakoitzari berea emonaz,
gaur erri bakar baiña irukoitza esan leikena, maitasunez gogoratu eta biotzez goratzen, alik zeatz eta egitsu jokatuaz, batez be
lengo zarrari zor dautsagun dedu, lotsa eta begiramena gordeten
aleginduaz.
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EA, len, antxinetan,
mendi zulo bat zan,
errekak mendi artean egiten daben utsuneko landa estu ta luze
bat, erribera bat, itxas aurrean.
Egoera onek bertan batu zitun inguruko arrantzaleak, bertan
biziten asi, bertan lekutu...
Baiña euken lurraldearen jaubetasun barik, mendi goietan
egoan eleiz-ate (anteiglesia) baten mendeko, bertako bizi lagun
lez, bertan petxak eta erri premiñak ordaindu bearreko.
Eta portu txiki bat gertu eben, itxas aurreko ondartzaren tarte edo egal baten, itxasoari bere mare-gora ta berakotan lotsa
zainduta.
Portu au dala-ta oraintsu agertutako liburu baten onelako au
irakurri leiteke, gure erara euskeratuta:
"Ea'ko portua, kaia, Erreketa ibai txikia itxasoratzen dan
tokian dago, ondartza txiki bat bertan dagola.
Kai txiki bat sorkaldean, txalupa eta motordun ontzi txikiak
mare-berakoetan bertan geratzen dirala. Kaiak, Iparraldean,
babes dike txiki bat dauka eta Egoaldean bere eragiñaren aurkako beste bat.
Sarrera arriskutsua dauka, arri ugari artean. Oneitako bat,
Kai-arria deitzen dana, sarreratik milla erdi betera dagona, Mare
berakoan, itxas barra au urik barik geratzen da.
("Itsasoa", VI 176 orrialdean. "Guĺa del litoral
vasco". Fernando Leonard.)
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Orixe zan eta da EA.
Ea edo le, bertakoen esanetan. Ziurretik erreka ondo eta
inguruko iatzetan kokatu zituelako etxe bizitzak emen biziten asi
ziranak, eta lekuko izena geratu.
Bere erri-ama, Natxitua izan zan. Au be XV garren menderarte, Ibarrangelu'ren menpeko. Iñoiz, izenetan, Natxitu ordez
agertu izan da Antxitu be. Ain zuzen Kristobal Colon'egaz ibili
ondoren, indietan galdu zan eatar baten il-ondorengo paperak
egitean, Antxitun erabilten da. "Santa Marĺa de Anchituan q u e es
en el condado de Vizcaia" esaten da.
Idazkerako akatsa?
Nekez billatuko genduke Natxitua'ren esan naia edo esan
nai bardintsua. Onetan euskal toponimia eskutuz betea da, zailla.
Batzuk Gazitua'ren aldakuntza dala diñoe. Bestetan Natxi ori
dauken deiturei, Antxi biurtzen dakie.
Edozetara be or dago Natxitua, len Bizkai lurralde jatorrean
eskubide osoko udalerri, eleizate (anteiglesia) saillean.
Eta beste alderdian Natxitua'ren aurrez-aurre ia goietako
neurri bardiñean, Bedarona.
Bedarrona ete , batzuk diñoen lez?
Emen be parroki edo eleiz liburu ta izendegiei begiratu
ezkero, ba dago alako "San Pedro de Vedarria..." irakurten dana.
Beti be bedarra...
Goi alde alai, baketsu, atsegin eta aizetsua berea.
Onek be euki eban bere barruko miña. Lenengo Ereño'tik
urtendako etxe batzuk, Izpazter ingurukoekaz batuta, bere nortasuna lortu eban, eleizate lez udalerri aske izanaz.
Baiña gero..., esateko gure aittiten denporetan, jaubetasun
ori Ea'ren mesedera aldatu eutsen.
Orra ba Ea udalerri buru, 1883 urte ezkeroztik, Natxitua eta
Bedarona beragaz darabiltzala.
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NOIZTIK DATOR EA?
Noiztik ete dator Ea'ren portu edo kai izatearen ezaupidea?
Manuel Santos Sabras'ek, ITSASOA liburuen saillean, "Puertos de Bizkaia" lanean, au esaten dau:
Bilbo'ren uri ezaupide agiria, irazpen (fundazino) karta, 1300
urtekua da; Portugalete (1323), Lekeitio 1325 eta Ondarroa 1327
kua. Eta Bermeo'ko Kofradiako arauak (1335 urtekuak) arrantzalien lekutzeen giza-arauak izan ziran. Eurak dira ondoren geiago
edo gitxiagoz, gaur arte eldu diranak.
Geroago, beste gizaldietan zear, beste leku-mugatu edo
izentau batzuk itxastarren bizi-toki lez ezagutzen asi ziran: Ala
Ea, Elantxobe, Bakio, Santurtzi, Zierbana eta Portugalete.
Ea'k ez eban bere uri lez sortzeko kartarik euki, ta jakiña,
ezin orrelako agiri (dokumentu) batetik bere izatearen zeaztasunik artu.
Ba dakigu Ea 1492 urterako ba egoala... Ori bai, eta ba
dakigu baita eatarrak atun, lebatz, sardina eta besigutan ibilten
zirala be.
Geroago errezago da urte eta denpora eta egunak be zeaztutea. Ala beintzat, XVII garren gizaldian, frantzetarren bildurrez
bizi giñanean, orduan Ea garbi agertzen da portu lez, eta orrela,
zaindu bearreko portu lez agertzen danetan, bertako zaindaritzat
zortzi lagun aukeratzen zituen Bedarona, Ereño, Kortezubi eta
Natxitu'ko gizonen artetik.
Baiña gorago esandako urteak baiño askoz atzerago joan
ginei Ea'ren billa.
Bermeo'ko Kofradiak 1353 urtean egindako arau zarretan,
Ea'ko arrain kala aitatzen da. Arau orreitako 52 atalean esaten
danez, iñor Gaminitz, Ea edo Lekeitio'ko kaletara arrantzara joan
eta arrain salmenta baiño len eldu ezik, eskubidea eukala beretzako salmenta berezia egitea.
Geiago: Ea'ko arrantzaliak, Kofradi lez, konponketa bat egiten ezagutzen dira lekeitiarrekaz, alkarregaz arrain kala bardiñetan gertatzetan, orrelakoetan sortzen ziran nasteak konpondu eta
arautu nairik.
Itun orretan esaten da orrelakoetan bateko ta besteko txalupetako tretzak zabaldu ondoren, naastu ezkero, azkenengo tretza
zabaldu ebanak, besteari itxi bear eutsala.
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Baiña erabillezan tresnak ez-bardiñak ba ziran, eta orrelako
alkartze edo nastea sortzen ba zan batek tretzak zabaldu eta
besteak une baten jaurtitako aparixua bitarteko zala, dana tretza
jaubeari itxi bear zala, onek nastea askatu eta aparixuan arrantzatuta egon eikean arraiña, onen jaubeari emonaz.
(Ugartetxea y Salinas. "La pesca tradicional de Lekeitio".
Anuario de Eusko Folklore, XXVI, 54 orrialdean)

LEKUTZEA
Geografi aldetik, EA era onetan lekutzen da:
Bizkai'ko Ipar Sorkaldean.
48° 0 1 ' eta 48° 0 5 ' Ipar zabalerako eskualdean.
eta 5° 3 0 ' eta 4° 3 7 ' Sorkalde-luzerako eskualdean.
MUGAK
Ea udalerriaren mugak oneik dira:
Iparraldean: Kantauri itxasoa.
Ego aldean: Ereño eta Ispazter.
Sorkaldean: Kantuari itxasoa eta Ispazter.
Sarkaldean: Ibarrangelua eta Ereño.
LURRALDEAREN NEURRIAK
Ea udalerriaren lurraldeak 14,02 kilometro laututan (kuadratutan) zabaltzen dira.
LURRALDEAREN BANAKETA
Ea'k daukazan 14,02 kilometro lautuak, au da, 1.402 Hektareak, onela banatu gineikez:
Geiena baso eta baserri ekintzatarako erabiltena dana, au
da, 1.297 hektarea. 1.297 hektarea orreitatik 8 0 3 hektarea larre,
zuaitz eta abarretan dagoz, eta beste 4 5 4 zelai, belardi eta antzerako. Eta beste 40 hektarea landutako lurretan.
Baserri gaietako 1.297 tik 1.402' osotara geratzen diranak,
au da, 105 hektarea, lur-geldi, erreka eta urigintzan sartuta dagozanak dira.
Datu oneik 1982 urteko zentzutik atarata dagoz.
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EGURALDI GIROA
Ea'ko giroa, Koppen'en sailketa orokorrean, Cfb izki edo
letretan laburtuta esaten dan giroa da.
Cfb laburpenak, giro otzepel, bustia, agorraldi bakua adierazten dau.
IBAI eta ERREKAK
Ea'n itxasoratzen dan ibaia, EA izenez ezagutzen da. Berak
artzen dauz Argin, Erreketa eta Goikoetxe eta txikiago dan Zarakondegi erreketako urak.
Beste batzuk, Arratiaga'ren antzera, zuzen duaz itxasora.
ITXASERTZA
Ispazter'edo Ogella'tik Arboliz'azpira duan itxasertzak, au da,
Ea'ko uretan eta lurretan duan itxasertzean, ainbat mutur, zulo,
arri eta abar, toki ezaugarri egiten dira.
Bitarte orretan ba dagoz berrogeiren bat toki euren izen
jatorrak daukezanak.
Guk alfabeta ordenan ipinten doguz, baiña eatar itxastarrak
ondo dakie izen oneik nun dauken euren lekua.
Abade-aitz
Apikale
Arpiku
Arri baltz
Arri-bolak
Arri zorrotz
Ateko arri
Atxandi
Bedargozo
Bix erreka
Botero
Buruandi
Ea-aurre
Erdiko plaia
Ermintxo punta
Filarmonika
la'ko punta
Ibidepe
Intxausti

Iruaitz
Itaitak
Kai-arria.
Lapatza
Lulaarri
Lupiñarri
Merruko lapatza
Mollatxu
Morotxo
Muskitza
Ogella
Olandako molla
Pepanton
Potsueder
Salbarri
Sumarino
Surtzillogente
Talape
Tolla-arri.
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ITXASERTZA ZEAZTUTEN
Alfabeta ordenan sartu d o g u n izendegia, bakoitza bere
tokian ipiñita zeatzago izango dalakuan, Izpazter'eko Ogella itxi
eta osteratxu bat egingo d o g u , kosterrez, bata bestearen ondoren datozan mutur, aitz, arri-andi, zulo eta abarren izenak gogoratzen. Eta tarteren baten, txirrist edo laprast egiten ba d o g u ,
parkatu dagizkuela eatarrak, eurak be ba dakie olakoetan erraz
laban egiten dala-ta.
Asi gaitezen bidean; Ogella'tik.
Lula-arri
Pelaio
Ateko
arri
Aitz baltza
Torretxu
Artzagal
(Barriro kosterrez)
Apikal
Buruandi
Bedargozo
Lupin-arri
Kai-arri
Potoren isla
Molletxu
Pepanton
Arrizabal
Erdiko plaia
Zurtzulo
Arri-zorrotz
Arri-baltz
Abade atxa
Bix-erreka
Tella-arri
Talape
Filarmonikie
Intxausti nasa
Azkortape
Uzkitxar
Salbarri
Eta orain Ea barrurantz sartzen:
Artiku
Atxandi
Potsueder
Olandako molla
Arri-bolak
Molla zarra
Beletxe
Merruko atxak
Oriñala
(Beste alderdira igaroaz
Portukoetxe
Ermintxo
Morotxu aitza
Itaita
Matxin'en aitza
Abadien atxa
Mendiola senua
Lapatza
Salbarri
Izeneartean batzuk garbi adierazten dabe zer diran, nun
dagozan eta zelakuak diran.
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Badagoz bi abade izena daruenak. Eta guk dakigunez, batari abade-atxa deitzen dautse Ea'ko abade batek maite ebalako
aitz ori bere egoeretan, eta beste abadien atxa, Natxitu azpian
dagona, ba dirudi abade batek bert^n euki eban zoritxarretik
datorkion izena dala. Itxuraz abade bat itto egin zan bertan.
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IBAIA
Zein da Ea'ko ondartzan itxasoratzen dan errekaren izen
jatorra?
Onetan ez bardin datoz liburuak.
Batzuk Argin ipinten dabe, beste batzuk Erreketa.
Ez al da zeatz eta argiago Ea deitzea?
Zegaitik?
Argin Ispazter'en jaioten da.
Ba dirudi Ea'ko lurrei agur egiten datorrela, ia ikutu barik.
Ain zuzen be Erreketa errekeagaz topo egiten dau eta oneri bere
urak emon. Bardin egiten dau Zarakondegi'gaz be.
Beste aldetik Zarakondegi'k, Argin'en urekaz batera, Mendiola eta Olabe erreketako urak be batzen dauz.
Eta ur gúztiak artuta dator itxas-erriruntz. Baiña errian sartzean, or dator Natxitu aldetik Goikoetxe erreka, eta au be Ea'n
sartzen da. Eta une onetan, len ur gozo erreka edo ibaia zana,
kresal ibai biurtzen da.
Urigintzako egitura barrirako ikusi dogun txosten baten, Ea
ibaiak daukan sakana 1.629,85 hektareena da.
Jakiña, osotasun orretan errekak ez dauke alde bardiña. Origaitik bakoitzari berea emonaz esan geinkena au da:
Erreketa errekari dagokiona
614
H. dira.
Argin errekari dagokiona
277,40 H.
Zarakondegi errekari
138
H.
Goikoetxe'ri dagokiona
421,90
Eta azkenez, Ea berberari
123,95 H.
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UDAL BATZARRA ETA BIZILAGUNAK
UDAL BATZARRA
Ea udalerrirako, legearen araberan, zazpi ziñegotzi (kontzejal) aukeratzen dira eta euretariko bat alkate izaten da.
Aginte aldi onetan, oneik dira erriko agintariak:
Alkate: Jose Gorroño Lejarzaburu.
Ziñegotzi: Mari Sol Uriarte Agirre,
Alberto Galarza Erkiaga,
Jose Antonio Korta Armendariz,
Karmele Larrinaga Tellerĺa,
Jesus Mari Bermeosolo Olabarriaga
Jose Antonio Aranburu Agirre.
Udalerriko idazkari: Teresa Uribe Zallo.
Bizilagunak
Sinistu ete leike Ea'k, orain 4 7 5 urte, au da, 1514 garren
urtean, gaur baiño eun bizilagun bakarrik gitxiago eukazala?
Bedarona eta Natxitua'k, bien artean 7 2 9 lagun eukezala
agertzen da aldi aretan. Bear ba da Bedarona'n Ereño'ko zati
batzuk sartuta egon eikezan.
Urteak aurrera ta Ea'k bizilagunik geien euki zitun urtea,
1861 garrena izan zan. 1 6 6 5 lagun euki zitun urte aretan.
Eta gero, azken eun urtetan, erdira etorri da.
Ikus, urterik urte, bere berakada:
1900 urtean, 1.443 bizilagun.
1910 urtean, 1.394 bizilagun.
1920 urtean, 1.320 bizilagun.
1940 urtean, 1.186 bizilagun.
1960 urtean, 1.058 bizilagun.
1980 urtean,
8 4 5 bizilagun.
1989 urtean,
8 4 0 bizilagun.

21

EA'KO BIZI-LAGUNAK
Azken urtean, obeto esanda, azken erroltzean, Ea'k 8 4 0 bizilagun eukazan.
Euretatik
4 1 3 gizonezkoak
4 2 7 emakumezkoak.
1986 urtean egin zan erroltzean, zentzoak, 8 2 7 bizi lagun
eukezan. Ainbat ondoren atara leikez biztanleri edo bizi-lagunen
jendetza onetatik:
8 2 7 lagunetik 4 0 4 gizonezkoak ziran
4 2 3 emakumeak.
Euretatik

3 9 2 ezkondu bakuak.
3 5 8 ezkonduak.
77 alargun eta enparauak.

Ezkondubako 3 9 2 lagunetik
2 1 7 gizonezkoak ziran,
175 emakumezkoak.
Eskondutako

3 5 8 lagunetik,
175 gizonezkoak,
183 emakumeak,.

Enparauetatik

77 lagunetik,
12 gizonak ziran,
6 5 emakumeak.

Jaioterriari begiratu ezkero, onela banatuten ziran 8 2 7 lagunak:
6
6
780
19
16
Urteei begiratu
bereiztuten ziran:
22

Arabarrak,
Gipuzkoarrak,
Bizkaitarrak,
Beste errialdetakuak,
atzerritarrak.

ezkero,

ogeiñaka

zenbatuta,

era

onetan

1896'tik
1906'tik
1926'tik
1946'tik
1966'tik

1905
1925
1945
1965
1986

bitartekoak
bitartekoak
bitartekoak
bitartekoak
bitartekoak

Gizonak
9
82
96
122
95

Emakumeak
26
105
107
105
80

Guztira
35
187
203
227
175

404

423

827

Beste era baten kontuak egin ezkero, laster igarriko da gaurko
bizilagunen artean
2 2 2 lagun irurogei urtetik gorakuak dirala,
2 0 3 lagun, 4 0 - 6 0 urte bitartekuak.
2 2 7 lagun, 20-40 urte bitartekuak.
175 lagun, 20 urte baiño gitxiago daukenak.
Orrela, ia euneko 27 dira Ea'n irugarren adiñean sartutako
bizilagunak.
Azken eun urtetan jaiotzarik geien egondako urteak, oneik
izan ziran:
1957 urtean 21 jaiotza egon ziran, au da, gaur 32 urte daukezanak.
1963 urtean 17 lagun, au da, gaur 20 urte daukezanak.
1934, 1961 eta 1966 urtetan, bakoitzean amasei jaiotza, au
da, gaur 23,28 eta 55 urte daukezanak.
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UDALERRIKO URTEROKO
DIRU-GORABERAK
AURREKONTUAK (PRESUPUESTOAK)
Azken sei urtetako aurrekontuak izan dira Ea'ko istorian
dirutzarik geien erabili dabenak.
Ara, urtez urte, euren kopuru edo osotasuna:
1984 urtean,
61.868.702 peseta.
1985 urtean,
77.084.175 peseta.
1986 urtean,
67.010.241 peseta.
1987 urtean,
94.094.248 peseta.
1 9 8 8 urtean,
75.394.000 peseta.
1989 urtean,
79.701.956 peseta.
Onelako aurrekontu bat zeaztutera joan ezkero, aurtengoa,
1989 urteko dana, esate baterako onela zeaztuten da:
Urteerak (Gastuak)
1.—Langillegoaren gastuak
2.—Ondasun oien erosketa eta serbitsuak
3 — M o z k i ñ a k (interesak)
4.—Aldaketa oiak
6.—Ezarketak (inbersiñoiak)
9 — Z o r b i d e z k o dirubideen aldaketak
GUZTIRA
Sarrerak
1.—Zuzen zuzeneko edo artezko zergak
2 — Z e a r k a k o zergak (inpostuak)
3—Lakatzeak (tasak) eta beste sarrerak
4 — A l d a k e t a (Transferentzi) oiak
5.—Ogasun eta ondare sarrerak
7.—Erri-domuaren (kapitalaren) aldaketak
9.—Zorpidezko dirubide aldaketak
GUZTIRA

12.100.000
20.320.225
2.019.775
100.000
39.700.000
5.461.956
79.701.956

2.273.280
1.000.000
10.911.000
40.667.242
2.300.000
7.000.000
15.550.434
79.701.956

Aurrekontu au 1989'ko Bagilla'ren bosteko Udal Batzarrean,
onartua geratu zan.
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ETXEAK
Etxadi pilloturik ez dago Bedarona'ko eleizaldean.
Natxituako eleizaldean ezin esan ainbesterik, eta gitxiago
Ea'n.
Bedarona'n ez dago alkarren gaiñeko etxarterik.
Natxitu'n, goi inguruan, esku zabaltasun geiago egon izan
da etxegintzako baimenetan.
Ea'ko kalean, kale estuegiak dagoz, etxarte batzuk moltsoka.
Baiña ez da oraingo akatsa.
Kontuan euki bear da Ea'ko etxerik geienak gure gizaldia
baiño aurretiagoko dirala. Ala beintzat euneko larogeiren bat.
Gaur etxeak ainbeste egonezarren, etxe bizitzak seireundik
gora dagoz. Kontuan euki bizitza bakarreko etxeak 140 inguru
dirala, eta besteak bi, iru edo geiagokoak.
Etxetatatik euneko larogei jaubedunak dira. Besteak alokatuak, alkilerrekuak.
Etxerik geienak erriko ura dauke. Banakak eurena. Urik
bakorik, esateko ez dago.
1900 urtetik 1950 arte, bitarte makala, utsa, izan zan etxegintzarako. E-txe barri banakak egin ziran.
Gerotik dator etxegintza ugaritzen.
Ea udalerriko etxeen artean ba dagoz etxe ederrak. Zaintzea
eta eurekaz ardura eta begiramena eukitea eskatzen dabenak.
Emengo ardura dauken arkitektoen ustez, zaindu bearreko
etxeak oneik dira:
Natxituko eleiza.
Olabe
Natxitupe.
Beletxe
Astegi
Kiroldegia
Otegi
Erriko taberna zarra.
Oiarbe
Jesus'eko eleiza.
Dendarikua
San Juan eleiza
Bedarona'ko eleiza eta eskoletxea. Udaletxea
Guenengua,
Matias Kortazar etxea
Apikale
Kalebarria'ko 7 zenbakiduna
Talaiko ermita
Etxe-aundi
Zubia.

25

BIZI BIDEA
Ea'ko bizibidea, baserriko bizi-bidea da geienbat.
Ez dago gintzarik, industririk.
Papergintza egon zan, baiña urteak dira porrot egin ebala.
Itxasotik bizi diran familiak ba dagoz. Itxas gidari edo itxasontzi andietako langilleak.
Baiña bertako portutik ez da iñor bizi.
Udaleko erroltzean, tresneri zerrendan, motordun tresna ugari dagoz urteko zerga ordaintzen dabenak. Emen sartzen dira
kotxe, tratore eta beste tresnarik geienak naserritarrenak dirala,
eatar kaletarrak, daukezan kotxe asko, euren kanpoko bizilekuetako errietan erroltzen dabezalako.
Tratore, motokultore eta antzekoetan, eundik gora batuko
dira gaur emengo baserrietan.
Ortik kanpora, lau taxi dagoz, beste 2 9 0 kotxetan.
Udalerrian merkataritza txikia igartzen da.
Orrela, jan-edan kontu asko, inguruko errietako denda
andietatik ekarten dira.
Bertako dendetan, janarien merkataritza saillean, ogeiren bat
dagoz, euretatik arategi bi, arraindegi bi, frutu ta ortuari saltzailletan lau eta amabi janari denda.
Estanku bi, eun (tela) denda bi, elektra gai saltzaille bi.
Ostatu edo jan-edan konturako ortz biko lau jatetxe dagoz,
eta ortz banakako beste iru. Taberna eta barrak, atzamarrak baiño geiago.
Txukuntasun eta garbiketarako ba dagoz baita lau ule apaindegi, beste esteticien bi, jantzi garbitzaille bi, koltxo-egille bi,
emakume jantzien jostun bi...
Osasunari buruz, ba dago osagille bat, bai eta botika be.
Eskola kontuan maistra bi dagoz, txikientzako.
Emengo ikasleak, geienak, Gernika'ra joan bear izaten dira,
beste batzuk Lekeitiora.
Eleiz-kontuan, lau parroki egonarren, abade bi dira euretako
serbitsuak egiten dabezanak.
Eta nok jaso ez daukenentzat, ba dago Lagun-Etxe izenagaz egoitz eder bat be, Aboitiz baten ondasunekin zabaldua.
Orra, gain-gaiñeko ikuspegi bat.
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Langilleria
Ez gabiltz ain eguneko arlo onetan. Estadistikak berandu
agertzen dira eta ez dabe egun-egungo adierazpenik emoten.
Langilleriari buruzko estadistika oneik, 1 9 8 6 urtearen azkenetan agertuak dira.
Ea'ko langilleria, guztira, 2 9 6 legunetan sartzen zan.
Urte edo aldi aretan, lan bakoak: 57.
Langillien sektore ekonomikoaren araberako banaketa
1 9 8 6 urtean lanean ebiltzanetatik, lan-sektoreka onela egiten
zan banaketa:
Lenengo sektorean
52
Industrian
35
Etxegintzan
12
Zerbitsuetan
140
Guztira
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Etxe bizitzak
Ea'ko udalerrian, etxe-bizitzen artean,
danetara 1966 urtean egozanak,
651 etxe-bizitza dira.
Euretatik bizilagunekin beteak
252
Utsik edo udaldian erabiliak
399
Baserri giroan erabilten diran lurrak
Ea'k daukazan 1402 hektareatik, 1297 hektarea erabilten
dira baserri giroan.
Onela banatuten dira:
Landutako lurrak
40 hektarea.
Belardi eta larreak
4 5 4 hektarea.
Zuaizti, (arbolategi)
711 hektarea.
Bestelako zeregiñetan
92 hektarea.
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EUSKERA EA'N
Ea'n erabilten dan euskera, bizkaiko euskera da.
L.L. Bonapartek, Natxitu aldebanatu egiten eban euskera
kontuan Ea'tik. Aren esanetan, Ea'ko Euskera, Markinaldeko euskera da, sorkaldeko izkelgi-peko, (subdialecto oriental) eta ordez
Natxituan egiten dan euskera Bermeo'ko bereiztasunekoa da.
Añibarro'k, sermolarien jakingarritzat, zeintzuk erri ziran euskaldun-uts argitaratu ebanean, zerrenda orretan sartzen eban Ea
be.
1970 urteari buruz, Auñamendi-Diccionario Enciclopedico'n
esaten da, Ea'n euskeraz egiten ebenak 6 0 9 zirala, au da, 31
ĺagun ezik erri guztia. Eta Natxitu'n bat bakarra zala euskaldun
ez zana.
Geroago, 1981 urtean, Pedro Irizar Arkitektu eta euskaltzale
jakintsuak, "Contribución a la Dialectologĺa de la Lengua Vasca"
izeneko liburu bi agertu zitun.
Eta Ea'ri buruz an au esaten da:
Ea. Lau parroki daukaz. Bi erri buruan. Emen sei baserri
bakarrik dagoz. 31 lagun dagoz bertan euskerarik egiten ez
dabenak. Beste parroki biak baserri-parrokiak dira. Bedaronan
danak berba egiten dabe euskeraz. Natxituan, batek ezik, beste
guztiak. Euskeraz egiten ez dabenak erbestetik etorriak dira, edo
ta Ea'ko mutillekin ezkondu ziran neska gazte batzuk. Batek
ezik, beste guztiak euren umeak euskal ikastaroetara bialtzen
dabez. Erdera asko entzuten dan erria da, udaldirako ondartza
daukalako eta udaldian bi milla lagun inguru etorten diralako,
euretatik % 95 bilbotarrak.
Errian eta Bedarona'n, Markina'ko bereiztasunez egiten da;
Natxitua'n Bermeo'n lez. (Lenengo tomoan, 177 orrialdean).
Bigarren tomoan batak eta besteak berari idatziak agertzen
dira. Eta an bat au da:
Zezilio Agirre jauna. (Natxitua eta Ea). Ez zan Ea'n jaio, baiña 35 urtetan bertan dago, diño. Eta Natxitu'ko euskerak Ea'koagaz euki leiken alderantziari buruz, don Zezilio'k onelako au idatzi eutsan: "Ez naiz konturatu beste era bateko euskera egiten
dutela Natxitu eta Ea'n. Norekin egon ote zan gure printze ori?
Agian bertakoa ez zan gizonen batekin".
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Liburu au idazten nabillen onek be idatzi neutsan nire ustez
orrelako alderantzirik ez egoala esaten, eta emengo andre batek
zer esan eustan jakin eragin be bai: Elantxobe'k bai, itxastar lez
Bermeo'ko era erabilten ebala, baiña Natxitu eta Ea ez bananduteko onetan.
Beste euskaltzale ospatsu bat aitatuten dau Irizar'ek: Gabriel
Aresti.
Aresti, Ea'ko udazale izan zan. Eta Irizar'ek esaten dau Aresti il zan egunean, 1975'ko Ekainilla'ren 5'an, benetako barruko
miña artu ebala. la urte bete lenago idatzi eutsan karta bar agertzen dau: "Geisorik nago eta ohean hamasei ordutan egon behar
dut. Gainera beste zeregin batzuk daramazkit esku artean, baiña
ala ere Bilbora Irailean bihurtu baino lehen, ea guztia bukaturik
igortzen dizudan".
Aresti'k esan ei eutsan Ea sortu zala iru bat gizaldi zirala;
ezker aldea Ereño eta Natxitutarrak artu ebela eta beste alderdia
Bedaronatarrak. Errekako alde biak bizi modu ez bardiña eroan
ebela eta alkarregaz zer ikusi barik. Bakoitzak bere eleiza eta
parrokia eta euren artean gorroto asko egon zala. Ezdakit, esaten ei eutsan, baiña izan lei izkuntzan ondorenak geratzea. Eta
kartan
esaten ei eutsan: "Flexioen berbalak gogorregi lotzen
zaizkie berbo printzipalei, konparazio baterako ikuskotzut, jakin
biot eta abar. Baina konponduko naiz".
Geroago bialdu ei eutsan zuka ko aditzaren erabilkera, ainbat oar eta fonetikako ezaugarri bereziz. Miren Tere Txakartegi
Landa euki ei eban adierazle.
(Irizar. II Tomoa - 1 9 5 -196 orrialdetan).
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EA'KO KALEAK ETA ETXEAK
1704 URTEAN
Esan bearrik ez kontuan euki bear dala 1704 urtean EA
oraindik Natxituko udalerrian sartzen zala, Ea berak ez eukala
Udalerri duintasunik.
Oraindik Natxitu udaleko Ea izenez ezagutzen zan arrantzale bizilekua zan.
Ba dakigu urte orretan Ea'k bost kale ba eukazala Natxitua'ren menpeko lurraldean.
Kaleen izenak:
Astilleru kalea.
Garro kalea.
Nagusia kalea. (Erderazko paperetan Principal esaten da).
Portu kalea.
Zaldubey kalea.
Kalean egozan etxe guztiak ez eben ordaintzen erriko gauzak ordaintzeko banaketan.
Batzuk utsik egozan. Besteak jausita. Beste batzuk, zelako
etxea alako ordainketa euken. Ala sutegi edo fogera oso, erdika,
irutik bat eta abar.
Astilleru kalea
Iru etxe sartzen ziran erroltzetan.
Franzisko Allona'rena
fogera 1/2.
Juan Unzueta'rena
fogera osoa.
Francisco Allona
fogera osoa.
Garro kalea
Arteakoa etxea. Jaubea: Juan Garro.
Dendarikua etxea, Juan Urazandi'rena.
Urikua etxea, Margarita Elantxoberena. Iñor ez da bizi.
Garro etxea, F. Garro'ren oñordekoena.
Juan Galdiz'ena, Juan Beitia bizi da bertan.
Garro deiturakoa, Martin Garro bizi da bertan.
Juan Bta. Albiz'ena, Ezin lei iñor bizi.
Biax etxe ta ingurua, Mari Otxoa Biax'ena.
Biax, Garai'ko Santi'rena.
Urtubiaga baserri etxea, Juan Urtubiaga'rena.
30

Nagusia, kalea. (Principal)
Franzisko Kantala'ren etxea.
Juan Galdiz'ena.
Joseph Ondarroa'rena.
Ursula Eskoikiz'ena.
Pedro Alagarrate'rena.
Portu kalea.
Goikoa, etxea, Maria Galdiz'ena.
Zularan etxea, Pedro Aranluzea'rena.
Katalina Oleaga'rena.
Franzisko Beitia'rena.
Madalena Garro'rena.
Santiago Galdiz'ena.
Andres Ortiz Portukoarena.
Barandika, Maria Ramos'ena.
Juan Arraskara'rena.
Pedro Sasturri'rena.
Maria Longa'rena.
Juan Bta. Arraskara'rena.
Fradua, san Juan'ena.
Ondarza etxea, Franzisko Kortazar'ena.
Unzueta etxea, Santi Unzueta'rena.
Labakoa, M . Labakoa'ren oñordekoena.
a

Zaldubei kalea.
Ana Portocarrero'ren oñordekoena. F. Ibiñaga bizi dana.
Zaldubei deiturakoa, Agirre lizenziatuarena.
Zaldubei deiturakoa, Urtubiaga'rena.
Zaldubei deiturakoa, Mariana Portukoarena izana.
Franziska Kantala'rena esaten dana.
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Jausita egozalako e z e r ordaintzen ez e b e n a k
Errotalde izeneko etxea.
Domeka Etxebarria'rena. Sagasti txiki bat dauka.
Domeka Ondarro'rena. Sagasti txiki bat dauka.
Madalena Gaorueta'rena.
Eguskitza, deiturakoa, Julio Sagarbarri'rena.
Onen aurrean dagona, M. Urazandi'rena izana.
Toki berbertan dagón Mari Cruz Mendazona'rena izana.
Nikolas Ondarroarena. Erabilten ez dan solo bat dauka.
Maria Kanala'rena izan zana.
Andres Galdiz'ena izan zana.
Franzisko Garro'rena izan zana.
Santos Lejardi'rena izan zana.
Kokorro etxea, Arrizaolaeta'rena izana.
Jordana Berezia'rena.
E. Iraeta'rena izana.
Ruiz de Albiz'ena
Jose Portu'ren bi. Bat ortu biurtua da.
Juan Ubidearena. Maasti txiki bat dauka eta iturri bat.
Maria Mendoza'rena izan zana.
Mendila'rena izana. Sagasti bat eta maasti txiki bat daukaz.
F. Eskoikiz'ena izana. Lantzen ez dan solo txiki bat dauka.
Santi Agirre-Unzueta'rena izana.
Bere alboko bat, Jose Puerto'rena izana. Lantzen ez dan solo txiki bat dauka.
Zuluaran kalean d a g o n A. Galdiz'ena.
Andres Portu'ren izandako beste bat.
Juan Urtiagarena, zatiak, Astilleru kalean.
Rafaela Gondra'rena izana, erabilten ez dan sagasti bat dauka.
Onen ondoan, Arrisoloeta'rena izana.
Juan Sagarbarria'rena izana.
Garro'ren etxe gaiñaldean dagon beste bat, eta iñok ez daki
zeiñena izan zan.
Garro, Galdiz eta Urazandi'ren etxeak izanak, danak ortu
biurtuak.
Juan Urizar'ena izana; sagasti bat dauka.
Mari Aldana'rena izana, ortu biurtua.
Errementari kalean, Teresa Zubia'ren etxea izana. Etxea
zanaren lurrean intxaur batzuk sartuta dagoz.
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Duelarikoarena deiturakoa, orain ortu biurtua.
Ikusten danez, len aitatu doguzan kaleen gain, ba egozan
Errementari kalea, eta Zuluaran kaleak be, goragoko etxe
zerrendan irakurten danez.
Bestalde, BEDARONA'k denpora berean, 1704 urtean, EA'n
eukazan fogerak oneik ziran:
Zubia izeneko etxea, Lariztarrena.
Azkoeta, izeneko etxea, Albiztarrena.
Mateo Ibañez Lariz'ena.
Ferria deiturakoa,
Garro zanaren ondorengoa.
Albiz familiaren beste bat.
Etxeandieta, deiturakoa.
G o i k o e t x e a , deiturakoa.
Zubialdea, Juan Erkiaga'rena.
Eta jausitako etxeen artean, ezer ordaintzen ez ebenen
artean,
Urtubiaga, Jose Puerto'rena.
Portuko Madalenarena.
Urazandi, deiturakoa.
Itxaurrondo deiturakoa, oraintsu saldua.
Maria Kantale'rena izandakua, orain ortu biurtua.

Ea'ko kaleak gaur
Gaur, Nagusia kenduta, ez dago orain irureun urteko kaletako izenik. Gaurko kale eta enparantzak izen oneik daroez:
Aboitiz eta Kortazar enparantza.
Aritza.
Donibane kalea.
Atxikar.
Goiko bidea.
Barria.
Intzueta kalea.
Belen.
Kurtzia.
Bidebarri.
Jesus.
Denda.
Nagusia.
Donibane enparantza.
Portu Solo.
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POLITIKA PENTSABIDEA
XX GARREN GIZALDIAN
Ea'n, udal edo erri maillako auteskundeak egiten ziranetik,
beti konserbadoreak edo erregezaleak (monarkikoak) irabazten
eben, euskal abertzaletasunaren pentsabidea sartzen asi arte.
Orrela, ondorengo zenbakietan ikusiko da bere joera.
1901'ko auteskundetan
Gandarias konserbadorea irabazle.
182 autarki (boto).
1 9 0 3 urtean
Gandarias berbera irabazle.
133 boto.
1 9 0 5 urtean
Gandarias barriro, Oraingotan
115 boto.
1 9 0 7 urtean
Urte onetan katoliko izenez agertu zan
Urkijo. Eta ara ondorenak:
Urkjjo'k
114boto.
Gandarias'ek
91 boto.
1 9 1 0 urtean:
Urkijo'k
100.
Gandarias'ek
91.
Abertzaleak agertu ziran lenengo urtean, boto batik ez eben
lortu.
1 9 1 6 urtean gertatu zan ori:
Allendesalazar (konserbadoreak)
87 boto.
Alzaga, abertzaleak,
0 boto.
1 9 1 8 urtean
Ortueta. E.A.J. - P.N.V.
145.
Goioaga (erregezalea)
66.
1 9 1 9 urtean
Arana. E.A.J. - P.N.V.
161.
Berge (erregezalea)
57.
1 9 2 0 urtean
Horn. E.A.J. - P.N.V.
111.
Nardiz (erregezalea)
110.
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1931 urteko udal auteskundetan, abertzaleak geratu ziran
irabazle, besterik agertu ez zalako.
1 9 3 3 urtean
Agirre. E.A.J.
579.
De la Torre. E.A.J.
578.
Besteak, geienak,
35.
1 9 3 6 urtean
Agirre E.A.J.
507.
Jauregi E.A.J.
504.
Gaytan (iraultza aurkako)
136.
M. Rivas (iraultza aurkako)
134.
1 9 7 7 urtean
E.A.J.
379.
U.C.D.
13.
A.P.
13.
E. Ezkerra
9.
Besteak gitxiago
1 9 7 9 urtean
E.A.J.
329.
H.B.
75.
E. Ezkerra
10.
RS.O.B
2
1 9 8 0 urtean
EAJ.
436.
H.B.
80.
E.E.
19.
1 9 8 2 urtean
E.A.J.
411.
H.B.
82.
E.E.
17.
P.S.O.E.
12.
1 9 8 3 urtean
E.A.J.
393.
H.B.
124
Beste a u t e s k u n d e batzuk
1 9 7 1 urtean (Estatutoaren auteskundea).
Bai
532.
Ez
5.
1 9 8 6 urtean (O.T.A.N. gorabera).
1 9 8 7 urtean
Bai
114. P.N.V-E.A.J. 2 8 0 .
Ez
2 4 1 . H.B.
241.
Utsik
3. E.A.
90.
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T O R R E BARRI
36

"ESTA CASA HYZO LA ANTEIGLESIA DE BEDARONA. AÑO 1790".
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