
ERROMES BIDEA 
 

17. ETAPA: OLAETA - URKIOLA 
 
17. etapa honetan, Erromesaren Bidearen amaierara iritsiko gara, Matxin Berrobi penitenteak 
Euskal Herrian barrena egin zuen bidaia alegiazko bidaia horren amaierara. Egia izan ala ez, 
egia esan aukera eman digu gutako gehienontzat ezezagunak ziren paraje bakan asko 
ezagutzeko.  
Etapa honetan, lehendabizi, Durangaldeko gailurretarako hurbilduko gara, Arangioko 
hegaletako pagadi ederretik. Anboto lerdena igotzen saiatuko gara, eguraldiak galarazten ez 
badigu; eta bukatzeko, Urkiolara jaitsiko gara, Urkiolagirre gailur belartsutik igaroz, 
Durangaldeko gailur guztien begiratoki aparta.  
Olaetan, mendirantz doan errepidea hartuko dugu, eta lehenengo bidegurutzean, eskuinera, 
eta, ondoren, berriz ere eskuinera, Arangioko Harrien norabidean. Basoan sartu eta gutxira, 
pixkanaka ezkerrerantz biratuz joango gara, eta aurrerago, Ipar norabidea hartuko dugu. 
Igotzen jarraituko dugu Orisolgo hegaletako pagadian barrena, eta gailur horren azpiko larre 
zabaletara iritsiko gara. Anboto egundokorantz jarraituko dugu, berriz ere basotik, Orisolgo 
kontrahorma arrokatsuak inguratu eta Izpiztetik banantzen duen muinoaren bertikalean 
jartzeko.  
Bideak hegal erdian jarraitzen du, Anboto azpian sortzen den errekaren eta Izpizte gailurraren 
artean, eta amaierako igoera suabean, Zabalandiko mendi-lepo zabalera iritsiko gara, 
bidegurutzea Anbotora hego hegal aldapatsutik igotzeko edo albo batetik Urkiolara joateko 
eta, bestetik, Gipuzkoako lurretarantz. Aprobetxatu dezakegu atseden txiki bat egin, eta 
Anbotoko hegal arrokatsuari ekiten diogun erabakitzeko. Han, eskuak jarri behar dira tarteka, 
edo Asuntzeraino hegal osoa gurutzatzen duen bidetik inguratu. Azkeneko hori aukeratzen 
badugu, Ipar Mendebalderanzko pistatik jarraituko dugu, pagadian barrena, eta pixkanaka igoz, 
Pagozelaiko mendi-lepora iritsiko gara. Hor abiatzen da Anbotorako ohiko bidea, eta hara 
iritsiko gara, Zabalanditik igo badugu, eta ohikotik jaitsi bagara.  
Zabalandin, aldapa gogorrari ekingo diogu, marka gorriei jarraituz, bide errazena aurkitzen 
lagunduko baitigute. Ertzera hurbildu ahala, Eskilarreko begiarekin egingo dugu topo, zulo 
ikusgarri bat da Anbotoren mendebaldearen bertikala eta mila metro inguru beherako 
Arrazolako baserriak ikusteko aukera ematen diguna. Ikuskizuna gozatu ondoren, aldapan gora 
jarraituko dugu, atsedenik hartu gabe, kareharri lakarretatik igoz eta tarteka eskuak erabiliz. 
Azkenenean, Anbotoko gailurrera iritsiko gara (1331), eta handik, ikuspegi zoragarriak izango 
ditugu Durangalde osora eta, batez ere, Atxondoko bailarara, mila metro beherago hain justu.  
Jaisteko, kontuz egingo ditugu lehenengo 10 minutuak, alde horretatik igotzen den jende pilak 
leundutako plaka aldapatsuak baitaude. Mendi-lepoa igaro ondoren, gailurra utzi, eta metro 
batzuk jaitsiko gara, pago okerren artean, oinak non jartzen ditugun ondo begiratuz, arroka oso 
gastatua baitago, Pagozelaiko mendi-leporaino; han, Zabalanditik datorren bidea aurkituko 
dugu. Handik jarraitu, eta pistatik jaitsiz, Asuntzeko mendi-lepora iritsiko gara, Urkiolara, 
Atxartera edo Urkiolagirreko tontorrera joateko bidegurutzera. Aipatutako tontorrera hegal 
belartsutik igotzen den hori aukeratuko dugu. Urkiolagirretik (1008), Alluitzetik Anbotoraino 
doan gailur zorroztu osoa ikusten da, eta bestaldeko hegaletik jaitsiko gara, leku soildu batetik, 
bista Urkiolako santutegian jarrita. Hara iritsiko gara, Durangaldeko mendietan barrean 
zeharkaldi ikusgarrian 5 ordu egin ondoren. 
 



 
OLAETATIK URKIOLAKO SANTUTEGIRA 
 
Olaeta. Egiaren ordua. “Dena ala ezer ez” 
Satorrek ere ezingo zioten eutsi gehiago gainera zetorkien ekaitzari. "Euritako zaldiek”, 
“Asurako zaldiek" jauzi egiten zuten geldiezin Arangioko harrien gainetik, pagoetan babestuz. 
Tenperatura, 4º. 
– Hau gainbehera doa. Mendiak zati gunetik orain gurutzatzen saiatzen ez bagara, ekaitzak jo 
baino lehen, aste batzuk igaroko dira, berriz pentsatu ahal izateko– esan zuen Vitoriok. 
- Utzi egin beharko dugu. Eguraldia oso-oso gaizto jartzen ari da. Horrela ezinezkoa izango da 
Urkiolako santutegira iristea, esan nuen. 
Vitoriok bere zamarraren lepo gainetik begiratu zidan: “Luis, eta zuk Oskitxeko mendiak 
gurutzatu zenituen egun batean, Nafarroa beherean, denok neka-neka eginda iritsi ginenean, 
eta oso bero, Uart-Mixeko elizara, eta besoak elizako ur bedeinkatuaren ontzira sartu 
genituenean uraren freskotasunaren bila gure zainak lehertzear zeudelako?” 
Bizkar-zorroak itxi genituen. Nira lagunek Iparrerantz abiatu ziren, ezer esan gabe. Dagoeneko, 
orduan, nik jakin nuen Durangaldeko goi-lepoak pasako genituela. Lezandiko txaboletara iritsi 
ginen, han aterpe hartu genuen Lezeaundiko kobazuloaren ahoan, eta Ixpizteko harkaitzen 
xendra korapilatsua pasa genuen, Zabalandiko mendi-lepoko belarra zapaldu aurretik. Txapela 
begien gainean, uretako zamarrak jantzita, gaua gainean genuela, harrobiak pasa eta 
Asuntzeko pasabidera irten ginen. Gure oinetara, Urkiolako bentako argiak keinuka geneuzkan. 
Azkenean, ilunpetan, aterpea aurkitu genuen Urkiolako San Antonioren elizan, euriz busti-busti 
eginda eta nekatuta. Orduan, nire lagunek, barrez, keinu egin zidaten begiarekin. – Oraindik 
bada adorerik– esan zidan Josetxok. – Adorea, adorea … - esan nuen ahapeka. 
 
Urkiolako San Antonioren santutegia 
Matxin Berrobik, “Erromesaren bidean”, azken orrialdeetan, esaten digu neguko egun batean 
iritsi zela Urkiolara, elur-ekaitz baten erdian. Ilunduta iritsi ginen Urkiolako San Antonioren 
santutegira, ekaitz artean; tenpluan sartu eta Andra Mariaren, San Anton Abaden eta Paduako 
San Antonioren irudiak begietsi genituen. Gure bidearen amaiera zen. Irmoki, gurutze eginez, 
hilabetetan, euskal geografian barrena ibili ginen. Gureak izan ziren bakardade eta neke guztia. 
Baita horizonte irekiak ere. Hotza, eguzkia, lainoa eta ekaitza. Eta zergatik ez? Bentako beroa, 
jardunaldi bakoitza amaitutakoan. 700 metro goitik, Durangaldeko pasabide estrategikoa 
ikusten da santutegitik, Bizkaiko kantauriar bailara epelak eta Arabako lautadako lurrak duela 
milaka urtetik lotzen duen bidea. Lehendabizi IX. mendean dagoeneko bazen baseliza bat 
omen zen. Egia esateko, ordea, dokumentu Ez zuten inoiz bukatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“Erromearen bidea”ren amaiera 
Urkiola gaineko bentan, zopa bero bat eta arrautza frijituak txuleta eta patata frijituekin afaldu 
genuen, indarberritzeko. Eta Nafarroako ardo beltza. Zigarrotxoa tentagarri erre zen pattar-
kopa baten eta kafe ketsu baten aurrean. Juanek, Josetxok eta Vitoriok galdera-aurpegiarekin 
begiratu zidaten. Josetxok galdetu zidan: “Luis, lehenengo aldia da “Erromesaren bideko” 
etapa bat bukatutakoan ez duzula komentatzen hurrengo ibilbidea. Zer gertatzen da?” 
- Matxin Berrobiren bidaia bukatu dela alegia – erantzun nuen. 
- Bukatu dela? –esan zuten ia hirurek batera. 
- Orain, Gipuzkoako, Nafarroako, Arabako eta Bizkaiko mendiak gureak egin ditugunean? 
Orain, Matxin Berrobi ia gure artean sartu denean? Orain, haren egarria, beldurra, poza, nekea, 
parrandak, zalantzak eta ezbaiak berarekin partekatzen hasi garenean? Orain …? 
- Ea, ea, irakur ezazu Durangaldeko mendietako santutegi galdu honetara haize guztiek 
astinduta ekarri gaituen kontakizun horren amaiera – esan zuen oraingoan Vitoriok. 
 
Eta gotzainaren usoa ez zen iritsi 
Bizkar-zorroaren hondoan begiratu nuen, kantinploraren, termoaren, artilezko eskularruen, 
plano tolestuen eta ohar-koadernoaren artean, busti ez zedin zelofanez bilduta zegoen Matxin 
Berrobiren eskuizkribu txikia aurkitu nuen arte. 
Bakarrik, bentako jantokiko izkina batean dagoen mahaian eserita, bazuen solemnitate 
nolabaitekorik uneak. Testua Vitoriori eman nion, irakur zezan. Eta honela hitz egin zigun 
Matxin Berrobik, denboraren gainetik: 
“Gabon gauean iritsi nintzen Urkiolako San Antoniora” Aurrerago, zer dio: ”Egunak joan, 
egunak etorri, Iruñeko Gotzain jaunaren usoa ez zen iristen“. Testuan ikusten zen etsiak hartua 
zuela Berrobi. Usoak ekialdetik agertu behar zuen, baina ez zetorren, eta hark ekarri behar 
zidan penitentzia betetzen jarraitzeko zein santutegira joan behar nuen orain, edo gotzainaren 
behin betiko barkamena. 
Berrobik jasota utzi zuen nola bizi izan zen Urkiolan: Ama Birjinaren eskua konpontzen aritu 
nintzen”. Baina gotzainaren usoa ez zen iritsi. Zaila da pentsatzea gotzaina auziaz ahaztu zela. 
Nire aldetik, pentsatzen dut edo usoa hotzez hil zela Berrobi harrapatu zuen ekaitz berean, edo 
ezkutuko ehiztari batek hil zuela eguberrietan gosez zuen familiak janaria behar zuelako. 
Kontua da Matxinek santutegian eta ostatu hartu zuen ostatuan egin zuen lana kontatzen 
duela. Batzuetan, arreta ematen zion emakumea ere aipatzen du tarteka. 
Eta hau da “Erromesaren bidea”ren amaiera; gutxienez, azken hitz horiek agertzen dira idatzita 
hariz eta orratzez jositako orri hauetan: “Neskatxak motots batetan zeraman korapilatuta ilea 
beti, gaurko afarian trentza dotore batekin orraztuta ikusi dudan arte. Gaur ausartu naiz izena 
galdetzen… eta Usoa izena duela erantzun dit” 
 
EUSKAL HERRIKO MENDIAK. 7 LIBURUKIA – Erromesaren bidea. Luis Pedro Peña Santiago, 1989 


