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BIDEZ BIDE...
Bidez bide ibiliko gara,
bide barri edo ta
kaltzada zarretatik,
baso bide eta
oraingo pistaetatik,
iturririk iturri,
zubirik zubi,
ibarrik ibar,
auzorik auzo,
tontorrik tontor,
munorik muno,
pagadirik pagadi,
bordarik borda,
larrerik larre,
iratzerik iratze,
Eta zegaitik ez?
ermitarik ermita,
elizarik eliza,
gure aurretikoen
santu-santen fedez
edo ta ikusmiñez.
Bai eta
etxerik etxe,
ormazarrik ormazar,
olarik ola,
bolurik bolu...
Eta burua nekatuko dogu
artxiburik artxibu,
paper zarrik paper zar,
Munitibar
edo
Arbatzegi eta Gerrikaitz,
lengoa eta gaurkoa,
elizate eta uria
ikusi ta erakusten,
ezagutu ta ezagutu eragiten,
alegiñik onenagaz,
nai ta batzutan
gitxien uste danean
laprastaden bat egin.
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Lea-Artibai'ko
erri eta auzo.
Uri eta elizate
geien bat baserri giroan
agertu naian
olgetan lez asi giñan.
Gero katea luzatu,
ta orra gaur emen,
Jaunak emondako osasunari esker,
azken ibillaldiko frutua.
Borondaterik onenagaz
artu egizue
Munitibar tar guztiak.
Zuentzako da,
bertan irauten dozuenentzako pozgarri,
bertatik alde egin ebenentzat oroigarri,
eta batez be
bertako odola daroen
eta eroango dabenen
erri miñaren asegarri
eta beti be jakingarri.

GERRIKAITZ

10

KALTZADAKO
BIDEA
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OIZ'KO ITURRIAK
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LEA ETA OIZ
Oiz mendiaren iparraldean sortzen da, eta tartetan datozan
Goikolea, Txaargarate eta Aldape'ko urekaz ugaritzen da Garro zubi
inguruan eta Olatxua errementaritzaren alboan (Arbazegi'n) eta
Gerrikaitz'era sartzen da, uri au ezkerretara itxita, perdigoizko tiro
baten arteka mendean.
Ortik Munitibar'era dua eta e m e n , ezker aldetik Ganbiril'dik
datozan erreka biren urak artu eta beste birenak eskuma aldetik,
San Bixente eleiza baiño beratxuago Gerrika eta Totorika aldetik
datozanak eta Murelaga'ko bidean asten da, bide orretan Gaztiburu
eta Motrellu'tiko urak be artzen dauzala.
Murelagatik Aulesti'ra duala, Ibakatx zubi ondoan, beste erreka
txiki bat d a g o , Gerrika kofradiako lurretan, eta Mendibítarte'ko
Madalenaren ermitako iturrian eta Lekoniz'ko mendietan sortzen
dana...
Orrelaxe a g e r t z e n d a u Iturriza istori idazleak Lea ibaiaren
Munitibar zearko bidea.
Lea ibaia zelakoa dan?
Esan geinke Lea ibaia Bizkai'ko ibairik politentzat etsita dagoala.
Eta bere egaletan esateko industririk ez dagonez, kutsadura gitxikoa
dala autortu bear.
Lea berbera Munitibar'en sortzen dala esan leike, Oiztik bera
datozala alkartzen diran erreketako urekaz.
Eta irakurri daitekenez, Lekeitio'n itxasoan sartu arte, ibairik zoridunentzat dago kutsadurari buruz. ("Ibaiak eta Haranak" III, La gestión del agua en Bizkaia, Jose Luis Iturrieta).
Jakiña da Oiz mendia urtsua dala.
Bertan sortzen dira eta bertatik zabaldu Lea eta Artibai eta
Gernika ibaiak, Lekeitio, Ondarroa eta Mundaka aurrean itxasoan
sartzen diranak.
Baiña Oiz mendia, gaur ezagutzen dogun antzeko eta zan antxiñako denboretan?
Ez da asko sakondu bear liburuetan, jarraian agertuko dogun
lako agerpena bíllatzeko. Gaillur bikoa zala esaten dabe geobgoak,
ludiztilariak.
Irakurri:
"Oiz erpiña dugu Bizkaiko toles konkorraren gaiñik goituena:
Mendí lerroxka au ez da beti orrela izana, zearo aldatua baizik.
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Orain Garai dagon ingurutsu ortan gaillur bat, oraingo Oiz eta
Gerrikaitz'en artean bestea, bi gaillur izan zituan mendi andiago
baten egal edo saiets izan zana da aldiren batean gaur mendi dan
au".
Ez ori bakarrik:
"Oiz mendi-lerro au gaur dagonez, irakurten da beste tarte
baten, eta Urko ta Egoarbitza'tik Punta Galera'ra doan toles-konkor
au osorik, Irugarren Arokoa da, zeatzago esanik, Eozeno garaikoa.
Auxe da beraz Bizkai ta Gipuzkoa'ko gaillur garrantzizkoetan (1.026
metro) gazteen-gazteena.
Mendi onen alde bietara, au da ipar-aldean Mendata-GerrikaitzZenarruza lurraldea eta ego aldean Garai-Berriz-Zaldibar ingurua,
Bigarren Arokoak dira, zeazkiago esanda, Trosk-aroaren azkenekoak.
Ondarki bigunez egiña da Oiz. Ain juxtu ere orregatik gertatu
zaizkio ain lur-jate aundiak, eta gaiki oiek guztiak gero Gernika,
Lekeitio eta Ondarroa'ko erriberetan kokatu edo pillatu izan dira".
("Mendiak". Euskalerriko ikuspegi orokorra, I liburua, 29 orrialdean.
Areso tar Paulo'k).
Orra Arbazegi eta Gerrikaitz'eko, edo nai ba da Munitibar'ko
ama-lur eta bertako ibarrak bustiten dauan Lea ibai txikiaren gaingaiñeko ikuspegiaren agerbide bat.

O I Z K O ITURRIA
14

OIZ'KO PARKEA

GARRO'KO ZUBIA
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KALZADA'KO ZUBIA

LEA IBAIA
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NOIZKOA DA MUNITIBAR?
Esan d a i g u n a n t x i ñ a k o p a p e r e t a n b a r d i n i r a k u r t e n d a l a
Munditibar, Monitibar edo Munitibar.
Eta esan daigun baita, Munitibar Gerrikaitz'en egoala, orduko
paperen araberan.
Onelakoak irakurten dira Konde eta Jaunen agirietan:
mis pobladores de Munditibar, que es en Guerricaiz..."
"... labradores pertenecientes para dicha villa de Munditibar que
sean del término de Guerricaiz..."
"Villanueva de Munditíbar de Guerricaz..."
Jakiña da Bizkaia'n, bertako Jaun deitzen ziran kondeen denbor e t a n , o g e i ta bat (21) uri (vílla) s o r t u zirala eta euren a r t e a n
Munitibar'ekoa.
Munitibar'eri uri irazpena (fundasiñoia) emon eutsana don Tello
Bizkaiko XXII garren Jauntzat ezagutu zana izan zan.
Don Tello berberak emon eutsen uri legedia Markiña, Elorrio eta
Gernika'ri be.
Markiña'ri 1355 urteko Maiatzaren 6'an.
Elorrio'ri 1356 urteko Bagilla'ren 27'an.
Gernika'ri 1366 urteko Apirilla'ren 28'an.
Munitibar'eri, 1366 urteko Urrilla'ren 4'an.
Bizkai guztian ogei ta bat (21) uri dagozala kontuan artuta, amazazpigarren irazitako (fundatutako) uria da Munitibar. Bere ondoren
b e s t e lau s o r t u z i r a n , a u d a , d o n J u a n k o n d e a k s o r t u t a k o
Miraballes, Mungia, Larrabetzu eta Errigoiti.
Munitibar'ek, Gernikako batzarretan, urien arteko amaseigarren
botoa eta jezarlekua eukan.
Arbazegi'k, Batzar Nagusietan, eleiz-ateen artean, ogeitazortzigarrena. Norbait arritu egin lei geroago, Irazpen edo fundaziñoko
agiria irakurtean, agiri ori 1404 urteko Urrilla'ren 4'an izenpetu eta
emona izan zala irakurtean, baiña gogoratu nai dogu, denboraldi
aretako agiri eta dokumentuetan agertzen diran urteei, ogeita amazortzi urte kendu edo beratu bear jakoezala, geroago egin zan egutegietako zeazketa ondorenez. Beraz gaurko kontakizunetan, 1366
urtea izango zan.
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GERRIKAITZ

GERRIKAITZ
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