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Mari jainkosa harkai tz biluzian bizi da. Harat-honat ibil tzen da pagadien 
artean; babestu eta uxatu egiten du. Harri-puska izugarriak lurraren aurka 
zanpa tzen gaitu; hilkor soilak gara. Urkiola magia da, erritu pagano eta 
kristauen toki, Euskal Herriko jendeen beldurrek sortutako izakien azken 
aterpea. Bere oinetara dauden hiribildu nobleek jauregiak eta sekretuak 
ezkuta tzen dituzte, eta goiko gailurrek lur honen handitasuna, herriaren 
askatasun-grina eta bailaren abegia gorde tzen dituzte.

Omenaldia harriari eta magiari
8. ibilbidea: Durangaldea     

zkizuen paisaia ikusgarriak begiratu 
ahalko dituzue. Bertan, mendizerrak 
eta kareharrizko hai tz zuri handiak 
topatuko dituzue, baita amildegiak 
eta bailara sakonak ere, edota ba-
so nahaspila tsuak eta larre leunak. 
Gainera, mendian gora egin daiteke, 
edo mendi-ibiliak egin, edota eskala-
da zein rappela egin. 

Natura-parkearen goialdean, mendi-
hegal batean, Antonio Santuen san-
tutegia dago (Abad eta de Padua). 

Lizarrez, urkiz eta pagoz inguratuta 
dago, eta kristautasunaren jatorrie-
kin dago lotuta bere historia. San-
tutegiaren aurrean, harri bat dago. 
Sinesmen herritarraren arabera, me-
teorito bat da, eta ahalmen bereziak 
ditu: senarra aurki tzeko, ezkon tzeko 
adinean zeuden neskatilek harri 
horren inguruan birak eman beste-
rik ez zuten egin behar. Gaur egun, 
mutilen tzat ere balio du. Mul tzoa 
hainbat ostaturekin, aterperekin eta 
jate txerekin osa tzen da.

Bilbotik, A-8tik Donostiaranzko no-
rabidean, Durangora iri tsiko gara. 
Edertasun handiko ingurune natura-
la da Durango, eta, bertan, hamaika 
aukera daude aire zabaleko jardue-
rak gustuko dituztenen tzat. Hirigu-
nean, hainbat elementu eta eraikin 
enblematiko aurkitu ahalko ditu-
zue; hala nola, Kuru tziagako guru-
tzea, Uribarriko Andre Mari basilika, 
jaure txeak, 1937ko bonbardaketak 
u tzitako hondakinetan zeharreko 
ibilbidea eta "Memoriarako gunea", 
gertakari lazgarri haren oroi tzapen 
gisa eraikitako monumentua. Duran-
goko Liburu eta Disko Azoka, aben-
duan egiten dena, Euskal Herriko 
kultura-azoka garran tzi tsuena da. 

Ingurune berdeen zale amorratuak 
bazarete, Urkiolako naturaparkea 
bisita tzea proposa tzen dizuegu. Du-
rangotik BI-623 errepidea hartuta, 
natura-parke horrek eskain tzen di-

Durangora i tzuli ondoren, Elorrio
rako bidea hartuko dugu BI636tik. 
Hala ere, geldialdia egin dezakegu 
bidean, A txondon, familiagiroan 
pasiera lasaia egin nahi badugu, Du
rangoArrazola trenaren an tzinako 
ibilbidea baliatuz. Anbotoko harrizko 
pareta izugarrien artean ezkutatuta, 
Arrazolako Bide Berdea dugu. Oso 
bide laua da, 10 kilometroko joan
etorria dauka, eta bi ordutan egin 
daiteke. Ko txez ere egin daiteke, BI
4332a hartuta (errepide paraleloa 
da). Horrela, Bizkaia berde eta lan
datarrenaz goza dezakegu. 

Hortik, beste bisita gomendagarri 
bat dago: Be tsaidera igo tzea. Tope 

deri tzon tokian, Arrazolako Bide Ber
dearen azken gunean, autoa u tzi, eta 
seinaleztatuta dagoen pista batetik 
ordubetez gora eginda, gailurrera 
iri tsiko gara. Han, ikuspegi parega
beak topatuko ditugu, eta mendia
ren isiltasunean erlaxatuko gara. 
Euskadiko hiru lurraldeak (Araba, 
Gipuzkoa eta Bizkaia) elkar tzen di
ren tokia da hori, hain juxtu ere. Mo
numentu batek oroi tzen du mugarri 
geografiko hori.

Gure abiapuntura i tzuliko gara, Apa
tamonasteriora (AxpeA txondo), eta 
errepidea hartuko dugu berriro; N
634tik lehenengo, eta N636tik gero, 
Elorriora iri tsi arte. Bertako ondare 

historikoaren balio handiarengatik 
nabarmen tzen da herri hori: harri 
sendoz eta harlanduz egindako jau
regi eta e txe nobleak daude, baina 
baita Santa Ana monastegia, Sor
tze Garbiaren basilika, Don Telloren 
atea, Tolako jauregia eta Erdi Aroko 
harresiaren hondarrak ere. Elorrio
ren kanpoaldean, BI3321a hartuta, 
Argiñetako nekropolira hurbildu gai
tezke. Euskadiko hilobimonumentu 
garran tzi tsuenetakoa da hori, Goi Er
di Aroan eraiki zena. 

Bizkaiko hiriburura i tzul tzeko, Elo
rriorako bidean a tzera egingo dugu, 
N636a hartuta, Durangora iri tsi ar
te. Gero, AP8a hartu, eta Bilboraino 
joango gara.
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