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Legealdi Erdia.

Bi urte t’erdi pasa ditu legealdiak. Ibilbidearen erdia eginik, Abotsanitz udal 
taldeak honako hausnarketa egiten du. 

Abotsanitzek, udal ibilbideari ekin zionetik gaurdaino, guztiz positibotzat 
dauka herritarrengandik jasotako konfiantza. Eguneroko arazo, ideia eta ir-
tenbide desberdinen aurrean, hainbat dira herritar eta herri eragileekin ditu-
gun hartu emanak. Gure helburua aurrera eramateko lanean jarraitzen dugu: 
Hondarribiarren bizi kalitatea lehenetsi, eta behetik gorako herri politikagint-
za bat eraginez. 

Ez dugu politikagintza dinamikorik ikusten udal gobernuaren partetik. Udal 
aurrekontuak aurrera ateratzeko zailtasun nabarmenak sortu dira; aldebakar-
tasunaren bidea hartuz, elkarlanerako aukerarik ez baitago. Honekin batera 
Hondarribiko Udalaren egoera kezkatzen gaitu, nahiz eta altxortegiaren egoe-
ra oso ona izan, gehiegitxozkoa gure iritziz, Udal langileria eguneratu beharra 
dago; horrela jarraituz gero, etorkizun motzean, blokeo egoera batean sar gin-
tezkeelakoan baigaude. 

Onartu berri den H.A.P.O.aren (Hiri Antolakuntzarako Plangintza Oroko-
rraaren) aurrean zer esan? Hondarribiaren etorkizuneko garapena jorratzeko 
lantresna kapitala, nagusia, dela deritzogu.

Lantresna hau, aldiz, ez da herritarrekin behar adina partekatu. Prozedurak 
denboran gehiegi luzatzeaz gain, aurreikusitako kostuan ere igoera handia 
izan du. Azkenean, onartu den dokumentuak duela 10 urteko ikuspuntua du 
oinarri zenbait arlotan. Udaldian onartuz behin behineko naiz behin betiko 
txostenak; horrela, herritarrek alegazio eta lanketak egiteko aukera baldintza-
tuz.
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EUSKAL ZIBILIZAZIO ZAHARRA
Nikolas Aldai Eizagirre

EKAINgo leizeko hartzak
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Mintzatu al gintezke euskal zibilizazioaz? Zibilizazioaz zer 
ulertzen den zehaztu beharko litzateke aurrena. Eta Euskal 
Zibilizazio Zaharra diogun honetan, noizko, zein garaitako 
zibilizazioaz ari garen ere markatu beharko genuke. Eta dio-
gunak zer leukakeen euskaldunetik azaldu ere bai.

Jose Migel Barandiaranek 1952an idatzi zuen “oraindik ere 
antzeman daitezke historiaurrekoak diren hainbat izateko 
era eta bizitzeko era” euskal zibilizazioan. Paleolito garaitik 
dirauten aztarnak lirateke. Beraz, aspaldiko zerbaiti buruz ari 
gara Euskal Zibilizazio Zaharra izendatzen dugunean. Ora-
in milaka urte batzuk hizkuntzaz euskaldunak ziren giza tal-
de batzuen izaeraz eta mundu ikuskeraz.

Baina aurrena ikus dezagun zer den zibilizazio bat. Wikipe-
diara jotzen badugu, besteak beste, “konplexua den gizarte 
bat, antzinateko gizarte tribaletik desberdina den bat izen-
datzeko erabiltzen dugula zibilizazioa”, aurkituko dugu.

Espainiako hizkuntza akademiak zibilizazioa zer den adie-
razterakoan, “bere bilakaeran eta garai jakin batean giza tal-
de bat karakterizatuko luketen ohitura, pentsamolde, sineste, 
kultura eta ezagutza zientifiko eta teknikoen bilduma” litza-
tekeela zibilizazioa, esango digu. Eta ezagutza tekniko eta 
zientifiko berrien garrantziaren adibide bezala edo, metalen 
aurkikuntzak zein aldaketa sakonak eragingo zituen aurreko 
kultura zaharretan nabarmentzen du.

EUSKAL ZIBILIZAZIO ZAHARRA
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Zibilizazioa litzateke, beste ikus-puntu batetik begiratuta 
eta bere esan nahi hertsian hartuta, gizarte konplexu ba-
tek bere barne antolakuntzan, bere instituzioetan eta egi-
tura sozialean, eta baita menpeko duten teknologian eta 
eskura dituzten bizibide moduetan islatuko litzatekeena.

NON JARRI MUGA?

Dudarik ez dago oso gauza desberdinak aipatu izan di-
rela zibilizazioaren izenean. Nahiz eta garbi eduki aditu 
bakoitzak berea hobetsiz jarraitu dezakeela, bi ikusmolde 
dira gehien bat onartu ohi direnak.

Ahaidetasuna oinarri zuen gizataldearen bilakaera izan-
go lukete ardatz zibilizaziorik zaharrenek. Gero hiri-bi-
zitza edo eta lekutze batera eragiten duen bizimodua 
letorke; nomadismoa gaindituko zuen estadiora iritsiz. 
Nekazaritzak, esate baterako, bizibide honen garatzeaz 
gain, teknologia desberdinen bilakaera eragingo du eta 
lan-banaketarekin ekonomia eta soberakinekin salmenta, 
merkataritza abiatuko da.

Beraz, Eneolito garaian, nekazaritza eta artzaintza ar-
datz dituen ekonomian, ordura artekoa baino askozaz 
konplexuagoa den, antolakuntza dinamikoagoa eskatzen 
duen gizarte baten aurrean gaude, Euskal Zibilizazio Za-
harraz ari garenean. Geroago industrializazioa etorriko 
da eta azkenik, hirugarren sektorearen, zerbitzuenaren, 
garapena ezaugarri nagusitzat izango lukeen zibilizazioa.
Pausu horietako batzuen artean ehunka urte daude, eta 
milaka urte beste batzuen artean. Lehenago edo geroago, 
herri guztiek egin izan duten bilakaera bidea da; elkarren 
artean antzekotasunik izan dezakeena. Baina aldi berean 
bakoitzaren nolakotasuna garbi aitortuko lukeena.

BESTE IKUSPEGI BATZUK

Zentzu zabalago batean hartuz, zibilizazioak Kultura 
baten pareko esan nahia luke, giza talde baten mundua-
rekiko ikuskera, ideologiak, sinesteak, baloreak, ohiturak, 
legeak eta instituzioak bilduz.

Gaztelaren akademiaren hiztegiak jasotzen duenez, 
pertsona baten edo komunitate baten aiurria edo 
nortasuna osatzen duten portaerek eta ezaugarrien 
multzoari deitzen zaio ethosa.

Ethos eta ethikos. Greziarrentzat erraza zen, nonbait, erro 
bereko bi kontzeptuen mundua bereiztea. Alde batetik 
ethikos zeukaten gaur egungo etika litzatekeena adieraz-
teko eta bestaldetik ethos, ohitura edo ohikoa zehazteko. 
Itxura denez, erromatarrek ez zuten jakin bien arteko be-
rezitasunari eusten, eta hortik letorke gaur egungo anaba-
sa, etika eta morala parekidetzat hartzera eragiten duena; 
bazter utzi gabe, justiziarik gabeko legalitateak, eta eti-
karik gabeko politikek sortzen dutena. Baina elkarbizit-
zaren arautzean hobetsitako jokamoldeak, gizataldearen 
bilakaeran ohikotzen joan direnetan sustraituko lirateke 
ethosaren osagarriak.

Kontuan izatekoa da bizitzaren teoria zela greziarrentzat 
ethikos, etika. Oso bestelakoa da gaur egungo aditu asko-
ren artean nagusi den ikusmoldea. Alegia, basakeria gain-
dituz sortutako kultura litzateke zibilizazioa. XV. Mende 
aldera hasiko litzatekeena, munduan zehar izandako lu-
rraldeen aurkikuntzekin, eta XVIII. mendean abiatutako 
iraultza industrialarekin sendotuko litzatekeena. Baina 
hau herrien izaera antzutzeraino iritsiko litzakeen izana-
ren inauste basati baten ondorio izango litzateke.

Jose Migel Barandiaran etnografo eta aurrehistorialari ospetsua, 
bere laneko “trajea” daramala (argazkia: Carlos Fernández)
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GATOZEN EUSKAL HERRIRA 

Ba al daukagu euskaldunok propietatez geure zibiliza-
zioaz aritzeko motiborik eta oinarririk?

Ikus dezagun zer dioen, behin gehiagotan, Jose Migel Ba-
randiaranek:
Auzo herrietan, batez ere Pirinioak zehar gordetzen diren 
hizkuntzetan eta toponimian sakabanaturiko euskararen 
aztarnek; ia oraintsu arte, bai Biarnon, Lavedanen, Ara-
goian eta beste hainbatetan indarrean egon den euskal 
zuzenbideak; sineste mitologikoek eta erlijio zaharrek 
kristautasun aurreko euskaldunen sinismena eta barrun-
bea zer-nola antolaturik zegoen pentsatzera eragingo li-
gukete.

Bestalde, harpeetako indusketetan jasotako aztarnen 
analisietatik ondorioztatu daitekeela esaten du Josemie-
lek, eneolito garairako euskal lurraldean bizi zela euskal 
jendartea. Itziarko Urtiaga kobazuloan, Gipuzkoan, egin-
dako aurkikuntzek azaltzen dutenaren arabera, “daitekee-
na dela -dio-, Pirinioetako enda, Cro-Magnon gizakiak 
bertan izandako bilakaeraren fruitua izatea. Duela 10.000 
urtetarako (Aziliense garaian) euskal tankerako ezaugarri 
fisikoak zehazten hasiak zeudelako, egiten du baieztapen 
hori Jose Migel Barandiaranek. Eta ataundar jakintsuaren 
azalpena da Pirinioetako herri zaharrek osatutako mundu 
kontzeptuala beraien mitoetan nabarmentzen dela, batez 
ere euskal herrikoetan.

ETXEA, ARDATZ

Ikerlariak bat datoz Euskaldunaren mundu kontzeptuala 
etxearen jira-biran osatua dela baieztatzean. Etxearen ji-
ra-biran, eta helburu batekin: “bertako bakoitza minik eta 
nahigaberik gabe bizi dadila, beretarrekin armonian, bere 
aurrekoekin elkartasunean (komunioan), bizitza honetan 
eta bestean”. J. M .Barandiaran O.C. T.1/361. orrialdean.

“Etxea instituzio bat da osagarri ekonomikoarekin, 
sozialarekin eta erlijiosoarekin, egungo biztanle den fa-

miliak lehengoen arimekin batasunean osatua, tradizio 
baten eramaile eta ukatu ezinezko erlijio funtzioen ardura 
duena”. Id./363 or.

“Asilo eskubidea duen, ezin bortxatuzko lekutzat hartzen 
zen etxea; ezin besterenduzkoa eta osoki eta zatitu gabe 
familiako norbaiti utzi beharrezkoa”. Hau guzti hau, kris-
tautasun aurreko mendeetan zehar euskaldunon elkarbi-
zitzan gauzatzen joan zen izateko moduaren ezaugarri 
izango litzateke. 

“Bizien eta hilen bilgune den leku sakratua da etxea”, bes-
talde. Hortik betidanik izan duen errespetuzko ikuspun-
tua. “Eskubide eta betebehar berdinak dituzten gizakien 
bizilekua. Eta sentimendu hauek hausten dituenak espi-
rituek eragindako aidekoak jasan ditzake”. Aidekoak zer 
den honela azaltzen du Barandiaranek bere Euskal Mito-
logiaren hiztegian. “Kasuan kasuko, giza ekintzak lagun-
du edo oztopatzen dituen numen edo naturaz gaindiko 
indarra da aide, aideko, aidetikako” Id./17. or.

Eta azalpenarekin jarraituz honela dio J. M. Barandiara-
nek: Bi aspektu ematen dira munduan eta gizakiarengan: 
bata berezkoa, berez dena, naturala; bestea aideko, aire-
tikakoa, naturaz gaindikoa, mistikoa. Lehenengoan era-
giteko indarra eta bitarteko naturalak erabili behar dira; 
bigarrengoan otoitz-erreguek eta magiak bakarrik balio 
dute. Eta euskal zibilizazio zaharreko jendeen pentsaerari 
moldea emanez bukatzen du: “jatorri naturalik ezagutzen 
ez zaien gaitz guztien ardura aiderena zela.”

EUSKAL ZUZENBIDEA

Euskal Herriaren bilakaeran elementu bereizgarri garrant-
zitsuenetako bat, euskararekin batera, Euskal Zuzenbi-
dearena da. Gure herri izaeraren bilakaera sozio-ekono-
miko-juridikoa jasotzen baita bertan; Foruetan gauzatuko 
dena gerora.

Usadioa eta ohitura izan dira euskal zuzenbidearen sor-
buru eta Pirinioetako Zuzenbidearen esentziazko bereiz-
garria legearekiko. Aitzol Altunak 2011ko otsailean Gara 
egunkarian argitaratutako idatzi baten jasotzen du Adrian 
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Celayak nola bereizten dituen Forua eta Legea. “Forua ez 
da legegile guztiz ahaltsu batek, edo bolada bateko ge-
hiengo jakin batek inposatutako zerbait, baizik eta behin 
eta berriz errepikatutako herri esperientzietan jaiotako 
araua”.

Erromantizismoak aparte, Estatu baten antolakuntza era 
batez ari gara hemen. Jesus Ruiz de Larramendi agurain-
darrak dioen bezala “antolakuntza instituzional bat tokiko 
batzarretan oinarrituz eta ordena baten arautuz, aginte 
gorena osatu arte.”

“Antolakuntza era hau Baskoniako Dukerria, Iruñea/
Nafarroako Erresuma eta kataluniar printzerriak gune 
nagusitzat hartuta, beren izaeran integratzen zena da. Pi-
rinioetan sortutako egitura politiko nagusietan, Aragoiko 
Erresuman, Kataluniako Zuzenbidean, Gaskoien bizkon-
terrietan, Euskal Batzar Nagusietan edo Andorrako Es-
tatuan, geroz eta  modu mugatuagoan izan arren, gorde 
izan da Pirinioetako Zuzenbidearen edukien zati handi 
bat”. Iñigo Larramendi mintzatzen zen horrela,”Mentes 
Inquietas” aldizkariko 11. zenbakian, 2016ko urrian. 

Ez da kasualitate hutsa, Pirinioetako Zuzenbidea inda-
rrean izan zen lurraldeetan oraindik ere euskararen aztar-
nak gordetzen direla toponimoetan eta, bai Aragoin, An-
dorran edo Gaskonian. Oraindik ere Batzarrek indarrean 
diraute Nafarroako eta Arabako hainbat eskualdeetan, eta 
batez ere, Pirinioetako Zuzenbidearen filosofia da ora-
indik ere bizirik dirauena elkarlaneko mugimenduetan, 
Ikastoletan, kooperatibetan eta abarretan.

 IKUSKERA KOLEKTIBOA

Maite Lafourcade (Baiona 1934) Euskal Zuzenbidean 
aditua den Paueko unibertsitateko eta Aturrriko jakint-
za-alor anitzeko fakultateko irakasle emerituak honela 
ikusten du aldi hartako Euskal Herriaren izaera:

“Etxea zen gizartearen ardatza eta kolektiboa zen ikuske-
ra, ez zuten jabetza pribatua gaur ezagutzen dugun eran 
ezagutzen, edo Erromatar Zuzenbideak ezagutzen duen 
bezala. Izan ere, Erromatar Zuzenbidea ez zen haragitu 
Euskal Herrian. Jabetza beti zen kolektiboa. Izaten ziren 
komunitateko biztanle guztienak ziren landu gabeko lur 
sailak Familiako ondarea familiaren propietatea zen, ez 
pertsona batena”

NOLATAN EZ IRENTSI ERROMATAR 
ZUZENBIDEAK?

Jakinda erromatar inperialistak mendeetan ibili zirela 
Euskal Herrian zehar, nornahiri sortzen zaion galdera da, 
nolatan ez zuten errotik desagertu arazi euskal senik izan 
zezakeen guztia, eta bereziki Euskal Zuzenbidea?

Lehen aipatu dugun Aitzol Altunak Gara egunerokoan 
argitaratu zuen idatz lanaren beste pasarte bat hartuz, 
“Erromako Zuzenbideak bere inperiora eransteko modu 
bat baino gehiago onartzen zituen. Izan zitekeen armaz 
menderatze bidez, errendituz edo eraso bidez, edo eta itun 
bidez (foedus eta foederate). Azken modu hau izan zitekeen 
berdintasunean (Aequs), edo (Maiestas) eran, menperatuak 
erromaren nagusitasuna aitortzen zuenean. Herriak Erro-
marekin adostutakoaren arabera gobernatzen ziren. Baina 
Pliniok dioenez, II. Mendean Erromatar Inperioko hi-
rietatik laurden bat bakarrik gobernatzen zen Erromatar 
Zuzenbidearen arauetara, beste hiru laurdenetan aurreko 
bertako zuzenbidea izaten zen arau.”

Maite Lafourcade
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IUS GENTIUM

Tomas Urzainki legegizonak 2010eko otsaila-
ren hiruko data daraman zuzenbide idazlanean 
esaten duenez, “bazen IUS GENTIUM ( Jen-
deen Zuzenbidea) bat, herrien zuzenbide bat, ez 
zena zehazki esanda Erromatarren Zuzenbidea, 
eta ezta ere herri horietako bakoitzarena, baina 
bai guztien arteko harremanak errazten zitue-
na. Herri bakoitzak bere hizkuntza erabiltzea 
onartzen zuen Erromak, eta baita ere lekuan 
lekuko zuzenbidea eskubide pribatuen mailan 
garatu zedin, familia eskubideak eta zuzenbi-
de munizipala tarteko. Horregatik, V. mendean 
Erromako Inperioa erori zenean, antolakuntza 
egitura berberarekin jarraitu nahi izan zuten 
euskaldunek”.

Tomas Urzainki Mina aipatu dugunez, jaso 
dezagun euskal zibilizazioaz duen ikuspegia.  
“Aztarna aurre-juridikoek erakusten digute 
lurra, “ama lurra”, jainkoturik zegoela eta ezi-
nezkoa zela inoren jabetzako izatea. Jende haiei 
ez zitzaien burutik pasatu ere egingo, lur zati 
bat beraiena izan zitekeela....Denen ama lurra 
ikuskera kultural horretatik Baskonian auzo ko-
munitaterako pauso juridikoa egiten da. Lurra 
ez da ama lurra jainkoarena izango, baizik eta 
komunitatearena, denen auzo-lurra.

Komunitatearen lur eremu bat izateak, eta bai 
nekazaritzarako eta bai abeltzaintzarako pro-
betxu baliokideko loteak izateak, baliabideetan 
berdintasuna izatea bermatzen zuen. Jaso izan 
diren duela hiru mila urte eta geroztikako ar-
keologia aurkikuntzek, hain zabalak ere ez zi-
ren eremuetan bizi ziren giza talde txiki hauek 
arautegi eta kultura lotura estuetan bizi zirela 
ondorioztatu daitekeela arrazoitzen du Urzain-
ki jaunak. Eta auzo komunitatea deritzan errea-
litate juridiko honekin aurkitu zirela erroma-
tarrak hona etorri zirenean. Gehiago oraindik, 
Erromatarren aldi osoan iraun zuela errealitate 
juridiko horrek, baieztatzen du.

Eta honela, bidea eginez, III. Mendetik aurrera 
erabat iraunkor azaltzen dela erromatarren au-

rreko euskal egitura sozioekonomikoa. Gero, erromata-
rren ondoren hemendik igaro ziren barbaroek eta beren 
Hispaniako erresumek, nahiz eta kronistek behin eta 
berriz “et domuit vascones” (eta euskaldunak menderatu 
zituen) errepikatzen ahalegindu, ez frankoen eta ez go-
doen zuzenbiderik ez zela Euskal Herrian ezarri, esaten 
dute adituek.

MUNDU IKUSKERA ETA SINESTE 
ZAHARRAK

Gizakiaren arrazoimenaren bilakaerari buruz pauso asko 
egin da hemeretzi eta hogeigarren mendeetan indusketa 
zientifikoetan egindako aurkikuntzak aintzat hartu zire-
netik, Etekin gero eta harrigarriagoak ari dira lortzen ba-
liabide teknikoetan ematen ari diren aurrerapenei esker. 
Harpetako marrazkietan sumatzen den egilearen heldu-
tasunak hankaz gora bota zuen Paleolito garaiko gizakia-
ri buruzko ordura arteko uste hura: Tximu antzeko izaki 
bat zela gizaki hura.
Noren edo zeren antzekoa zen auskalo, baina argi dago 
bere arrazoiketa gaitasuna egungo gizakiaren parekoa 
zela. Honela mintzatzen da Manuel Gerra Gomez “Las 
Religiones” liburuaren hasieran, 1879an Marcelino Sanz 
Santuolakoak Altamiran egindako aurkikuntzez hitz 
egiterakoan.
Eta kuriosoa da egin duen gertakari baten kontaketa.

Alegia, bi koloretara egindako marrazki horiek Kristo 
aurreko ia hamalau mila urte ingurukoak izan daitezke-
ela esatean, Lisboan 1880an egiten ari ziren Historiau-

Tomas  Urzainki
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rreko Zientzien Nazioarteko Kongresuan, 
askok barre egin omen zioten. Nolatan ai-
tortu horrelako antzinatasunik, hain perfe-
ktuki egindako marrazkiei? Beranduagoko 
faltsifikazioak izango zirela zen mesfida-
tien ustea.
Bere duintasunean mindurik, Kongresutik 
alde egin omen zuen Marcelinok.

Kontuan izan behar da, Paleolitikoaren 
amaiera ez zela izan gauetik goizerako pau-
su bat. Adituek diotenez 8.500 urte Kristo 
aurretik, aldaketa bat, eten bat eman zen 
klima aldetik. Epeltzen hastearen ondo-
rioz, landaredi berria eta fauna berria azal-
du zen. Eta guzti honek kultur aldaketa bat 
eragin zuen. Euskal herriko itsa-ertza ehun 
bat metro igo zen, gizakiak bizi-lekutzat 
izandako harpe asko betirako urperatuz.

Manuel Gerraren ustetan Neolito aldian 
ematen da jainkoaren irudikatze eta kont-
zeptualizazioa. Paleolitikoan ez bezala, 
emakumeak garrantzi handia izango du 
Neolito garaiko giza taldean. Lehendik 
babes bakar eta osoko zuen Ama-lurra-
renganako sentiberatasunak eta gurtzak 
distira berriak hartuko ditu neolitikoan. 
Emankortasunaren eta ugalkortasunaren 
jainko izango da Ama-lurra. Ama-lurra 
izango zen, agian, antzinateko garai har-
tako sinesteen ardatz. Adituek esaten dute 
indoeuroparren etorrerak ekarri zuela pa-
triarkatuaren hasiera izango litzatekeen 
aita jainko zerutiarraren sinestea.

Hala ere, badirudi Euskal Zibilizazio Za-
harraren erroetan iraun zuela ama-lurraren 
kulturak. Adituak bat datoz esatean, mundu 
ikuskera propioa zuen kultura honen desa-
gertzea, kristautasuna etortzearekin batera 
eman zela gure herrian. Eta holakoetan 
maiz eman izan den bezala, mitoak dira 
kultura berrian iraungo dutenak. Mito ho-

rietako bat, Ama-lurraren irudikatzea litzatekeen Mari-
rena izango litzateke. Euskal herri osoan daude zabaldu-
ta bere bizi-leku omen diren harpe eta koba-zuloak. Eta 
ugariak dira han-hemenka jasotako berari buruzko ipuin 
eta kontakizunak.

 MARIREN MANDAMENTU EDO 
ARAUAK

Euskal kultura zaharretik gorde izan dira, esate baterako, 
Marirengana zuzentzeko protokolo moduko bat adieraz-
ten duten portaerak. Esate baterako, Mariri hitanoz hitz 
egin behar omen zaio, hika. Bere etxetik, sartzerako eran 
atera behar omen da; adibidez, aurreraka sartu bazara, 
atzeraka ibiliz atera; berari aurrea kendu gabe. Barandia-
ranek dionez, hildako baten arimarekin hitz egiten de-
nean ere, beti aurrez aurre egin behar omen da. Idem/378 
Marin etxean zauden bitartean ez omen da eseri behar.

Marik gezurra zigortzen du; handiuste, harropuzkeria 
edo urguilua eta harrokeria; emandako hitza ez betetzea 
eta pertsonei zor zaien errespetuan hutsegitea eta elkarri 
ez laguntzea. Hemen ikusten denez, solidaritateak eta 
auzolanak sustrai sakonak ditu euskaldunon izanean.

Hutsegite horien zigorra gezurretan, lapurretan edo 
harrokerian gehiegiz eta gutxiegiz adierazitakoa galduz 
edo kenduz ezartzen du Marik. Ezarekin eta baiarekin, 
gehiegizkoan beti ere, aritzen direnetik hornitzen omen 
du Marik bere despentsa. Ezari emana, ezak eramana. 
Barandiaranek Murumendi zebilen artzainaren kontaki-
zuna egiten du, adibide bezala. Egarrituta omen zebilen 
artzain hori, uraren bila. Halako batean harpe baten sa-
rrerara hurbildu omen zen. Han zegoen emakume eder 
batekin izandako hizketaldia da ondorengoa. 

.- Zeren bila zabiltza, gizona? –galdetu omen zion 
emakumeak-.
.- Uraren bila nabil; daukadan egarri ase nahirik.
.- Ura? Sagardoa esan nahiko zenuen.?
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Lamia eta hartzaina solasean.

Eta berehala txarro eder bat eskaini omen zion sagardoz 
beteta. Gogotik edan ondoren galdetu omen zion gizo-
nak, zein sagarrekin egina ote zen hain sagardo bikain ura.

.- Halako baserriko halakok, ezari emandakoekin egina 
da –erantzun omen zion andere ederrak. Halakok zeu-
kanik ukatuz aipatutako sagarrekin egina zela adierazi 
omen zion horrela. Hemen, euskal kontalari eta kontu 
zaleen artean hain ezaguna den esan moldea erabili be-
harko genuke: “Hala bazan, ez baz....

LAPUR BANDEN
ETIKA ALA POLITIKA

Egilea: Joseba Sarrionandia

 Editoriala: Pamiela 2015

Oroimenari muzin egiten hasten due-
nak bere historia atzentzen akitzen 
ahal du, hemendik identitate uherraz 
bizimodu lasaian bizitzera urrats bat 
bertzerik ez da.

Saiakera honetan, aldiz, ikusten ahal 
dugu Joseba Sarrionandia osasunt-
su eta kementsu dabilela. Estilo alaia 
eta sakona, batzuetan umoretsua ba-
liatuz bere bizitzan zehar metaturiko 
horrenbertze bizipenak elkartzen ditu 
gure egungo egoera soziopolitikoa eta 
ekonomikoa inolako konplexurik gabe 
adierazteko. Bertan, igortzen dizkigun 
nazioa, politika, botere harremanak, 
euskara eta abarreko bezalako kont-
zeptu-gaiez oldozketak eginez ekintzen 
eta errealitateen arteko artikulazioaren 
premia nabarmentzen du.

Aitortu behar da liburuxka 2015ean 
euskal gizarte zibilaren banako batzue-
kin egindako solasaldien eta elkarrizke-
ten ondorioa dela. Bertatik sortutako 
zalantzak eta (auto)kritikak lagunt-
zen dute egungo egoera kalapitatsua 
konprenitzera, jakinaraziz bere egoera 
(Sarriarena) eta gurea, oro har, jatorri 
berekoak direla.

Eskertzekoa da, azkenik, liburuxkari 
emandako egitura, hautsiz, nolabait, 
liburu-egilearen irudi mitiko eta urruna 
eta Historiaren protagonismoa ororen 
oroimen kolektiboaren esku utziz, fi-
nean, gure etorkizunaren eztabaidan 
parte hartzeko gomita baita.

LI
B

U
R

U
A

K

Jaime
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El 23 de febrero de 1937, en Areces, cerca de Oviedo, 
caía en combate Kandido Saseta Etxeberria, comandante 
en jefe del Ejército Vasco.  Su pérdida supuso un golpe 
terrible y así  lo refleja la prensa de la época. Después, tras 
la derrota, durante muchos años, la historia de este hon-
darribitarra permaneció difuminada para la mayoría de la 
gente. A finales de los años ochenta, su paisano Joxerra 
Enparan Ortiz, historiador local de Hondarribia, se sintió 
mordido por la curiosidad y, con la pasión y el tesón del 
investigador, emprendió una aventura hacia la historia de 
las últimas horas del comandante Saseta. Por el camino 

fue encontrando apoyos, surgió el S.A.T. (Sasetaren Al-
deko Taldea), se realizaron actos de reivindicación y de 
recuerdo, se contactó con familiares, conocidos y antiguos 
combatientes,  y en el año 2006, con la ayuda de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi, se pasó al trabajo especializado 
en el campo de batalla asturiano. Sus restos fueron locali
zados, desenterrados y trasladados a su localidad natal. El 
26 de abril de 2008, tras un periplo emocionante jalonado 
con homenajes populares en Gernika y Hondarribia, fue 
enterrado en su ciudad. Esta es la historia de una búsque-
da coronada por el éxito.

SASETA: la memoria conquistada
J.S.F.
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La exploración
Cuando Joxerra Enparan inicia la investigación, en su 
pueblo Kandido era prácticamente desconocido. Sus co-
etáneos no guardaban sino recuerdos fragmentarios, su 
familia estaba dispersa, su hermana Mertxe vivía en la 
Residencia San Gabriel, pero era mayor y no era cosa de  
importunarla... En los primeros años 90,  Saseta  era ape-
nas el eco de la canción popularizada por Pantxo eta Peio 
que Telesforo Monzon, coetáneo y compañero de lucha de 
Kandido, dedicó a Eustakio Mendizabal “Txikia”.   Eran 
escasos los testimonios vivos, aunque existían, como Isidro 
Indo, veterano gudari hondarribitarra (1).      El trabajo de 
biblioteca fue decisivo para apreciar el relieve de Saseta.  
También para situar en el mapa el  escenario de su muerte. 
Pero ¿cómo fue aquella batalla? A partir de la primavera 
del 97, y durante varios años, el profesor Enparan dedica 
sus períodos vacacionales, y los de su familia, al trabajo 
de campo: se desplaza a Oviedo, y, 20 Km al noroeste, en 
la margen derecha del río Nalón, llega a Areces, peque-
ña “casería” de apenas veinte habitantes perteneciente al 
concejo de Las Regueras.  Recorre los caminos del con-
cejo e interroga discreta y pacientemente a  los lugareños. 
Sortea la desconfianza y los temores todavía latentes en 
la posguerra tardía. Se aproxima a la orografía –lomas y 
vaguadas-  y  comprende las desventajas y penalidades que 
tuvieron que afrontar las tropas vascas.  Deambulando por 
aquellos caminos  intenta imaginar  el recorrido de aquel 

día fatídico, porque sabe –a través de los partes, milagro-
samente conservados, de la sección de radio de la columna 
expedicionaria- que a las 8,45 horas Saseta, al ver en grave 
peligro a sus batallones, muy contrariado, partió  desde 
su puesto de mando de Llera con dirección a Areces, a  
escasos tres kilómetros, hacia el  fragor de la batalla, hacia 
la muerte… (2)

Las relaciones con la vecindad –como Mª Rosa Rodríguez 
Fernández, presidenta de la Asociación Cultural de Las 
Regueras- prosperan. Comparando con fotografías de la 
época localiza algunos escenarios, como el denominado 
“Pradón de los Vascos”, de propiedad particular, donde la 
memoria de algunos vecinos sitúa un enterramiento ma-
sivo, también otros aislados en el camino de Areces a Pre-
moño. El reconocimiento del terreno ha terminado –por 
ahora-. 

Joxerra Enparan, Patri Urkizu y Martin Ugalde. Presenta-
ción de la monografía.Zuloaga-Etxea.16/07/1999
(Pág. anterior)

1937ko otsailaren 23an, Arecesen, Oviedotik ger-
tu, borrokan erori zen Kandido Saseta Etxeberria, 
Eusko Gudarosteko komandante burua. Egundoko 
golpe izan zen bera galtzea, eta hala jaso zuen or-
duko prentsak ere. Gero porrotaren ondoren, urte 
askotan jenderik gehienentzat ahanztura lausotuan 
egon zen hondarribiar honen historia. 1980ko ha-
markadaren amaiera aldera, bere herrikide Joxerra 
Enparan Ortiz herri historialariak, kuriositatearen 
zimikoak eraginda eta ikertzailearen afanarekin, se-
tati, ekin zion Saseta komandantearen azken orduen 
historia argitzeko abenturari. Bidean laguntzaileak 

aurkitzen joan zen. Sasetaren Aldeko Taldea (SAT) 
sortu zen. Erreibindikapen eta oroitze ekitaldiak 
egin ziren. Familiartekoekin, ezagutu zutenekin eta 
gudari zaharrekin kontaktatu , eta 2006an, Arant-
zadi Zientzi Elkartekoen laguntzarekin, Asturias-
ko borroka eremuko lanketa espezializatuari ekin 
zitzaion. Bere gorpuzkiak aurkitu, lurpetik atera 
eta bere jaioterrira ekarriak izan ziren. Gernikan 
eta Hondarribian egindako omenaldi herrikoien 
periplo hunkigarriaren ondoren, 2008ko apirilaren 
26an, bere herrian hilobiratua izan zen. Hau da 
arrakastaz burututako bilaketa baten historia.

Bibliotekako lanketa erabakigarria izan zen Saseta-
ren erliebeaz jabetzeko. Baita bere heriotzaren esze-
na-tokia mapan lekutzeko ere. Baina, nola izan zen 
borrokaldi hura? 1997Ko udaberrian hasi, eta urte 
batzuetan zehar, Enparan irakasleak bere oporral-
diak, eta bere familiarenak, kanpo-lanketan eman 
zituen.

Gerra ondo beranduan, oraindik ere bizirik zirauen 
mesfidantza eta beldurrak gainditu eta orografiara 
gerturatzen da -muinoak eta ibarrak- eta euskal gu-
dariek gainditu beharko zituzten desabantailez eta 
neke-oinazez jabetzen da.

(1).-Isidro Indo, oficial del batallón “Saseta”, fue de gran ayuda a la hora de aclarar la nomenclatura. El batallón tomó su nombre del 
comandante recién caído y se formó a partir de una compañía de ametralladoras que ya existía. Tanto en ésta como en el batallón 
“Saseta” es muy notable la presencia de combatientes bidasotarras.

(2).-Sobre las últimas horas del comandante Saseta, dos textos esclarecedores: el testimonio de otro hondarribitarra, Ricardo Álva-
rez Royuela, que servía en la Artillería republicana y coincidió como sargento de enlace en el puesto de mando de la brigada (“Gue-
rra de España 1936-1939. Testimonio de un militar de la República”.Hondarribiko Udala, 2007) y la transcripción de los “Partes de la 
Sección de Radio” recogidos en “Areces 1937-2014.Memoria de una búsqueda” (ver nota 4). A través de ellos podemos reconstruir 
parcialmente la tragedia.
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Se reaviva la memoria
En junio de 1999 Joxerra Enparan, con ayuda de las so-
ciedades culturales Olagarro y Muara, publica “Kandido 
Saseta, Euzko Gudarosteko Lagun Gudalburua”, una in-
teresante monografía que recoge la estima y admiración 
que profesaban a Saseta sus amigos y compañeros de lu-
cha, y también la gran emoción que provocó su muerte. 
Alrededor de esta publicación consigue su autor aglutinar 
a un pequeño grupo de compañeros que se contagian de 
su pasión. Es el núcleo del S.A.T. (Sasetaren Aldeko Tal-
dea), que empieza a desarrollar actividades de recupera-
ción, divulgación y reivindicación de la memoria histórica 
en Hondarribia. Su gran momento es el 12 de diciembre 
de 2004, cuando se entrelazan dos hechos memorables: 
el emotivo homenaje a Kandido Saseta en el centenario 
de su natalicio, cuando se colocó en Biteri una placa (que 
todavía existe) (3), y el no menos emotivo encuentro –ese 
mismo día- con Arantxa Saseta, hija de Martin, sobrina 
del héroe. Tanto ella como su compañero Antxon Zarraga 
se incorporan inmediatamente al proyecto del S.A.T.

 El 24 de febrero de 2007 organizan un sentido homenaje 
al comandante Saseta en el cementerio de Hondarribia, 
donde delimitan “de facto” un pequeño pedazo de tierra 
pública, el último que queda, justo al lado de donde yace 
José Bergamín, el gran intelectual de la República que “no 
quiso dar a sus huesos tierra española”. Se vacía allí un 
saquito de tierra asturiana que Joxerra ha traído en uno de 
sus viajes. De alguna manera es entonces cuando el S.A.T. 
formaliza y hace pública su voluntad de seguir hasta el 
final en ésta aventura. Porque la búsqueda prosigue tenaz 
en el escenario de la tragedia. 

(3).-Este acto fue de hecho un homenaje a todos los gudaris de Hondarribia. Contó con la asistencia de Emeterio Oyanguren, gu-
dari del batallón “Amaiur” que combatió en Asturias y de Epifanía Olasagasti, hermana de Justo, Rufino y Pedro, ya fallecidos para 
entonces, todos del batallón “Saseta”.

2007ko otsailaren 24an Saseta komandanteari 
omenaldi sentikor bat egiten zaio Hondarribiko 
hilerrian, non hartzen duten herri lur apurño bat, 
gelditzen zen azkena, justu Jose Bergamin Errepu-
blikako intelektual handiaren hobi ondoan. Honek 
ez baitzuen nahi izan bere hezurrak hispaniar lurre-
tan uzterik.

12 de diciembre del 2004. Homenaje y Placa de Biteri.
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El teatro de operaciones
El 26 de agosto de 2006, una pequeña caravana de coches 
se dirige a Areces, Asturias. Viajan quince personas, la 
mayoría vecinos de Hondarribia, también algún militan-
te de ANV, partido al que pertenecían la mayoría de los 
gudaris del batallón “Euzko Indarra” que murieron allí. 
El objetivo es doble: por una parte, realizar un homenaje 
“in situ” a los combatientes caídos y, por otra, confirmar y 
documentar (grabaciones, mediciones, fotografías, etc.) la 
información ya recabada en la exploración. El testigo Raúl 
Valdés, de 81 años, señala con precisión, en el margen de 
un camino carretero, el lugar donde su padre y él fueron 
obligados a enterrar al “jefe” (sic), identificado así por su 
uniforme militar. Se trataría de un enterramiento aislado, 
algo más allá habría otros, y a unos 500 metros, en el “Pra-
dón de los Vascos”, yacería el grueso de los enterrados. Se 
realizan otras entrevistas y se obtienen permisos e infor-
mación suplementaria. El acto conmemorativo también 
ha sido emocionante y los expedicionarios se retiran –de 
momento-.

Hay datos suficientes para proseguir la búsqueda, pero las 
limitaciones de Enparan y su grupo son evidentes. Hacia 
el otoño de 2006 solicitan formalmente y obtienen la ayu-

da de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sus investigado-
res se aplican al terreno. Se realiza un estudio con geo-ra-
dar. Se redactan informes preliminares. Se formaliza un 
Equipo de Investigación promovido por los familiares de 
Saseta y coordinado por José Ramón Enparan y Juantxo 
Agirre.

El 8 de marzo de 2008 un nutrido grupo de científicos, 
familiares y vecinos de Hondarribia desembarca de nuevo 
en Areces. Desde temprano, el ruido de los picos y las 
palas de los especialistas rompe el secular silencio de aquel 
camino rural. En el segundo sondeo aparecen los primeros 
restos humanos. Están muy disgregados pero los huesos 
largos permitirán calcular la estatura. En los alrededores 
recogen una estilográfica, dos mecheros, una chapa de 
identificación, un casquillo de bala… Es ya muy tarde; 
envuelven el tesoro, recogen los trastos, hay que volver a 
casa, pero, ¿y el resto de los gudaris, los del Pradón de los 
Vascos? Un momento de congoja y, luego -“¡volveremos!”- 
se despiden emocionados... (4)

 La sede de Aranzadi en Zorroaga, Donostia, va a ser una 
inmejorable estación de tránsito. Allí, junto a los huesos, 
se informa a la prensa del hallazgo. La recuperación de la 
figura del comandante Saseta, materializada en sus restos, 
es un objetivo prácticamente cumplido. Pero su destino 
terrenal está en Hondarribia y hay que preparar las condi-
ciones para el viaje.

(4).- Sobre este tema consultar “Areces 1937-2014. Bilaketa baten memoria. Memoria de una búsqueda” de Iñaki Egaña, Jimi Jime-
nez y Cristina Martín.

Segundo sondeo y localización de la fosa.. “Exhumación Cándido Saseta. Areces-Aranzadi”

Laurogeita bat urte 
zeuzkan Raul Valdés 
lekukoak prezisioz 
seinalatu zien gurdibide 
baten ertzean, bere aitari 
eta berari “buruzagia” 
(jefea) uniforme 
militarrarengatik horrela 
identifikatua, lur-ematera 
behartu zituzten lekua. 
Aparteko hilobiratze 
bat izango zen, pixka 
bat aurrerago zeuden 
beste batzuk, eta 500 bat 
metrotara, “Euskaldunen 
Belarditzarrean” (Pradón 
de los Vascos) zegoen 
hilobiratuen multzo 
nagusia.



16 AIZA! negua2017

El recibimiento
Estamos a mediados de marzo de 2008. Para el homenaje 
y el entierro, Joxerra y su equipo, superado el vértigo ini-
cial, se deciden por una fecha simbólica pero inminente, 
el 26 de abril, aniversario del bombardeo de Gernika. Y, 
metidos en harina, ¿por qué no iniciar el homenaje en di-
cha villa? Desde el primer momento tienen claro que va 
a ser un evento popular, familiar en el sentido estricto, y 
también en el más amplio que incluye a los admiradores 
de Saseta y de su idea. Por lo tanto, un acto alejado de la 
pompa oficial. Solemne y sencillo. Unitario. Con los me-
dios disponibles. 

Se coordinan los eventos con asociaciones por la memo-

ria como “Ahaztuak 1936-1977” y la Fundación Telesfo-
ro Monzon. Se reúne la familia; de México vienen Jon y 
Unai de Luisa Saseta, hijos de Irune, sobrinos de Kandido. 
Se invita a antiguos combatientes, como José Iruretagoye-
na, de Andoain, que fue chófer del comandante. El coro 
“Olagarro” ensaya. Los dantzaris de “Kemen” ya lo saben. 
Se coordina con las autoridades municipales, provinciales 
y autonómicas y se recaba su apoyo. La prensa avisada, el 
enterrador también. Todo está preparado.

 El 26 de abril de 2008 los restos del comandante Saseta, 
tras un caluroso homenaje popular en la Casa de Juntas, 
son transportados desde Gernika hasta Hondarribia, don-
de se encadenan momentos de gran intensidad emocio-
nal: los familiares portando el cofre por la calle Mayor, el 
acto oficial en la sala capitular... Hacia las seis de la tarde 
Kandido Saseta es inhumado con todos los honores en el 
cementerio de su pueblo.

2008ko martxoaren erdi aldera gaude. Omenaldi-
rako eta hilobiratzeko, Joxerrak eta bere taldeak, ha-
sierako bertigoa gaindituta, berehala zetorren data 
sinboliko bat hautatu zuten, apirilaren 26a, Gernika 
bonbardatu zuteneko uute muga. Eta behin uretara 
salto eginda, zergatik ez omenaldia Gernikan bertan 
hasi? Hasiera hasieratik zeukaten argi, herri ekitaldi 

bat, familiarena esanahi hertsienean, eta baita zaba-
lenean ere, zeinetan biltzen diren Sasetaren eta bere 
ideiaren miresleak.Horrela, bada, ofizialtasunezko 
arrandikeria alde batera utzi, eta ekitaldi solemnea 
eta xumea izan zedin nahi izan zen, bateratua; esku-
ra zituzten bitartekoekin egina.

Hondarribiko Hilerria, 2007ko otsailaren 24ean. Arantza Saseta, Sasetaren Aldeko 
Taldeko (S.A.T.) kideekin Arecesetik ekarritako lurra zabaltzen.
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Post scriptum
El mejor homenaje al comandante Saseta es su memoria 
conquistada. Afianzar esta conquista y emprender otras 
investigaciones históricas de ésta índole es tarea de las ge-
neraciones venideras y para ello, tan importante como su 
impostergable reflejo en los textos escolares es el estímulo 
de la curiosidad, que, junto a la paciencia y al entusiasmo, 
están en el origen de esta historia.

Saseta komandantearentzako omenaldirik onena, 
ber-eskuratu den bere oroitza da. Lorpen hau sen-
dotu eta antzeko ikerketa sitorikoei ekitea da da-
tozen belaunaldietakoen zeregina, eta horretarako, 
eskola-liburuetan islatzea atzera ezina den bezain 
garrantzitsua da, jakin-mina piztea, pazientziarekin 
eta gogo berotasunarekin batera, historia honen sor-
buruan dauden bezala.

Heroiaren heriotza
Hondamendi sail batek ilundu zuen eragiketa bere hasieratik, 1937ko 
otsailaren 21eko egunsentian. Euria egiten zuen. Pontoi flotatzailea 
ur-haziek eraman zuten. Argitu zuen eguna. Frankotiratzaileen eraso-
pean, soka batekin eta txanel batean ibaia gurutzatzea, motel eta neket-
su, egin ahal izan zen. Batailoiak antolatzerako gaua dator. Ilunpetan 
borrokatzen dira etsaien parapetoetara iritsi gabe. Etsipena sumatzen da 
eta eskuineko hegalak amore ematen hasten da, non zurrumurru batek 
izua eragiten duen sektore horretan aurrerabidea geldi tuz. Baja uga-
ri izan dira. Gudariak bustita daude, dardarka, lorik egin gabe... Egun 
oso bat galdu da eta berarekin ekimena, eta posizioak ikuskatzetik ze-
torrenez, Kandidok bazekien hori. Goizeko bederatzietan, hilaren 22an, 
Gudarosteko Agintaritza Nagusiko buruak, Ciutat komandanteak deit-
zen du aginte-postura. Sasetak atseden tarte bat hartzea proposatzen du 
ber-antolatzeko, baina goitik datozen aginduak zorrotzak dira: Kosta ala 
kosta, aurrera egin behar da. Telefonoa esegitzean, umore txarreko da-
goela antzematen zaio Saseta komandanteari. Ondorengo orduetan et-
saien metrailadoreek mozten dute aurrerabidea. Eskuinetik eraso behar 
zuen batailoia Premoñon gelditzen da, josita, hegal hori babesik gabe 
utziz. Gauean abangoardiako batailoiek erasoa jo eta lortzen dute Are-
cesetik etsaia usatzea. Posizioak ikuskatu eta gudariak animatzen ditu 
Sasetak. Aurreikusten zuten kontra-atakeari eusteko parapetoak pres-
tatzen ari direla etortzen zaie egunsentia. Zauritutako asko daude eta 
gudariak beren ahalmenen mugan daude, 48 ordutan, etenik gabe, bo-
rrokatu ondoren. Hori gutxi balitz bezala, artilleriarako munizioa Tru-
biastik ekarri behar zuten kamioiak hutsik etorri dira. Goizeko 8ak dira. 
Brigadako agintean ezin-egona eta larritasuna muturrekoak dira. Sase-
tak mugimenduak sumatu ditu eskuineko hegalean, eta ezarri nahi zaien 
zerkoaren arriskua ikusten du. Ez dakigu norbaitek aginte-postu bertan 
zezenak barreratik ikusteari buruz egindako aipamenak zenbaterainoko 
eragina izan ote zuen. Dakiguna da Sasetak esku-bonba batzuk hartu 
eta Arecesera abiatu zela. Eguerdiko 13 ordutan kontra-atake indartsu 
batek hautsi zituen euskal batailoien defentsa guztiak. Badirudi erreti-
ra momenturen batean sakabanatze odoltsuan bihurtu zela. Zaurituak, 
dozenaka, ezin izan zituzten infernu hartatik atera; eta akabatuak izan 
ziren. Inguruabar hartan, bere gudariak zerko hartatik atera nahian, erori 
zen heroikoki Saseta komandantea.
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MARTXEL MARISKAL I
ELKARRIZKETA

Begira, Jaizkibeleko iturri batean 
hauxe irakurri daiteke: “mesedez 
iturria gizalegez erabili, eskerrik 
asko”. Nire esku balego,herriko sa-
rreran,herriko udaletxean,herriko 
bazter argi eta ilun guztietan ho-
noko hau jarriko nuke:”Mesedez, 
Hondarribia gizalegez erabili eske-
rrik asko”.
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.-Martxel Mariskalen izena entzuten du-
gunean askori musika munduko errefe-
rentziak, literatura arloko erreferentziak, 
hezkuntza munduko erreferentziak etort-
zen zaizkigu burura edo gogora, besteak 
beste. Konektatuta al daude esparru hauek? 
Nola definituko zenuke zure burua?
Munduarekin, gizartearekin, ikusten nuenarekin 
-eta nire senak sumatzen zuenarekin- barne-ga-
tazka ez gutxi izan nituen nire heltze prozesuan. 
Lagunak, familiako kideak eta orokorrean mai-
te nituen pertsonak beti oso presente nituen, eta 
atxikimendu sentimendu hauekin batera, beti ere 
eragin handia nigan gure herrian ikusten nitue-
nak (kale gaineko arazoak eta bizi-esperientziak, 
arrantza munduko kontuak, eta abar luzea), eta 
maila zabalago batean, noski, Euskal Herriko 
egoera gogorra (gatazka politikoa, hilketak, atxi-
loketak…). Beraz, barruko borroka handiak nire 
tokia aurkitzeko, nire sentimendu berezkoenei 
forma ematerakoan. Eta hor, idazteak, irakurt-
zeak, musikak, zineak, arteak orokorrean pau-
saleku, gotorleku ere, -arnasa, eta ikasbide zein 
ikaskuntza- suposatu izan dute oso gaztetxo 
nintzenetik.

Gauzak errazte aldera taxonomiarako joera dugu, 
baina, zera, sailkapenak sailkapen, arte mota oro 
eta giza zientziak arras lotuta ikusten ditut hauek 
guztiengan aurkitzen baitugu gizakiak erroan 
daraman arakatze eta adierazpen beharra. Behar 
hori itzaliz gero, itzali egiten da ere pertsona. 
Heziketa ere lotuta dago aurrekoekin, heziketa 
ez baita, nik ulertzen dudan neurrian behintzat, 
ikasgai jakin batzuk lantzea, pertsonaren forma-
zio orokorraz arduratzea, emozioak, identitatea, 
banakotasuna zein alderdi soziala, adierazpen 
irrika eta abarrak bideratzen laguntzen duen egi-
tea da heziketa. Irakaskuntza eta heziketa ondo 
berezi behar ditugu, eta berdin irakaslea eta hezit-
zailea; alde handia ikusten dut praktikan berdinki 
erabiltzeko joera dugun kontzeptu hauen artean 
(hortik ere ondorioak…).

Esan gabe doa, honenbestez, bai artean bai 
hezkuntzan sinesten dudala erabat; xehetasunak 
alde batera, biak dira ezinbestekoak pertsonaren 
gizatasuna garatu eta sendotzerakoan. Artea eta 
heziketa seriotasunez hartzen ez dituen gizar-
tea ez da sekula gizarte garatua izango. Arazoa 
hemen zera da, produktibitatearen, utilitaris-
moaren, etekin itsuaren, berehalakotasunaren 
eta teknokraziaren izenean, besteak beste, egun 
bokazioak eta edertasunaren bilaketa alboratu 

egiten ditugula, gutxietsi. Gure izatearen kontra 
ari gara arteari, sormen askeari, hezkuntza holis-
tikoari hegalak moztearekin. Guzti honekin ez 
da batere harritzekoa egungo gizarte «garatuan» 
gehien hedatzen ari diren patologiak buruaren 
nahasmenduekin izatea zerikusia: antsietatea, 
depresioa, nortasun desoreka eta antzekoak. Mu-
sika, literatura, antzerkia, margolaritza, dantza, 
filosofía…; hauek zokoratzearekin gizarte zenbat 
eta erikorragoa, makurtuagoa, urduriagoa, etsi-
tuagoa eta bortitzagoa ere sustatzen ari gara.

.-Apirila aldean kaleratu zenuen “Azken 
zakatzak” poema liburua. Aurretik (den-
bora igaro da ordutik) “Me llamo Ezequiel, 
y así será siempre” eleberria kaleratu ze-
nuen. Nolatan aukeratu dituzu hizkuntza 
eta egitura ezberdinak?
Neurri batean edo bestean dela, sormen lan oro 
da egilearen errealitatearen isla. Nire errealitate 
linguistikoari dagokionez, gizarte eta kultura ele-
bidun baten ondorioa naiz, noski, eta honenbes-
tez, hizkuntza mailan bi erregistro horiek —hots, 
euskara eta gaztelania— nigan txertatuak dauden 
lan tresnak dira sortzeko orduan. Honekin, ur-
teak eman nituen Ameriketako Estatu Batuetan 
bai ikasten, bai irakaskuntzan, bizitzen, eta on-
dorioz ingelesa ere hizkuntza-tresneria horren 
zakuan sartuko nuke, hirurak erabiltzen baititut 
idazterakoan, nire zirriborroak egiterakoan, eta 
abar. Nire eguneroko lehen eta oinarrizko hitza 
euskara bada ere, irakurtzerakoan, zenbait he-
dabideen esanak jasotzerakoan zein halako edo 
bestelako pertsonarekin mintzatzerakoan, gazte-
lania agertzen da, eta beste maila batean ingelesa 
ere. Euskaldunon garuna malgua da hizkuntzari 
dagokionez, eta onuragarria den gaitasun honek 
bere eragina du  sortzailearengan ere, malguta-
sun linguistiko hori aberatsa baita oso gogoetei 
eta irudimenari forma ematerakoan, norberaren 
ahotsa jorratzerakoan. Hitzaren indarrean oina-
rritzen den munduaren ikuspegi bat baino gehia-
go edukitzea sekulako zortea dela iruditzen zait.
Sortzerakoan, eta literaturaz ari garela, ezinbes-
teko garrantzia du egileak bere bizi-esperientzian 
(formakuntza, bizitokiak, han eta hemengo kidee-
kin harremana, irakurritakoak nola jaso, deskode-
tu eta bere bihurtu dituen, eta abar luzea barne) 
noiz, nola eta zenbateraino izan duen harremana 
hizkuntza bakoitzarekin. Nire kasuan gustukoen 
ditudan autoreak gaztelaniaz edo ingelesez leitu 
izan ditut urteetan, besteak beste beraien lan lite-
rarioa euskaraz jasotzeko aukerarik ez zegoelako. 
Hortaz, nik dudan literaturaren ezagutza zuzena 
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“..euskaldunon garuna malgua da hizkuntzari dago-
kionez, eta onuragarria den gaitasun honek bere era-
gina du sortzailearengan ere, malgutasun linguistiko 
hori aberatsa baita oso gogoetei eta irudimenari for-
ma ematekoan, norberaren ahotsa jorratzerakoan.”

gaztelaniatik eta ingelesetik dator hein handi ba-
tean, eta honek, noski, bere pisua du nigan idazle 
bezala. Azpimarratu nahi nuke bide batez egilea-
ren idazkerak, bere estiloaren berezitasunek, eta 
hizkuntza arauen eta norberaren jariakortasuna-
ren arteko dantzak, badutela ere zerikusia len-
goaia jakin bat lehenesterakoan.

Honekin, oso kontutan hartu beharrekoa da ge-
nero literario bakoitzak bere ezaugarri propioak 
dituela, eta, beraz, baita bere eskakizun linguisti-
ko propioak ere. Genero bat edo bestea aukerat-
zeari dagokionez, honokoa baino ezin dut esan: 
literaturak, zorionez, erregistro, forma eta molde 
ezberdinen aukera eskaintzen digu, eta egileak 
ongi daki aditzera eman nahi duen hark ez duela 
ez emari, ez jokabide, ez efektu berdina izango, 
genero bat edo bestea hautatu, egitasmo konkretu 
bakoitza gorpuzterakoan.

Esandakoarekin, nire kasua berezia da 13 urte 
luzeetako gaixotasun mingarrian guztiz harra-
paturik bizi izan naizelako, 2003ko azaroan ja-
sandako gripe batek sorrarazitako hiperalgesia 
delakoaren, oinaze neuropatikoen, ondorioz. 
Gure bidea egin badugu ere, berorretan badihar-
dugu ere, egoera kroniko honetan, noski, urria da 
nire gaitasun kognitiboa (eta fisikoa ere); poema 
liburua gauzatzea erronka izan da, eta urratsa ga-
lanta literaturatik harago. Oraindik ez naiz gai, 
ordea, fundamentuzko eleberririk gauzatzeko 
(pare bat erdi-idatziak gordeta geratu baziren ere 
etxean).

.-Zure gorputzak sentitzen duen mina, 
idazteko orduan, esperientzia eraginkorra 
izan da eta komentatu izan duzu, sormen 
prozesuak askatzaileak eta terapeutikoak 
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direla. Gure herriak (Hondarribiak/Euskal he-
rriak) ere min asko jasan du eta jasaten du. Kasu 
honetan ere baieztapen honek balioko al luke?
Herri bat, komunitate bat, bizirik dagoen organismoa da. 
Izaki bizidun bezala ikusten badugu, begi bistakoa dela 
iruditzen zait Hondarribia izeneko gorputz honek mina 
jaso izan duela eta kaltezko egoera horretan darraiela. 
Hondarribiaren osasunerako, hau da, egungo eta biharko 
hondarribiarren osasunerako, derrigorrezkoa jotzen dut 
sormen prozesu askatzaileak martxan jartzea. Esan gabe 
doa sormen prozesuak ez dutela zertan derrigorrez artisti-
koak izan beharrik, komunitate batez ari garenez, sormen 
prozesuak irekitasuna —adimen mailakoa zein espiritua-
la—, gaitasun intelektuala, akzio konkretuetan gauzatzen 
diren errespetuzko joerak eta jarrerak, herriko talde eta 
elkargo txikienari ere aditasunez eta seriotasunez hitza 
ematea, azken hiritarrari ere entzutea, —aditzea!—, eta 
herri barruko mugimendu sozial guztiak zilegitzat hart-
zea eskatzen du. Sormen prozesurik ez dago oinarrizko 
baldintza horiek gabe, eta horien faltan, gatazka eta herri-
tarroi dagokigun zoriontasunaren, askatasunaren eta di-
bertsitatearen baturan urraketa izango da gure eguneroko 
ogia. Eta horixe da, tamalez, gure egungo komunitatearen 
errealitate gordina. Beste hitzetan esan liteke, beste hit-
zetan ukaezina den errealitate hau estaltzen den bezalaxe, 
baina hau ez da ni bezalako ezdeusa baten iritzia. Aldiz, 
bai bertakook, bai Euskal Herri osoak, begien aurrean 
duen errealitatea.

Beraz, bai, sormen prozesua ezinbestekoa dela deritzot 
Hondarribia herri aurrerakoia, gizatiarra, errespetuzkoa, 
elkartzailea, bihotz alaikoa zein buru garbikoa, ereduga-
rria izatea nahi badugu. Galtzak bete lan dugu, hori ziur, 
eta hondarribiar guztion ardura da hau, baina bereziki 
herriko agintariena, beraien ukaezinezko ardura insti-
tuzionala eta morala baita herriaren zerbitzurako dauden 
heinean. Gauza ote dira elkarbizitzarako oinarrizko bal-
dintzak sortu, erraztu, eskura jartzeko? Bada sormen bo-
rondaterik? Azken erantzuleak diren kargudunek beraien 
buruak zuritzen tematuz gero, herria gaixotzen jarraituko 
du, eta jada gangrena gehiegixko beltzatu zaigu.
Hondarribiarrok gorputz biologiko bakarra osatzen du-
gunez, esan genezake organismo hau, zoritxarrez, ederki 
kutsatuta dagoela eta honenbestez behingoz zelula era-
bat berriztatzaileen sekulako premia dugula, baina inmo-
bilismoak eta jokaera atzerakoiek ez dute batere lagun-

duko; gardentasuna, garbitasuna, adorea eta herriarekiko 
konpromisoa erakusteko tenorea badute zenbaitzuk. Ar-
duradun asko ikusi ditut azken urteetan, gidari bakar bat 
ez ordea.

Maiz gertatu ohi denez, eta gure herriko kasuan hala ikus 
daiteke, arduragabekeriak (eta harrokeriak ere) beldurra 
dakar atxikia, beldurra garaia eta gizartea ulertzeari, sent-
sibilitate eta pentsamolde desberdinei, zintzotasuna kar-
guaren gainetik jartzeari, estatusa galtzeari, ezintasunak 
onartzeari, beldurra guztiona den mahai-inguruan esert-
zeari. Herri mailan gizaki sortzaileak behar ditugu, agente 
terapeutikoak, sendagarriak; ez, aldiz, subjektu kutsagarri 
gehiago.

.-“Denbora geldiari, denbora emanaz” azkarregi 
bizi al gara gaur egungo gizartean?
Azkarregi, bai, eta baita guztiz adierazgarria den arritmia 
betean ere. Etenkako kolpeen baitan bizi gara eta ondo-
rioz gure bizitzak guztiz beharrezkoa duen jarraitasuna 
galtzen du, gure kontakizun propioa -gure narrazioa- 
galtzen dugula. Soseguaren gabezian ez dago behatze-
ko gaitasunik. Honela, gure denboraz gozatu beharrean, 
denbora hiper-moderno honen tiraniaren jipoia jasaten 
gabiltza. Azelerazioa narrazioaren sendotasunaren kontra 
doa, eta abiadura anker honek noraeza dakarkigu. Beraz, 
erritmoz kanpo bizi gara, eta honen kalte pertsonalak, la-
boralak, familiarrak, giza-loturazkoak izugarriak izaten 
ari dira. Arritmia, abiadura eta zarataren gizartea, besteak 
beste, gizaki isolatuak, ahulak, garatu gabeak erditzeko 
makina itzela da.

Esan daiteke zapping egiten gabiltzala -arreta askorik 
gabe- ez bakarrik gure pantaila erraldoi eta txikien aurrean, 
pertsona batetik bestera, toki batetik bestera, sentimendu 
eta emozio batetik bestera deus ulertzeko eta barneratze-
ko tarterik hartu gabe. Iruditzen zait gaizki ulertu dugula 
hainbeste azpimarratzen den carpe diem delakoaren esa-
nahia. Ikasleei esaten nien gauzak azkar egitea eta ongi 
egitea ez dela gauza bera, egunerokoan beste hainbeste 
gertatzen zaigula iruditzen zait. Azken finean, ez badugu 
unea dastatzen, ez badakigu lagun hurkoari entzuten, ut-
zikeriaz gure barrenari erne aditzeko gaitasuna galtzen ari 
bagara, urduririk eta zealdoka ibiltzera kondenatuak gau-
de. Gozamenak, eta berdin edertasunak, arreta eskatzen 
dute, kontzientziaren eta oharmenaren presentzia guztiz 
aktiboa, baina ez gaude horretarako, antza.

“Beraz, bai, sormen prozesua ezinbestekoa dela deritzot Hondarribia herri aurre-
rakoia,gizatiarra,errespetuzkoa,elkartzailea,bihotz alaikoa zein buru garbikoa,e-
redugarria izatea nahi badugu. Galtzak bete lan dugu, hori ziur, eta hondarribiar 
guztion ardura da hau, baina bereziki herriko agintariena,beraien ukaezinezko 
ardura instituzionala eta morala baita herriaren zerbitzurako dauden heinean.”
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“Ez daukat denborarik ezertarako», «Denbora faltan na-
bil», behin eta berriro entzuten ditugun lelo erabat sinto-
matikoak dira. Honekin, zera, tristea bezain esanguratsua 
den  egun denbora zeren baitan neurtzeko joera dugun, 
produktibitatea eta antzekoak,  nabarmentzen dira. Baina 
kontua da, erreparatuz gero, denbora pertsona bakoitza-
ren barnean dagoela, esaldi bakarrean honela jarriko nuke: 
norberaren arnasa da denbora. Eta derrigorrez galdera 
bota behar jarraian: Zenbat eta zenbat gizaki bizi da itola-
rrian egungo mendebaldeko gizarte aurreratuan? Kezka-
garriena zera gertatzen zait: gaurko pertsonak apenas ez 
diola denborarik eskaintzen bere izatearen, nortasunaren, 
eraikuntzari. Joera honek zatartu ez ezik, ahuldu egiten 
gaitu, zinez hauskorrak gara emozioei eta sentimenduei 
dagokionez (eta ondorioz ikaragarri moldaerrazak ere 
bai sistemarentzako); axalean bizitzea aukeratzen dugu, 
eta gero, noski, dramari hartzen diogu gustua. Luzea da 
soka, azken finean, denboraz mintzatzeak egungo mende-
baldeko gizartearen errealitate anitz eta sakonak jorratzea 
eskatzen du.

Zertarako balio ote azkar bizitzeak behin eta berriro aza-
lean geratuz gero? Esperientzien, harremanen eta pertso-
nen muinera iristekoak bagara, eta kanta parafraseatuz, 
denbora eman behar zaio denbora geldiari. Utz dezagun 
hemen.

.- Pasa den urtean, Donostiako Tabakaleran hasi 
zenituen “Pentsamendu kritikoa entretenimendu 
eta hiperaktibitatearen gizartean” eta “Esplorat-
zaileak” saioek zein xede dute?
Denboraz ari ginen, beno, esan genezake hortxe kokat-
zen dugula saio hauen xede nagusia: eguneroko erritmoa 
gelditu, guretzat denbora hartu eta patxada kontziente —
eta laketgarri— horretan adin eta egoera anitzeko lagun 
arteko elkarrizketan murgildu egungo munduari behat-
zen diogula, galderak bota, kezkak mahai gainean jarri, 
adituek diotenari entzun (filmen, dokumentalen, liburuen 
eta bestelakoen jarraipena eginaz) eta, halako ariketa 
partekatuaren bitartez, bai gizarte bai gizabanako bezala 
giltzarriak bilatzen saiatu, izate eta bizitze esanguratsu eta 
zoriontsuagoaren alde ekinaz. Horixe da gure xedea.

Gaurko gizartean ematen ari diren dinamikak; egune-
rokoan hainbat esparruetan teknologia berrien eragi-

na; bat-batekotasunean itsututa dagoen informazioaren 
mundua; positibismo alperraren kultura hutsala; alienazio 
berria bai lan-munduan zein aisialdian; berdin pentsatzen 
ez duenarekin harremanetan jartzeko geroz eta handiagoa 
den zailtasuna; biolentzia berriaren arrazoiak; boterearen 
etika eta semantika; homo digitalis bezala definitzen du-
gun gizakiaren inguruan sortzen diren galderak; hezkunt-
zaren egoera; homo consumans; hedonismoa; dezepzioa; 
postmodernitatearen hautsetatik sortzen ari diren behar 
eta bilaketa berriak… Hitz gutxitan, gaurko mundua 
ulertzen saiatu gure buruak hobeto ulertzeko. Elkarrizke-
ta irekian oinarritutako saioak dira eta pertsona oro da 
ongietorria.
 
.- Eragiten gaituzten egoera edo erabakien aurrean 
herritarren parte hartzailetsun mailaren diagnos-
tikoa zein da? Nola baloratzen duzu zuk?
Hedonismoa aipatu dut, esan gabe doa oraindik ere 
Nartzisoren garaian bizi garela, honek suposatzen duen 
guztiarekin. Norberekeria nagusi den garai honetan (zo-
rionez badira hazten doazen kontrako mugimenduak) 
esan beharra dago izugarrizko aldea dagoela axaleko kon-
tuetarako «konektatzea» eta benetan «komunikatzea»ren 
artean. Herriek, komunitatek, egiazko konpromisoa es-
katzen dute, hau da, bata besteari arretaz entzuteko gai-
tasuna, esfortzua, guztionak diren arazoen, ondasunen, 
kezken, beharren zainketa. Egun, gabezi handia dago 
konpromisoari eta komunikazioari dagokionez, maizegi 
maila pertsonalean zein axaleko gaietan, —folklorismoan 
ere gure herriari dagokionez—, geratzen dira indarrak. 
Baina esperantzarik ere bada zenbaitzuen jokaera ikusten 
dugunean, esaterako, atzerrian larri dabiltzanekin inda-
rrak batzen ditugunean. Bestalde, honek galdera pizten 
du berehala: Zer dela eta hain prest agertzen gara urriti-
koei laguntzeko (laguntzeak askotan guk soberan duguna 
ematea baino ez du suposatzen) eta hain ganoragabeak, 
hain uzkurtuak, hain axolagabeak komunitatearen ba-
rruko arazoen alde tinko egiteko orduan? Erantzuna na-
hiko erraza dela iruditzen zait, bai alde psikologikotik bai 
soziologikotik begiratuz gero.

Elkartasuna politika da eta ez da politikaria izan beharrik 
elkartasunaren alde zintzoki aritzeko (adibide franko ba-
ditugu herrian bertan). Beraz, halako horizontaltasunean 
herritarren elkartasuna eta onura xede duten mugimendu 
sozialetan sinesten dut politika endogamikoa eta berti-

“Beraz, erritmoz kanpo bizi gara,eta honen kalte 
pertsonalak,laboralak,familiarrak giza loturazkoak 
izugarriak izaten ari dira.Arritmia,abiadura eta za-
rataren gizartea, besteak beste, gizaki isolatuak, 
ahulak, garatu gabeak erditzeko makina itzela da.”
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“Herriek, komunitateak, egiazko konpromisoa eskatzen dute, hau da, bata 
besteari arretaz entzuteko gaitasuna, esfortzua, guztionak diren arazoen, on-
dasunen, kezken,beharren zainketa.Egun, gabezi handia dago konpromisoari 
eta komunikazioari dagokionez, maizegi maila pertsonalean zein axaleko gaie-
tan-folklorismoan ere gure herriari dagokionez-,geratzen dira indarrak.”

kalaren aurrean. Esan nahi da komunitatearen alde se-
rioski aritzea eta komunitatearen gainetik politika egitea 
ez direla gauza bera.

Jende ez gutxi dabil erdi-galduta, jende ez gutxi dago es-
piritu ahulekoa, jende ez gutxi nazkatuta, eta bitartean 
herritar guztionak diren oinarrizko hainbat sentimendu 
interes propioan erabiltzen duenik ere bada herriko zen-
bait egoera zitalki manipulatuz, eta, noski, Euskal Herrian 
ohikoa dugunez, edozein saiakera, edozein mugimendu, 
berehala politizatu egiten da, pertsonak arintasunez, eta 
asmo maltzurrez ere, etiketatu egiten ditugu inolako erre-
parorik gabe (jokaera hau Hondarribian lotsatzeko maila-
ra ez ezik, serioski kezkatzeko neurrira iritsi da). Egune-
roko arazoen aurrean eta herrian ditugun auzi potoloenen 
aurrean zaila ikusten dut herritarren partaidetza sustatzea. 
Iruditzen zait —hau entzutea eta onartzea gustukoa ez 
badugu ere— Hondarribian jende dezente bizi dela oso 
ondo, eta hau berorretan primeran dago ez balitz izango 
berorrekin dakarren burgeste mailaren areagotzea, beti 
ere kontzientzia sozialaren kaltean, eta honekin batera 
esan beharrekoa iruditzen zait puntu batera iritsi garela 
zeinean nahikoa dirudien zapi berdea lepoan jartzea eta 
«txol» ipintzea adjektibo baten aurretik (jarraian, noski, jo 
eta ke gaztelaniaz aritzeko) hondarribiar peto-petoa be-
zala agertzeko. Horretara mugatzen da sarritan herriare-
kiko kezka, ardura eta parte-hartze «soziala».

.- Zer nolako Hondarribia bistaratzen duzu zure atalaitik?
Beno, zertzelada batzuk bota ditut. Nik diodanak ez du 
eraginik, eta ez naiz politikaria, ez dut aginte kargurik, 
baina hondarribiarra naizen heinean, komunitatearen 
partaideak diren heinean nire lagunak eta familiakideak, 
badira bereziki kezkatzen nauten gaiak, eta kezkatu be-
netan kezkatzen nauena agintariei arazoak konpontzeko 
sumatzen zaien borondate eskasa edota gaitasun eza da.
Arrantzaren egoeraz hitz egin genezake, turismoari 
buruz, gazteen arazoei buruz, Hondarribi baten —era 
ulertezin bezain lotsagarrienean— zenbateraino egiten 
zaion muzin euskarari, guztiona den jaia pribatizatu iza-
nari buruz, etxebizitzaren auziari buruz, areagotzen ari 
den higiezinen espekulazioari buruz, Zaldun-borda egi-
tasmoari buruz… Gai dezente eta guztiz serioak daude 

neurrira erantzuna eskatzen dutenak. Hor ditugu gure 
politikariak eta gure herrian beraien zereginetan dabilt-
zan eragile sozialak… Baina zerbait ikusten badut, zerbait 
bada herritar bezala erabat kezkagarria gertatzen zaidana, 
hauxe nabarmenduko nuke: agintarien aldetik eta komu-
nitatean nolabaiteko itzala duten hainbat buruen aldetik 
onartezina den arduragabekeria eta hiritarrekiko oina-
rri-oinarrizko errespetu falta.

Begira, Jaizkibelgo iturri batean hauxe irakurri daiteke: 
«MESEDEZ, ITURRIA GIZALEGEZ ERABILI. 
ESKERRIK ASKO». Nire esku balego, herriko sarreran, 
herriko udaletxean, herriko bazter argi eta ilun guztie-
tan honoko oharra jarriko nuke: «MESEDEZ, HON-
DARRIBIA GIZALEGEZ ERABILI. ESKERRIK 
ASKO».

Errazagoa da, noski, iturri bati buruz aritzea herri bati 
buruz baino; herriak ur gardena behar du, bai, baina eli-
kagai —bizigai— osasuntsuak eta indargarriak ere bai. 
Egun, tristea bezain lotsagarria bada ere, eta beti ere nire 
uste apalean, ez da gure kasua. Badira makina bat kon-
tu fundamentuz egiten direnak, noski, dena ez da txarra 
izango, asko eta asko dago, ordea, hobetu beharra; zalant-
zarik ez.

.
- Sinisten al duzu zoriontasunean? Non dago edo 
zer da? Nola lortu?
Aldez aurretik esan dezagun «zoriontasuna» kontzeptua 
sekulako gozokia dela gizarte kapitalista honetan, marka 
erraldoiek eta publizitate agentziek aski ederki esplotatu 
eta saltzen digutena, zoriontasuna produktu emozionala 
bihurturik, «zoriontasuna light-a» izen bat jartzearren. 
Zoriontasuna, nire ikuspuntutik, jarrera pertsonalarekin 
eta norberaren barne-lanketarekin zerikusia duen indarra 
da, honenbestez, elkarlanaren balioan, adiskidetasunean, 
maitasunean, belaunaldi berriengan, gizabanako bakoit-
zaren ahalmen baikorrean, pertseberantzian, artean, sor-
menaren indar askatzailean sinesten badut, beste askoren 
artean, noski sinesten dudala zoriontasunean. Halere, nire 
izaera medio, zaila gertatu izan zait, betidanik ere, egoera 
edota sentimendu absolutuetan sinestea, eta honekin, zai-
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la gertatzen zait zoriontsu sentitzea maite dudan norbait 
ataka estuan dagoen bitartean. Baina halakoa da bizitza: 
dagoenarekin, aurrera! eta utikan dramatismo txoroak.

Aukera ematen didazuenez, zera gehitu nahi nuke: giza-
kiaren historian zoriontasunaren inguruan sekulan egin 
den ikerketa luzeenean ondorioztatutakoen artean ho-
nokoak azpimarratu nahi ditut hemen: Lehenik, hurbi-
leko harremanen kalitatea erabakigarria dela norberaren 
zoriontasun bidean; eta bigarrenik, lotura sozialak guztiz 
onuragarriak direla pertsonaren ongizateari begira (bakar-
dadeak hil egiten du, literalki).

Nik zoriontasuna esanguratasunarekin lotzen dut, bi-
zitzen ditudanak, pertsonen ekarpenak, eta gainontzeko 
guztiak —ikusi, entzun, irakurri eta idazten ditudanak 
barne— esangura puntu berezia behar dute izan. Ongi 
dakit, ordea, alde horretatik lasaitzen jakin behar dudala; 
uste dut oinaze kronikoak baretze eta malgutze horretan 
ere laguntzen duela.

Elkarri begietara begiratzeko askatasuna eta arrazoiak 
edukitzea garrantzitsuagoa iruditzen zait, zoriontasunari 
dagokionez, beti irribarretsu eta alai agertzea baino. Itxu-
ra, gezur eta bakardade asko dago «zoriontasuna» hitza-
ren azpian. Jaizkibelera eta Kantauri itsasora begiratu ahal 
izana ere bada zoriontasun iturri niretzat. Are gehiago, 
batean zein bestean, mentalki ez ezik fisikoki ere, murgil-
du ahal izatean.

.- Ez gara oso kazetari finak…galdetutakoaz apar-
te, zerbait gehitu nahiko al zenuke?
Eskerrak ematearekin, zera, galderak eta galderak eta gal-
derak egiten jarraitu, elkarri entzun, enpatiaz bestearen 
tokian jarri, irakurri, musika jo eta entzun, dantza egin, 
abestu, pelikula onak ikusi, besarkatu, borrokatu, paseoan 
ibili, dena gelditu eta zure barneari begiratzeko beldurrik 
ez izan, maskara kendu, kaltegarriak zaizkizun pertsona 
eta egoerengandik urrundu, uneak eta aukerak dastatu eta, 
ahal den neurrian, gogotsu ekin egun bakoitzari. Eta, nos-
ki, iturria gizalegez erabili.

Mila esker!!

“Elkarri begietara begiratzeko askatasuna eta arrazoiak 
edukitzea garrantzitsuago iruditzen zait, zoriontasunari 
dagokionez, beti irrbarretsu eta alai agertu baino.Ixura, 
gezur eta bakardade asko dago “zoriontasuna” hitza-
ren azpian.”

Zarautzen, Mikel Laboari egindako omenaldian.



28 AIZA! negua2017



29AIZA! negua2017



30 AIZA! negua2017

Komunaren politika

Fan den urtean, Guadalajaran, 
batzarra gora, ayuntamientoa 
behera ari ginen bilkura ba-
tean, Palentziako gizaseme ba-
tek atera zuen hitza: deben go-
bernar los ajuntamientos de las 
gentes...
  Tokian tokiko jendeen junta-
dizoek gobernatu behar dutela, 
ba... zer gobernatu, baina?
  Ez behintzat dagoena; aski 
dira horretarako udalak; in-
justizia kudeatzea ez da batere 
herritarren batzarren bokazioa.
  Gobernatu... komuna.
  Komuna diogunean, komun den 
horretaz ez baina, geure akti-
bitatez komuntzen dugunaz ari 
gara.
  Deus ez da berez edo naturaz 
komuna, soilik praktika kole-
ktiboek erabakitzen ahal dute 
gauza baten edo gauza-multzo 
baten komun-izatea.

Publikoa eta komuna.
  Propietate publikoa, klase 
dominatzailearen esku dagoen 
propietate modu bat da; ez du 
komuna babesten.
  Publikoa pribatuari oponi-
tua den era berean da propioari 
oponitua komuna.
  Onura komunaren gainean eta 
haren bizkarretik eraikia izan 
da onura publiko-estatala.
  Komuna, jendeen koaktibitate 

gisa ulertuta, ukatu egiten 
du estatuak; ukatu egiten 
dio estatuak jendeari bere  
instituzio propioak (adibidez 
elkar laguntzako instituzioak) 
eratzeko ahalmena. Arauak estatu 
ongi-egileak paratzen dituenez, 
herritarren arteko elkar 
laguntza edo solidaridadea, 
herritarrek estatu guztiz-
laguntzailearekin hartzen duten 
zor batean bihurtzen dira.
  Alabaina elkar laguntza (edo 
solidaridadea) eta gizarte-ase-
gurantza, ez dira batera etorri 
daitezkeenak.

Propietatea.
  Komuna, ez da propietate kon-
tu bat.
  Ez dago propietate komunik: 
lur-sail bat lantzeko, etxe bat 
habitatzeko edo lan bat aurrera 
ateratzeko indibiduoen konpro-
misoa dago (edo egon daiteke).
  Komuna, propietateak ez bai-
na, erabilerak eta arauak defi-
nitzen dute.
  Bietako bat: edo propieta-
te-eskubidea eskubide absoluto 
gisa ezartzen da, eta hortaz 
komunak oso toki urria dauka, 
hots, propietateak desokupatu-
ta dauzkan bazterguneetan baino 
ez dauka tokirik; edo eskubide 
berri baten printzipioa ezart-
zen da, hots, komun-eskubidea, 

Pablo Sastre
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eta hortaz propietate-eskubi-
dea da modu erradikalean kausan 
jartzen dena.
  Komuna instituitu dadin, era-
bilera-eskubideari sometitua 
behar du propietate-eskubideak.
Jabetza-eskubidea.
  Komunaren logika justiziala 
da: justoa da, batzuek behar ez 
dituztenak, behar dituzten bes-
te batzuek berengana ditzaten.
  Logika horretatik heldu da, 
nabarmenki, “okupatzeko es-
kubidea”, ez dena nahastu behar 
propietariorik ez daukan objetu 
baten gainean gu geu propieta-
rio izateko izaten ahal dugun 
nahikeriarekin.
  Aktibitate irizpideak 
ematen du, hortaz, eskubidea, 
berak egiten du zilegi gauzen 
erabiltzea, eta ez, inola ere, 
gauzen posesio esklusiboak, 
jabe absolutoaren figurari men 
egitera eramango gintuzkeena.

Komunaren politika.
  Justoa zer den determinatzen 
ahalegintzen diren jendeen de-
liberatze-aktibitatea da poli-
tika; bai eta aktibitate horre-
tatik heldu diren erabakiak eta 
ekintzak ere.
  Politikaren arauak ez dira 
kolpez inponituko eta ez dira 
kanpoko edo goitikako inongo 

instituziotatik etorriko: komu-
nitateetatik beraietatik pixka-
naka formulatuko dira.
  Politika hau, komunaren po-
litika, instantzia guztietan 
aplikatzen ahalko da, tokian 
tokiko bizi-komunitateetatik 
eta lan-komunitateetatik mundu 
mailako instituzioetaraino.
  Oinarri horien gainean altxea 
behar luke herri baten edo nazio 
baten independentzia.

Komunitate politikoa.
  Aktibitate komunetik heldu da 
komunitate politikoa.
  Herritarren batzarra da komun 
politikoen baseko unitatea.
  Komun bateko jendeen obligazio 
politikoa, komun horri dagozkion 
aktibitateetan esku hartzea da.
  Komun bat, haren gobernuan 
parte hartzen dutenek baino ez 
dute osatzen.
  Erabakian kopartizipatzeak 
baino ez dakar erabaki ber 
horren ejekuzioan koobliga-
zioa. Lan bat egiteko misioa 
beren gain hartu dutenek, eu-
rek bakarrik erabaki dezakete 
lan hori zein tresnez eta zein 
erritmotan burutuko duten.
  Mundu osoan borroka-erregimen 
berri bat definitzen duen 
printzipio politikoa da komuna: 
komuna bera sortu, biziarazi eta 
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zabaltzen duen printzipio 
politikoa.
  Inongo pertenentzia (et-
nia, nazio, humanidade) 
ezin da bere-beretik izan 
obligazio politikoaren 
fundamentoa.
  Aktibitate berean esku 
hartzea, bera da obligazio 
politikoaren fundamentoa.
  Obligazio politikoa, eki-
te komunetik heldu da.
  Eskluitua da nazio-esta-
tu batu eta zentralizatua-
ren modeloa. Haren ordez, 
hobetsiko da herritartasun 
politiko ez-estatalari bi-
deak irekitzea.
  Herritartasun ez-estata-
lak forma dibertsoak har 
ditzake, haran-xokotik na-
zio-artekoraino – nazioar-
teko herritartasuna termi-
no praktikoetan pentsatu 
behar da, esaterako, jen-
deen libre desplazatzeko 
eskubidearen alde diren na-
zionalitate ezberdinetako 
herritarrak biltzen dituz-
ten kolektiboak.

Afektu-komunitatea.
  Batzarrak gobernatzen 
duen ente politiko bat bai-
no askoz gehiago da komuna; 
komunitate bateko bizila-
gunen elkar sostengatze-

ko zina da: elkar lagundu, 
elkar zaindu eta elkar de-
fenditzeko zina.
  Bertako beharrizanei aha-
lez bertatik edo inguru-ma-
rietatik erantzuten diena.
  Elkarrentzako estima-
rik eta onginahirik gabe 
ulertzerik ez dagoena.
  Elkarrentzako ongina-
hia, momentu zailetan elkar 
apoiatzera bultzatzen gai-
tuena, gutako bakotxak ba-
rru-barruan daramagun ar-
gitxo bat da... diruak eta 
gauza eta zerbitzu gehie-
giak ezkutatu dutena.
  Komunak, joaniko belau-
naldien eta heldu direnen 
artean lokarria ez dela 
eteten, ziurtatu behar du; 
horrexetan datza, egun, ha-
ren izate iraultzailea.
  Jende gehiena etorkinak 
garen garaian (herri, auzo, 
etxe berrian etorkin) bizi 
garen lekukoak izateko ma-
nera onak pentsatu behar 
dira. Sortzez nondarrak 
garen ez baina, non garen, 
bertakoak izatea.
  Komunean, bizia ez dago 
(denda bateko apaletan 
bezala) merkatuan erosi 
beharreko puska txikitan 
eskainia. Jana, lana, elkar 
zaintzea, festa egitea, 
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debatitzea, konspiratzea, bizi-
mobimendu beraren baitan dira 
denak.

Gure hirian.
  Gure hirian, gutxika-gutxika, 
elkar laguntza sareak ari dira 
sortzen eta hedatzen. Bestalde, 
lan-komunak ere (kooperatiba for-
man, edo beste) ari dira sortzen; 
osasuna dela, ekologia dela, kul-
tura dela, festa dela... halako 
zaletasuna edo bestelako kezka 
dituztenak ere nola edo halako 
komunetan ari dira biltzen.
  Ez dira denak orobat baina, 
yadanik posible izatea dute de-
nek-ere komunean.
  Jakina, lehiaren munduan beren 
tokitxoa atzeman ahalko dute asmo 
horietako batzuek, guztiarekin, 
arrazoia dutelako edo oso majoak 
direlako merkatuaren lege anker 
eta injustoak aldaraziko dituz-
tela pentsatzerik ez dago... ba-
tera-batera komun politikoa erat-
zeari ekiten ez baldin badiogu.

BUDA EN EL ÁTICO
(The buddha in the attic)

Autora: Julie Otsuka (Estados Uni-
dos 1962)
Traductora: Carmen Fort
Editorial: Duomo ediciones

La autora pone voz a las mujeres 
japonesas entre 13 y 30 años que 
a principios del siglo XX proceden-
tes de lugares diversos, aldeas, 
pueblos, ciudades emigraron a Es-
tados Unidos para reunirse ahí con 
sus futuros maridos previamente 
elegidos por foto. Dejaron seres 
queridos y una vida de miserias 
para encontrar una realidad distin-
ta pero no menos difícil.

Mujeres, algunas incluso niñas, 
aprenderán a vivir con hombres a 
los que aman o a los que odian. 
Mujeres japonesas que no se 
adaptaron a otra vida, a otro con-
tinente.

Es el testimonio de las emigrantes 
que dejan a tras su vida para en-
contrarse con una terrible realidad.

Narración cruda y entrañable, su 
lenguaje desnudo acompaña a los 
personajes. Hermosa y desgarra-
dora.

 Un relato muy bien configurado.
Una muy buena investigación an-
tropológica.

(El libro está en la Biblioteca Mu-
nicipal.)
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Maite Tena
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Kataluniako erreferenduma zela eta Hondarribiako GURE ESKU DAGOk antolatutako ekitaldia
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konplexutasun guzti honen baitan, badago geroz eta naba-
riago den sentimendu bat, geroz eta zabalagoa den multzo 
ahal-bideratzailea

H O N DA R R I B I K O  A L A R D E A ,
A U R R E RA B E G I R A

Abotsanitzek hasieratik esan du, emakumeak 
gizonezkoek bezala herriko jaietan parte 
hartzeko eskubidea duela, eta norbanakoak 
askatasun osoz, erabaki beharko lukeela zer 
egin irailaren 8an. Bide horretan, herriko 
jaien izaera publikoa aldarrikatzen dugu. 
Ezinbestekotzat jotzen baitugu herriko 
ondarea, herritarren eskuetara itzultzea.
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Eragile politiko bezala, ez dugu gatazkaren beste 
hanka bat izan nahi. Gure helburua, herria 20 urte 
baino gehiagoz zigortu duen gatazkari soluzioa eman 
diezaiokeen bideari bultzada ematea da. Horregatik, 
batzar bidez eta aho batez erabaki genuen, gatazka 
dagoela onartzea eta bi aldeak errekonozitzea, haiek 
guztiak baitira Hondarribiko seme-alabak.

Lehenengo pausu hau emanda, eta bi urteren ondoren 
hausnarketa hau plazaratu nahi dugu .

Gogoeta hau egiteko hainbat bilera eta elkarrizketa izan 
ditugu herriko eragile ezberdinekin, danak oso positibo 
bezala baloratzen ditugu, denetatik ikasi baitugu. 
Pertsona ezberdinekin ere elkartu gara, saiatu gara 
ahalik eta sentsibilitate gehien jasotzen eta ahalik eta 
iritzi gehien entzuten.

Askotan errepikatu dugun bezala, gatazka honek 20 
urte baino gehiago iraun ditu, eta ez dirudi epe motzean 
konponduko denik. Esan behar da oso modu mugatuan 
tratatua izan dela eragile eta instituzio askoren aldetik. 
20 urtez ibili gara emakumeen eskubidea eta tradizioa 
dikotomia horretatik atera gabe. Baina gatazka honetan, 
beste aldagai batzuek ere sartzen dira jokoan. Hala 
nola, ERLIJIOA, JAIA, POLITIKA, PUBLIKO/
PRIBATUTASUNA. Beraz, dimentsio guzti hauek 
gurutzatzen baditugu, errealitateak biderkatu egiten 
dira eta jende asko diskurtso hegemonikoetatik 
kanpo gelditzen da; ez da ordezkatua, errepresentatua 
sentitzen. Honek prozesua zailtzen du.

Argi ikusi daiteke oraindik ere bi aldeetan inplikatu 
direnen artean mina, haserrea eta nahiko genukeen 
baina kasu gehiagotan, gorrotoa. Gatazkarekiko soluzio 
bidean, hauek ezin dira izan jokoan sartu daitezkeen 
sentimenduak; ez baitute negoziaziorako aterik 
irekitzen, eta negoziazioak berarekin dakarren hartu-
emanerako. Alde biak defendatzen dute beraien ilaratan 
desfilatzen duen jendea koherentea dela, eta diskurtso 
hegemonikoarekin ados dagoela, bere osotasunean. 
Hala ere, entzun eta ikusi ditugu alardean desfilatzen 
duten baina emakumeak ateratzearen alde dauden 
pertsonen testigantzak, eta ez dira gutxi. Entzun ditugu 
Jaizkibelen desfilatzen ez duten, baina egoera hobetzera 
aldaketak egiteko prest dagoen jendearen testigantzak. 

Zoritxarrez, bai alde batean eta bai bestean parte 
hartzeari utzi dion jendearen testigantzak ere entzun 
ditugu. Herritik kanpora alde egiten duen jendea 
ezagutu dugu.

Berriro ere errealitate anitz batekin egiten dugu topo. 
Denak dira hondarribiarrak, denek dute jaiaz gozatzeko 
eskubidea.
Konplexutasun guzti honen baitan, badago geroz eta 
nabariagoa den sentimendu bat, geroz eta zabalagoa 
den “multzo ahal-bideratzailea”, lehen aipatu dugun 
bezala, diskurtso normatiboekin identifikatzen ez dena, 
jaiaz gozatu nahi duena eta gatazkarekin bukatzeko 
irrikitzen dagoena. Abotsanitzek uste du talde honi 
tresnak erraztu behar zaizkiola; esparruak ireki behar 
zaizkiola; ahotsa eman behar zaiola... Nolabait orain 
den subjektu pasibo izatetik, bihurtu daitezela herriaren 
aktibo positiboak. Anitza izango delako, pentsamendu 
ezberdin asko egongo delako, eta beraz, irtenbiderako 
aukera eta proposamena aberatsagoak izango direlako. 
Honetan jarraituko du Abotsanitzek lanean, jendearekin 
elkartzen jarraituko du, jendea entzuten. Herritarrok 
gai honi buruz hitz egitea ezinbestekoa dela ikasi dugu 
prozesu honetan. Sendagaia da hitza, beti ere errespetuz 
eta soseguz.

Gogoeta amaitzeko uste dugu garrantzitsua dela 
gazteen papera aipatzea. Konponbidearen bidean beste 
giltza bat dira. Gazteek bide berriak irekitzeko gaitasun 
naturala dute eta ez daramate helduek edo zaharragoek 
daramaten zama bizkarrean. Neska eta mutilez 
osatutako koadrilak, lagunez osatutako koadrilak dira, 
eta jaiak lagun artean ospatzea baino ohitura hobeagorik 
ez dagoela sinisten dugu.

Lanketa honetan falta bat sumatu dugu, eta esan 
beharra daukagu: elkarrizketa eta harremana izan 
dugun eragile gehienek komentatu digute gauza bera, 
ausentzia nabarmen bat dagoela: Udalarena, hain zuzen 
ere. Abotsanitzek testu honen bitartez, Udalari eskatzen 
dio, ausarta izan dadila, bere herria 21 urtez kolpatu 
duen gaia adarretatik hartu dezala, eta soluziorako 
bidean behar diren baliabideak erraztu ditzala.

Hondarribia, 2017ko irailak 6.
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ALARDE DE HONDARRIBIA,
MIRANDO AL FUTURO

Desde su inicio, Abotsanitz ha defen-
dido el derecho de las mujeres a parti-
cipar en las fiestas del pueblo como los 
hombres: que cada cual pueda decidir 
con absoluta libertad lo que hace el día 8. 
También hemos reivindicado siempre el 
carácter público de las fiestas y la recupe-
ración del patrimonio popular que éstas 
suponen.

Como grupo político, no queremos ser 
otra causa más de la contienda. Nuestro 
objetivo ha sido trabajar en cualquier 
posible vía hacia la solución del conflic-
to que castiga a este pueblo desde hace 
mas de veinte años. Por eso, desde el 
principio decidimos, en asamblea y por 
unanimidad, admitir la existencia misma 
del conflicto, y reconocer a las dos partes 
enfrentadas en esta lucha entre honda-
rribitarras. 

Tras dos años, he aquí algunas reflexio-
nes: 
Las reuniones y conversaciones que he-
mos tenido con diversos sectores del 
pueblo han sido en general muy positi-
vas. Hemos intentado recoger la mayor 
cantidad posible de ideas y sensibilida-
des, y hemos aprendido mucho. 

Año tras año, y ya son mas de veinte, se 
reiteran el sentimiento y la conciencia 
de que la solución no va a ser posible a 
corto plazo. Pensamos que el enfoque 
del problema, tanto por los agentes di-
rectamente implicados como por otras 
instituciones y la prensa, se ha limitado 
al tratamiento de la dicotomía “derechos 
de las mujeres/ tradición”, sin tomar en 
cuenta otras variables, como “religión”, 
“fiesta”, “política”, “carácter público/
privado”, etc. Si entrelazamos estas di-
mensiones, las realidades se multiplican 
y adquieren numerosos matices, y mucha 
gente que no se siente representada por 
el discurso hegemónico se aleja. Esto 
complica el problema.

Entre las partes implicadas son evidentes toda-
vía el sufrimiento, el enfado y, a veces, el odio 
generados en la contienda. Desde la óptica de 
una posible solución, las actitudes generadas 
por estos sentimientos no ayudan porque cie-
rran puertas al diálogo y la negociación. 

Las dos partes reivindican la coherencia de sus 
posturas, siempre dentro de la dicotomía ya 
señalada, pero cada año escuchamos los testi-
monios de gente que, desfilando en el Alarde, 
está a favor de que desfilen las mujeres; también 
testimonios de gente de Jaizkibel dispuesta a 
afrontar cambios que mejoren la situación. Por 
desgracia, están también las personas que, por 
un lado y por otro, dejan de desfilar. Y los que 
ese día se alejan del pueblo. Nos encontramos 
con múltiples realidades. Todos son hondarri-
bitarras y a la mayoría les gustaría disfrutar de 
las fiestas.

En medio de esta compleja situación, es cada 
vez más palpable la presencia de “posibilitado-
res”, gente que no está de acuerdo con el dis-
curso normativo al uso y anhela la superación 
del enfrentamiento para poder disfrutar de las 
fiestas. En Abotsanitz pensamos que hay que 
apoyar a este sector facilitándole instrumen-
tos, abriéndole espacios de participación, para 
que pueda constituirse en una fuerza activa del 
pueblo que se enriquezca con diferentes pensa-
mientos y que pueda discutir y proponer alter-
nativas diversas. Abotsanitz seguirá reuniéndo-
se y escuchando a todo el mundo. El diálogo, la 
palabra, en un ambiente de calma y de respeto, 
es siempre una gran medicina.

Va terminando nuestra reflexión con una refe-
rencia a la importancia de la juventud en la so-
lución del conflicto. Tal vez el espíritu aventure-
ro, exento de los prejuicios que acarrea la triste 
experiencia de estos años, contribuya en ese 
sentido. La camaradería entre chicas y chicos 
de las cuadrillas debe convertirse en la verdade-
ra tradición de las fiestas.Por último, hemos de 
mencionar la inhibición del Ayuntamiento en 
este tema, ausencia percibida por nosotros pero 
también por gran parte de nuestros interlocu-
tores. A través de este escrito Abotsanitz le pide 
audacia al Ayuntamiento, valentía para coger al 
toro por los cuernos participando activamente 
en la solución del conflicto. 

Hondarribia, 6 de septiembre del 2017
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#MugikortasunMahaiaOrain

Oinezkoen eremuei buruz: oinez ibiltzeko egungo azpiegituren 
egoera, lotura berriak, segurtasuna, irisgarritasuna.

Bizikletei eta bide gorriei buruz: herriko bide gorri sarea 
aztertu behar da. Hondarribia–Irun lotura errepasatu, eta 
eskoletara bidegorriak iritsi daitezen saiatu.

Autoei eta aparkalekuei buruz: autoek etorkizunean 
izan behar luketen erabileraz hitz egin behar da, eta baita 
Hondarribiak behar duen aparkalekuaz, eta horren kokalekuaz 
ere.

TAO sistemaz: Hondarribiarrok behar dugun TAO eredua 
aztertu behar da, herritarrei erraztasunak emango dizkien 
errotazio sistema bat hobetsiz.

Autobus zerbitzuaz: Eskualdearekin ze lotura izango dituen, 
auzoz auzoko mikro bus zerbitzua nolakoa izango den, eta abar.

Taxi zerbitzuari buruz, eta autokarabanentzako 
zerbitzuguneaz.

Bidasoa ibai zeharkatuz, Hondarribia eta Hendaia lotzen duen 
txalupa zerbitzua.

Elbarrituen irisgarritasuna.

Horrengatik guztiagatik eta askoz gehiagogatik mugikortasun 
mahaia martxan jartzea eskatzen dugu!

Mugikortasuna gero eta arazo larriagoa bilakatzen ari da 
hiri handietan. Ez bakarrik trafikoa ugaritzeak sortzen duen 
kutsadura akustikoarengatik, edo aire kutsadurarengatik. 
Baita autoentzat diseinatutako ibilbideak gainezka egiten 
hasi direlako ere. Adituak bat datoz: bide gehiago egitea ez da 
konponbidea.

Hondarribiarrok aireportua atarian daukagun arren, ez 
gara aire kutsaduraz gehiegi kezkatzen. Gehiago kezkatzen 
gaitu aparkatzeko lekurik inon aurkitu ezinak. Egunerokoan, 
ezinbestekoa gertatzen zaigu autoa hartu behar izatea. Baina 
ezin da guztion arazo bat konpondu norberaren onura soilik 
bilatzen duen jokamoldeekin.

Hondarribiarrok parte hartze zuzena izan behar dugu herriko 
gai estrategikoetan, eta horretarako tresnak sortu behar 
ditugu. Herria zabaltzen ari den heinean, gero eta gehiago dira 
pertsonen joan etorriak, eta guztion artean aztertu behar dugu 
azpiegiturak nola mantendu nahi ditugun, nola egokitu nahi 
ditugun, zer eta nola berritu nahi dugun. 

Laster onartuko da Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, eta 
eragin zuzena izango du herrian datozen hamarkadetan. Horren 
aurrean, gure herriko mugikortasunaren azterketa bat egitea 
ezin bestekotzat jotzen dugu.

Beharrezkoa da espazio bat 
sortzea, herritarrengandik 
zuzenean ideia berriak eta 
erakargarriak jasotzeko, eta 
arazoei irtenbideak emateko. 
Mugikortasun mahaian hitz egin, eztabaidatu eta eragiteko 
ahalmena izan beharko genuke.

Zentzuz 
mugi gaitezen.

Mugikortasun mahaia egin 
dezagun!

Zentzuz 
mugi gaitezen.

Mugikortasun mahaia 
egin dezagun!
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Los capítulos a tratar en la mesa de movilidad:

Peatones: situación actual de las vías por las que se mueven 
los peatones.

Bicicletas y carriles bici: red de bide-gorri,  conexión 
Hondarribia–Irun  y el desplazamiento en bici hasta los centros 
escolares, entre otros.

Reflexión sobre el uso actual y a futuro del coche. Plazas de 
aparcamiento y futura ubicación del parking. 

Funcionamiento de la OTA: rotativo, días de la semana, sitios 
de servicios…

Servicio de autobús: urbano y de un microbús  que una los 
barrios y la campiña con el centro de la ciudad. Interurbano, 
conexiones con la comarca. 

Servicio de taxis y área de servicio para autocaravanas.

Servicio de barco que cruza el Bidasoa entre Hondarribia y 
Hendaia.

Accesibilidad, zonas para impedidos, etc. 

Para quienes habitan en las grandes ciudades del mundo el 
tema de la movilidad se ha convertido en un problema cada vez 
más grave. No sólo por la contaminación ambiental y acústica 
como consecuencia de la afluencia del tráfico, sino también 
por la saturación de las vías de comunicación por carretera. 
Los expertos afirman que la solución no es construir más 
carreteras. 

Hondarribia no es la excepción, por el contrario el aumento del 
tránsito de las personas, como consecuencia del crecimiento 
de la ciudad, es uno de nuestros problemas estratégicos. La 
solución más adecuada a nuestra realidad debería surgir de 
un debate en el que tenga parte activa la comunidad. Entre 
todas y todos deberíamos analizar, modificar y planificar las 
infraestructuras que realmente vamos a necesitar en el  futuro.

En puertas de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, 
un plan que influirá directamente el desarrollo de Hondarribia 
en las siguientes décadas, vemos necesario la realización de 
un diagnóstico de movilidad de nuestro pueblo.  

Por todo ello solicitamos se ponga en marcha 
la mesa de movilidad permanente y,  para 
que sea eficaz, en ella deberán participar no 
sólo quienes componen el Equipo de Gobierno 
municipal y los representantes de los partidos 
políticos sino también la ciudadanía. 

Insistimos en ello porque constantemente nos llegan 
propuestas novedosas y alternativas atractivas para la solución 
de problemas comunes, entre ellos el de la movilidad.

Movámonos
con sentido.

¡Hagamos la mesa de 
movilidad!

Parte hartu 
eta zure iritzia 
eman!
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abotsanitz.com
abotsanitz@gmail.com
facebook.com/abotsanitz

#MugikortasunMahaiaOrain
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•SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK - STTZ S.A.

[TXINZER]

Abotsanitzek zenbait gogoeta jakinarazi nahi ditu Txinze-
rreko presidenteak eta presidente ordeak eta Txinzerre-
ko gerenteak egindako azken adierazpenei buruz.

Bat gatoz mezuaren muinean, eredu izan behar dugu-
la dioenean eta begi onez ikusten dugu bai hezkuntzan 
eta bai ingurumenarekiko sentsibilizazioan burutzen den 
edozein ekimen.

Hala izanik ere, gure ikuspegitik bada hobetu beharre-
ko ekintzarik eta jarrerarik, bai mankomunitatetiko joka-
molde politikoan, eta bai Txinzer enpresa kudeatzailetiko 
alor teknikoan. Interes orokorra, interes politiko eta eko-
nomikoen aurretik lehenetsiz.

UDALGINTZA
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Adierazpenetan esaten denez, eskualde-
ko hiritarrek egunez egunekoan darabilt-
zaten ohitura oneko jokamoldeak ez dira 
aski.Hortaz kontzienteago eta arretat-
suago izan behar dugu baliabide natura-
lak baldintzatu ditzaketen ekintzetan eta 
erabilpenetan.

Egiatan, asko dago egiteko eta hobetze-
ko eta Abotsanitzetik ikusten dugu nola 
mankomunitate honek baduen nahiko 
ahalbide bere egungo kudeaketa zuzent-
zeko eta hobetzeko.

Hiriko Hondakin Solidoei dagokienean:
Onuratzat jotzen dugu hondakin orga-
nikoentzako ontzia ezartzea; sustatzea 
dagokigu eta saritzea, ez bakarrik orga-
nikoagatik, baita modu integral batean 
birziklatzen duten hiritarrak ere.

Ez da eredugarria, ez eta soluzioa ere, 
eta ez da ekonomia zirkularra sorburu 
duen erabakia, hondakinak erretzea 
(Zubietako erraustegia). Ez da ereduga-
rria Errefusa ontzien egungo egoera; 
zeren, egungo egunean edozein eratako 

hondakinak botatzen baitira berorietara. 
Ez dira eredugarriak kaleetan dauden pa-
perontziak, birziklatzerik ahalbidetzen ez 
dutelako. Ez-nahikoa edo eskasa irudit-
zen zaigu mankomunitateak 2020rako 
daukan helburua, alegia, birziklagarrien 
%50era iristea (Europak derrigorrezkot-
zat jartzen duena).

Uraren Ziklo Integralari dagokionean:
Jarduketa garrantzitsuak egin dira ur 
horniduran; ur-jarioak ekiditeko jarduke-
tak esaterako. Hori horrela izanik ere, 
oraindik ez da lortu Endarako urtegiaren 
kudeaketa egokienera iristea, ez eta San 
Anton arroarena. Ez da eredugarria Txin-
zerrek, uren agorraldian (udaran), Domi-
ko kanalaren bitartez egiten duen uren 
desbideratzea, urtegi bera eta Jaizkibel 
mendia baldintzatuz. Ez da eredugarria 
kanal horretan egun egiten diren neurke-
tak. Ez da eredugarria zentral elektrikoe-
tan egun egiten diren irakurketa eredua-
rekin, orduko KWhen datuetan. 

REFLEXIONES DE ABOTSANITZ 
SOBRE LAS ÚLTIMAS 
DECLARACIONES REALIZADAS 
POR EL PRESIDENTE, EL 
VICEPRESIDENTE Y LA GERENTE DE 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
DE TXINGUDI/TXINGUDIKO 
ZERBITZUAK S.A.

 [TXINZER]

Coincidimos en lo fundamental del 
mensaje, cuando se afirma que tene-
mos que dar ejemplo. Nosotros apo-
yaremos siempre cualquier iniciativa 
que promueva la educación y la sen-
sibilización medio-ambiental.

No obstante, hay acciones y actitu-
des mejorables, tanto de carácter po-
lítico desde la Mancomunidad, como 
de carácter técnico desde la empre-
sa gestora Txinzer.
Tal como se recoge en las declaracio-
nes, los buenos hábitos cotidianos 
de los vecinos de la comarca no son 
suficientes y debemos ser más cons-
cientes y cuidadosos en aquellas ac-
ciones que condicionen y utilicen los 
recursos naturales.

Efectivamente, hay mucho que hacer. 
Consideramos que esta mancomuni-
dad tiene suficiente potencial para 
corregir y mejorar su actual gestión

En referencia a los Residuos Sólidos 
Urbanos:
Nos parece positiva la implantación 
del contenedor para materia orgá-
nica. Debemos potenciar su utiliza-
ción, bonificando a las personas que 
lo usan, recompensando a la vez el 
reciclaje integral, es decir, el uso de 
todos los contenedores.
Pero no estamos de acuerdo con la 
decisión de quemar los residuos en 
la futura incineradora de Zubieta. Es 
todo lo contrario a los planteamien-
tos de la economía circular (Redu-
cir-Reutilizar-Reciclar). No es un buen 
ejemplo. Tampoco es ejemplar la ac-
tual disposición de los contenedores 
para la “fracción-resto”, donde se 
deposita cualquier tipo de residuo. 
Lo mismo pasa con las papeleras de 
nuestras calles. Nos parece insufi-
ciente que la Mancomunidad tenga 
como objetivo para el 2020 llegar al 
50% de reciclaje (mínimo obligado 
por Europa).
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 En lo que respecta al Ciclo Integral del Agua:
Se han realizado actuaciones importantes en 
la red de abastecimiento, como las encamina-
das a evitar fugas de agua.

Pero estamos muy lejos de una óptima ges-
tión de las aguas de la cuenca de Endara y 
el embalse de San Antón. No es un buen 
ejemplo el desvío de agua que realiza Txinzer. 

mediante el canal de Domiko en “aguas ba-
jas” (en verano), condicionando la situación 
del propio embalse y del monte Jaizkibel. No 
son nada fiables las mediciones actuales en 
dicho canal. Como no lo es la actual lectura 
de datos de KWh producidos por las centrales 
hidroeléctricas.
    

Ondoren jakin genuen lur eremu ho-
nen inguruan, Euskal Autonomia Er-
kidegoko Lurralde Antolamendurako 
Batzordeak, Hondarribiako HAPOari 
dagokion 3HI-020/15-P03 espedien-
tean, “kontrako irizpena ematen zaio 
Zaldunborda Gaina Eremua kalifikatze-

ko egindako proposamenari…”.

Lotezlea den txosten hau ez da azal-
dua izan Hondarribiko Udal ordezka-
rien aurrean 

Udal ordezkariek jasotako txosten ju-

EROSTE PROZESUA

Aipatu genuen ez genuela ulertzen 
landa eremu bezela izendatutako lur 
eremu bat Hondarribiko Udalaren 

bultzadaz, Txinzerreri aktibitate ko-
mertzialetarako erosi izana. Honek lur 
eremuak berezkoa duen balioa baino 
6 aldiz gehiagoan baloratu izana supo-
satu du.

•ZALDUNBORDA

2016ko abenduan Abotsanitzek eskainitako prentsau-
rrekoan, besteak beste Hondarribiko Zaldunborda Gaina 
eremuaz aritu ginen.
Gai honen inguruko jarraipena egin dugu eta eta Udalean 
idatzia sartu dugu, zenbait irregulartasun ikusi baititugu. 
Idatzi honetan, Txomin Sagarzazu Alkateari eta Idazka-
riari proiektu hau ez garatzeko eskatzen diogu, sor dai-
tezkeen ondorioak oso larriak izan daitezkeelako bai udal 
ordezkarientzat baita herriarentzat ere.

BEREZKO BALIOA UDALA – TXINZERREK 
ADOSTUTAKO BALIOA

800.000 € 4.800.000 € (1.300.000 € + 
3.500.000 € deskontaminazioa)
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ridiko guztiek aipatzen zuten etorkizunean 
Gipuzkoako Lurralde Plan Partzialak eta Lu-
rraldearen Arloko Planak jasoko luketen al-
daketetan oinarri hartuta ahalbidetuko zutela 
lurzoru honen kalifikazioa.
 
Bada, gaur egun, ia urtebete pasa denean, ez 
da eman lurzoru honen kalifikazioa aldatzeko 
ahalbidetuko duen aldaketarik; ez LPL ezta 
LAPan ere.

SALMENTA PROZESUA
 
Behin lurzorua erosi ondoren, lurzoru honen 
salmenta prozesua jarri zen martxan .
 
Lizitazio prozedurara enpresa bakarra aur-
keztu da eta bere proposamena hiri hantze-
ko batean Outlet moduko 100 denda egiteko 
proposamena jarri dute mahai gainean.
 
Proiektu hau baloratzeko unean, ekologistez 
gain komertzianteekin elkartzea pentsatu ge-
nuen eta gaur egin dugun prentsaurreko ho-
netan beraien iritzia zabaltzea interesgarria 
deritzogu.

Guzti honen ondorioz, Abotsanitzek 
naturan, komertzianteengan eta juridikoki 
sor daitezkeen arazoak ekiditeko asmoz, 
orain arte egindako prozeduran atzera 
egitea proposatu dio Hondarribiko Udalari. 
Hau ahalbidetzeko, Txinzerrekin sinatutako 
erosketa kontratuan adierazten den atzera 
buelta egiteko klausulari heldu eta lurzorua 
berriro hasierako jabetzara itzultzea 
proposatzen du.

En rueda de prensa ofrecida por Abotsa-
nitz en diciembre el 2016, se trató el tema 
de Zaldunborda.
 
Hemos seguido trabajando sobre este 
tema y hemos presentado escrito en el 
Ayuntamiento tras haber observado algu-
nas irregularidades. En el citado escrito 
solicitamos al Alcalde, Txomin Sagarzazu, 
y a la Secretaria que paralice el desarrollo 
de este proceso, debido a las graves con-
secuencias que puede ocasionar para la 
ciudad (Véase tabla de esquema de pági-
na anterior).

PROCESO DE COMPRA
 
Señalamos que no comprendíamos cómo 
un solar calificado como rural se haya ad-
quirido por impulso del Ayuntamiento de 
Hondarribia a Txinzer valorado como solar 
para actividades económicas.

A posteriori hemos tenido conocimiento 
de la existencia de expediente de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco sobre el Plan General de Ordena-
ción Urbana 3HI-020/15-P03 en el que 
“se valora desfavorablemente la propues-
ta de calificación de Zaldunborda Gaina...”
 
Este informe, que es preceptivo y vincu-
lante, con fecha de 15 de Julio del 2015 
no ha sido presentado a los representan-
tes municipales.
 
Sin embargo, todos los informes jurídicos 
que hemos recibido los representantes 
municipales, señalan modificaciones fu-
turas del Plan Territorial Parcial y del Plan 
Territorial Sectorial que posibilitarían la 
modificación de la calificación del suelo.
 
Hoy es el día, prácticamente un año des-
pués, que no ha habido ninguna modifica-
ción en el PTP y el PTS que posibiliten la 
modificación de la calificación del suelo.
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 PROCESO DE VENTA

Una vez adquirido el suelo, se pone en 
marcha el proceso de venta del mismo.
 
Al proceso de licitación se presentó una 
empresa candidata, siendo su propuesta 
la creación de una especie de ciudad con 
100 tiendas de estilo Outlet.
 
Desde Abotsanitz consideramos que de-
bíamos contactar tanto con ecologistas 
como con comerciantes para valorar este 
proyecto y consideramos de gran impor-
tancia su opinión, para lo cual hemos he-
cho el llamamiento de esta rueda de pren-
sa.

Como consecuencia de todo esto, desde 
Abotsanitz consideramos que debido al 
perjuicio que se puede ocasionar desde el 
punto de vista de comerciantes, desde el 
punto de vista de la conservación de la 
naturaleza y desde el punto de vista mu-
nicipal aconseja al Ayuntamiento de Hon-
darribia que retroceda en este proyecto. 
Para ello, hemos propuesto que se acoja a 
la cláusula adicional firmada en contrato 
de compraventa con Txinzer que habilita 
el retorno del bien al propietario inicial.

•GENERO INDARKERIAREN 
AURKAKO PROTOKOLOA
 
Genero Indarkeriaren kontrako protokolo bat 
landu eta egiteko konpromezua hartu zuen 
2015eko Abenduan Hondarribiako Udalak, 
2016rako aurrekontuetan diru partida bat 
honetarako bideratuz.
 
Tamalez, 2016. urtean zehar ez zen indarke-
riaren kontrako protokoloa gauzatu eta badi-
rudi 2017. urtea aurrera doan honetan ere 
Udaletik ez dela gaia jorratuko.
 
Hau ikusirik, Abotsanitz Herri Batzarrak lanke-
ta bat jarri du martxan. Honela, Hondarribian 

genero indarkeriaren kontrako protokoloa 
izan daitekeen zirriborro bat prestatu du. 
Zirriborro hau herri eragileekin partekatu du, 
ekarpenak jaso asmoz eta protokoloak berak 
hobekuntzak jaso asmoz.
 
Hondarribiko herriak 2017. urtea amaitzerako 
genero indarkeriaren kontrako protokoloa 
izan dezan gustatuko litzaiguke eta herritar, 
zein eragileen ekarpenak jasota, mozio bi-
dez proposatuko da azkenean ateratzen den 
dokumentua Udalean. Udalbatzan proposa-
mena eztabaidatua, EAJren kontrako bozka-
rekin protokoloa bertan behera geratu da.
 
(Documentua osorik gure webean ikus dezakezu).

El Ayuntamiento de Hondarribia mostró el 
compromiso, en Diciembre del 2015, apro-
bando una partida presupuestaria del 2016 
para el estudio y elaboración del Protocolo 
contra la violencia de género.
 
Durante el ejercicio del 2016 no se ha ejecu-
tado la citada partida presupuestaria y parece 
que para el año 2017 tampoco se va a res-
ponder a esta iniciativa por parte del Ayunta-
miento.
 
Viendo el panorama, Abotsanitz Herri Batza-
rra ha puesto un grupo de trabajo en marcha 
para llevar a cabo un borrador para elaborar 
el protocolo contra la violencia de género. La 

intención es compartir este documento con 
ciudadanos y agentes sociales con el objetivo 
de recibir aportaciones y por tanto de mejorar 
el borrador.

Nos gustaría que Hondarribia tuviera en vi-
gor, antes de finalizar el año 2017, el proto-
colo contra la violencia de género y hemos 
iniciado una fase para la recogida de opinio-
nes y aportaciones por parte de ciudadanía 
y agentes sociales. Una vez recogidas estas 
aportaciones, se llevará el documento final al 
Ayuntamiento con el objetivo de ser aprobado 
mediante moción.

(El documento al completo lo tenéis en nuestra web).
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•2016ko KONTUEN 
LIKIDAZIOA
 
Urte hasieran diru-sarrerak aurrikusitakoa 
baino %15 gehiago izan dira. Aldi berean, 
aurrikusitako gastuen % 57a besterik ez dira 
jorratu.
Ondorioz, Hondarribitarroi Udalak beha-
rrezkoa duena baino zerga gehiago kobratu 
(*SARRERAK) eta aurrikusi baino zerbitzu gu-
txiago eskaintzen digu (*GASTUAK).

A principio de año, los beneficios han sido 
el 15% mayores de los previstos. Al mismo 
tiempo, sólo se han tratado el %57 de los 
gastos.

En conclusión, se puede decir que El Ayun-
tamiento de Hondarribia cobra más im-
puestos que los necesarios (*SARRERAK) 
y ofrece menos servicios que los previstos 
(*GASTUAK).

Hona hemen jarraian Abotsanitz udal taldeak 
egindako hainbat mozio. Amute, Mendelu eta 
Puntala auzoentzako, Gipuzkoako Foru Al-
dundiari eta AENAri jartzea eskatzen zaizkien 
soinu-panelen mozioa onartua izan zen. Udal 

langileei dagokien lan segurtasun eta osasun 
batzordearen eraketa ere onartua izan zen 
eta berdin, mugikortasun mahaiaren osake-
tarena ere. Udal liburutegiaren mozioak, al-
diz, ez zuen udal gobernuaren oniritzirik izan.

2016ko AURREKONTUAK
PRESUPUESTOS

KONTUEN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN  DE CUENTAS

*SARRERAK: 18,9 Milioi
Zerga zuzenak: 6,5 Milioi
Tasak: 1,3 Milioi
... ...

21,8 Milioi
8 Milioi
2,5 Milioi
...

*GASTUAK: 18,9 Milioi (+11,9 Milioi Kreditu Aldaketa)
Langilegoa: 6,1 Milioi
Gastu Arruntak: 9,2 Milioi
Laguntzak: 3,1 Milioi
... ...

17,6 Milioi
5 Milioi
6,6 Milioi
2,1 Milioi
...

Diferentzia:  4,7 Milioi

MOZIOAK
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Éstas son algunas de las mociones 
presentadas por el grupo municipal de 
Abotsanitz. La petición a la Diputación foral 
de Gipuzkoa y a AENA para la instalación 
de pantallas acústicas en los barrios de 
Mendelu, Amute y Puntal fue aceptada. 
También fue aceptada la creación de una 

comisión de Salud y Seguridad Laboral 
para los trabajadores del ayuntamiento, 
así como la configuración de una mesa de 
movilidad para Hondarribia. Sin embargo, 
la moción referente a la biblioteca 
municipal no consiguió el visto bueno del 
gobierno municipal.

AMUTE-MENDELU-PUNTAL AUZOETARAKO
SOINU PANELAK

2016ko Martxoaren 15ean Abotsanitzek Amuteko eta Men-
deluko Auzoetan jasaten duten soinu kutsadura murrizte al-
dera, Foru Aldundiari eta AENAri neurriak hartzeko eskaria 
eginez, idatzia aurkeztu zuen Hondarribiko Udalean, mozio 
gisa.

Urte bereko Martxoaren 17an, Udalbatzan jorratu ziren gai 
honen inguruko bi mozioak, aho batez onartuak izan ziren.

Hondarribiko Udaletik Foru Aldundiari egindako eskariari 
erantzutean, onartu egiten dute auzo hauek jasaten duten 
soinuak, legez onartutako baremoak gainditzen dituela eta 
hori ekiditeko neurriak jarri beharrezkoak liratekeela. Halere, 
aurrekontuetan ez zegoela hori bideratzeko ekarpenik, aipat-
zen zuten.
Bada, urtebete igaro den honetan, eta aurrera pausorik eman 
ez den denbora honetan, ABOTSANITZ Udal Taldeak gai honi 
berriro heldu behar zaiola iritzi dio.

Hondarribiko Aireportuaren ondoan dauden Puntala eta Amu-
te auzoetako bizilagunen kexak kontuan izanik, eta hauek 
guztiz arrazoiturik daudela ikusirik, Hondarribiko Udalak AE-
NAri hegazkinen joan etorriek eragiten dituzten zaratak ahal 
diren neurrian gutxitzeko neurriak har ditzala eskatzen dugu; 
horretarako beste aireportuetan erabili izan diren neurriez 
baliatuz.

LAN SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEA 
UDAL LANGILEGOARENTZAT

2017ko Otsailaren 23an Hondarribiko Udalean izandako 
Udalbatzan Abotsanitz Udal Taldeak lan esparruan Segurta-
sun eta Osasun Batzordearen inguruko galdera luzatu zuen 
“erregu eta galdera” atalean.

Alkate jaunaren eta Udal Idazkariaren aldetik erantzun zehat-
zik jaso ez, eta Abotsanitzeko zinegotzi Juan Ortizek adierazi 
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zuen legez, nahitaezkoa den Segurtasun eta Osasun Batzor-
derik ez dagoela osatuta Hondarribiko Udalean, salatu zuen.

Lan-Arriskuen Prebentzioari Buruzko 31/1995 Legeak, V. ka-
pituluan, Langileak kontsultatzeaz eta langileen partaidetzari 
buruz jarduten da.

Lan eremuan arriskuen prebentzioak langileen osasuna ba-
bestea, mantentzea eta sustatzea helburu izan behar du. Ho-
rretarako, istripuak jasateko eta epe labur, ertain eta luzean 
gaixotasunak agertzeko arrisku guztiak saihestu behar dira, 
ahal den neurrian. Osasun-desbideratzeak zorrotz zaintzea 
eta laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea ere 
lanketa honen ardatz gisa jasotzen ditugu.

Guzti hau kontutan izanik, legedia betetzea ezinbesteko derit-
zogun bezala, lanean segurtasun eta osasunaren zaintzaren 
prebentzioaren kultura sustatzeak duen garrantziaz ohartuta, 
Administrazio Publikoak, eta kasu honetan Hondarribiko Uda-
lak, eredugarri izan behar duela iritzi diogu.

Honegatik Abotsanitz Udal Taldeak Hondarribiko Udalean le-
hen bait lehen Segurtasun eta Osasun Batzordea osa dadila 
eskatzen du.

MUGIKORTASUN MAHAIA ERATU

Beharrezkoa deritzogu espazio bat sortzea, MUGIKORTASUN 
MAHAIA, herritarrengandik zuzenean ideia berriak eta erakar-
garriak jasotzeko, eta arazoei irtenbideak emateko. Mahai 
honetan herritarren ideiak jasotzeaz gain, proiektuak ahalbi-
detuko dituzten teknikariak eta egikarituko dituzten politika-
riak parte hartuko lukete.

Mugikortasun mahaiaren funtzionamendua ondorengo txos-
tenetan oinarrituko litzateke: IHOBEn, Eusko Jaurlaritzaren 
“Guía Práctica para la elaboración de Planes Municipales de 
Movilidad Sostenible” txostenean, eta espainiar sustapene-
ko ministerioaren IDAEn, “Guía Práctica para la Elaboración 
e Implantación de Planes de Movilidad Urbana” txostenean.
Plan hauek adierazten dituzten zioak geure egiten ditugunez, 
aurretik herritarrekin, eta interesatutako elkarteekin landu-
tako planak martxan jartzea askoz errazagoa dela deritzogu.

(Eusko Jaurlaritzako IHOBEn)
“Si en la elaboración de cualquier plan o programa, la par-
ticipación de los afectados o interesados es siempre conve-
niente, en la redacción de los PMMS (Planes Municipales de 
Movilidad Sostenible) debe considerarse imprescindible.”
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“en definitiva, para lograr cambiar las formas actuales de movili-
dad es necesario realizar un importante esfuerzo de información 
y promoción…”
“...y puede que sea éste sea el principal problema para lograr 
unos planes de movilidad con efectos duraderos…”
(Sustapen ministraritza IDAE)
“La elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible re-
quiere una metodología de participación y concienciación social, 
información y educación por parte de las autoridades locales,...”

Honela, gizarte eragile ezberdinek esku-hartze zuzena izango 
dute bai proposamenak egiterakoan, bai proiektuak zehazteko 
fasean, bai proiektuak gauzatzerakoan. eta baita etengabeko 
berrikuspenean ere.

HONDARRIBIKO UDAL LIBURUTEGIRAKO
LAN POLTSA

Zuloaga Etxeko lanak amaitzera bidean diren honetan, Honda-
rribiko Udal Liburutegiaren irekiera datari egunak kentzeko kon-
taketa hasita dugu.

Abotsanitz Udal Taldeak garrantzitsua deritzo estrategikoa den 
zerbitzu hau ematerako unean aurretiazko baliabideen hausnar-
keta bat egitea, funtzionamendua aurreikustea eta etengabeko 
hobekuntza prozesu bat martxan jartzea.

Udal Liburutegiaren gaur egungo egoera kezkaz dakusagu eta 
kontutan izanik eraikin berrian eskainiko diren zerbitzuak uga-
riagoak izan beharko luketela eta erabilera azalera nabarmenki 
handituko dela, horretara egokitzeko baliabideak ere kontutan 
hartzea eskatzen dugu.

2016an Euskadiko irakurketa publikoko mapa argitaratu zen. 
Bertan Hondarribiari dagokionean zenbait datu kezkagarri utzi 
zituen:
- Ordenagailuak: estandarra baino %85 gutxiago daude
(20 beharrean 3).
- Langileak: estandarra baino % 83 gutxiago daude
(7 beharrean 2).

Hondarribiarrek zerbitzu egokia jaso dezaten nahitaezkoa da 
baliabide material nahikoa eskura izatea eta hori kudeatzeko 
ezinbestekoa da giza baliabideak ere nahikoak eta kualifikatuak 
izatea.

Hondarribiko Udaleko lanpostuen zerrendan jaso beharko lirate-
ke langile postu hauei dagozkien hutsuneak, eta praktikotasun 
eta efizientzia ikuspuntutik langileak modu zuzenean kontratat-
zeko beharra duela udalak.
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AUTOKARABANETARAKO ZERBITZUGUNE
ETA ARAUAK

Abotsanitz Udal Taldeak 2016ko Urriaren 21ean Hondarribiko 
Udalean Autokarabanen erabilera erregulatzeko proposamena 
egin zuen mozio gisa sarrera emanez.

Proposamen horri atxikita zenbait dokumentazio ere aurkeztu 
ziren Udalean; hala nola EAEko (13/2016) Turismo Legea – VI 
Kapitulua, EAEko (396/2013) kanpinak eta beste kanpaketa-tu-
rismoko modalitate batzuk arautzeari buruzko DEKRETUA – I 
Titulua, Autokarabanentzako oinarrizko zerbitzu gune baten pro-
posamen txostena, Autokarabanen aparkatze eta gaua pasatze-
ko SORBELITZ Elkartearen Ordenantza proposamena.

Proposamen hau 2016ko urriaren 27an burututako Udalbatzan 
aztergai izan zuten Hondarribiko Udalean ordezkaritza duten al-
derdi guztiek, eztabaida horretatik honako ondorioak atera zi-
tuztelarik:

Mozio hau udazkenean aurkeztu izanaren helburuetako bat uda 
garaia heldu aurretik lanketa egiteko denbora izatea zen. Desilu-
sioz ikusten dugu, aldiz, Hondarribiko Udal Gobernuak ez duela 
bide honetan urrats bakar bat egin; ez da araudia egin ezta zer-
bitzugunerik finkatu ere.

Aipatu beharra dugu aurreko urteetan arazo bakanak sortzen 
hasiak direla zenbait herritar eta karabana erabiltzaileen artean. 
Egoera hauek ekiditeko ezinbestekoa da erabilera arautzea eta 
gune berezituak zerbitzugune egokiekin hornitzea.

Abotsanitz Udal Taldeak, beraz, Hondarribiko Udalari bere gel-
dialditik ekimen eta mugimendu egoera batetara pasatzeko 
eskatzen dio. Inertzia jarraituz soilik egoera eta arazo berriak 
konpontzen ez direnez, ekimenez eta proposamenak jasoaz he-

ESKAERAK
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rriak aurrera egiteko eskatzen diogu. Gogoratu nahi dugu, Abot-
sanitzek aurkezturiko mozioarekin bat, zenbait herrietako orde-
nantza ereduak eta zerbitzugune diseinu Teknikoak ere aurkeztu 
zitzaizkiola Hondarribiko Udalari.

HONDARTZA KIROLDEGIRAKO GARDENTASUNA

“Hondarribia Lantzen S.A.” eta “KIROLZER S.A.”ren artean Hon-
darribiko kiroldegia kudeatzeko kontratuaren luzapena eman 
zen urte amaieran. Abotsanitzek, plegu tekniko administratiboa 
behin eta berriro aztertu ondoren, aldaketa batzuk egitea pro-
posatu zuen. Pleguan, aldaketak ezin egin aurkitu gara. Aldake-
tak egitekotan, kontratu berri bat idatzi eta deialdi publikoaren 
prozedura berri bat eman behar litzatekeelako. Hortaz, KIROL-
ZER S.A. enpresak kiroldegia kudeatzeko beste lau urterako lu-
zapena izan du, 2024 urterarte. Hau horrela, Abotsanitz Udal 
Taldeak hainbat puntu jorratu ditu, kontutan hartzekoak eta 
bete beharrezkoak direlakoan gaudelarik:
 
- Kiroldegiko harreran, gune bat egokitzea eskatu dugu, irado-
kizun eta kexak egin ahal izateko. Eskuorriak hirukoitzak izan 
daitezela, bazkidearentzat ,udala eta enpresarentzat ale bana. 
Sistema honen bidez, kudeaketa gardenagoa izango litzateke 
eta udalak bere osotasunean, instalazioaren eta bertako ger-
takarien berri izango luke.
 
- Izenpetua dagoen plegu tekniko-administratiboa bere horretan 
betetzea. Hainbat atal ez baitira betetzen. Hain zuzen ere, ple-
guan agertzen den euskararen udal ordenantza, edo-ta langile-
goaren hutsuneak ez gauzatzea.
 
- Kiroldegiko zerbitzua kalitatezkoa izan dadin. Pleguan adieraz-
ten den moduan, enpresa kudeatzaileak, “zerbitzua kaltetua izan 
ez dadin eta hutsune guztiak betetzeko, uneoro beharrezkoak 
diren giza baliabide guztiak jarriko ditu”.
 
-Gardentasunari zor, “Hondartza” kiroldegiaren kudeaketari lo-
tutako informazioa jasotzeko ditugun zailtasunak salatu nahi du 
Abotsanitz udal taldeak.

MAS TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
DEL POLIDEPORTIVO
A finales del 2016 se decidió la prórroga del contrato para la 
gestión del polideportivo de Hondarribia entre el ayuntamiento 
(“Hondarribia Lantzen S.A”) y la empresa “KIROLZER S.A.” Desde 
Abotsanitz, tras un serio análisis del pliego técnico-administrati-
vo, propusimos algunos cambios que no han podido ser porque 
habría que cambiar el contrato, hacer convocatoria pública, etc. 
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Por consiguiente, la gestión del polideportivo estará a cargo de 
la empresa “KIROLZER S.A.” durante otros cuatro años, hasta el 
2024.
 
No obstante, el grupo municipal de Abotsanitz opina que hay 
aspectos fundamentales a tomar en cuenta:
 
- Proponemos acondicionar un espacio en el mismo polideporti-
vo (en el “hall”) donde se puedan recoger las quejas y los avisos 
de los socios. Se podrían implementar modelos por triplicado 
con copia para el propio socio, para el ayuntamiento y para la 
empresa. Mediante este sistema, pensamos que el ayuntamien-
to en su integridad tendrá mayor información y constancia de la 
actividad, así como garantizar la gestión transparente en “Hon-
dartza kiroldegia”.
 
- Deben cumplirse todos los requisitos del pliego técnico-admi-
nistrativo, tal cual aparecen firmados. Porque hasta ahora no 
siempre ha sido así. Un ejemplo es la aplicación de la ordenanza 
municipal del euskera o la falta de incorporación del personal.
 
- Para dicho cumplimiento, en aras de la calidad del servicio, la 
empresa gestora del polideportivo: “Deberá poner en todo mo-
mento a disposición del servicio todo el personal preciso para su 
correcta ejecución y para cubrir todas la ausencias, de manera 
que el servicio no se vea afectado”.
 
- La transparencia en la gestión: Abotsanitz denuncia las trabas 
que estamos encontrando a la hora de obtener información so-
bre dicha gestión.

BIDASOA-TXINGUDI PARTZUERGOAK BIDEGORRIA 
OSATZEA

Txomin Sagarzazu, Kotte Ecenarro eta Jose Antonio Santano Jaunei
Hondarribia, Hendaia eta Irungo Alkate jaunei zuzendua

Abotsanitz taldeak ondoren adierazten den proposamena he-
larazi nahi die Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoari 
2017ko Uztailaren 7an deituta dagoen Batzar Nagusian azter-
tua izan dadin.

Hendaia-Irun-Hondarribia herriek osatzen dugu mugaz gaindiko 
partzuergo hau eta jabetuta gaude herrien arteko herritarren lo-
turak jorratzeak biztanlegoaren kohesioa eta elkar-loturak bilat-
ze aldera duen garrantziaz.

Bada, azken urte luzeotan partzuergo hau osatzen dugun 3 
herriok estrategikotzat jo dugu herrion arteko bidegorri sarea 
osatzea; herri artekoak diren lotura harreman hauek erraz eta 
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modu jasangarrian eginak izateko asmoz.
Kezkaz dakusagu, aldiz, Hondarribiko herriak Irunekiko duen 
lotura naturala litzatekeen Amute-Mendelu-Irun behin behineko 
bidegorriari Gipuzkoako Foru Aldundiak birritan ezezkoa eman 
izanak.

Mugaz Gaindiko Partzuergo honi Gipuzkoako Foru Aldundiari, 
proiektu horrek Partzuergo honen proiektu estrategikoetako bati 
trabak ezartzen dizkion heinean, bere erabakia berrazter dezan 
idatzi bat egitea eskatu nahi diogu.

LANPOLTSA INDARTU - OTAzain eta UDALTZAINAk

Aurten ere, udaberria datorren honetan, Hondarribiko Udalak 
zenbait kontratazio burutuko ditu OTA-zain (20 inguru) eta 
Udaltzaingoaren (15 inguru) plantila indartzeko. Udaberri eta 
uda garaian 35 bat lanpostu izango dira guztira.

Lanpostu hauek aldi baterakoak izanagatik ere, oso 
garrantzizkoak izan ohi dira Hondarribian langabezian 
daudenentzat, ikasketetan dauden gazteentzat, esklusio 
egoeran daudenentzat, etab.
 
Beraz, funtzio sozial garrantzitsua betetzen duten lanpostu dira; 
familien dirusarrera nahikoa bermatzeko, gazteen ikasketak fi-
nantzatzeko, etab.

Lanpostu hauek osatzeko zeuden lan poltsak jada ez daudenez 
indarrean, Abotsanitz Udal Taldeak, garai batean bezala, urte-
roko azterketa bat egitea eskatzen du. Honek ahalbidetuko du 
beharra duten pertsonek urtero aukera izatea estazioko lanpos-
tu hauetan aritzeko. Gaur egungo lanpoltsak iraungita egoteaz 
gain, zaharrak dira eta horiek indarrean mantentzeak lehendik 
zerrendetan ez zegoen jendeari lanerako aukerak kentzea su-
posatzen baitu.

POR EL EMPLEO PUBLICO - Guardia Municipal y 
Agentes de la OTA

Con la llegada de la primavera, Hondarribiko Udala / 
Ayuntamiento de Hondarribia volverá a contratar personal 
para el refuerzo de plantilla de vigilantes de OTA (unos 20) y 
Guardias Municipales (alrededor de 15). En total serán unos 35 
empleados entre la primavera y el verano.
 
Aun siendo empleos temporales, suelen ser de vital importancia 
para personas hondarribiarras que se encuentran en desempleo, 
jóvenes estudiantes, personas en situación de exclusión, etc. 
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Por tanto, estos empleos cumplen una función social importante 
en cuanto a la ayuda de ingresos mínimos para familias, 
posibilidad de financiar la formación de estudiantes, etc.
 
Las bolsas de trabajo creadas en su día para proveer estos 
empleos ya no están en vigor, por lo que el Grupo Municipal 
Abotsanitz solicita la realización de pruebas todos los años, 
siguiendo el modelo de hace algunos años. Así las personas 
que tengan necesidad de este tipo de empleo podrán tener la 
posibilidad de acceso a estos puestos de trabajo en igualdad 
de oportunidades. Las bolsas de trabajo existentes, además de 
estar caducas son antiguas y el mantenimiento de las mismas 
supone eliminar la opción al trabajo a las personas que no se 
encontraban en estas listas.

ETXEBIZITZA PUBLIKOA SUSTATUZ

Abotsanitz osatzen dugun kideok Hondarribiko Udalak etxebizitza 
politika sendo eta serio bat abordatu behar duela iritzi dugu; 
etxe hutsak, alokairu soziala, babes ofizialezko promozioak 
eta kooperatibak ahalbidetuz. Egungo eta etorkizuneko 
hondarribiarrak, herrian, duintasunez bizitzeko aukerarik izan 
ezean jai dugu, edo zein preziotan bestela?
 
Hondarribiko Udalak, bigarren eskuko etxebizitza publikoen 
eskatzaileen zerrenden zozketa egin berri duen honetan, 
beronen kudeaketa desegokia izan dela ohartarazi behar 
dugu. Hondarribiko herritarrak udalera bere etxebizitza publikoa 
eskaintzera joan izan direnean, erraztasunak baino, zailtasunak 
izan dituzte, etxebizitza publikoa udalaren esku uzteko. 
Zuzenbide administratiboak ezarritako epe guztiak gaindituta, 
azkenean pribatuen arteko sal-erosketa eman da behin baina 
gehiagotan, zerrenda publikoaren aukerak murriztuz. Jabetza 
publikoko etxebizitza ugari alokatuta daude ere, hala nola 
Komentuaurreko promozioan egindako zenbait etxebizitza.
 
Zerrenda eguneratzeko zozketa eman bada ere, udalak 
etxebizitza publikoak izan ditzan, behar bezalako kudeaketa 
egokia eta eraginkorra egin behar du, honetarako baliabide 
guztiak jarriz; bai politikoak, zein teknikoak. Herritarrei behar 
bezalako zerbitzuak eskainiz eta arduraz jokatuz. Gaur egungo 
etxebizitza publikoaren erabilera zuzena den jakiteko ematen 
den jarraipena eta dauden baliabideak ez dira nahikoak, bai 
eusko jaurlaritzatik, zein udaletik. Beraz, arlo honetan zer 
egitekoa ere bada.
 
Hondarribiko Udalak alokairu sozialerako diru partida 
aurreikusita baldin badauka ere, eskaintza honen emaitzak 
eskasak direla ikusirik, udalak lanketa hau birplanteatu beharko 
luke. Gaur egun, Hondarribian 1.500 etxebizitza huts inguru 



58 AIZA! negua2017

U
DA

LG
IN

TZ
A

daude. Zerbitzuzko herria izanik, turistikoa eta bizitegi-gunea, 
hondarribiarrok herrian dugun bizitzeko aukera eta eskubidea 
bermatu behar da. Herritik at joan gabe edo eta gehiegizko 
zorpean izan gabe.
 
Jada martxan dagoen etxebizitza publikoaren promozioa, 
Muliate II da. Bertan 32 etxebizitza jabetzan eta 33 
alokairuzkoak izango dira. Alokairuzkoari dagokionez, etxebizitza 
hauen kudeaketa Hondarribiko Udalak egin dezan eskatzen 
dugu, jabetzakoak zozketatuta daudelarik. Babes ofizialeko 
promozioak Hondarribian, bataz beste, 10 urtekoa izanik, 
denbora muga hau laburragoa izan behar lukeela deritzogu, 
eskaintza herritarren eskarira egokitu dadin.

IMPULSANDO LA VIVIENDA PÚBLICA

Los componentes de Abotsanitz consideramos que el 
ayuntamiento de Hondarribia debe abordar una política de 
vivienda seria y constante, posibilitando acciones sobre vivienda 
vacía, el alquiler social, promociones de protección oficial, 
cooperativas, etc. Si no tenemos la oportunidad de ofrecer a los 
hondarribitarras ahora y en el futuro, la posibilidad de vivir con 
dignidad, no estamos haciendo bien las cosas.

El día en el que el ayuntamiento de Hondarribia acaba de 
realizar el sorteo de listas de demandantes de vivienda pública 
de segunda transmisión, queremos advertir la desacertada 
gestión de la vivienda por parte del organismo público. Tenemos 
conocimiento que ciudadanos de Hondarribia han acudido al 
consistorio a ofrecer su vivienda pública, con el objeto de poner 
la misma a disposición del municipio. Debido a la demora en 
la respuesta del ayuntamiento, traspasando todos los plazos 
establecidos en derecho administrativo, se han dado casos en los 
que se ha debido proceder a la compra-venta entre particulares, 
disminuyendo así las opciones de las personas inscritas en 
listas públicas. Tenemos conocimiento de múltiples viviendas de 
promoción pública que actualmente se encuentran en alquiler, 
como por ejemplo algunas viviendas en Komentuaurre.

A pesar de haberse realizado el sorteo para actualizar las 
listas, es necesaria una gestión óptima y correcta para que el 
ayuntamiento pueda disponer de vivienda pública; poniendo a 
disposición todos los medios de los que dispone, tanto técnicas 
como políticas, para así poder ofrecer a la ciudadanía los 
servicios necesarios y actuar con responsabilidad. Con el fin de 
conocer si la utilización de la vivienda pública es correcta, no 
son suficientes los medios ni el seguimiento que se hace tanto 
desde el gobierno vasco como desde el ayuntamiento, por lo que 
también tenemos qué hacer en este ámbito.

A pesar de existir una partida económica en el ayuntamiento 
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para la vivienda en alquiler social, observamos que los 
resultados del mismo son insuficientes, por lo que solicitamos 
se replantee este ámbito. Hoy día tenemos en Hondarribia 
unas 1500 viviendas vacías. Siendo esta ciudad principalmente 
dedicada a los servicios, al turismo y mayormente residencial, 
debemos garantizar el derecho de los hondarribiarras a vivir en 
Hondarribia, sin tener que abandonar nuestras raíces o teniendo 
que endeudarnos por encima de nuestras posibilidades.

Muliate II será la siguiente promoción de vivienda pública, la 
cual ya está en marcha. En el mismo tendremos 32 viviendas en 
propiedad y 33 en régimen de alquiler. En cuanto a estos últimos, 
solicitamos que sean gestionadas desde el ayuntamiento 
de Hondarribia. Las promociones de vivienda de protección 
oficial, como promedio, se producen cada 10 años, lo cual 
consideramos que es un exceso teniendo en cuenta la demanda 
ciudadana existente.

ZUHAITZ MOZKETAK DONOSTIA KALEAN

HIRIGINTZA DEPARTAMENTUAri Zuzenduta

Hirigintza Saileko arduradunari zuzentzen naiz Donostia Kalean 
izan diren zuhaitz mozketa batzu direla eta. Idatzi honi lotuta 
dihoazen argazkietan ikus daitekeen modura, lehen aipatu 
kaleako 27 eta 29 zenbakien inguruan zenbait zuhaitz moztu 
dira, baina ez dira berriak jarri.

Zuhaitz mozketa hauek ohikoak diren arren, beste urteetan 
moztutako zuhaitzak beste zuhaitz berriekin ordezkatuak izaten 
ziren. Aurtengoan, baina, ez dira aldatu. 

ESKATZEN DA: 
Moztuak izan diren zuhaitzak zuhaitz berriekin ordezkatuak izan 
daitezela eskatzen da.

Mozio eta Eskaera hauek eta gehiago gure web orrian:
www.abotsanitz.com

UDALGINTZA M
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argazkisalaketa

?

!
AUTOKARABANEI OZTOPOAK:

Naiz eta udalbatzan eta aho batez autokarabanentzako zerbitzugune 
eta araudi bat egitea onartu, lehenengo urratsa debekua izan da.

ZUHAITZA MOZKETA:
Donostia kalea, Harresilanda, Gabararri, Jaizubia….

Ez al ditugu arinkeriaz mozten gure herriko zuhaitzak?

GUADALUPETIK, JAIZKIBELERA:
Zorionez, motorzale eta txirrindularien aspalditiko eskaera bati erantzun 

zaio, bihurguneetako babesetan segurtasun neurriak areagotuz.
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Sara Otaño

 KULTUR PRAKTIKETARAKO LABORATEGIA

Gainontzeko espezietatik gehien desberdintzen gaituen abilidadee-
tako bat, sinbolo bidez adierazteko dugun ahalmena da. Horrega-
tik arkeologoek eta antropologoek duten interesa labar-arte irudiak, 
Santimamiñeko (Bizkaia) harpeetakoak bezalakoak estudiatzeko. 
Ikerketa horiek, hizkuntzarekikoak bezala, giza-kultura desberdinen 
bilakaera argitzen laguntzen digute.

Azken urteotan 12 milioi euro, (bi mila milioi, lehengo pezetetan), 
inbertitu ditugu Hondarribian kultur eremuetan. Baina milioi askoko 
inbertsio horiek bermatzen al digute eremu horietan jasotzen dire-
la Kantauri ertzeko txoko honetan bizi garenon adierazpen sinboli-
koak?

Sara Otaño margolariari eta margolaria eta artisaua den Kontxi Go-
ñiri eskatu diegu definitu diezagutela zer den beraientzat kultura eta 
nolakoa izan beharko lukeen xede horretarako leku batek.
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Kontxi Goñi

UN LABORATARIO DE PRACTICAS CULTURALES

Una de las habilidades que más nos diferencia del resto de las espe-
cies es nuestra capacidad para manifestarnos simbólicamente, por 
eso el interés de arqueólogos y antropólogos por el estudio de las 
pinturas rupestres, como las encontradas en la cueva de Santimamiñe 
(Bizkaia). Su estudio nos ayuda, al igual que el del lenguaje, a clarifi-
car la evolución de las diferentes culturas humanas.

En los últimos años en Hondarribia hemos invertido 12 millones de 
euros (dos mil millones de las antiguas pesetas) en espacios para la 
cultura, pero esta millonaria inversión ¿Nos garantiza que en ellos se 
guardarán las manifestaciones simbólicas de quienes habitamos este 
rincón del Cantábrico?

Hemos pedido a la pintora Sara Otaño y a la artesana y también pin-
tora Kontxi Goñi que nos definan qué es cultura para ellas y cómo 
conciben un espacio dedicado para tal fin.
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Sara, ¿Qué es para ti la cultura?
Para mí cultura no es lo mismo que conoci-
miento, a lo largo de mi vida he trabajado con 
gente de diversas profesiones y por lo tanto 
con una base cultural sólida, pero muchas de 
ellas no tenían conocimiento de muchos otros 
temas que no tuvieran que ver con sus profe-
siones, por lo tanto para mí son personas cul-
tas con un conocimiento limitado.

Yo doy mucha importancia a la imaginación, 
que para mí es la base de los estímulos. En 
un laboratorio un científico inicia su trabajo 
imaginando. Considero que el conocimiento 
y la imaginación están muy unidos a la 
sensibilidad, la cultura no.

¿Qué opinión tienes de las casas de cultura?
¿Qué pasa con la mayoría de casas de 
cultura? Que dentro de ellas no se estimula 
la imaginación. En las personas adultas del 
futuro, es decir en los niños y niñas de ahora, 
tendríamos que sembrar la semilla de la 
imaginación, de la creación, que considero 
fundamentales para ser personas libres, 
capaces de elaborar ideas propias. Si en las 
casas de cultura no se trabaja en este sentido, 
entonces no sirven para nada.

En el taller que tengo en mi casa suelo pintar 
con los amigos de mi nieto, niños de entre 10 y 
12 años, como no tengo caballetes suficientes 
para todos ni mucho espacio, se acomodan 
como pueden, tumbados en el suelo y, a pesar 
de esas condiciones materiales, disfrutan 
pintando porque tienen toda la libertad para 
crear, para expresarse, para desarrollar su 
imaginación.

Está bien que nos preocupemos porque 
nuestros hijos tengan una formación 
académica, porque esos conocimientos 
les servirán, entre otras cosas, para tener 
un trabajo que les ayude a sobrevivir, pero 

también démosles las herramientas para que 
desarrollen un pensamiento propio a través 
de la imaginación, eso les hará libres y por lo 
tanto, felices.

Desde tu perspectiva de pintora ¿Qué harías tú 
en una casa de cultura?

En mis talleres de pintura insisto en que yo no 
enseño a pintar, yo enseño a ver y a partir de 
ahí cada uno verá los colores y formas desde 
su perspectiva. 
Lo mismo haría en una casa de cultura, 
sobre todo trabajaría para llenarla de niños 
y de niñas. Organizaría talleres, actividades 
participativas que les introduzcan en el 
conocimiento universal, para que cada uno 
“pinte” su vida con los colores y formas que 
decida.

¿Puedes llevar una vida digna, satisfacer tus ne-
cesidades básicas con tu trabajo como pintora?     

Yo, al igual que la gran mayoría de pintores 
que conozco, no vivo sólo de la venta de 
mis cuadros, muchos de mi entorno se ven 
obligados a dar clases particulares.
En el caso de los pintores que vivimos en 
Hondarribia tenemos el agravante de la falta 
de espacios públicos o privados para exponer 
nuestra obra. En los últimos años hemos 
visto desaparecer las más de 23 galerías que 
teníamos en Hondarribia*, lo único que se 
mantiene es el Atelier Chelines, que es donde 
tengo expuestos algunos cuadros, su dueña 
por supuesto tampoco vive de ello.

*Con la remodelación y ampliación de Zuloaga Etxea 
desaparecerá el único espacio de propiedad municipal 
habilitado para exposiciones.

Sara nació en Bergara y lleva muchos años asentada en 
Hondarribia. Ama la pintura desde muy niña. En 1987 
la animan a exponer y para su sorpresa vende todos los 
cuadros. Su gran referencia es su padre, Cele Otaño, 
(grabador, pintor, dibujante y estudioso de la civilización 
de los indígenas Nikoia, en Nicaragua). Actualmente 
tiene expuesta obra suya en galerías de Donostia, Iruña, 
Asturias e Irun.
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Kontxi Iabarren (Nafarroa Garaia) jaio 
eta Antzuolako baserri batean hazi zen. 
Margolaritzaz aparte, artisautza eta 
birziklatze mundua lantzen ditu. Aitortzen 
du bere seme bakar Hans dela bere maisu 
nagusia. Urte asko daramatza Hondarribian 
bizitzen.

Eta zuk, Kontxi, zer ulertzen duzu kulturaz?
Hain da zabala termino hori... Niretzako 
gure inguruarekin izaten ditugun erlazio 
desberdinetan sortzen den guztia da kul-
tura. Agian ezingo duzu harri batetik irudi 
bat atera, baina bai eskultura txundigarri 
bat moldeatu, adiskide batekin duzun er-
lazioan. Alegia, gizakiok gainontzeko izaki 
bizidunekin eta orokorrean izadiarekin par-
tekatzen duguna da kultura.

Zer egingo zenuke kultur-etxe batean?
Elkartzen garenon ezagutzak eta trebeziak 
abiapuntutzat jarrita, ezagutzak eta 
trebeziak trukatzeko espazio berriak 
proposatuko nituzke...Baina, batez ere, 
dena mutikoz eta neskatoz beteko nuke, 
beraiengandik ikasteko zein erraz elkartzen 
diren eta sortzen duten.

Artisauak, margolariak, idazleak elkartzea 
nahi zuen asoziazio bat sortu nahian ibili 
zinen. Zer gertatu zen proiektu horrekin?

Udalari proposamen bat egin genion eta 
honek ez zuen inolako interesik azaldu.

Guk udal esparru bat eskatzen genuen 
lanean aritzeko eta trukean tailerrak 
antolatuko genituen, zeintzutan gure 
lanak erakuskteaz gain, ezagutza eta 
trebetasunen trukaketa eragingo genuen.
Esperientzia honetatik garbi gelditu zitzai-
dan udaletxe honi ez zaiola axola, niretzat 

gure komunitateko jakituri zati baten jabe 
eta transmititzaile diren, artisten eta arti-
sauen emanetik etor dakiokeena.

Nire ikuspegitik, udal erakundeen jarrera 
horrek, neurri batean, kultura mailan, politi-
ka mailan, eta beraz, baita espiritualitatean 
ere, gabezia handiak sortzera eragiten du.

Non ikus ditzakegu zure sorkuntza lanak?     
Apiriletik azarora bitarteko igande goiz 
guztietan, Hondarribiko Gipuzkoa Plazan 
egoten naiz. Plaza hau iruditzen zait 
egokiena nire lanak ezagutzera emateko. 
Eragozpen bakarra dauka: Ez dagoela 
prestatua euri egunetarako, eta  batez ere, 
oso gutxi direla bertatik igarotzen diren 
bai hondarribiarrak eta bai turistak. Egun 
askotan itzuli izan naiz etxera ezer saldu 
gabe.

Kontxi Iabarren (Nafarroa Garaia) jaio eta Antzuolako 
baserri batean hazi zen. Margolaritzaz aparte, artisautza 
eta birziklatze mundua lantzen ditu. Aitortzen du bere 
seme bakar Hans dela bere maisu nagusia. Urte asko 
daramatza Hondarribian bizitzen.
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KORRIKA pasa da aurten ere Hondarribitik, 
“abiyuan” pasa ere. Norbanakoak, herriko elkarte, 
gizarte eragile eta talde politikoak ikusi ahal izan 
genituen korrika, lekukoaren bidez mezua bata 
besteari pasatuz, denek euskararen alde bultzadatxo 
bat eman nahian.

Bi urtero euskararen alde Euskal Herri osoa 
zeharkatzen duen ekimen hau 1980.urte inguruan 
hasi zen, eta aurtengoa 20. edizioa izan da. 
Alfabetatze eta Euskalduntze Koordinakundeak 
(AEK-k) antolatutako ekimen honek, hasiera batean 
euskaldunak alfabetatzen laguntzeko finantziazio 
modu bat izateaz gain, euskararen bitartez Euskal 
Herri osoa batzeko balio izan zuen eta oraindik 
ere balio du. Nahiz eta urte dezente pasa diren 
gure hizkuntza ez da ofiziala Euskal Herri osoan, 
eta euskaldun gehienak alfabetatuak bagaude ere 
euskaraz ez dakien jende asko dago eta AEK behar 
beharrezkoa dugu guzti hauek euskaraz alfabetatu 
eta ikas dezaten.

Abotsanitzekook 1203. kilometroan parte hartu 
genuen, Hondarribira sartzen gindoazela,lekukoaren 
bidez, euskararen transmisioak duen garrantzia 
goraipatu nahi izan genuen. Euskararen 
biziraupena eta hedapena, pertsonatik pertsonara 
eginez bermatuko baitugu, lagunen artean, 
senideen artean, auzoz-auzo, herriz herri. Senide 
eta belaunaldi desberdinetako euskararen hartu 
emanak, ezinbesteko balioa baitu. Abotsanitzen 
lekukoa Zuazabeitia-Alkorta familiak eraman zuen. 
Omenalditxoa egin nahi izan genien, urte luzez 
euskararekiko erakutsi duten konpromisoarengatik 
eta egin duten lanagatik. Familia bereko hiru 
belaunaldi euskararen alde Korrikaren lekukoarekin 
ikustea, belaunaldien arteko euskararekiko 
transmisioaren erakusle da.

20. Korrika
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2016. urtean”kluster soziolinguistikoaren” eskutik, Hondarribian hizkuntzen erabileraren kale-neurke-
ta egin zen. Bertan aditzera eman diren datu batzuk jakinaraztea interesgarria iruditu zaigu.

Kaleko elkarrizketak zein hizkuntzetan egiten diren jakiteko, hondarribiarren arteko elkarrizketak az-
tertu ondoren, hondarribiarren lautik batek erabiltzen duela euskara bere egunerokotasunean, ondo-
rioztatu da.

Hondarribiarron gehiengoak euskaraz hitz egiteko edo euskarazko mezuak jasotzeko inongo arazo-
rik ez du eta euskarazko gaitasuna baduela argi geratu da.

Zein da hondarribiarron hizkuntza?
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Estatistiken araberako datuek emaitza batzuk espero badute ere, egoera bestelakoa da eta espe-
ro daitekeen erabilera, erabilera errealarena baino baxuagoa da. 

Azkenik euskararen erabilera eta gaitasuna, adinaren arabera, erakusten duten grafikoak ikusirik, 
haurrek euskararen erabilera nabarmenagoa egiten dute nahiz eta  askoz gaitasun handiagoa 
izan. Gazteen kasuan, euskararen erabilera oso urria da; gaitasuna, aldiz, oso altua da. Helduek 
eta adinekoek, tendentzia berdina jarraitzen dute, erabilera gaitasunaren azpitik ematen da.
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Segidan aurkituko duzuen estekan grafiko eta datu guztiak eskuragarri daude, edonork irakurri eta aztertzeko:
 http://www.soziolinguistika.eus/files/aurkezpena_hondarribia_aurkezpena_kale_neurketa_0.pdf

Ingurugiroari buruz hainbeste hitz egin eta biodibertsitatea horren garrantzitsua den honetan, bizit-
zeko modu desberdinen arteko errespetuak oreka dakarrela egiaztatua dagoen honetan, minutuero 
munduan galtzen diren hizkuntza guzti horiek, kultura dibertsitatearen puskatzea dakarte, oreka pus-
katzen dute.
Gure hizkuntza altxor bat da denontzat eta guri dagokigu zaintzea. Ez al da politagoa, koloretsuagoa, 
tokian tokiko animaliak, landaredia, HIZKUNTZA, aurkitzea, toki denetan gauza berberak aurkitzea 
baino?

Zergatik guraso gazteok, gure seme-alabak euskaraz eskolatu, euskaraz hitz egiten diegu 
eta helduen arteko elkarrizketak gazteleraz egiten ditugu parkeetako solasaldietan, nahiz 
eta euskarazko gaitasuna izan?

Zergatik gazte koadrilek normaltzat ematen dute, euskaraz bi hitz erabili agurtzeko eta on-
dorengo elkarrizketak gaztelera hutsean egitea?

Zergatik kirol diziplina desberdinetako entrenamenduetan euskara ez da erabiltzen edo 
bigarren maila batean gelditzen da?

Zergatik Hondarribiko taberna eta denda gehienetan ez dugu euskarazko errotulazio eta 
karteldegirik ikusten?

Gure eskura ditugun datuak aztertu ondoren, egoera kezkagarri honek sakoneko hausnarketa bate-
ra bultzatu behar gaitu. Norbanakotik hasita, euskara eta Hondarribiko euskalkiari, bere garrantzia 
eman behar diogu. Sor zaion prestigioa eman behar zaio, bestela, euskara desagertze bidean, biga-
rren mailako hizkuntza edo folklore hutsa izango da.

Hondarribiko udalaren hizkuntz politikaz ere hausnartu behar da, zeren eta udal barruko hizkuntz 
erabileratik arago, herriko euskararen erabileran ere eragin behar du udalak. Euskararen udal or-
denantza bere osotasunean bete arazi behar du. Euskararen inguruko lanketa eta jardunean gauza 
txukun ugari egiten bada ere, ez da nahikoa, eta erabilera sustatzeko bestelako jarrera bat hartzea 
beharrezkoa da. Inertziak jotako Hondarribiko hizkuntz politikaren emaitza txarrak begi bistakoak 
baitira.
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Zer da euskara zuretzat?

Euskara nire hizkuntza da, euskalduna eta hondarribiarra egiten 
nauena.
Amarengatik jaso, ikastolan ikasi, etxean eta kalean, senide, 
lagun eta herritar euskaldunekin erabiltzen dudan mintzaira.

Hondarribia herri euskaldun izatetik erdaldunera pasatzen hari 
da, joera dago.
Belaunaldi berriei ez diegu behar bezala transmititzen euskara-
rekiko sentimendua, maitasuna eta duen garrantzia.
Alegia, gaurdaino iritsi zaigunari, eta euskaldun egiten gaituena-
ri, atxikimendu erabatekoa beharko genioke.

Naturalki eta bortxa gabe, datozenei azalduz dugun Altxorra; 
arbasoek utzi digutena, bakarra dena gure Euskal Herria Euskal 
herri izateko.
Hondarribiko euskaldunak gara eragileak; hiztunok, egunero 
naturalki erabiltzen dugunok, besteen isla gara; ispilu.

Hondarribiarra, euskalduna, hizketan eta hartu-emanetan 
euskaldun izateaz harro. Burua goian eta jolasak mingainean. 
Legeko hondarribiarra, EUSKARAZ BIZI DENA.

Nire ama-hizkuntza da. Euskarak bizitzeko eta sentitzeko modu 
bat eskaintzen dit. Lanean, familian, lagunekin... erabiltzen du-
dan hizkuntza da. Zaindu, maitatu eta batez ere erabili beharre-
ko hizkuntza da belaunaldien transmisioa bermatu nahi badugu.

Hondarribian euskara ezagutzen duen jende asko dago baina 
hori ez da erabileran islatzen. Pena da euskara jakin eta arrazoi 
ezberdinengatik ez erabiltzea.

Arlo desberdinetan lan egin beharko litzatekeela uste dut: 
hezkuntza eragileekin, kirol taldeekin, saltokiekin, gazteentzat 
euskaraz aritzeko ekintzak antolatuz...

Hizkuntza ohiturak aldatzera animatuko nituzke. Askotan erda-
raz aritzea, ohitura kontua izaten da. Lagun batekin gazteleraz 
hitz egiten ohituta bagaude, arraro egiten zaigu bat-batean 
berarekin euskaraz hastea.
Ohitura horiek aldatzera animatuko nituzke, euskaldunak be-
raien artean euskaraz aritu daitezen.

Zertan eragin beharko litzateke 
euskara sustatzeko?

Hondarribia herri euskalduna al da?

Hondarribitarrontzat euskararen 
inguruko mezu bat...

Koldo Emery Jaione Bikuña
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(INTXAURRONDO K.E. 2017/06/03) 
Lau musikari elkartzen dira, espe-
rientzia handikoak, hamaika musi-
ka batailetan borroka egindakoak, 
hainbat proiektuetan ibilitakoak eta 
dabiltzanak, musikako estudioek gra-
baketetan kontratatzen dituzten ho-
rietakoak. Eta zer dute komunean? 
Leku bat:  León eta Benaventeren 
artean dagoen errepideko puntu ki-
lometriko bat, denek beraien etenga-
beko errepide bidaietan zeharkatzen 
dutena. Eta gertatzen da, gertatu ez 
zitekeen bezala, baina gertatzen da: 
egundoko diskoa argitaratzen dutela, 
homonimoa, debutatzen dute: León 
Benaventeren arrakasta ez da bere-
halakoa izaten. Ahoz aho jorratzen 
den horietakoa baizik; merituzkoa, 
kalitatearen garaipena. Eta zuzene-
koak jotzen hasten dira. Bira txikiak, 
baino etenik gabekoak egiten. Penint-
sula guztia zeharkatu dute, Amerika 
ezagutu dute eta azkenean, Donos-
tiara heldu dira. Zuzeneko emanal-
dietan gorenean daude. Taldea une 
gorenean dago. Musika talde guztiak 
edukitzen duten eta denborarekin 
galtzen duten une magiko horretan. 
Zuzenekoak dira beraien habitat na-
turala eta nabaritzen da. Diskografia 
osoko abestiak jotzen dituzte: “León 
Benavente”, “2” eta “En la selva” 
EP-renak. Abesti arrakastatsuak eta 
ez hain arrakastatsuak, laukote for-
matuan, argi diseinu berria estreinatzen 
dute, ordu eta erdi luzeko “set-lista” 
(minutu batzuetako etena tarteko, 
aretoko soinu-arazo batzuk direla me-
dio). Hutsunerik gabekoa, borobila: 
taldea eta ikusleen arteko hartu ema-
na berehalakoa da. Konexioa suer-
tatzen da, goia ukitzen dugu, denok! 
Zoriontsuak gara (beraien abestiak 
dioen bezala) eta amaierarako, gor-
detako oparia: “Ser Brigada” abestia. 
Ezin da gehiago eskatu. Errepika ezi-
neko kontzertu bateko partaide izan 
gara.

Bi bider, bat.ut
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Harpidetu zaitez!!
Gurekin harremanetan 
jarri email edo telefonoz 
eta AIZA! aldizkariko 
alea berriak etxean 
jasoko dituzu.

Ale honekin batera liburuxka banatzen dugu:

AIZA!


