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Irakurleei
Gure azken gerra ostean erbestetik etorri eta bereala Ondarroa'tikEa'ra ostera batzuk egiten asi nitzan, maite-miñetan.
Aldi aretan gaitz zan kotxetan ibiltea, aukerarik egoten ez zalako, eta sarri joaten nitzan Lekeitio'tik Gardata zear, Ipazter'en geratu
be barik, oiñez, Ea'ra. Edo ta Éa'tik Lekeitio'ra gero nire errira jarraitzeko.
Orduntxe asi nitzan Ipazter ezagutzen.
Gero Erkiaga'tar bategaz ezkontzean, nire begirunea samurtu
egin zan Ipazter'en alde. Abizenak eten egiten dau eta ezin aztu, azken baten, Erkiagatarren sorlekua inguru onetan dagonik.
Origaitik «Ondarroa baserri giroan» liburua idatzi ondoren eta
nire auzoko berriatuarrak (ondarrutarren gurasoak ipaztertarrak lekeitiarrenak diran lezj «Berriatua» idaztera zirikatu ninduenean etá
amaitutzat emon, nire laguntzaille argazkilariak geiago egingo ez ete
gendun itandu eustanean, Ipazter'egaz gogoratu nitzan, ain zuzen be
eleiz-ate au bere kiroldegi barria amaitu eta bere aritz famatuen izena betirako bere lan andi baten ormetan irarteko asmotan ebillanean.
Ara asmo au be bete eta orra /iburutxoa amaituta. Nik esango
neuke beste batzuen asiera izan leikela, kontuan euki ezkero Bizkaia'n erri txiki batzuk euren inguruan sortu ziran uriei ez bakarrik lurra, bai eta odola eta nortasuna be emon eutsoela.
Mundu obeago batera joan zan nire emazte Erkiagatarra gogoan
dodala, pozik ezkintzen dautsat Ipazter'eko erriari nire lan au eta
bardin dagitso nire lankide argazkilariak.
Borondatez onartu eta akatsak parkatu.
Egilleak

IZEIMA

Erririk geienak euren lekukotasuneko izena daroe.
Zelan da deitura jatorra, Izpaster, Ispazter, Izpazter, Ipaster?
Eritxiak eritxi Euskaltzaindiak, bere Udalen Izendegian, au
diño:
Gaurko izen ofiziala: Ispaster.
Euskal izena: Ipazter.
Bertakoen deitura: Ipaztertar.
Ez dakit Resurrección Maria Azkue jakintsuak, bizi ba litz, deitura ori orrela aintzat artuko leuken.
Berak, bere idazki eta liburuetan, Izpazter erabilten eban.
Dana dala gaurko erakunde ofizialak Euskaltzaindiari eskatzen dautse eritxia, eta arena ba dakigu. Ipazter.
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Zegaitik? Ba bertakoak iñoiz emon izan daben erantzuna
onelakoa izan da: erriak ala deitzen dauala.
Gure ustez, jatortasun andirik ez dago or, erria, dei.tura eta
izenetan, denporekaz eta beti be, izkiren bat, letraren bat galtzen
joaten dalako.
Baiña...
Nundik datorren izena?
Iturriza istorigilleak diño, itxas egala esan nai dauala, itxas
bazterra.
Ordez Isaak Lopez Mendizabal'ek beste au diño: Ispaster, en
la villa de su nombre en Bizkaia. = Rincón de juncos (de iz = junco
y bastér). («Etimologías de Apellidos Vascos, 544 orrialdean).
Eta ain zuzen Ipazter'ek itxasoa dauka berari musuka, beraz
itxas bazter leikena da.
Baiña muga dauko baita be Ea edo bertakoen esanetan la'gaz
eta aren izena be Ea edo iatik dator, au da, erderazko juncal esanguratik.
Ala ta be ezin ukatu ingurukoer. pentsabidea, aurrean dagon
itxasoan oiñarritzen danik.
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MUGAK
Zazpi erri eta itxasoaren erdian dago Ipazter.
Ara bere mugak:
Sorkaldean: Lekeitio eta Mendexa.
Egoaldean: Gizaburuaga, Nabarniz eta Amoroto.
Sarkaldean: Ereño eta Ea.
Iparraldean: Ea eta Kantauri itxasoa.
Lekutzea: zabaleko 43°, 21 '40" tan.
Luzerako 1°, 08'30" tan.
Mugak aitatutean berez dator itaun bat: Nun eteten da Ipazter eta Lekeitio'ren arteko jaubetasuna?
Jakiña da uriak (villak) sortuten ziranean, iñoren lurretan sortzen zirala geienetan, inguruko eleiz-ate (anteiglesia) ziranen lurretan, eta urte askotako eztabaiden oiñarri izan zirala.
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Orrela Ipazter eta Lekeitio artean be, batez be Maria Diaz de
Haro zanak, esku zabala izan zalako sortu eban uriagaz, inguruko lurraldeak be berari emonaz.
Bardin gertatu zan Ondarroa eta Berriatua'gaz.
F. Okamika'k, «Lekeitio neure jaiok-erria» («Lekeitio mi pueblo natal») deítureagaz agertutako liburutxoan, au irakurten da 84
orrialdean:
Amalau eunkadako lenengo urtietan
Maria de Haro, gure andrandia
ez izenez «Ona», ontzat emon eban
Lekittiar erri berri agirian
lurralde aundi, zabaltzen zana
Ondarru ingurutik, laraiño iya.
Baiña ez eban euki kontuan
alboko elizate, erri auzoak
emoniko jabetasuna
geure lurralde gañean.

Ipazter, toki alai eta osasuntzu...
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AUZOAK ETA EGOERA
Eleiz-ateen bizia auzoetan egoten da.
Auzo bakoitzak bere nortasun berezia eukiten dau. Bear ba
da len geiago, gaur baiño. Bakoitzak bere eskubideak, bere jaiak
eta patroiak eta konbidautzak, bere ezaugarri eta oitur^k eta
usarioak, bere bide nausiak eta anda-bideak.
Ipazter'en jaubetasuna 22,68 kilometro lautuetan (kuadratuetan) mugatuten da.
Ipazter, alfabetaren ordenan aitatuta, era onetan kokatuten
zan:
Auzoaren izena
Uriburutik daukan aldia Itxas gaiñeko egoera
Arropain
5,5 km.
30 metro
»
Artikas
2 »
100
»
Barainka
1,3 »
140
»
Kortazar
0,1 »
120
»
Kurtziaga
4,2 »
100
»
Gallate
1,1 »
130
»
Gardata
3,5 »
80
»
Ipazter
110
»
Larrinaga
0,1 »
120
»
Mendazona
1,5 »
130
»
Solarte
1,5 »
140
»
Solaunak
1,1 »
130
Gaur, erraztutearren, udal paperetan auzoak alkartuago erabilten dira, era onetan:
Arropain-Kurutziaga.
Barainka
Artikas-Gardata
Elexalde-Kortazar-Larrinaga.
Mendazona
Gallete-Solarte
Solaunak
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IZENEN ESAN NAIA
Askoren jakin miña izaten da gaur euskeraz erabilten diran leku-izen, auzo eta erri-izen eta abizen (apellidu) jatorrak ze esan
naia dauken beste izkiintzetan.
Ez dago eritxi bardiñik askotan. Toponimi edo lekuko izendegi
ori, begi eta aburu askotatik ikusten da.
Onetan, Ipazter'ko auzoen izenak, esan-bide au euki leikie
batzuen irizpidean.
ARROPAIN.- Arro edo arru = barranku'tik artu ezkero, barranku orren gaiñaldia adieraziko leuke. Bestera arro = larre'tik artu
ezkero, larre-gain edo antzerako zerbait.
ARTIKAS.-Arteaga izenaren erabide edo aldaketa dala esaten dabe. Au da, arta-toki, arta-leku edo kidekotzat erabili leike.
BARAINKA.- Iru leku edo ta elorri baltz edo endrinoa dagon
tokia.
ELEXALDE.- Eleiz-alde, eleiz ingurua.
GALLATE.- Txillar, giñar toki edo ta larre edo lardia.
GARDATA.- Gardu tokia.
KORTAZAR.- Korta deitura erabilten zan antxiña erriaren lekuarentzat, eta kortazar danen lurraldi zar lez artu bear da.
KURUTZIAGA.- Kurutze tokia. Baten batek Gorostia be artuko leuke bere esangarrirako.
LARRINAGA.- Larre = pastu ugari dagon tokia.
MENDAZONA.-Pastu ona dagon tokia. Beste batzuk toki
menditsu lez artzen dabe.
SOLARTE.- Solo-arte, zélai arte, zelai toki.
SOLAUN.-Solaunak deitzen dautse auzo oneri. Lengo liburuetan garbi irakurten da SOLOARAN. Batera nai bestera solo
toki edo zelai-artetzat erabili lei deitura onen esan-naia.
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ETXEAK ETA BIZl LAGUNAK
Gaurko eran zenbatuten diran lez, Ipazter'ko etxe bizitzak, auzoka zenbatuta, kopuru oneitan banatuten dira:
Auzoak
Etxeak
Arropain-Kurtziaga
Artikas-Gardata
Barainka-Kortazar-Larrinaga
Gallate-Solarte
Mendazona
Solaunak

13
28
22
32
17
14
Guztira

143

Bizilagunei buruz, Ipazter'ko erreferentzirik zarrena, liburuetan, Labyru'k bere Historia General de Bizkaia'n emoten
dabenean billatzen dogu.
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Bere esanetan, eta Lekeitio'ko Andra Mari Parrokiko liburuetan irakurri ebanez, 1463 urtean Ipazter'ek 70 su-etxe edo fogera eukazan eta euretan 270 bizilagun.
1 685 urtean Bizkaia'n egin zan fogeraziñoian, Ipazter'ek 11 6
eta iru laurden eukazan.
Neurri lez esan daigun, garai berean, urte berean, inguruko
erriak beste kopuru oneik eukezala fogeraetan:
Berriatua'k, 113 1/2 eukazan.
Amoroto'k, 51 eta erdi.
Mendexa'k 46 eta erdi
Bedarona'k, 48
Natxitu eta Ea'k, batean, 83'eta erdi.
Ereño'k 52 eta erdi
Ibarrangelu'k 90.
Geroago, Labayru berberak diño, 1787 urtean, Ipazter'ek
937 bizilagun eukazala, euretatik 487 gizonezkoak eta 459 andrazkoak.
Gure denporetan berakada andia egin dau, gure bizi-aldiko
urte batzuk kontuan eukita igarriko dogunez:
Urtea
Bizilagunak eskubidez
Bizilagunak izatez
1925
1.232
1.159
1960
1.041
947
1970
853
798
1981
628
635
Gizaldi onetan polito asi zan izatezko bizilagunen osotasuna
geitzen. 1900 urtean 1.125 bizilagun eukazala, 1910 urtean
1.1 53; gero 1 920'n 1.1 59 eta arrezkero beraka dator, goiko zenbakietan ikusten dan lez.
Zoritxarrez Ipazter'en barakada zotin eragitekoa da erri baten
bizitzan, batez be 1973/1978 bitartean euki ebana, kontuan eukita bere bizilagunen arteko euneko ogei baiño geiágokoa izan
zala, zeatz esateko, % 20,24.
Beste bost urtetan 1978/1983 bitartean, oraindik be berakadan jarraitu eban, nai eta oraingotan, denpora orretan, ia euneko bostera eldu, zeatz esanda, %4,86.
Bizkaia'n berakadarik geien egin daben errien artean, goitik
asita, amasei (1 6) garren erria da.
Esan bearreko da baita be Ipazter'ko bizilagunen artean, urte
luzetan, erbestetarrik ez dala ezagutu izan.
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Orrela, estadistiketan ikusten danez, 1950 urtea aurretik lau
gizonezko eta beste lau emakumezko bakarrik ziran erbestetik
etorriak. Gero, beste amar urtetan beste bi geitu ziran. Urrengo
beste amar urtetan beste bederatzi eta 1 970 urtearen ondorengo
beste amarretan, 32 lagun.
Origaitik 1981'ko erroltzean, zentzoan, 51 lagun batzen dira
erbestetik etcritakoen artean.

IZKUNTZA - BERBETA
Ipazterreko izkuntza oia, berbeta jatorra, eta erabilten dana,
euskera da, Bizkai'ko euskera, Markiñaldean egiten dan euskeraren saillekoa.
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MEIMDIAK, ERREKAK
eta ITXASERTZA
MENDIAK.
Ipazter menditsua da.
Bere mendien artean Otoio da ezagunena. 394 metro. Baiña
or dagoz, baita, alfabeta ordenan idatzita,
Ailuiz
Arterreta,
Artika,
Galarrei,
Gazetamendi.
Iturruntzaurreta
Leiabe,
Maloriaga,
Muñozuri
Potzugilleta,
Sakonandieta,
Txorramendi eta
Uxa.

ERREKAK
Erreka bi dira Ipazter'en lurrak igaroten dituenak.
Arrotiaga, Ipazter'en jaio eta bertako lurretatik zear itxasoratzen dana; Argin, Ipazter'en jaio, Argin erroteari bizia eta indarra
emon eta Ea'n itxasoratzen dana.
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ITXASERTZA
Aitz-arte eta aitz-zuloz beteta dago Lekeitio eta Ea bitartean
Ipazter'eko itxas ertza. Lanpernetan aberatsa, baiña itxasoak gogor joten daualako, arriskutsua.
Bere tokiak izen jatorrak daukez:
Azurdi,
Uskolaitza,
Gurbizapia,
Iru aitzak,
Soldadu aitz,
Aurrekolueta,
Monteleta,
Arrakulu,
Penitentziarri eta
Ogella'ko ondartza, itxasoak gogor jo ta garbi zaintzen dauan
ondarrez betea.
G A R A I X A K ( O R R I O A K ) eta E R R O T A K
Zoritxarrez Ipazter'en egozan garaixak, gaur euren izate
eta kutsua galduta agertzen dira.
Batzuei lengo tentekuen albotan bestelako ormak egin
dautsez, besteak zeregin ezbardiñetan erabili.
Ipazter'en, gaur, garaixen ezaugarriak baiño ez dira geratzen.
Ala
Axpe-aurrekoa,
Axpe-Kalzada,
Arana torre eta
Uriarte'koak
ERROTAK
Argin.- Paper batzutan Ergin irakurten da, baiña bertokoak
Argin. Gaur jausita dago. Abade batek egin eban errota au.
Aixeder.- 1 6 urte bakarrik errota lez erabili zana, Olandarren
erara egiñikoa,
Aixe-eder.- Gaur utsik.
Ubillaga edo Urubiza.
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A R M A R R I D U N (Eskudodun) E T X E A K
Atxabal.- Solarte auzoan.
Arana torrea,- Larrinaga auzoan.
Ormaegi.- Kurtziaga auzoan. Etxeen zeaztasuna emotean
agertzen da bertan irakurten dan esaera.
Urkiza torrea.- Artikas auzoan.
Zubieta.
Ba dagoz beste etxe batzuk, etxe aurretan ezaugarri apaiñak
daukezanak. Esateko,
Agarre.- «Lo hizo Jose Antonio de Aguirre Solarte, A ñ o de
1805.
Aldeko Goiko.- «Jesus, María y José. Solarte Mayor. 1773
año.
Arrizubieta.- «Viva Jesus». A ñ o de 1 798.
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ELEIZ BIZITZA
Ipazter, Amoroto eta Gizaburuaga, eta bai aldi baten Berriatua eta Mendexa, eta Bedarona bera be, Lekeitio'ko eleiz parroki
bakarrean sartzen ziran. Eta ori, Lekeitio uri lez irasi (fundatu) aurretik.
(Lebayru, H.G.B. 1-240 orrialdean)
Luzaro bizi ziran buru jaube egin nairik, asarre, auzitan, eta
ukatu be egiten ziran Lekeitio'ko parrokiari amarrenak emotera.
Baiña Lekeitio'ko parrokiak gora joten eban, eta goikoen indarrez bere naiak betetea lortu.
Orrela Bizkai'ko Jaun izan zan Enrike Larakoaren Seme nausiak, Juan'ek, Lekeitio'ko abadeen eskubideak zaintzearen aldeko
erabagi zorrotz bat emon eban 1410 urteko Urtarrilla'ren 27'an.
Bere esanetan Lekeitio uriko Andra Mari Eleizako eleiz gizonen alkaríe oroko rak (universidad de los clérigos), Amoroto, Izpazter, Gardata eta Asumendi'ko «menditarrak» («los monteros»)
ukatzen z relako egindako eskáriari errazoia emoten eutsan.
Alaz eta oneik eurenean jarraitzen eben, eta dirudienez, 1 463
urtean barriro bizi-bizi erabillen auzi ori Ipazter, Amoroto eta Gizaburu'ko eleizatetako bizilagunak Lekeitio'ko parrokiari duintasuna ukatu nairik euren menpetasuna zaintzeko; eleiz-ate bakoitzeko parrokiak, Lekeitio'koaren ardura eta menpetasunean barik,
jaubetasun osoko biurtu nairik. Eta urte orretan, 1 463'en Lekeitio'kc abadeak 800 orrialdeko liburu bat bete eben, euren aldeko
gorabera, testigantza eta agiriekaz.
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(Iturriza, Historia G. de Bizkaia 1-250 orrialdean)
Baiña urteak joan ziran orretan, auzietan, eta erri-txikietakoak
ez eben lortu euren guraririk 1519 urte arte.
(Labayru, H.G.B. 111-248 orrialdean)
Urte onetan eldu zan Erroma'tik askatasuneko bula, edo obeto esanda, eleiz-atetako eleiza bakoitzari parroki ezaupideko nortasun osoa emoten eutsan bula. Parroki bakoitzari, bertako arimen serbitsurako abade gaituak eukiteko eskubidea emonaz, bai
eta bateotarako urontzia, illentzako illobiak (sepulturak) eta abar.
Bula ori bitarte, llobiak (sepulturak) eta abar.
Bula ori bitarte, Lekeitio'ko parrokia beartuta geratzen zan
Ipazter'erako abade bi bertan biziko ziranak izentatzera, beste bi
Amorotora'ko eta bat Gizaburuaga'rako.
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Eta orretarako, banaketa eta izentapenak zuzen eta jator egin
eta erabagi al izateko, Salamanca eta Leon'go gotzaiñak eta Kalagorri'ko arduradun nagusia aukeratu eta bereiztu ziran aolkari
(konsejulari) eta begirale lez.
(Labayru, H.G.B. IV-91)
Bula orretan argi esaten zan gau eta egun abade orreik euren
ardurapean ipinitako parrokien lekuetan bizi bear zirala, aldi aretan eta geroago biziko ziranen mesedean, bear ziran iltokiak gertu
eta bedeinkatu eragiñaz, eta bakoitzaren tokitik bizi biderakoa lortuta.
Ori, ezpai barik, orduko bizitzarako kaku eta lotuera gogorra
zan, eskubideak artuta egongo ziran ogi-bideko abadeak aurkituko ziralako Lekeitio'n.
Orrela Ipazter eta beste errietako parrokietako bizi-lagunak
Lekeitio'gaz eukezan kateak etetera eldu ziranean, barriro ango
abadeak auzitan, pleitoan asi ziran, eta egoera nastetsu ori amaitzeko, Korrexidoreari agindu jakon erriaren giroa aztertu eta zuzentasunak agintzen eban erabagi zeatz bat artzeko, andik aurrera
asarre-auzirik egon ez zedin, ortara makurtzen ziranei amar milla
marabeditako isuna (zigorra) ezarriaz.
1 546'ko Apirilla'ren 9'an Kalagorri'ko gotzaiñaren ordezkaria
etorri zan parrokia ikustera.
Eta agindu eban bereala asteko parrokian bateatzean ziranen
liburuak eroaten, urtea, ille eta eguna izentatuaz, bai eta aitabesutakoen izenak be. Barain ezkontzen ziranenak.
Bai eta galeraso egin eutsen ipaztertarrei domeka eta jaietan
beste iñungo parrokietara joatea meza entzutera, bertako parrokoaren baimen barik.
Agindu eban, baita, iñor ez sartzeko eleizan balaztea, lantza,
aukon (dardu) eta azkonagaz eta eleizatik ogeitamar oñetara ezelako jokorik ez egiteko. Gaiñera eleiza barruan, ez bere kanposantuan, uri batzarrik egiten ez lagateko.
Eta agindu eban baita be, bataiotarako ur bedeinkatu ontzia
erionagaz egoalako, ille bi barru konponduta eukiteko.
(Labayru, H.G.B. IV, 246 orr.).
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MIKEL DEUIMA

Gaur, parrokia, Mikel deunaren izenekoa da.
Ikusi danez, Ipazter'en ba egoan 1519 urte aurretik eleiza
bat. Ba dirudi lenengotan Aizpee'ko San Martin deitzen eutsela.
Orain parrokia dana urte orretan egiña zala esaten da. Ez
dago ezpairik urteetan Lekeitio inguruko erri oneik erabili eben
auziak, euretako bizilagunak eukezan lengo eleizak barriztu, anditu edo beintzat eskubide osoko parroki izateko erako egitera zirikatu eta alegindu zituanik.
Geroago 1668 urtean barriztu eta anditu zan eta 112 oin
luze eta 57 zabalekoan kokatu. Bertan, erriko etxe edo familientzako illobiak (sepulturak) gertutean, 89 illobi atara ziran eta orrela eleiztarren artean banatu.
23

Elaizetan lur emotea galerazo zan, baiña luzaro iraun eben sepulturak eleiz onetan, beste parroki askotan lez, famili bakoitzak
bere tokia gordeten ebaia.
Jendearentzako jezarlekuak ipini ziranean galdu ziran sepulturen lekuak, eta baldosaz estalduta geratu. Baiña epistola aldean
jendearentzako jezarlekuen azpian, an geratzen da oraindik antxiñako illobi baten aztarrena; Agirre Solarte 1616, diño.
Iturriza kondaira idazlearen esanetan, bere denporetan, 1 790
urte inguruan, larogei eta amabost etxe batzen ziran Izpazter'en
parroki onetako eleiztar lez, eta euretatik 500 lagun ziran jaunartzeko eskubidedun lez batzen ziranak.
Eleiz bizitzari dagokionez esan bearreko da ipaztertarrak, erriz
ala diran guztiak, ez dirala bertako parrokiko eleiztarrak. Orrela
gertaten da Arropain, Artikas, Gardata eta Kurtziaga auzoetako
bizilagunekaz, oneik Lekeitio'ko Andra Mari parrokiko eleiztar lez
jarraitzen dabelako.
Orrez gaiñera, Mendazona auzoan ba dagoz baserri batzuk
Ereño'ko parrokian sartuta dagozanak. Ala Aboitiz izenekoak.
Erriko orduaria (erlojua) parrokiko torrean dago.
1 836 urtean egiña da, eta Arrasate (Mondragoe)ko Joze Zugazti'k egiña da. Mekanikua da, landua, esfera bakarra eta tren bi
daukaz.

Ipazter'ek, bere lurraldean, ba daukaz antxiñetako iru ermita.
Martin deunarena,
Santiago apostuarena
Kurutze deunarena.
Urte asko ez dirala ermita oneik erre egin zituen. Ipaztertarrak
bereala erabagi eben ermita orreik barriztutea eta ala irurak gaur
apain eta txukun agertzen dira.
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Santiago deunaren ermita
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Martin deunarena

