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Maria Jesús Garziandia Anduezak, Lakuntzan 1922an jaioa, 
bere gazte garaiko San Saastingo jaietan piperropilekin egiten zena 
kontatuko du.

Zure familia nortzuek osatzen zuten eta nolakoa zen?

Beno, nire familia ginen, hamaika lagun juntatzen ginen. Aitona 
eta amona, ama eta aita eta zazpi senide, bi neska eta bost mutiko 
ginen.

Noiz egiten ziren piperropilak?

Piperropilak, San Saastin bezperetan. Bezperan edo bezperagokoan 
edukitzeko San Saastin egunerako eta.

Nork egiten zituen?

Ba, gure amak, nire amak. Nik ezagutu dut gure amak piperropilak 
egiten. Eta amarekin batera gu ere ibiltzen ginen, baina egiten zituen 
beheko suan, beheko suan. Gure aitak ekartzen zituen egur aproposak 
sugarra egiten zutenak gainetik, zerengatik, egin behar dira zorua hartu 
baina gainetik doratu pixka bat hori-horia gelditzeko. Eta piperropilak 
egiten dira badakizu zerarekin, ba irina, arrautzak, azukrea, anisa eta 
batzuek kanela ere botatzen dizkiete eta anis likorea ere bai batzuek.

María Jesús Garziandia Andueza.
Elkarrizketa
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Norentzat edo zertarako?

Eta horiek egiten ziren, ohitura zen, San Saastin bederen hasiko 
ziren bai. Mutilak, e orduan nire denboran ezagutu nuen nik gaita. 
Estellatik etortzen zen gaita, gaitariak, eta gaitariek jotzen zuten, nes-
kato hamabost urtetik gorakoak ezkongabe ziren etxeetan denetan e! 
dantzaldi bat jotzen zuten. Eta gu etxean beti, beno orduan garai hartan 
gainera, jota gehienetan eta porrusalda edo hola ere bai, baina jota eta 
gure etxean, gure aitari jota gustatzen zitzaion eta jota eskatzen zuen. 
Eta denbora txarra egiten zuenean ezkaratzak izaten ziren ezkaratzak 
handiagoak eta gure etxean behintzat nola zen nekazari etxea, ba ezka-
ratza zen handia eta korro handi batean juntatzen ginen jotan dantzan 
mutilekin eta, baina orduan zuzen egiten ziren. Eta mutil zaharrenak 
joaten ziren gero, dantzatu ondoren prest edukitzen ziren eta erretilue-
tatik ardoa baso batzuekin ekartzen zuten. Eta beste mutilek, bederen 
zaharrenek, ekartzen zituzten pastak eta a! piperropilak ere. Ematen 
ziren zatiak, egin koadradito batzuk eta koadro hola erretiluan. Baino, 
askok ez zituzten egiten eta guk hoberenean ere bi egunez edo hiru 
egunez edo joaten baziren etxez etxe, ba, gailetak igoal ematen zizkien 
ere bai edo piperropilak baina piperropilendako eskuak botatzen zituz-
ten denek, mutiko guztiek. Eta hola eta piperropila edo lehendabiziko 
gaitariei ardoa eskaintzen zitzaien gaitariei «kon toda eso» egiten zen 
ere orduan eta lehenbiziko gaitariek eta gero beste gaineko mutilek 
eta edaten zuten. Eta ez zen ibiltzen neskatorik etxez etxe, mutikoak 
bakarrik eta mutikoekin dantzatzen ziren, beno jeneralean, neskato 
zaharrenarekin. Neskato bat baino gehiago baldin bazeuden etxean, 
ba, zaharraren hurrenera joaten ziren mutilak. Hola izaten zen.  

Gaur egun jarraitzen da ohitura hau egiten? 

Eta gaur egun, gaur egun neskatoak ere, mutikoei laguntzera joaten 
dira neskato gazteak ere. Eta, baina, ez da egiten buruzpide horrekin, 
lehenengo ohitura polita ez da orain, niri ez zait iruditzen, ez dakit. 
Hola, orain egiten da baina noiznahi joaten dira, lehen goizetik hasten 
ziren eta ibiltzen ziren zuzen eta batzuetan hartzen zituzten piper- 
-opilak poltsetan mutiko zaharrenek, eta hola.
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Lehengo piperropilak eta oraingoak berdinak al dira?

Bai, piperropilak bai, eta su baxuan ateratzen dira ongi, ekonomike-
tan eta gogortu egiten dira. Ekonomika eta oraingo labe horietan eta 
elektrikoetan eta, ez dira ateratzen hain goxo nola hain goxo edo hain 
beratz eta hain goxo, nola egiten ziren orduan. Bere puntua behar dute 
hartu eta bere zeratasuna behar du, beraztasuna. 

Ta zergatik egiten ziren San Saastin festetan?

Ba San Saastin festa hartzen zen patroiko festatzat. Izaten zen 
zerengatik San Saastin zen Lakuntzako patroia. Ermita dauka, por-
zierto, ermita polita, San Migeleren beherago, hots, mendia-basoa 
hasten den lekuan beheko mendia hasten den lekuan dauka ermita 
eta ermita hartara joaten dira gehienak oinez. Orain kotxearekin asko 
joaten da baina lehen beti oinez joaten zen, elurra baldin bazegoen 
edo izotza badin bazegoen joaten zen San Saastiñera, a! eta gainera 
lehen, gu gazteak ginela, bospasei meza ematen zituzten. Zerengatik 
hasten ziren goizeko seietan edo bostetan, edo herri horietako apezak 
joaten ziren inguruko herrikoak joaten ziren eta ematen zuten eta 
eramaten zituzten monagiloak. Eta nire anaia, Joxemari behintzat, 
monagilo egon zen urte batzuez, eta pozik joaten ziren zerengatik ere 
Koxketa hantxe esaten dugun etxe hura okupatzen zen aldareak ere 
bai, eta haiek paratzen zituzten eta ermitaren zaintza haiek edukitzen 
zuten. Eta egiten zituzten, beno egin, Gasteiztik, Gasteizen edukitzen 
zituzten familiarrak eta joaten ziren Gasteiza neguan e hobenean han 
etxe haietakoek edukitzen zutelako hemen baino ausarkiago. Eta ere 
bai ekartzen zituzten Gasteiztik pastel finak eta pasta goxoak jartzen 
zituzten. Eta gure, nire anaia monagilo eta, pozik joaten ziren, gai-
nera apez batzuek meza bakoitzarendako dirua ematen zieten ba, eta 
monagiloek ateratzen zuten dirua festetako eta gustura joaten ziren 
botinak eta jantzita. Gure ama han aritzen zen prestatzen botina eta 
ongi distira ateratzen eta garbitzen. Egun horietan, egun hartan han 
ibiltzeko mezan eta hola, apezarekin meza ematen zuten monagiloak 
garbi egoteko. Eta hola, eta gero arratsaldean egiten zen alkate-dantza, 
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alkate-dantza izaten zen. Alkateak baldin bazeukan arrebaren bat edo 
alabaren bat, alaba ezkondua baldin bazen edo hola, ba haren alaba iza-
ten zen eta mutikoa teniente alkatearena edo hola uste dut izaten zela. 
Eta dantzatzen zen alkate-dantza, eskuak elkarri ez emateko paineluak 
ematen ziren, lepoko paineluak eta eskurik eta ezin ukitu ere mutikoei, 
ba painelua eta painelua hartzen zen bi puntetatik eta dantzatzen ziren 
ez dakizu? dantza hori […] Hori izaten zen alkate-dantzaren tonada 
bamos, nik ez dut hartzen tonada ongi. Etorri eta dantzatzen zuten a 
eta nexkatoek eramaten zituzten bere lagunak, eta mutikoek ere bai 
eta jartzen ziren neskato bat eta mutiko bat neskato bat eta mutiko 
bat hola, eta egiten zen denbora ona baldin bazegoen, ba herriko 
plazan egiten zen alkate-dantza. Eta Tximonena junten etxea izaten 
zen, Botikarioarena esaten zen, botikarioa farmazeutikoa izanen zen 
denbora batean eta etxe elegantea zen, etxe handia eta elegantea. Eta 
haren atariaren espaloian nahiko leku egoten zen eta aulki fin batzuk 
ateratzen zituzten, aulki on batzuk, fin batzuk eta aulkietan jartzen 
zen ayuntamentua ilaran. Eta ayuntamentua gero, a! gero aguazilek 
zagi bat ardo ematen zuten, mahai bat ateratzen zuten eta zagi ardo 
hura mahai haren gainean paratu eta barkiloak esaten genuen nola, 
ontzi batzuk izaten ziren giderrak edukitzen zituzten, orain gure amak 
eta Pasaiara eraman zituzten eta han edukiko ditu Joxefiñak eta bi 
giderrekin edateko izaten ziren, de plata. Eta haiekin partitzen zieten 
lehenbizi ayuntamentokoei eta edaten zuten eta gero herriko jendeari; 
aguazila ibiltzen zen beste bi lagunekin ardoa partitzen denei eta ema-
ten zuten gazta ere bai; orduan San Saastiñetan ematen zen gazta eta 
ardoa. Hola partitzen zuten eta beno, eta gero alkate-dantzara ateratzen 
zutenak ba ematen zituzten mantel batean edo serbileta batean bildu 
eta piperropil mordo bat ematen zuten eta alkateak ayuntamentuari 
partitzen zizkion eta gero bai lagunekin eta jateko, pusketan jaten geni-
tuen. Hola behin suertatu nintzen ni Teresa Txontxonekoarekin, anaia 
zuen alkate eta gu Teresaren lagun, Mertxeren amarena, eta harekin 
joan ginen gu, hari laguntzera. Eta hola, hori izaten zen dantza hori. 
Eta Lakuntzan bi festa egiten dira, bi festaldi egiten ziren zerengatik 
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beste festaldia izaten zen behien feriak eta «fiesta» esaten zen «ferias
y fiestas» zerengatik feria egiten zen, aziendarena. Eta ni bizi nintzen 
etxean, nire jaiotetxea dena, arbolak egoten ziren intxaurrondoak eta 
aurrealde horretan, plazoleta hartan. Eta animaliak eramaten zituzten 
zaldiak eta behiak eta asko saltzen ziren, ahuntzak eta, ere bai eta hola 
eta lotuta paratzen zituzten arbolari harrapatu eta lotuta. Eta gure 
etxeak, ba, Gartxiyen etxeek edukitzen zuten ferra esaten geniona «una 
herradura puesta en la pared» atariak, handik lotzeko ere bai, handik 
abereren bat eta edukitzen genuen etxea animaliez inguraturik, gure 
plazoleta hola egoten zen. Eta jende guztia ibiltzen zen han, tratanteak 
eta, asko etortzen ziren orduan, oso politak ziren feriak. Baina gero 
kendu zen hura. Feriak hasi ziren Etxarrin eta gero Altsasun egiten eta 
hola, eta herri txikietakoak kendu egin zituzten. Baina herriko hura 
izaten zen oso polita eta festak arratsaldean, beno musika eta gero 
saltzeko ere etortzen ziren, txotxeroak, txotxeroak esaten genien, bai 
txurreroak ere bai. Eta gero geroko urtetan ni zahartxo nintzenean 
berriz etorri ziren barkak, edo nola izaten dira, tiobiboa esaten genion 
guk (kaballito) karruselak, kaballitoak, ba barka, barka txiki batzuk 
ez dakit, hola pixka bat ibiltzen ziren eta gustura barkak etorri zirela 
eta iruditzen zitzaigun zirela ez dakit zer. Eta hola baina etortzen ziren 
gero, azkenekoaz ni akordatzen naiz.

Eta badakizu txisteren bat? 

Txistea bai, gure etxera etortzen zen amerikano bat, senide koldar 
bat baina, Iruñean bizitzen zena baina ferietan gustatzen zitzaiona 
gure etxean bazkaltzea. Eta guk bazkaltzen genuen, jantokia edukitzen 
genuen goian eta beti gora eramaten genituen. Ni ahizpekin ibiltzen 
nintzen eta nire izeba bat ere bai mahaia zerbitzen gora.

Erretiluetan eta eramaten genituen eta han mahaia paratu, mahai 
handi bat. Aiton hura ere etortzen zen, beno, aitona esaten dut baina 
ez zen aitona garai haietan, eta hark paga ematen zigun batez ere mu-
tikoei behintzat ematen zien. Eta gure Joxemariri paga eman zionean 
ba zer emanen zion soldata bat garai haietan «un real ke es bentizinko 
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zentimos» eta bentizinko zentimosekin ba dakizu zer egin zuen, ez 
zinko zinko zentimos izanen da, bai zinko. Kon zinko zentimos, diez 
zentimos ematen zen orduan eta bai gutako asko da, e kon zinko zenti-
mos non etortzen den etxera despues de ke nongo lata ematen zuen kon
zinko txistu fiii egiten duten horietatik hola. Edukitzen zuten hola, 
futbolarien arbitroek edukitzen dutena hola bost txistu halakoekin 
non etortzen zaigun gure amarengana, gure amaren belarriak!, baina 
mutikoa baina, baina, zer erosi duk, eta «bai nik esan diot» euskaraz 
egiten genuen hitza orduan eta, nik esan diot txotxeroari «yo kiero 
pistus, pistus yo kiero pistus» eta eman dizkit hola bost pagatu hauek 
eta fiu egiten zuten. Eta batean batekin eta bestean bestearekin hola, 
hori akordatzen naiz parrak egiten genituen gero beti eta aiton hura, 
eta bai hari grazia egin zion, hari, zer egin zuen hark dirua eman eta 
segituan etorri zen txistu haiekin eta esan zuen «mira pero» ez din egin 
bera jateko gauza. Txistua behintzat ekarri din eta hola, parrak egiten 
genituen kontu horrekin, gero esaten genion «zinko pistus» Joxemariri 
bai. Eta hola lehengo festak hola izaten ziren baina juntatzen ginen, 
eta gero izaten zen, gustatzen zitzaigun etxean edukitzea festetara eto-
rritako jendea, kanpotarra gustatzen zitzaigun urguilu bat edo izaten 
zen hola. Eta gure etxera ba etortzen ziren gure osaba Mariano izeba 
Joxeparekin Domi eta Mariano, Domi ezagutu zenuen zuk? argazkietan 
eta ikusiko zenuen zuk, (bai) beno, ba anai-arreba eta Domi etortzean 
gure etxera, parrak egiten genituen, oi ene! eta gure etxean oheak eta 
betetzen ziren bai, koarto guztiak Gartxien etxean. Eta gu ba hobere-
nean e nik Mari Esterrekin eta Domirekin egin behar nuen lo, hirurok 
ohe batean, eta ba dakizu zer egiten zidaten?, biak kontuak kontatzen 
aritzeko hola ni hanketako aldean paratu ni, hanketako aldean, bai. 
Eta nik haien hankak ikusten nituela, ni txikitxoago nintzen eta haiek 
hola, eta beno parrak egiten genituen.


