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Denbora.

Kontrolpean gaituen eta atzera bueltarik ez duen tresna da denbora. Zein 
egun, ordu, minutu eta segundo den begira bizi gera, maite ditugun eta gus-
tura sentiarazi eta egingo genituzkeen gauzendako ia denborarik hartu gabe. 
Beste norbait gure denbora baliatuz aberastu eta inolako kontrolik gabe den-
boraz gozatzen ari ote da?....Zeinen irudiak datozkizue burura? Politika ba-
liatuz lapurtu, aberastu, eta zentimorik bueltatu ez duten horiena, noski; eta 
seguruenik, 10 ordu edo gehiago lan egitearen truke soldata miserableak or-
daintzen dituzten horiena ere. 

Lanerako edo elkar bizikidetzarako izan beharko luketen lan ordu horiek egin 
eta gero, ehuneko ehunean aprobetxatu eta zukua atera nahian, guretzako 
dugun denbora apurra, korrika batean dihoakigu. Erloju madarikatuak non 
nahi agertzen dira: elizako kanpaietan, ordularietan, mugikorrean, kotxean, 
irratian... Denbora gutxiegi nahi genukeenerako eta diruaren trukean ematen 
duguna berriz gehiegi. Jendartearen gutxiengoa izanda egoera honen onurak 
jasotzen dituena, nola da posible egoera ez aldatzea? Gure esku ere badago. 
Herriaren eta herritarren denbora kudeatzeko gaitasunak ekarriko du egoera 
aldaketa, eta gaur egungo sistemak oinarri sendoak dituen arren (Politikoak, 
legediak, errepresioa...), sustraietatik, herritik, auzoetatik parte hartzetik, eto-
rriko da aldaketa. Gure denbora gurea da! Abotsanitz, aurrera!
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James Fenimore Cooper idazle estatubatuarrak idatzitako 
eleberri historikoari eta, batez ere, 1992an Michael Mann 
zinemagileak zuzendutako filma arrakastatsuari esker 
izan genuen askok, lehen aldiz, mohikanoen berri; isto-
rio tristea benetan, Kolono europarren presioak eraginda, 
gizarte, kultura eta etnia baten gainbehera eragin zuena.

Harrigarria dirudien arren, badugu Hondarribian ere 
gure “azken mohikanoa”, nahiz eta honek lumak jantzi 
beharren, hiru arantza janzten dituen: arrain espinosoa 
edo hiruarantza.
Gure gaurko protagonistak iraganean izandako distri-
buzio geografikoaren inguruko informazio zehatz eta 

fidagarririk ez dagoen arren -ezbairik gabe hain txikia 
izanagatik  oharkabean pasa da gaur arte, interes berezirik 
sortu gabe-, distribuzio jarraia izango zuen, seguruenik, 
Galiziatik Hondarribira eta iparraldeko kostaldean zehar, 
beti ere itsasadarretako padura eta errekastoetan. Ezke-
roztik, arrain honen populazioek jasandako bilakaerak, 
Gabriel Garcia Marquez idazle kolonbiarrak idatzitako 
eleberriaren antzera, “Iragarritako heriotz baten kroni-
ka” dirudi: egun, arrain hiruarantzaren Gipuzkoako po-
pulazio bakarra Hondarribian topatu daiteke, Jaitzubia 
errekara isurtzen duten errekastoetan. Euskal Autonomi 
Erkidego mailan ere oso mehatxatuta dagoen espeziea da.

Arrain espezie hau etologoen artean oso ezaguna da eta 
hamaika azterlanen iturri izan da; etologiak, animalien 
portaera ikertzen duen biologiaren adarrak alegia, aspal-
di erreparatu zuen arrain honek duen ugaltzeko prozesu 
bitxian. Arrak, bertako landaredia baliatuz, kupela forma 
duen habia eraikitzen du eta orduan bere antzezlan bi-
txia hasten du… has dadila funtzioa! jira bira, txiribuelta, 
eta lasterraldi amaigabeekin, bere sabel gorri hori harro 
harro erakutsiaz, eraikitako habiarantz ahalik eta eme 
gehien erakartzen saiatzen da. Bertan emeak 100-500 
arrautza inguru erruko ditu. Momentu horretatik aurrera, 
arrek zainduk dituzte arrautzak, beste arrai edota harra-
pakariengandik defendatuz. Eta, ez hori bakarrik. Be-
hin arrain-kumeak jaio ondoren ere zaintza lan hauekin 
jarraituko dute egun batzuez, modu harrigarrian, izaera 
benetan oldarkorrean gainera. Ikustekoa... sexuen arteko 
berdintasuna lortze aldera, arraitxo hauek gure gizartea 
baino aurreratuago dabiltza gero!!

Baino bueltatu gaitezen orain hiruarantzak gurean, Hon-
darribian, duen egoera eta zailtasunak ezagutzera. Esan 
bezala, arrain hiruarantzaren Gipuzkoako azken popula-
zioak Jaitzubiako paduretan, eta bereziki Jaitzubia erreka-
ra isurtzen duten errekasto txikietan irauten du, hau da, 

Txakola, Partxalategi, Trikune, Puiana, Letxunborro eta 
orokorrean korronte ahul, landaredi ugari eta hondo hon-
dartsuetako erreka txiki txikietan. Duela urte gutxira arte, 
Txiplao, Montañaneko eta Mastiko erreketan agertzen 
zela jakina da, baita Txingudiko badiako beste lekuetan 
ere, Irungo Plaiaundin edota Ibarlan, besteak beste. Gaur 
egun ordea, ez dago arrain honen arrastorik inguru horie-
tan. Baina, zein da gainbehera honen arrazoia? Seguruenik 
arrazoia ez da bakarra izango, baino ezbairik gabe Txin-
gudiko padurek jasandako transformazioak zer ikusi han-
dia izango du: nahiz eta espazio hau babestuta egon eta 
Europak “Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE)” izen-
datu, hektarea asko ditu potentzialki padura izaera dauka-
tenak baina belardi, txabola eta amiantoz jositako etxolez 
beteta daudenak. Leku hauetan hidrodinamika naturala 
erabat eraldatuta dago, bertan eraiki diren hamaika klape-
ta edo itzulerarik gabeko balbulekin; ondorioz, eten egin 
da itsasaldiek egunero eragin beharko luketen ur gaziaren 
eta ur gezaren arteko nahasketa. Padura organismo bat 
bezala ulertzen badugu, itsasaldiak hauen bihotza dira, eta 
tamalez, Jaitzubiak aspaldi izan zuen bihotzekoa. Honen-
bestez, esan daiteke, Jaitzubiko hiruarantzek ez dutela po-
pulazio jarrai bat osatzen, metapopulazio bat baizik: hau 
da, beraien artean loturarik ez duten mikropopulazioak.

Tira, hain mehatxatuta dagoen arrai espezie hau jendau-
rrera ekarri dugu artikulu honekin, hein batean ohar gai-
tezen zenbateraino den anitza, eta aldi berean ezezaguna, 
Jaitzubiko paduren bioaniztasuna; badugu, beraz, beste 
arrazoi bat Jaitzubiko Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
berreskurapen lanekin jarraitzeko, bada garaia eta... bitar-
tean, espero dezagun gure azken mohikanoaren gerlari 
izaerari esker, gurean bizirauteko indarrak izatea arrain 
hiruarantzak.“Harrigarria dirudien arren, badugu Hondarribian ere gure 

“azken mohikanoa”, nahiz eta honek lumak jantzi beharren, 
hiru arantza janzten dituen: arrain espinosoa edo hiruarantza.”

Aitor Lekuona Alzugaray

El pez espinoso -gasterosteus aculeatus- es una 
pequeña especie (4-5 cm) que habitó en todas las 
marismas costeras desde Galicia hasta Francia, 
catalogada actualmente como especie amenazada 
dada su regresión constante. En Gipuzkoa solo se 
encuentra en los arroyuelos que drenan a la regata 
de Jaitzubia. Aunque, sin duda por su tamaño, ha 
pasado generalmente desapercibido, se trata de un 
pez muy conocido por los etólogos (los que estu-
dian el comportamiento animal). Y es que su proce-
so reproductivo es curioso, el macho representa una 
función teatral llena de movimientos y colorido, y 
posteriormente se aplica con esmero, y hasta con 
fiereza si es preciso, al cuidado de la puesta y de los 
alevines. Hasta hace pocos años se observaba en los 
arroyuelos de Txiplau, Montañe, Maasti, y también 
en Irún (en Plaiaundi y en Ibarla). Últimamente se 
ha comprobado su presencia en los de Txakola, Par-
txalategi, Trikune, Puiana y Letxunborro. 
 ¿Por qué va desapareciendo esta curiosa especie?  

Sin duda son varias las causas pero todas ligadas a 
la transformación sufrida por la marisma de Jaitzu-
bia. Se trata de  un área protegida, nominada por 
Europa Zona Especial de Conservación y cuenta 
con  muchas hectáreas de humedal potencial. Pero 
su paisaje actual se caracteriza por la proliferación 
de prados, txabolas y casetas coronadas por amian-
to. La hidrodinámica natural ha sido brutalmente 
modificada por la instalación de múltiples clapetas 
o válvulas de retención: se detiene el intercambio 
normal de agua dulce y salada que se produce con 
las mareas, y esto para la marisma es mortal. Y tam-
bién para el pez espinoso, que no puede desarrollar 
una población continuada sino lo que los biólogos 
denominan una “metapoblacion”, constituida por 
micropoblaciones aisladas que no pueden relacio-
narse entre sí. Conocer estas realidades nos obliga a 
comprender el valor de la diversidad y nos propor-
ciona argumentos en la defensa de  este espacio tan  
nuestro que es  la regata de Jaitzubia. 

Hiruarantza, bi hitzetan:

Izen arrunta: arrain hiruarantza edo espinosoa.
Izen zientifikoa: Gasterosteus aculeatus.
Babes egoera: EAEko katalogoaren arabera, Kaltebera. Esta-
tuko katalogoaren arabera, Arriskupean.
Neurria: luzera 4-5 cm. 
Gorpuzkera: fusiformea, alboz trinkotuta eta, ezkaten ordez, 
xafla dermikoak ditu. Ugalketa garaian, dimorfismo sexuala 
antzematen da: arrek kolore bentral gorrixkarekin.
Bi hegats dortsal ditu: lehenengoak hiru hezur ditu, horregatik 
hiruarantzadun izena.
Elikadura: eltxoen eta bestelako intsektu txikien larbak jaten 
ditu.

AZKEN MOHIKANOA:
HONDARRIBIKO HIRUARANTZA
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Istillaundizar baserria

 

ETA NON GELDITZEN DA GURE 
JOXEPA?

Hemeretzigarren mendearen erdi aldera, izan zen Hon-
darribian nahiko sona izan zuen Joxepa izeneko bertso-
lari bat. Esan izan da Joxepa hau dela, XIX. Mendearen 
amaiera aldera, 1990ean jaio zen, Juan Basurko bertso-
lariaren ama. Hala balitz, gauza jakina da emakume 
hori, Joxepa Antoni Ansola Jáuregi, Mendaron jaio zela 
1840an. Guadalupeko Fuertea hemeretzigarren mendeko 
azken urteetan eraiki zen garaietan Jose Joakin Basurko 
izeneko mutrikuar hargin batekin ezkondua zegoen, eta 
Guadalupe inguruan kantina bat zeukaten. Kantina ho-
rretan jaio zen 1890ean Juan Basurko, Fernando Artola 
“Bordari”k “Bakoitzak Berea” liburuaren 431. orrialdean 
dioenez.

Baina harrigarria gertatzen da, batez ere idatziz, hainbeste 
kantatu zuen Basurkok behin ere ez aipatu izana bere ama 
bertsolaria zenik, eta Bilintx bertsolariarekin izandako 
gertakariaren berririk ez eman izana.

Patri Urkizuk “Koplari zenbaiten bizitzaz eta bertsoz 
ohar labur batzuk” idatzian, Julien Vinsonek 1869an Sa-
ran izandako Lore Jokoei buruz esandakoa biltzen du.
Alegia, bat-bateko bertso saiorik ere izan zela Sarako 
Lore Joko haietan. Jatsuko Ibarra eta Askaingo Maria 
Luisa Osorio aritu zirela bertsotan. “Ezkontza eskea” izan 
zutela bertsotarako gai bezala eta abar.

Vinsonek kontatzen omen du bere idazlanean, “ez zela 
batere arrunta andre bertsolariak aurkitzea jaietan; eta or-
dura arte hondarribiar neska bat zela ausart bakarra, baina 
azken hiru urteetan ez zela, jada, ageri plazetan kantari”.

Zerk eraginda utzi ote zion plazan kantatzeari emakume 
ausart horrek 1866an? Zein plazetan kantatu ote zuen 
ordura bitartean? Basurkoren ama balitz emakume hori, 
garai haietarako gaztetxo zela ekin izango zion bertso 
kantuari, 1866a baino lehen plazan bertsotan sona baldin 
bazuen “emakume ausart bakarra” bezala aipatzen bazu-
ten. Edo eta Bilintxen desafioa izan zen Joxepari isiltzera 
eragin ziona?

BILINTXEN DESAFIOA

Honetan, badira oso kontuan hartu beharreko gauzatxo 
batzuk. Garrantzitsuena, agian ondorengo hauxe. 
Bilintxen desafio bertsoak ez zirela ezagutzera eman, Jose 
Manterolaren Kantutegia argitaratu zen arte. Hori 1879a 
geroztik izan zen; Bilintx hil eta hiru bat urtera. Honen 
esku-izkribuen artean aurkitu omen zituen bertso horiek 
Jose Manterolak.

Orain, gertatu zitekeena da, ordea, bertso sorta hori 
Bilintxek Joxepari heldu arazi izana eta honek desafioaren 
aurrean atzera egin izana, kantatzeari uzteraino. Auskalo!!!
Honela hasten zuen Bilintxek desafioa bota zion bertso 
sorta: 

Aspaldian, Joxepa,
famatua zeunden,
gu berriz ikusteko
desiotan geunden;
Hondarribi aldian
aditzen genduen
dama bertsolari bat
nola bazegoen,
zeinek Euskal Herrian
parerik etzuen.

Sei bertso dira Bilintxek Joxeparekin zer gertatu zitzaion 
kontatuz, hamarreko txikiko moldean jarri zituenak. 
Sortako bigarrenean esaten duenez, ez zen bera Joxeparen 
berri jakin nahi zuen donostiar bakarra:

Egiak ote ziren
zenbait jakin zalek,
hamar edo hamabi
donostiatarrek;

IOMANI

Adituek aitortu izan dutenez, 
zaila da bertsolaritzaren 

historia egitea, beharko litzatekeen 
xehetasunekin, behintzat. Letretan 
jasoa izan denetik abiatzen dira 
literaturaren historia egiterakoan; 
eta beste hainbeste egin ohi 
da ahozkotasuna oinarri duen 
literaturaren historia egiterakoan 
ere.

Horrela, hemeretzigarren mendea-
ren hasiera aipatzen da bat-bateko 
bertsolaritzaren abiatze-garai beza-
la, nahiz eta edonork antzematen 
duen bat-bateko bertsolaritza ez 
dela gauetik goizerako lorea. Adi-
men garapen jarraikoa eta egokia 
eskatzen dituen jarduera oinarri 
duen fenomenoa dela bat-bate-
ko bertsolaritza. Jarraiko garapen 
egoki horretan gurutzatuko dira 
herri-memoriaren altxorra eta nor-
beraren bizikizunetatik bildutakoa. 
Zeren gauza jakina da lehen bert-
solari harietan ez zela irakurtzen eta 
idazten zekienik.

Hemezortzigarren mendekorik 
gabe ulertezina egiten zaigu heme-
retzigarren mendeko era guztie-
tako bertsolaritzaren loratzea. Hain 
zuzen ere, hemeretzigarren men-
de hasierako bertsoaldien artean 
protagonista izan zirenak aurreko 
mendean jaioak dira. Fernando 
Amezketarra, Zabala, Txabolategi, 
Altamira, Aizarnako elizaina edo 
Tolosako erretorea, besteak beste; 
eta horiek Gipuzkoan.

Hemeretzigarren mende hasieran Billabonako 
plazan eta Tolosan izandako desafio eta nor-
gehiagoken berri Juan Inazio Iztuetak eman 
zigun. Iztueta berau ere bertsolaria genuen; 
1767an Zaldibian jaioa. “Gipuzkoako Dant-
za Gogoangarrien Kondaira edo Historia” li-
buruko pasarte batean dio Iztuetak:
“Gipuzkoako erri leñargiti askotan ikusi izan 
ditugu (jostailu egunetan ala ere) hitz neurtula-
rien kanta otsa aditu bezin laister, korrika beren 
gañera dijoatzela, eriotza eroikiro edo alebosa-
ren batzuek egiten ari balirake bezalako beakin 
edo prekauzioakin”. Idem, 253.orrialdean.

Alegia, plazako bertsolaritza debekatua zegoe-
la. Eta zaldibiarra gogor mintzatzen da herriak 
hain gogozko zuen eta gaitzik gabea den jos-
taketa hori “plaza agirikoan” onartzen ez zuten 
alkateen kontra. Pentsatzekoa da, hau hone-
latsu izango zela gainontzeko Euskal Herrian 
ere.

Zorionez Frantziako Iraultzak gauza askoren 
aldaketa eragin zuen eta herri-ahotsari ere 
tarte gehiago egiten hasi zitzaion Euskal He-
rriko plazetan ondorengo hamarkadetan. Eta 
emakume bertsolarien figura, Karmen Larra-
ñagari hain gogozkoa zaion terminoa erabiliz, 
“plazandrea” nabarmentzen hasi zen bertsola-
rien artean.

Batez ere ospe handia lortu zuten Antonio 
Abadiak antolatutako “Lore Jokoetan” parte 
hartu eta, orduko kronikariek diotenez, maila 
bikainean aritu izan ziren Maria Argain, Kan-
bokoak; Maria Etxegarai, Hazparnekoak, edo 
eta Maria Luisa Osorio, Askaingoak.

                   BERT S O L A R I T Z A  H O N DA R R I B I A N  ( I V )
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Irudimenak, askorik eragin gabe, pentsarazi zezakeen Isti-
landizaharreko Bizkarrondo Bilintxen anaia izatea eta be-
rau Joseparekiko informatzaile eta bitartekari bihurtzea. 
Baina ez dugu uste egokiera hori ematen zenik. Horretan 
usteak erdia ez ezik, osotasunean du ustela.

Azkenean, Fernando Artola “Bordari” zenak “Bakoitzak 
Berea” liburuan, 517. orrialdean esaten zuena onartu be-
harko da:”Orain berandu samar da Joxepa nor zen jaki-

teko. Klaudio Otaegik eta haiek etzioten kasu gehiegirik 
egin, eta orain faz billatzera!!!”

haiekin batean zen
bizar handi harrek
izkribatzen dizkitzu
zuri bertso hauek.

Donostiatik Hondarribira lagun taldean etorri zen Bilintx 
Joxepa zer-nolako bertsolaria ote zen peskizan.
Eta Joxepak zer traza hartu zion jakiteko modurik ere 
egin zuen Bilintxek. Joxeparen gutxieste sakeari honela 
erantzuten baitio Bilintxek hirugarren bertsoan:

Ni bertsolaria naiz
baino det aditu
ez nintzaizula zuri
hala iruditu;
zuk horla pentsatzea
ez da zer harritu:
nire jakinduririk
ez nuen argitu,
zergatikan ez nintzen
premian arkitu.

Beraz, Joxepak ere, ez zuen luzimentuzko muestrarik 
utzi izango lehen elkartze hartan. Baina ez zegoen atzera 
egiteko nonbait, eta desafio bidea Joxepa berak ireki 
izango zuen:

Baliteke iristea
premia horretara,
agindu zenidala
prestaturikan nire 
desioetara,
baldin dibertsio bat
nahi banuen para, 
etorriko zinela
Errenteriara.

Errenteriak erdibidea markatzen duela, esan genezake, 
Hondarribia eta Donostia artean. Mende hartako 
bertso desafio gehiagotan ere erabiltzen zen formula 
hori: erdibide izan zitekeen gune bat seinalatu, desafioa 
jokatzeko. Gainera artean biziko zen Xenpelar handia ere, 
epaile zorrotz bat izendatu nahi izanez gero. 

Egizu nahizunean,
dama, etorrera,
zuregan utzitzen det
egunan aukera,
ipintzen badidazu
horrelako era,
aprobetxatu gabe
ez ninteke gera,
elkarrekin berriro
mintzatuko gera.

Bertsolari itxura edo trazarik Joxepak ez aitortu izanak, 
minduta utzi zuen Bilintx. Ikusten denez, desafioa 
aprobetxatu nahi zuen arantza ateratzeko:

Arkitzen baldin banaiz
orduan umorez,
proga emango dizut
lehenagoko ordez,
beste inori baina
gusturago doblez,
gero juzga dezagun
ezaguera hobez,
ia bertsolaria
al naizen edo ez.

Xenpelar bertsolaria 1868ko abenduaren 08an hil zen. 
Desafio hau 1866a baino lehen Errenterian jokatu izan 
balitz, gertatuaren berri ematen zuen bertso-paperik 
ez zela faltako pentsatzekoa da; motibo gutxiagorekin 
ateratakorik izango du Xenpelar handiak ere. Inon desafio 
hau jokatu izanaren aztarrenik ez jaso izanak, ez ote zen 
jokatu izango pentsaraztera eragiten digu.

HONDARRIBIKO
BIZKARRONDOTARRA

Bilintx bai, baina Bizkarrondotar denak ez ziren donos-
tiarrak. Hasteko, Bilintxen aita tolosarra zen eta aitona 
Berastegikoa. Amaren aldetik, berriz, ama donostiarra 
zen, baina amaren aita Ayamontekoa.

Hondarribian bizi izan zen Bizkarrondo, Lorentzo ize-
nekoa, eta “Hondarribiko Baserriak” liburu interesgarrian 
Olaskoagak, Ortegak, Elosegik eta Gebarak esaten digu-
tenez, Istilandizahar baserrian bizi izan zen.

Lorenzo Bizkarrondo honen bataio agirian Matin Loren-
zo azaltzen dira izen bezala, eta bigarren abizena Telleria 
zuen. Gaztelun jaio zen 1841ko urrian. 1885ean ezkondu 
zen Dominika Estefania Ramona Ybero Gardiazabalekin 
Pasai San Pedroko parrokian. 1896an Istilandizaharreko 
jabe zirela esaten da Hondarribiko Baserriak liburuan.

Guk dakigularik, ordea, (Martin) Lorentzo honek ez zeu-
kan zerikusirik Gillermo Joakin Indalezio Bizkarrondo 
Ureñarekin, Bilintx bertsolariarekin. Ez zen honen anaia 
hainbati entzun izan diogun bezala. Bilintxek anaia bat 
eta hiru arreba izan zituen. Zaharrena Jose Ramon zen 
eta ondorengoak ziren Teresa Martina, Josefa Maria Petra 
eta Josefa Frantziska. Bilintx bera zen senideetan gaztee-
na.
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garzazu Hondarribiko alkateari, gune 
publiko horretatik monumentu hori 
kentzea eta bere ordez, kultura poli-
tikoa eta demokrazia sakontzeko eta 
garai berriei dagokien ikur berri bat 
jartzea eskatuz.

SAN JUAN DE DIOS
MONUMENTUAREN
AURREKARI BATZUK

970-990.- Fundación y edificación de 
Hondarribia por el Rey de Pamplona 
Sancho II Abarca.

1194-1234.- Construcción del Castillo 
y fortificaciones de Hondarribia, para 
formar parte del sistema defensivo del 
Reyno de Navarra por el Rey Sancho 
VII el Fuerte, siguiendo las instrucciones 
de su padre Sancho VI el Sabio.

1512.- El 12 de julio el ejército castella-
no (Fernando el Católico) invade Na-

varra y antes del final del año la mayor 
parte de Navarra estaba ocupada (in-
cluida Hondarribia).

1521.- En mayo, el Rey Enrique II de 
Navarra con su ejército de Reconquista 
de Navarra (navarros, bearneses y gas-
cones) entra desde Bearne en Baja Na-
varra y libera la capital Donibane Ga-
razi. Previamente se había aliado con su 
futuro cuñado y amigo el Rey Francisco 
I de Francia.

El 18 de octubre se libera Hondarribia 
con tropas navarras (Frantzisko Xa-
bierkoaren familia…), laburdinas (Ur-
tubia eta Semper), gascones y bearneses y 
lanskenetes (mercenarios alemanes) bajo 
el mando del Mariscal Pedro de Nava-
rra, hijo del Mariscal del mismo nom-
bre, encarcelado y asesinado en la prisión 
de Simancas por su fidelidad a los Reyes 
de Navarra.

1523.- João Cidade Duarte –San Juan 
de Dios– (mercenario portugués) se alis-
ta en las tropas al servicio del Empera-
dor de Castilla Carlos I/V.

1524.- Otsailean, gaztelarrek Hon-
darribia setiatzen dute. Carlos I/V.
aren alde borrokatzen ari zela zauritu 
zuten mertzenario portugaldarra.

“Lurrean zauritua zegoela artzain 
arropekin jantzita zihoan Ama Bir-
jina hurbildu zitzaion soldaduari eta 
eskua luzatu zion laguntzeko. Espe-
rientzia haren ondoren, kristautasu-
nera konbertitu omen zen eta besteei 
laguntzea erabaki, San Juan de Dios 
Ordenu Ospitalarioa sortuz; egun 
mundu osora zabalduta dago”. (He-
mengo bertsio ofiziala*).

El 25 de marzo se firma la capitulación 
mediante Armisticio. Las tropas de Na-
varra abandonan Hondarribia.

SAN JUAN DE DIOS MONUMENTUA 
URTEZ URTE

1944.- Las autoridades franquistas conceden al 
acalde de Hondarribia Francisco Sagarzazu la 
Cruz de Alfonso X el Sabio en reconocimiento 
del esfuerzo realizado en Hondarribia en pro 
del arte y de la monumentalidad.

1945.- El escultor José Díaz Bueno presenta al 
Ayuntamiento una maqueta sobre la escultura 
cuyas dimensiones eran de 3,5m de altura y una 
base octogonal de 3,5 x 3,5 metros del arquitecto 
Pedro Muguruza.
Para la parte escultórica se aprueba un presu-
puesto inicial de 40.000 pesetas y se fija la fecha 
de finalización para el 31 de agosto.

1947.- 1947ko apirilaren 12an inauguratu 
zuten eskultura, (monumentua eraiki zuten 
lekuan zauritu omen zuten San Juan de Dios 
soldadua, eta bertara Ama Birjina hurbildu 
omen zitzaion laguntzera), Donostian egiten 
ari ziren Zientzien Garapenerako Espai-
niako eta Portugaleko Adituen Biltzarrare-

kin bat eginez. 

Inaugurazio ekitaldi handia egin izango zuten, biltza-
rrean parte hartzen ari ziren 250 pertsonak gonbida-
tuak izan baitziren, eta bertan izan ziren Gipuzkoako 
agintari politiko eta erlijioso garrantzitsuenak ere. 
Besteak beste, Portugaleko enbaxadore faxista, Es-
painiako Armada faxistaren ordezkari Ortega koro-
nela, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari nagusia, 
Hondarribiko alkate Francisco Sagarzazu eta Ospi-
talarioena zen Santa Agedako Psikiatrikoko zuzen-
daria.

Espainiako eta Portugaleko banderez josita azaldu 
zen Plaza. Hala, monumentua Agustin Zurutuza pa-
rrokoak bedeinkatu ondoren, Irungo Bandak Espai-
niako zein Portugaleko ereserkiak jo zituen. Erlijioa 
tresna gisa, bitarteko bezala, erabili zuten.

2015.- Urriaren 9an, “San Juan de Dios” eskultu-
ra aldamioz inguratuta agertu zen. Zaharberritze 
lanak hasi ziren. Udalak onartutako aurrekontua 
10.024,85€koa zen.

Urriaren 13an eskutitz bat eman nion Txomin Sa-

SAN JUAN DE DIOS,
FAXISTAK ETA IBERIAR ARKUA

Xabier Castrillon Revuelta

2015eko urriaren 13an, Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkateari “San 
Juan de Dios” monumentua kentzeko eskaera egin nion idatzi baten 
bitartez. Momentu honetan, idatzi horretako ideia garrantzitsuenak gi-
zarteratzeko premia sentitzen dut eta hemen dituzue nire gogoetarako 
oinarri izan diren zenbait datu historiko, nire pentsamendu pertsonale-
kin osatuta idatzi dudan artikulua, eskaera hori uler dezazuen. 
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1539.- João Cidade Duarteren konbertsioa kristauta-
sunera (San Juan de Dios). Bigarren bertsioa.

El 20 de enero de 1539 se produce un hecho trascenden-
tal. Oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila 
en la Ermita de los Mártires de Granada, tiene lugar su 
conversión**… (Instituto Teológico de Vida Religiosa. 
Universidad Pontificia de Salamancak jasotzen duen 
bertsioa).

1635-1639.- Urte hauek ez dute zer ikusirik monu-
mentuarekin, baina batzuek “gaurko alardea” 1521etik 
1524rako urteetan herrian gertatutakoarekin nahasten 
dute.

1635. urtean, Luis XIII Frantziako erregearen eta Fe-
lipe IV Espainiako erregearen arteko gerra hasten da.

1638ko uztailaren 1ean frantziar gudarosteak Bidasoa 
ibaia zeharkatu eta hiria setiatu zuen. Hondarribian 
zeuden tropek eta auzotarrek setioari eutsi ondoren, 
eta laguntzera zetozen Felipe IV.aren tropen hurbilta-
sunaren aurrean, hiria utzi eta setiatzaileek alde egiten 
dute irailaren 07an.

1639ko irailaren 4an, 1638ko setioa haustea lortu iza-
na ospatzeko, Guadalupera prozesioa antolatzea era-
baki zuen plenoan Hondarribiko Udalak.

Gaurko Alardeak hemen omen du sorburua nahiz eta 
jakina den askoz lehenago alardeak egiten zirela eta 
armen prestakuntzaz herriko jendeek formakuntza 
militarra izaten zutela. Adibidez, 1565. urtean Hon-
darribian alardea egin zuten; baita 1574an Irunen ere.

1936.- Gerra zibilaren eta Francoren diktaduraren ha-
siera. Uztailaren 18an legezkoa zen II. Errepublikaren 
kontra altxamendu militarra abiatu zen. Frankistek 
milaka pertsona hil eta desagerrarazi zituzten; milaka 
nahigabetu kontsolaezin sortzeko makina makiaveli-
ko hori abiatu zuten izen honekin bataiatuz: “Cruzada 
por Dios y por España”.

1944-1945.- 1944ko azaroan heriotza zigorra jaso 
zuen Jesus Karrera Olaskoaga hondarribiarrak, bost 
hilabete luzez torturak jaso eta kartzelan beste hiru hi-
labeteko inkomunikazioa pairatu ondoren.

 Jasandako torturen eta bortizkeriaren ondorioz, zutik 
mantentzeko indarrik ez zuelako, aulki baten gainean 
fusilatu zuten Alcala de Henaresen, urtarrilaren 16an.

SAN JUAN DE DIOS MONUMENTUA
EGITEKO HELBURUAK NIRE USTEZ

1947ko apirilaren 12an, inaugurazio egunean, 
Francisco Sagarzazu alkatearen diskurtsoaren zati bat:

“Egungo garaitan, munduaren zati handi bat urdurita-
sunean eta miserian murgilduta dagoenean, Espainia-
ren beraren mugaldean monumentu honen sorkuntza, 
Europari begira, iberiar lurra zeharkatu eta Espainia 
eta Portugal elkartzen dituen arku argitsu baten abia-
puntuaren ikurra da, eta arku horren azpiko herri 
anaietan bakea eta lana besterik ez dago”.

Aztertutako dokumentazioaren arabera argi dago 
1936ko altxamendurik gabe, 1945ean ez zela San Juan 
de Dios monumentuaren ideia sortuko eta beraren 
historia manipulatuko. Frankistek gerra irabazi zutela 
eta beraien garaipena ospatzea zen helburua 1947ko 
ekitaldian.

Eta hori ospatzea badakigu zer zen: “la exaltación del 
glorioso movimiento salvador de la patria, la exaltación 
de la violencia extrema, la humillación y el acoso a los 
que no pensaban como ellos.

Exaltación de las desapariciones, asesinatos, paseos y sacas, 
los fusilamientos, las violaciones, las rapadas y el aceite de 
ricino, las palizas y la tortura, los “suicidios”, los campos 
de concentración y los esclavos del franquismo, las multas 
abusivas, los saqueos y robos de propiedades…”

ELKARREKIN OSATU BEHAR DUGU
OROIMENA

2016ko azaroaren 10ean Memoriaren egunean, Hon-
darribian, udaletxearen parean egin zuten ekitaldian, 
udalean ordezkaritza duten alderdi guztiek adostutako 
erakunde adierazpena irakurri zuen alkateak. “ Bakean, 
justizian eta askatasunean bizitzeko eskubidea dugu”, 
adierazi zuen alkateak. “Izandako biktima guztiak 
kontuan hartuko ditugu. Elkarrekin osatu behar dugu 
oroimena”.

Ideia hauen harira zera pentsatu nuen: nahiz eta abia-
puntu izan dudan monumentu honen esanahi fran-
kista oso argia izan, denboraren poderioz esanahi hori 
ezabatzen ari dela; ziur asko herrian frankistek kola-
boratzaileak izan zituztelako eta benetako historia 
desitxuratu zigutelako. Baina, gaur egun oraindik, gure 
herrian, gure iraganean gertatutakoa ezkutatzen digu-
tenaren susmoa daukat.

Hondarribiko baserri eta nekaza-
ritza bizimodua ezagutzeko asmoz, 
Akartegi auzoan dauden Leriñenea 
eta Mattenea baserriak bisitatu di-
tugu.

Leriñenea baserriko Maixux eta 
Xelestina Bengoetxea ahizpekin 
elkartu gara. Leriñenea XVI. men-
dekoa da, gaur egun, berritua den 
baserriko harri-hormek historia za-
bala dute. Maixux Leriñenean bizi da 
egun eta Xelestina, berriz, Nabarre-
nean. Garai bateko baserriko bizimo-
dua, bertako lanak eta Hondarribiko 
pasarteen berri jaso dugu beraiekin.

Beste belaunaldi batekoa da Josune 
Zamora. Mattenea baserrian bizi da 
eta bizimodua nekazaritzatik anto-
latzeko nola ari den kontatu digu. 
Kaleko bizimodua eta lanbidea utzi, 
eta nekazaritza mundura jauzia ema-
tera zerk bultzatu zuen azaldu digu. 
Nutrizionista ikasketak egin zituen 
eta, elikagaien kalitatearen inguruko 
hausnarketa egin ondoren, nekaza-
ritza ekologikoan ekoizteko erabakia 
hartu zuen.

Nekazaritza ekologikoaren zigiluare-
kin aritzen da eta EHKOlektiboko 
kidea da.

Fuentes Documentales:
Archivo Histórico de Hondarribia.
Agustin Prieto errefuxiatua 1936an. Elkarrizketa: Oarso Bidasoko Hitza. 2016/09/09
AIZA aldizkaria 3. zenbakia http://bidasoa.hitza.eus/2015/11/05/ama-birjina-faxis-
tak-eta-iberiar-arkua/
Bizikidetza-Erreportajea: Oarso Bidasoko Hitza. 2016/10/14
MªJose Sagasti Lacalle. Historiadora y miembro de la Coordinadora Navarra de Pueblos 
por la Memoria: Amapola del Camino-Bideko Mitxingorria. GARA
**Revista del ITVR “Escuela Regina Apostolorum”. Sección de la Facultad de Teología 

de la Universidad Pontificia de Salamanca. http://www.itvr.org
Titibiliti aldizakaria 19. zenbakia. Alarde Fundazioa.
Fuentes Bibliográficas: (Bat zehaztu gabe)
Iñaki Egaña. Frankismoa Euskal Herrian (Behin betiko konponbidea).
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Tomás Urzainqui. Navarra Estado europeo.
http://bidasoa.hitza.eus/2015/11/05/ama-birjina-faxistak-eta-iberiar-arkua/
http://bidasoa.hitza.eus/files/2015/11/San-Juan-de-Dios1.jpg

ELKARRIZKETAK



1716 AIZA! uda2018 AIZA! uda2018

JOSUNE ZAMORAri
ELKARRIZKETA

“Batzuetan, gauza batzuk or-
daintzeko ez dugu arazorik 
jartzen,oinarrizko elikagaiekin 
aldiz, asko kostatzen zaigu. 
Pertsona batzuk elikadura le-
hentasunen artean dute. beste 
batzuk, ordea, ez.”
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.-Noiz erabaki zenuen nekazaritzatik bi-
zitzea?
2002 eta 2004 urteen bitartean, Zizurkilgo Frai-
soro nekazaritza eskolan eta Igeldoko Aristondo 
baserrian ikasketak eta praktikak burutu nituen. 
Gure inguruan bertan ekoiztutako barazki eko-
logikoak lortzea oso zaila zela konturatu nintzen 
eta nire kabuz lantzen hasteko aukera bat izan 
zitekeela ikusi nuen. 2004.urtetik aurrera nire lur 
saila lantzen hasinintzen. Nire ama baserrikoa da, 
Torre baserrikoa, hain zuzen ere. Aiton-amonak 
bertan bizi ziren. Txikitan maiztasunez, ia egune-
ro, bertan izaten ginen.

.-Zergatik aldatu zenuen lanbidez; hiriko 
lanetik baserrira, alegia?
Aurreko lanean ez nintzen gustura. Baserriko bi-
zimoduak beti erakarri dit arreta. Nik ez nekien 
baratza lantzen. Nire aiton-amonek, ordea, lurra 
lantzen zuten; baina amak, ez. Belaunaldien arte-
ko jakituriaren informazioa eten zen eta zerotik 
hasi behar izan nuen. Igeldoko Aristondo base-
rrian, baserriko lana nolakoa zen probatu eta asko 
gustatu zitzaidan. Gaur egun, harremana izaten 
jarraitzen dugu, Gipuzkoa mailako baserritar 
ekologikoen elkarteko bileretan ikusten gara.

.-Nolakoa da zure baserriko martxa, nola 
antolatzen duzu ekoizpena?
Martxoan hasten naiz, lurra zertxobait berotu be-
har da. Negutegian, bero handia behar duten lan-
dareak ekoizten ditut, baita neguan aire zabalean 
egiten ez direnak ere.

Udaberrian, patata, tipulina jarri, ongarritu. 
Maiatzetik aurrera, kalabazina, kalabaza, gai-
nontzeko barazkiak, ondoren porruak. Badirudi 
udaberrian barazki asko daudela, baina ez, ez da 
hala. Udaberriko lana bereziki landaketarena da. 
Hilabete batzuen ondoren, udan, uztailetik aurre-
ra jasotzen hasten naiz. Udan izaten da lanik ge-
hien: belarra kendu behar da; maiztasunez bildu, 
beroarekin barazkiak ez zakartzeko; eta neguko 
uzta ere udan landatu behar duzu, landarea ongi 
egin eta ongi mantentzeko.

Udakoa eromena da. Lan ordu asko, egunero la-
nean zaude, eta ez duzu baratza nahi duzun beza-
la izaten. Lanbide honen eragozpenetako bat da: 
sasoi batzuetan gehiegizko lan karga izaten dugu.

.-Zein barazki ekoizten dituzu, zergatik 
ekologikoa?

Garaian garaikoa, ahal dudan espezie gehiena 
ekoizten dut, barietate ugarienak eskaini ahal 
izateko: ilarrak, baba, tipulak, porruak, azena-
rioak, piperrak, tomatea, lekak, patata... ahal den 
guztia.

Berezitasunik? Badira barazki batzuk hemen ber-
tan oso ondo ateratzen direnak baina ez dauka-
gu jateko ohiturarik; mihilua esaterako, arbia, 
...Hendaian, Donibane Lohitzuneko azoketan, 
adibidez, mihilu eta arbi aukera zabala dago.

Horiek ere ekoizten ditut. Landareak beti gusta-
tu izan zaizkit. Beraz, barietate desberdinak ere 
sartzen ditut. Ekologikoaren ereduak ere, bioani-
ztasuna sustatzea dakar.

 Ekologikoa ekoizteko modu bat da. Egokiena 
dela iruditu zitzaidan, produktu kimikorik ez du-
gulako erabiltzen. Besteak beste, hasieran horrek 
erakarri ninduen.

Urteekin lurraren emankortasuna eta bioaniz-
tasunari ere garrantzia eman nion. Hasieratik 
elikagai garbi bat lortu nahi izan nuen. Haziak 
ekologikoa izan behar du.

Batzuetan hazia, bera, hamar aldiz garestiagoa 
da; ez dugu herbizidarik erabiltzen; lan ordu ge-
hiago egin behar dituzu; ereindako guztia ere ez 
dugu jasotzen.
 
.- Baserritik bizitzeko, esango al zenuke 
nekazaritzarekiko grina piztu dela?
Bai, kaleko jende batzu ikusten da baserrira itzuli 
edo lurra landu nahi duena.
Hondarribian hori gauzatzea ezinezkoa da, nire 
ustez. Hondarribian nekazaritza lanbide bezala 
desagertu egingo da. Baserrian jaiotzen denak 
kanpoko lana hautatzen du; baserria mantendu, 
gobernatu bai, baina ez lanbide bezala.

Baserritik bizi nahi dutenek, aldiz, ezin dute 
prezioak oso garestiak direlako eta ezingo delako 
zure bizitza osoan zorra amortizatu. Baserria 
alokatzeko aukerarik ere ez dago.

Beste herriekin alderatuz, Hondarribian dena ga-
restiagoa da; nekazaritzarako lurra ere bai. Pena 
handia ematen dit mendeetan mantendu den bizi-
modu bat galtzera doalako: ohituren transmisioa, 
haziak gordetzearena... azkenean nekazari mun-
dua folklore hutsean geratuko da. San Tomas eta 
halako datekin bakarrik. Altxor bat galduko da.
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.- Azken urteetan, gertuko kontsumoari 
garrantzia eman edo eman nahi zaio, KM 0 
bezalako filosofia bultzatuz eta elikadura-
ren burujabetasuna indartuz. Ze garrantzia 
dauka kontsumo eredu honek?
Egokiena bertan ekoiztutakoa jatea da, nutriente, 
zapore eta usain guztiekin.

Garraio kostuak ekidinez, bertan ekoizten dugu-
naren oso zati txiki bat kontsumitzen dugu gaur 
egun. Bertakoarekin ez da nahikoa. Hondarribian
bertan 17.000 biztanle izanik oso barazki gutxi 
ekoizten dugu. Gehiago ekoiztuko bagenu ge-
hiago kontsumituko litzateke, baliabide gehiago 
behar dira. 

Lanbide hau ere asko gustatu behar zaizu, lanez 
lehertzen zara eta etekin ekonomiko justua ja-
sotzen dugu, minimoa. Abereekin lan egiten du-
tenek, egoera prekarioagoa dutela esango nuke. 
Behar bezala ordaintzen ez den lanbidea da. Ez 
da nekazaria zaindu, gutxieneko duintasuna be-
harko genuke. Gaur egun jaten ditugun frutek ez 
dute ez nutrienterik eta ez zaporerik. Arrautzak 
ere merkeegi saltzen dira, duten prezioa ez da 
erreala.

Batzuetan, gauza batzuk ordaintzeko ez dugu 
arazorik jartzen, oinarrizko elikagaiekin, aldiz, 
asko kostatzen zaigu. Pertsona batzuk elikadura 
lehentasunen artean dute. Beste batzuk, ordea, 
ez. Niretzat oso garrantzitsua da, gure gasolina 
da, inoiz ez litzaiguke bururatuko gasolioz doan 
autoari gasolina botatzea. Gure genetikak ere 
elikagai batzuk behar ditu, gure gorputzak, gure 
makinak, ondo funtzionatzeko.

.- Astean bitan, Damarri plazan eta San 
Pedro kalean azoka antolatzen da. Ze 
erantzun izan du hondarribiarren artean, 
eta Botika soro aldeaz zer esango zenuke?
Azokara gutxi gora behera jende berdintsua ger-
turatzen da. Azoka indartzeko produktu gehiago 
ekarriko nuke, erakargarriago izateko. Gauden 

ekoizleekin batera, eskualdekoei emango nieke 
aukera. Zuzeneko salmenta, ekoizpen txikikoak 
eta profesionalak izatea. Jartzen dugun karpa 
sistema hobetu behar genuke. Negurako ez da 
egokia. Ez gaitu hotzaz eta haizeaz babesten, ez 
saltzaileak ezta erosleak ere. Estalitako eremu 
sendo bat beharko genuke.

Lehen ez zeuden gauzak egiten ari dira: azoka, 
agroaldea, baina modu sinbolikoan. Lehenengo 
sektorearentzat, nekazaritzaren aldeko benetako 
apusturik ez dago. Zergatik ez dira baserrietako 
lurrak alokatzen eta lurra gehiago lantzen? Ez 
dakit zein izan litekeen formula, baina gure in-
guruan zelaiak baditugu. Erraztasunak baino, tra-
bak handiagoak dira.Agroaldea ongi dago, hasi 
berria den jendearentzat; bereziki, nekazaritzan 
hasteko laguntza bat da. Hala eta guztiz ere, Bo-
tikako soro aldea hektarea eta erdi besterik ez da, 
sinbolikoa.

Benetako apustua egin nahi bada nekazaritzaren 
alde, bestelako jauzia eman behar da. Halako ere-
mu gehiago eskaini behar da.

LERIÑENEAkoEkin
BLAGAN

“Aita beti itsasoan ibili zen. Eta ama, 
zazpi umerekin eta amona-aitone-
kin, hemen. Ama plazara joaten 
zen eta baserriko lanak guk egiten 
genituen. Ahal zen moduan!”
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.- Zuek jaio zineten Leriñenea baserrian, 
zenbat pertsona bizi zineten? 
Gu oroitzen garelarikan hamalau lagun bizi gi-
nen urtean zehar eta udan hamazazpi. Pasaiako 
lehengusua, Portuko lehengusua, etab. etortzen 
ziren uda pasatzera. Mahai txiki bat umeentzat 
eta mahai handia, handientzako. Eltze bat pres-
tatzen zuen amonak, eta arrau! Zera, orain bezala 
bana eta bina plater! Goserik ez genuen guk pa-
satzen!!!

.- Zer gertatu da 14 pertsona bizi ziren ba-
serrietatik gaur egungo baserrietan bi edo 
lau bizitzera pasatzeko?
Jornala, herrian baita! Hemen batere ez baita… 
Edo itsasora edo fabriketara edo lanera joaten 
dire, eta baserria hutsik! Orduan ere joaten ziren 
e! Gure aita Ternuan ibilia dugu. 

Aita beti itsasoan ibili zen. Eta ama, zazpi ume-
rekin eta amona-aitonekin, hemen. Ama plazara 
joaten zen eta baserriko lanak guk egiten geni-
tuen. Ahal zen moduan! Portura joaten ginen es-
nea partitzera. Gero ni hasi nintzen hamazazpi 
urterekin plazan. Zaldi karroarekin joaten ginen. 
A zer esperientzia nuena nik!!!. Pixkan-pixkan 
ikasi eta ernatu egiten da bat!

.- Aipatu duzue, bertan ekoiztutako pro-
duktua herrira jaisten zenutela saltzera…
Bai, bai. Ni Irunera joaten nintzen. Zaldi karroa 
hartuta! Ama ez ordea… Ama, tranbian. Eta gero 
autobusa jarri zutenean, autobusean laguntzen 
zion; jangai handiak buruan hartu, eta biak han 
joaten ziren! arrautzak zera arrautza-ontzian… 
arrut! Poltsikoan sartuta! Meritua bazuten haiek 
ere… Guk baino gehiago!!!

.- Hemendik Errenteriaraino joaten zine-
ten zaldi karroan. 
Ilarrak saltzera! Larunbatean Irunen ilarrak sal-
du ez, eta  igandean hara joan, espaloian jarri eta 
raka-raka saltzen genituen. Igandean! Elizatik 
ateratzen zen jendea eta  jarri iezadazu bost kilo, 
eta zazpi kilo. Astean zehar fabrikan lanean ibili-

ta, igandean erosten baitzituzten gauzak. Zakuka 
saltzen zen!!!

.- Hondarribin nondik ateratzen zen tran-
bia?
Tranbia garai batean Peñon izeneko hoteletik 
ateratzen zen. Garai bateko zortzi puntako kios-
ko txiki bat zegoen lekutik. Leku honi madrilda-
rrek “muela” esaten zioten.

.- Zuentzat zein zen ekoizten zen produk-
turik nabarmenena?
Denetik egiten genuen. Tipula,barazuria, ilarrak, 
patata… Orain patata ez dugu egiten; merkeena 
baita hori! Eta lekaleak, tomateak… Denetatik! 
Garaian garaikoa!!! Eta gero ganadua. Hara-
gitakoa eta esnetakoa izaten genuen ganadua. 
Pentsua zen garesti! Guk etxerako esnea hartzen 
genuen eta gainontzekoa, saldu. Lehenbizi etxe-
rako eta gainerakoa, saltzeko.

Esnea egosi egin behar izaten zen eta gaina jate-
ko erabiltzen genuen. Gure etxera asko etortzen 
ziren esnea nola jezten genuen ikustera. Gure gi-
zona bilau gogorra zen eta umeak ikusten zeuden 
bitartean errapetik tira egin eta halako batean za-
rraaa! botatzen zien esnea. Ume batzuk garrasika 
eta beste batzuk kontent…

.- Beraz, lana animaliekin eta baratzean 
egiten zenuten, baina nola egiten zenuten 
lan?
Dena eskuz! Eskuz eta animaliekin. Goldatu 
idiekin egiten genuen, lurrari buelta ematen. Eta 
idien aurrean, gu; zera, ume koxkorrak. akuilua 
hartu eta arrut! TTaka-ttaka… Eta trabatzen ba-
zinen, gainera etorriak!

.- Zein beste lan-tresna erabiltzen zenu-
ten? 
Goldea lurrari buelta emateko; aitzurra, zuluak 
egiteko; gero area. Laia guk ez genuen ezagutu, 
baino gure osabak eta bai. 

.- Ganadua nola merkaturatzen zenuten?
Behiak, txerriak edo idiak Irunera ematen 
genituen. Hiltegian hil eta gero tratantearekin 
egiten zen tratua. Behin ahizpak, zaldia eta 
karroarekin txerri batzuk ematen zituen hiltegira, 
eta bidexka hauetan, irauli… Zaldia, karroa eta 
bera: hankaz gora! Bion artean zaldia, karroa eta 
krisma guztia altxatu, eta andare! A la aventura 
de dios… Gero indarra ez omen dela ateratzen!!! 
Behar denean… bi emakumek zaldia, karroa eta 
denentzat indarra ateratzen zuten!

.- Noiz ikusi zenuten lehendabizikoz mo-
toa, kotxea edo zerbait mekanikoa iristen  
hona?
Ez genuen biderik hemen! Nik 30 urtetan ate-
ra nuen gidabaimena. Orain dela 50 urte! Baino 
ordurako makina bat lan eginak ginen!!! Txikita-
tik baratzean eta plazara eta... 17 urtetatik mo-
tokarroan Irunera eta Errenteriara.

.- Noiz sartu zenuten ura lehenengo aldiz 
baserrian?
Haurra izan genuenean gutxi gora-behera, 
1965ean. Bitartean baldeka ekartzen genun ura 
Higeralde baserriaren ondoan zegoen iturritik. 
Zenbaitetan zeharka-zeharka etortzen ginen eta 
plast! Ur guztia isuri!!! Berriz, arrut!, ura bila.

.- Inguruko baserri guztietakoak joaten al 
ziren hara ur bila?
Ez! Miñunekoak eta Leiñenekoak bakarrik joa-
ten ziren hara. Arropa garbitzeko ere aska handi 
bat bazen eta bi harri. Hau hirea eta hau, nirea. 
Ur euri asko egin zuen urte batean, lurrak amore 
eman zuen eta dena joan zen. Gero bidea egin 
zuten hor.

.- Behin ura baserrira ekartzea lortu zenu-
tenean, 65. urte inguruan, hori aurrerapau-
so handia izango zen zuentzat, ezta?
Jobar, gure giroa! Baino nibela justuan ailegatzen 
zen. Labadora jarri genuen eta nibela justuan 
izaten zen. Labadora jarri ta bakaikua itxi egin 
behar! Ura indar gutxirekin iristen zen. Orain ere 

hantzeko parezido gaittun! Behetik bonba sartu 
zuten eta hirutik bitan izorratua! Dutxatzen ha-
siri bai eta… uuuuu!!!, ur hotza! 

.- Lanak banatu egiten al zenituzten 
anaia-arreben artean?
Ez. Denak igual. Batzuk hara eta besteak hona, 
baino denak igual. Partitu lanak. Artajorran 
denak batean. Belarretan, denak batean. Beharren 
araberan. Meriendatu behar bazen, denak batean, 
ere!

.- Eskola-etxerik bai al zegoen hemen?
Gu Salaberdin ibiltzen ginen. 7 edo 8 urterekin 
joaten ginen. Auzoko eskola zen. Denak hor 
elkartzen ginen. Andre bat izaten zen irakas-
le; neska soltera bat. Doktrina ikasten genuen. 
Jaunartzea harekin egin genuen! Ume guztiak 
elkarrekin ikasten genun. Zaharrenetik hasi eta 
gazteeneraino.

.- Ezagutu al duzue zuek kontrabandoa 
egitearena?
Guk aditua bai, baino ez dugu ikusi. Aditua, asko! 
Nola egiten zuten Hendaian hondartzan utzi 
eta… Hemendik ikusi egiten genuen!

.- Kanala eta itsasoa ikusten dituzue 
hemendik, baina hor dituzue baita ere 
arrokak… Ibiltzen al zineten arroketan?
Makina bat alditan. Lanpernatan eta lapatan 
eta… Amonarekin joaten ginen eta dena gar-
bitzen genuen artean han ibiltzen ginen. Beti 
amonaren bistan! Muskuiluak ere biltzen ge-
nituen. Muskuiluak Iterlimengo pare horretan 
hartzen genituen. Muskuilu bailara bildu eta 
gero auzoko umeei deitu, eta hemen biltzen gi-
nen. Mordoxka bat egosi eta erdi eguzkitan jaten 
aritzen ginen. Gu lanera joaten ginen. Orain bai-
natzera joaten dira. Baino guk ez genuen igerian 
sekula ikasi. Lanpernak gero Hermandadera era-
maten genituen saltzera, betiro. Gailetak ematen 
zituzten eta!
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/VO CA B U L A R I O   M Í N I M O
D E  L A P R O T E S TA

P R O T E S TA K O H I Z T E G I
M I N I M O A/

Pensión.-   “Cantidad periódica, temporal o 
vitalicia, que la Seguridad Social paga por razón 
de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad”.

Pensionista.-   “Persona que tiene derecho a 
percibir y cobrar una pensión”. La gran mayoría 
de los pensionistas actuales provienen de una 
época dura y de grandes sacrificios en un país que 
se empobreció  como consecuencia de una terrible 
guerra que trajo  el hambre y  el racionamiento.  
A trancas y barrancas,  en familias cargadas de 
hijos, superaron con valor duras etapas, en la 
confianza de que la siembra traería su fruto.  
Muchos empezaron a trabajar desde los doce o 
trece años, sin estar dados de alta en la Seguridad 
Social, sometidos a la desprotección más 
absoluta. Algunos, además, participaron en las 
luchas obreras que posibilitaron avances sociales 
y políticos.
 
Ratio.- “Razón o relación entre dos cantidades 
o magnitudes”.  Para hacer frente por caja al 
pago de las pensiones, hasta  ahora,   por cada 
pensionista se requerían dos cotizantes. Pero el 
hecho de que en la actualidad gran parte de los 
contratos laborales sean parciales y eventuales, 
sumado al aumento de la esperanza de vida,  hace 
que este ratio pueda desplomarse en los próximos 
años. 

IPC.-  “Índice de Precios de Consumo”. Es 
parcialmente representativo de los precios de un 
predeterminado conjunto de bienes y servicios 
conocido como “canasta familiar”. Sabiendo que 
es muy relativo, debería ser, en todos los casos, 
el límite inferior a partir del cual valorar los 

aumentos anuales de las pensiones y los salarios 
en general. El IPC estimado para 2018 es 1.4%. 

0,25%.-   Es el porcentaje de subida de las 
pensiones propuesto por el Gobierno del  PP. 
A una persona  pensionista  le permitiría al mes  
comprar un par de barras de pan , o tomarse  
dos cafés, o comprar  una docena de huevos… 
Además, no está sujeto a ningún criterio serio, 
solo al juego político, por lo tanto  se trata de un 
insulto y una falta de respeto a un colectivo ya de 
por sí maltratado. En mayo de 1968 se movilizó 
el movimiento juvenil, en cambio, en mayo del 
2018 se están movilizando  los mayores.

Desigualdad.- El  1% de la población mundial 
acumula más riqueza que el 99% de la población 
restante. La mayoría de las GRANDES 
FORTUNAS   cotizan al 1%  gracias a que cuentan 
con instrumentos como Fondos o Sociedades.  
Además  la mayoría de las grandes fortunas 
se encuentran  en  PARAÍSOS FISCALES  y 
no tributan en sus países de origen. La carga 
impositiva que se aplica a las familias se ha 
multiplicado  y a  las empresas,  en cambio,  se les 
ha reducido  a la mitad. 

Algunas medidas.-   Los ingresos  públicos 
mejorarían si se actuara con el rigor que exige la 
actual situación. El objetivo  debería ser  el de 
disponer de mayores presupuestos que beneficien  
a  toda la ciudadanía y no sólo  a los más 
poderosos. De lo contrario  peligran las pensiones 
de  los actuales trabajadores.

Pentsioa.- “Gizarte-segurantzak aldizka, 
aldi baterako edo biziarteko erretreta 
gisa, alarguntzagatik, zurztasunagatik edo 
ezintasunagatik ordaintzen duen diru kopurua da”.

Pentsioduna.- “Pentsioa jasotzeko eta kobratzeko 
eskubidea duen pertsona”. Gaur egungo pentsiodun 
gehienak sakrifizio handiak eskatu zizkien garai 
gogor batetik datoz; gosea eta errazionamendua  
ekarri zuen gerra zibil bati aurre egin behar izan 
zielako pobretutako herri batean. Nola edo hala, 
haurrez betetako familietan, kemenez gainditu 
zituzten bolada gogorrak, ereindakotik fruiturik 
jasoko zuten itxaropenean. Asko hamabi edo 
hamahiru urterekin hasi ziren lanean Gizarte-
segurantzan alta eman gabe, babesgabetasunik 
gorrienaren mende. Batzuk, gainera, aurrerapen 
sozialak eta politikoak ahalbidetu zituzten 
langileen borroketan hartu zuten parte.

Ratioa.- “Magnitude edo kantitate biren arteko 
arrazoia edo erlazioa”. Pentsioen ordainketari 
kaxatik aurre egiteko, orain arte, pentsiodun 
bakoitzeko biren kotizazioa behar izaten zen. 
Baina egungo lan-kontratuen kopuru handi bat 
ordukakoak eta aldikakoak direla kontuan hartuz, 
eta horri bizi-itxaropena handitzen doala gehituz, 
ratio hori aski ez izatea gerta daiteke datozen 
urteetan.

KPI  Kontsumoko Prezioen Indizea.- “Familia 
saskia” osatzen duten aldez aurretik zehaztutako 
ondasunen eta zerbitzuen kopurua da; bizitzeko 
behar dena partzialki ordezkatzen duena. 
Oso erlatiboa dela jakinda ere, kasu guztietan, 
pentsioen eta  orokorrean soldaten urteko 

igoeraren balorazioan barren-puntua izan beharko 
luke. Aurtengorako, 2018rako aurreikusten den 
Kontsumoko Prezioen Indizearen igoera % 1.4koa 
da.

%0,25a.- PPren Gobernuak proposatutako 
pentsioen aurtengo igoera portzentaia da. 
Pentsiodun batek hilean pare bat ogi gehiago 
erosteko aukera izango luke, edo bi kafe gehiago 
hartzeko aukera, edo dozena bat arrautza 
erostekoa...
Gainera,  ez da inolako irizpide serio bat oinarrian 
duen zerbait, baizik eta jokotik baino jolasetik 
gehiago duen politika bati lotutako zerbait. Beraz, 
lehendik ere gaizki tratatua izan den giza talde 
batekiko errespetu falta eta iraina da.  1968ko 
maiatzean gazteak mugitu ziren, aldiz 2018ko 
maiatzean adinduak dira mugitzen ari direnak.

Desberdintasuna.- Munduko biztanleen %1ak 
gainontzeko %99ak baino aberastasun gehiago 
dauka. DIRUTZA HANDIDUNEN gehiengoak, 
% 1a kotizatzen duten elkarte edo funtsak 
sortzen dituzte baliabide bezala. Halako gehienek, 
PARADISU FISKALAK aurkitzen dituzte, ez dute 
jatorrizko herrian kotizatzen. Familiei ezartzen 
zaien zerga karga biderkatu egin da, eta enpresei 
erdira jaitsi zaie.

Haintzat hartzekoa.- Diru sarrera publikoak 
asko hobetuko lirateke, egungo egoerak eskatzen 
duen zorroztasunez jokatuko balitz. Helburua 
aurrekontu handiagoak izatea da, denen onerako 
bideratuko liratekeenak eta ez ahaltsuenentzako 
bakarrik. Bestela, egungo langileen pentsioak 
daude arriskuan.

Aittitta Makurra
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Abotsanitzek, Hondarribiko gazteek dituzten beharrak aztertzeko eta 
udalarekiko duten asetasun-maila neurtzeko inkesta bat abiatu du. 
Bertan, datu demografikoak jaso dira (sexua, adina, bizilekua, etab.) 
alde batetik, eta bestetik berriz udaletxeak gazteentzako proposatzen 
duen aisi aukera baloratzeko eta dituzten beharrak jasotzeko galde-
rak. Ikerketa hau Hondarribiko gazteen isla fidela izan dadin, oraindik 
lanean dihardugu. Gaztea bazara eta ez baduzu inkesta bete, beraz, 
garaiz zabiltza!

Orain arte jaso ditugun erantzunetatik hainbat ideia modu nabarian 
agertzen dira. Batzuk plazaratu nahi ditugu.

Gazte  Inkesta.

Jasotako erantzunen artean, zabalagoa izan da gizon 
gazteen parte hartzea, emakumeena baino. 

Inkestan jasotzen diren datuak osatzeko, galdera ireki batzuk proposatu ditugu aisialdirako programei 
buruz, eta jasotako iritzi guztien artean hauek dira batzuk:

Zer aldatuko zenuke? Idatzi aldatuko zenukeena

Hauek dira erantzunetako batzuk:

-Gazte lokal bat nun gazte ekintza edo tailerrak dauden, Hondarribiko gazteen 
erlazioa sustatzeko. 

-Neguan batez ere oso leku gutxi daude (bat ere ez ez esateagatik) gazteak 
elkartzeko eta elkarrekin gauzak egiteko.

-Lehenik, gazteek udaletxean aurkezten dituzten proposamenak aurrera ate-
ratzen laguntzea. Gazteek ez ditugu ideiak proposatzen “a lo loco”, behar bat 
ikusten dugu eta udaletxearen erantzuna eta jarrera askotan oso itxia da. Nire 

ustetan, udaletxeak askoz gehiago egin dezake.

-Kirol talde berri bat osatzea elkarkidetza sendotzeko.

-Kontutan hartu 16 urte inguruko gazteok asteburuetan ez daukagula non sar-
turik. Hotza eta euria egiten duenetarako gehiengoak ez du lokalik. Lokalen in-
guruan, ezinezkoa da lokal egoki eta merke bat aurkitzea askotan jabeek ezetz 
esaten dutelako.

-Ez dago elkar-puntu fisikorik ezta sinbolikorik ere herri honetan, “herriko plaza” 
falta da.

-Gaztetxe bat, ez gazteLEKU-rik ezta gazte xaia-rik. Hezkuntza, irakaskuntza, 
kontzertu gehiago, lanpostu gehiago herrian, alokairua edo pisuen prezioa jais-
tea, prezio duinak tabernetan, OTA kendu asteburuetan, radarrak kendu, euskara 
gehiago bultzatu herrian eta bukatzeko, Hondarribiko gazteak gero eta droga ge-
hiago kontsumitzen dute, eta gainera, oraingo gazteak beste inoiz baino lehena-
go hasten dira droga erregularki hartzen; hori da larriena!

-Kontzertu gehiago egitea. 

Beste galdera ireki batean, udalak aisialdia antolatzeko egin beharko lukeenaren in-
guruan galdetzen zaie gazteei. Hauek dira erantzunak:  

Nola bideratu beharko lituzke politika horiek udalak?

-Gazteon iritzia jakinez.

-Erabakietan eta ekimenak hartzeko orduan parte hartzea sustatuz. Erabakigu-
neak herritarroi zabalduz.

-Gazteoi gehiago entzuten eta kasu egiten proposatzen diren gauzei. Proposatu 
badira zerbaitegatik da. 

-Norberak jakin beharko du zer egin eta nola bideratu bere politikak. Hiritarrek, 
lau urteetan egindako lanak aztertu ondoren, hautagai onenak aukeratu ditu.

-Espazioak bideratzen eta aukera gehiago emanez. Ekitaldiak gehiegi bide-
ratzean, politizazioaren trabarekin aurkitu daiteke, eta kontran gazteen zatiketa. 
Bestalde, orokorrean gazteen aisialdian jai giroa sustatzea oso garrantzitsua izan 
daiteke, herrian gustura izateko eta ez kanpora irten nahi izateko. Nahiz eta biga-
rren maila bateko arazoa iduri, tabernen gau ordutegia OSO eskasa da tamaina 
bereko beste herriekin alderatu ezkero.

-Onura ekonomiko hutsa bultzatzen duten ekimenetatik urrundu (tabernak eta 
komertzioak aberasten dituzten ekintzak) eta gazteen behar eta interesak (pa-
rranda egiteaz harago doazenak) sustatzera bideratuz.

-Gazteen arteko elkartzea bultzatuz.

-Gazte kontseilu bat sortuz, non gazte jendeak hitza eduki dezakeen. Udalak 
bere kabuz ezin du jakin zein den gazte jendearen errealitatea ezta zein behar 
sozial edo kultural dituen. Horretarako oso beharrezkoa da gazte jendeak hitza 
edukitzea eta beraien iritzia guztiz kontutan hartzea, hau baita benetako erreali-
tatea, eta ez udaleko zinegotzi bati bururatu zaiona.

Ateratzen den datu esanguratsuetako bat da 
%80arentzat Udalak eskaintzen duen aisi aukera ez 
dela nahikoa. Gehienek kiroldegian, kalean edota ta-
bernan igarotzen dute denbora librea. Emaitza hau on-
dorengo galdera honekin lotzen dugu:

“Baloratu Udalak zure adineko jendearentzat egiten di-
tuen ekintzak”

Esanguratsua da ia %30ak 0 puntu ematea Udalaren 
eskaintzari.
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NESKA BAT LEKU
INPOSIBLEAN

Egilea: Xabier Amuriza
Eleberria. 2018
Editoriala: Elkar

Abenturazko eleberri mar-
dula, sorpresaz eta mis-
terioz beterik. Batzuk li-
buruaren zehar argituko 
dira. Beste batzuk, ez. Egi-
leak irakurlearen imajina-
zioari baimena ematen dio 
gustukoen dituen bideak 
asmatzeko. Hizkera oso 
aberatsa eta bizkaierazko 
lurrina duena. 

Kartzela batean gertat-
zen dena fikzioa izanik, 
oso ondo deskribatzen du 
eguneroko bizitza eta han 
bizi direnen gogoak eta 
asmoak. Narrazioa bi ahot-
sek kontatzen digute, eta 
beraien begietatik ikusiko 
ditugu beste protagonistak 
eta han bizi dituzten aben-
turak. Ez daude kapituluak 
baina egileak oso ondo 
markatzen du, aldiro, nork 
ari zaigun hitz egiten.
 
Zer gehiago esan? Hasiera 
neketsua egin zitzaidala, 
baina laster harrapatu nin-
duen liburuak, eta bukat-
zean pena moduko bat 
sentitu nuen, ezagututako 
lagunei agur esaterakoan. 
Merezi du!!!

(Udal liburutegian badago)
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Maribel Gartzia

Azken galdera ireki batean herrian ikusten diren beharren inguruan galdetzen zaie gazteei:

Herrian ikusten ditudan beharrak honakoak dira:

-Gazteontzat jarduera gehiago, lokal gehiago, asteburuetan edo festetan adinga-
bekoak egoteko tokiak etab.

-Jai egitarauak osatzeko parte hartze prozesu irekiak.

- Diru laguntzak Hondarribiko gazteen alokairurako, herrian gera daitezen. Aloka-
riu oso garestiak daude eta Hondarribia geroz eta herri zaharragoa bihurtuko da 
gazteak ez baditugu mantentzen; laguntzak eta alokairu murrizketak Hondarri-
bian bizi diren gazteentzako. Laguntza hauek ozenki aditzera eraman kartelen 
edo antzekoen bidez, denak jakinaren gainean edukitzeko.

- Gazteentzako erraztasunak jarri: txirrindua alokairu zerbitzua herrian dohain 
jarri 30 urte beherakoentzat herriko auzo desberdinetako gazteak elkartu ahal 
izateko; edo tarifa sinboliko bat (20€ urtean?).

-Herritarrengatik kezkatzea eta hauek behar dituzten gauzak sustatzea eta ara-
zoei aurre egitea irtenbideak eskainiz. Turismoak inpaktu handia dauka herriko 
ekonomian eta zaindu behar da baina aldi berean herritarrekin ahaztu gabe eta 
Hondarribia zainduz eta errespetatuz.

-Gazteentzako etxebizitzak, Alde Zaharraren berpiztea (baliteke bi behar hauen 
artean harremana egotea).

-Herrian bertan lana sustatzea, herri aktiboa eta bizia sustatzea. Herrian dugun 
gatazka nagusiari irtenbidea ematea.

-Udalak ez ditu gazteentzat parrandak sustatu behar, askok nahiko luketen be-
zala.

-Gazteen aisialdira zuzenduriko ekintza edo espazioei izaera politikoa kentzea 
(Olinpiadek lortu zuten bezala, adibidez).

-Gazteentzako benetako gune autogestionatu bat, gazteei bideratutako ekintza 
publiko gehiago, etxebizitza merkeagoak etab.

-Herri hau ezin hobea da bikote gazte ezkonberri eta ume txikiak dituztenentzat; 
etxea erosten edo erosi berria dutenentzat (hots, 30etik gorakoentzat). Horiei 
zoriontsu ikusten zaie Portuan poteatzen eta Butroitik paseoan. Baina ezin asper-
garriagoa da gainontzekoentzat. Ez dago eskaintzarik ez interesik gazteagoak 
direnentzat: guztiak lokaletan sartuta daude/gaude, otzanduak, edo Hondarribi-
tik kanpo ateratzen gara herriko giro formal eta “pureta” ekiditearren, herrian ez 
dagoelako zer eginik. Uste dut eskaintza publiko eta debaldeko gehiago antola-
tu beharko liratekeela eta diziplina eta esparru anitzagoetakoak (bada mundurik 
arrauna, futbola eta Alardeaz gaindi). Eta udalak ezer egiteko asmorik ez badu, 
egokia litzateke, bederen, bere esku dituen azpiegiturak herriari eskaini eta erra-
zago utziko balizkio (gaztetxe, gazte leku, bilera lokalak, tailerrak egiteko...).

-Lanpostuak, pisuak, euskara gehiago hitz egin herrian eta ekitaldi edo kontzertu 
gehiago.

-Gazteoi laguntza gehiago eskaintzea egiten diren proposamenetan.

-Herriaren bizikidetza hobetzea: 
mendi-kirolen beharrak asetu eta 
erabilera eta bizikidetzarako lekuak 
eta arauak jartzea (zaldiak, motorrak, 
bizikletak, korrikalariak, oinezkoak, 
famili-irteerak, ehiztariak...).

-Gazteak alde egiten dute bizi mai-
la altua delako, ezin diegu 1000 eu-
roko alokairuei aurre egin. Udalaren 
aldetik bere bermea beharrezkoa 
da, lana, alokairuak eta aisialdirako 
ekintzak hobetuz.

Inkestako galdera irekiek beste gai batzuk ere azaleratu di-
tuzte, aisialdiaren inguruko kezkez gain, hala nola, etxebizitza 
eskuratzeko zailtasunak, lan eskaintza eskasa edo eta Honda-
rribian bultzatzen den turismo eredua.

Hau dena ikusirik, oraindik datu gehiago jaso eta etorkizunean 
Udalean proposamen egokiak bideratzeko asmoz, gazteak 
animatu nahi zaituztegu inkesta honetan parte hartzen jarrait-
zera, eta orain arte parte hartu duzuenei gure esker ona adie-
razi nahi dizuegu; denon artean egingo dugu Hondarribia.

Parte hartzeko bidea:
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• LEGE-IRUZURREKO KONTRATUAK
Gauza jakina dugu Hondarribiko Udalean langileriaren in-
guruan dauden arazoetan nabarmenetako bat Lege-iru-
zurreko kontratuena dela. Mahai gainean jarri izan ditu-
gu hainbat egoera. Bada, ordea, jasangaitza den egoera 
bat: euskaltegiko langileena hain zuzen.

Aurreko urtean, 2017ko udaberrian, epai baten berri ja-
kinarazi zitzaigun udal ordezkarioi. Kaleratutako euskal-
tegiko langile baten helegitearen ondotik, Euskadiko arlo 
sozialeko epaitegiak ebatzitako 88/2017 sententziaz 
aritu ginen bilera horretan. Sententzia honek langilea le-
ge-iruzurrean (“fraude de ley”) kontratatua zegoela froga-
tutzat ematen zuen.

Epaiak frogatutzat eman du aldi bate-
rako, ikasturte baterako, kontratatzen 
diren langile hauek lege-iruzur (frau-
de) egoeran kontratatzen direla eta 
konponbidea ere ezartzen du lehen adie-
razitako sententzian: “entiendo que nos 
encontramos ante un trabajador fijo-dis-
continuo”. (Alegia, “aldizkako langile 
finko baten kasuan gaudela ulertzen dut) 
Adierazi ere egiten du epaiak, badau-
dela antzekoak diren beste egoera bat-
zuetan antzeko sententziak jasota. Hala 
nola, 2010eko uztailaren 6ko Euskadi-
ko Justizia Auzitegi Nagusiaren (TSJren) 
sententzia, 2010eko urtarrilaren 22an 
Asturiasko Justizia Auzitegi Nagusiaren 
sententzia, 2014ko martxoaren 20ko 
Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiaren  
sententzia, etab.

Abotsanitz Udal Taldeak hainbat batzor-
detan, eta baita idatzien bidez ere, egoe-
ra hau konpondu beharraz aritu izan da. 
Udalean legez kanpo kontratatuta egon 
daitezkeen langileen azterketa bat egitea 
proposatu izan du eta beraien egoera le-
gediaren barne kokatu beharra adiera-
zi nahi izan du. Nahiz eta euskaltegiko 
langile baten sententzia irmoa dauka-
gun, Abotsanitzek 12-15 langile egoera 
berean egon daitezkeen ustea daukala 
adierazten du.

Bada, urtebete pasa den honetan, Udala-
ren aldetik ez da urratsik eman adieraz-
teko zein langile egon daitezkeen arauz 
kanpo kontratatuta, ezta euskaltegian 
bertan sententzia horretan adierazten 
den egoeran dauden beste 4 langileren 
kontratazioa egokitze aldera ere.

Oinarrizkoa da aipatzea Administrazio 
publikoak ez lukeela iruzur egoeran lan-
gilerik kontratatu behar. Arduragabekeria 
nabarmena da egoeraren jakitun izanik 
konponbiderako urratsik ez ematea.

Abotsanitz Udal Taldeak Hondarribiko 
Alkateari eta udal idazkariari zera propo-
satzen die:

 - Euskaltegiko langileen kontratazio 
egoera urgentziaz konpon dezala. Hone-
tarako, epaitegiaren sententzia kontuan 
hartuta, obra-kontratua duten langileak  
aldizkako kontratu finkora (“fijo-disconti-
nuo”) pasatzea. 

 - Udalean urte luzez aldi baterako kon-
tratu bidez kontratatutako langileak le-
ge-iruzur egoeran egon daitezkeen azter 
dezatela eta lehenbailehen egoera ho-
riek konpon ditzatela.

UDALGINTZA
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Gure eskualdean, birziklatze tasa 
%48,5a den bitartean, gainontzeko 
zaborraren erdia baino gehiago erre-
fusa gisa sortzen ari gara. Gipuzkoako 
zabortegiak bete ditugula eta gainezka 
daudela ozen entzun ahal izan dugu 
azken urteetan, baina aldi berean ez 
ditugu bere osotasunean neurri era-
ginkorrak hartu hori ekiditeko. Beste-
lako sistemak abiatu izan direnetan, 
jakin badakigu zer nolako kanpaina 
mediatiko-politikoa eman izan den Gi-
puzkoan.

Hondarribia eta Irunen errefusa-
rentzako ontzia (kontenedorea) no-
lanahi erabiltzen da eta bertan mota 
guztietako edukiak lagatzen ditugu 
(plastikoa, kartoia, organikoa, aulkiak, 
mantak, arropa, etab luze bat). 

Gaur egun zabortegietan, 22.000 tona 
errefusa metatzen ari gara urteko eta 
kudeaketa egokiagoa eginez gero, 
4.000 tona izango lirateke. Gogor sala-
tu behar dugu Txingudiko mankomuni-
tateak duen jarrera arduragabea, nola 
TXINZER S.A. enpresaren aldetik, hala 
nagusi diren alderdi politikoetatik ere. 

Gure eskualdean, gai honi lotutako 
eztabaida eta parte hartze prozesuak 
abiatu ditzan eskatu dugu mankomu-
nitateko batzarretan, birziklatze tasak 
nabarmenki gora egin dezan. Baina 
argi geratu zaigu ez dela Hiri Hondakin 
Solidoen gaineko eztabaidarik eta ha-
lako prozesurik eman nahi.

•HONDARRIBIA ETA IRUNGO
HIRI HONDAKIN SOLIDOAK

Gure kezka eta ezinegona adierazi behar dugu gaur egun 
Txingudiko mankomunitateak duen jarrera eta egiten 
duen jardunarengatik Hiri Hondakin Solidoen kudeaketa-
ri dagokionean. 
Abotsanitzetik behin eta berriz eskatzen ari gara, Txingu-
diko mankomunitateak bestelako jarrera bat har dezan,  
gai honi dagokionean. Baina gaurdaino, ez dugu gano-
razko jarrera eta erantzunik jaso.

•2017 UDAL KONTU LIKIDAZIOA

Aurrekontua: 31.989.595M€
 Gastuak: 17.931.163M€
  -Inbertsioetan % 24 besterik
  ez da garatu (2.226.983 €)
  -Gastu arruntetan % 70 erabili da (7.094.325 €)

 Sarrerak: 23.169.068M€
  -Zerga zuzenetan %119 bildu da (7.872.632 €) 
  -Tasa eta bestelakoen bidez %173 (2.338.947 €)
  -Isunen atalean % 495 jaso da (445.664 €)

 Emaitza: 

  -Urteko soberakina 5.237.905M€

  -Azken hiru urteen bataz bestekoa 5,4M€

  -Gaur egungo udal soberakina 43M€

LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN 
HONDARRIBIA E IRUN

Una vez más Abotsanitz manifiesta 
su preocupación y su desasosiego 
ante la postura de la Mancomunidad 
de Txingudi en lo que se refiere a la 
gestión de Residuos Sólidos Urba-
nos. Una y otra vez hemos solicitado 
un cambio de actitud, pero hasta la 
fecha no hemos constatado ningún 
gesto eficaz, ni contestaciones razo-
nables en este sentido.
 
En nuestra comarca, la tasa de reci-
claje representa el 48.5%, esto quie-
re decir que producimos más de la 
mitad de los residuos como “fracción 
resto”. A pesar de haber estado con-
tinuamente oyendo, durante años, 
de la sobre-explotación en los verte-
deros de Gipuzkoa, no se han toma-
do medidas integrales eficaces para 
afrontar el problema y cuando se han 
dado alternativas, todos conocemos 
la campaña mediatica-politica que se 
dio en Gipuzkoa. 

En Hondarribia e Irún el contenedor 
de la “fracción resto” se utiliza de 
cualquier manera, y en él dejamos 
todo tipo de objetos y materiales 
(plástico, cartón, orgánico, sillas, 
mantas, ropa, y un largo etcétera). En 
la actualidad arrojamos anualmente 
a los vertederos 22.000 toneladas 
de “fracción resto”, cuando con una 
correcta gestión lo reduciría a 4.000 
toneladas. 

Es nuestro deber denunciar enérgica-
mente la postura irresponsable en la 
Mancomunidad de Txingudi por par-
te de la empresa TXINZER S.A. y de 
los partidos políticos que deciden. En 
las asambleas de la Mancomunidad 
hemos solicitado repetidamente que 
se abra un proceso participativo para 
debatir todos los aspectos del pro-
blema, con el claro objetivo de elevar 
las tasas de reciclaje de los Residuos 
Sólidos Urbanos, pero es triste cons-
tatar que no existe voluntad alguna 
de promover dicho proceso.

Ondorioak:

Hondarribiko Udalak aurreiku-
sitakoa baino diru kopuru han-
diagoa jasotzen du eta gastuak 
gutxiago dira.

Hondarribiarrok ez dugu behar 
adina zerbitzu jasotzen.

Aurrekontuak gauzatzeko zail-
tasun nabarmenak ditu udal 
gobernuak. Horretarako udal 
langilegoa eguneratu eta handi-
tu behar da. Udal langilego eta 
hondarribiarron onurarako.

Aurrekontuak ahalik eta gehien 
egikaritu behar ditugu eta ez 
badago horretarako gaitasunik, 
herritarroi tasa eta zergak jaitsi 
behar genizkieke.
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GASTUAK / URTEA 2017 SARRERAK / URTEA 2017 EMAITZA
AURREKONTU LIKIDAZIO % AURREKONTU LIKIDAZIO %

OROKORRA 31,989,595 17,931,163 56 OROKORRA 31,989,595 23,169,068 72 5,237,905.00

1.- Pertsonala 6,141,163 5,124,439 83 1.- Zerga Zuzenak 6,623,575 7,872,632 119

2.- Gastuak Ondasun Arrunt eta Zerbitzuak 9,921,495 7,094,325 71 2.- Zeharkako Zergak 90,000 445,664 495

3.- Finantza Gastuak 6,500 4,165 64 3.- Tasak eta Bestelako Z. 1,349,334 2,338,947 173

4.- Transf. Arruntak 3,946,189 3,378,531 86 4.- Transf. Arruntak 11,097,720 11,859,194 107

5.- Kontu Globalak eta Bestelakoak 86,749 0 0 5.- Ondare Sarrerak 24,603 24,679 100

6.- Inbertsio Errealak 9,291,129 2,226,983 24 6.- Inbertsio Errealak 0 283,487 283,487

7.- Kapital Transf 2,263,371 102,720 5 7.- Kapital Transf. 312,000 344,465 110

8.- Finantza Aktiboak 333,000 0 0 8.- Finantza Aktiboak 12,492,363 0 0

MOZIOAK
Hona hemen jarraian 
Abotsanitz udal tal-
deak egindako hainbat 
mozio. 

Éstas son algunas de las 
mociones presentadas 
por el grupo municipal de 
Abotsanitz.

KULTUR EKIPAMEN-
DUAK

Hondarribiko Udalak hamar-
kada honen hasieran eraiki-
tako kultur ekipamenduetan 
bi: 
 *Bata, Itsas Etxea 
entzunaretoa (auditoriuma) 
2011. urtean egindako erai-
kina dugu; 4.500.000 € in-
guruko eraikitze kostua izan 
zuena.

 *Bestea, Kultur Etxea, 
2012. urtean egina da eta 
6.000.000 € inguruko erai-

kitze kostua izan zuen.

Alabaina, eraikin hauen era-
bilera arautuko duen orde-
nantzarik ez da garatu Hon-
darribiko Udalean. Eraikin 
hauen erabilera egiten duten 
elkarteek ez dute beraien 
jardunbidea zehaztuko duen 
inolako hitzarmenik adostu 
ahal izan Udalarekin.

Bestalde, Hondarribiko herri-
tarrek, zein kanpoko edozei-
nek, areto nagusia erabili 
nahi duenean gune honen 
irekieragatik arautu gabeko 

ordainketa bati aurre egin be-
har izaten dio. Kostu horiek 
ere ez daude udaleko arau 
fiskaletan zehaztuta.

Guzti honek ezjakintasun ju-
ridikoa eragiten die eraikina-
ren ohiko erabiltzaileei, zein 
aldi baterako erabilera egin 
nahi duten herritar zein era-
gileei.

Ez da Hondarribiko Udalean 
gai honen inguruan aritzen 
garen lehen aldia legegintzal-
di honetan. Jakitun gara, gai-
nera, aurreko legegintzaldie-
tan ere honen inguruan aritu 
izan zirela udal ordezkariak.

Legegintzaldiaren bukaera 
gerturatzen ari den honetan, 
beharrezkoa deritzogu ziklo 
hau amaitu aurretik erabilera 
araudia zehaztea.

Abotsanitz Udal Taldeak Hon-
darribiko Udalbatzari zera es-
katu nahi dio:
 *Herriaren kultur eki-
pamendu diren eraikin ga-
rrantzitsu hauen erabilera 
araudia burutzea.

 *Eraikin hauen era-
bilera ohikoan egiten du-
ten elkarteekin hitzarmena 
burutzea.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Al inicio de ésta década se inauguraron dos 
importantes equipamientos: el auditorio 
de Itsas Etxea (2011) y el edificio de Kultur 
Etxea(2012). Pero todavía no existe ninguna 
normativa que regule su uso, y las asocia-
ciones que los utilizan no han podido consen-
suar con el Ayuntamiento ningún acuerdo 
al respecto.  Además, para usar el salón de 

actos hay que hacer frente a un desembolso 
que no está regulado. Tampoco la normativa 
fiscal municipal es precisa al respecto.  Los 
usuarios –tanto habituales como ocasionales, 
hondarribitarras o foráneos- estamos desin-
formados y, por lo tanto, desprotegidos. Pen-
samos –y así lo solicita Abotsanitz al equipo 
de gobierno- que antes de que finalice esta le-
gislatura, debemos contar con una normativa 
que regule el uso de estas infraestructuras, y 
para ello es fundamental llegar a un acuerdo 
entre los usuarios.
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ZERBITZUEN KONTRA-
TAZIOA

Abotsanitz Udal Taldeak be-
hin baino gehiagotan aditze-
ra eman du Hondarribiko 
Udalak kontratatuta dituen 
hainbat zerbitzu epez kanpo 
ari direla lanean.

Egoera honen eguneratzea 
ezinbestekotzat jotzen dugu 
hainbat arrazoirengatik; ku-
deaketa egokia, lehiakor-
tasun printzipioa errespe-
tatzea, gainkostuak ekiditea, 
etab.

Ondorengo hauek dira gaur 
egun kontratua iraungita 
daukaten zerbitzuak:

Taula honetan ikus daitekee-
nez, hainbat zerbitzu urte 
luzez iraungitako kontratue-
kin jarraitzen dute lanean, 
GUZTIZ ERA IRREGULA-
RREAN!!!

Aipatu beharra dago, alde 
batetik, zerbitzu hauek Uda-
lak zuzenean kontratatutako 
langileekin bete daitezkeela, 

eta bestetik, ekarpen ekono-
miko handia eragiten duten 
zerbitzuak ere badirela.

Besteak beste, adibide gisa 
balio dezan, Montai enpresak 
azken bost urteetan Honda-
rribiko Udalari fakturatutako 
kopuruak adierazi nahi ditu-
gu:

Adierazgarria da, baita ere, 
Kultur Etxea eta Itsas Etxea 
eraikinen kudeaketa eredua 
ez dagoela oraindik zehaztuta 
eta eraikin hauen kudeaketa 
definitu beharra daukagula, 
honetan ere berandu bait ga-
biltza.

Beraz, Abotsanitz Udal Tal-
deak egoera guzti hauek 
irregulartasunetik ateratze-
ko eginbideak lehenbailehen 
egin daitezela eskatzen dio 
hirikoi Udalbatzari.

 ENPRESA ZERBITZUA IRAUNGITZE 
DATA

DEPARTA-
MENTUA

 ILUNION Eraikinen Garbiketa 2008/04/11 IDAZKARITZA

MONTAI Aktibitate Soziokultu-
raletarako Espazioen 
Egokitzea

2009/04/30 KULTURA

GUREAK OSTA-
LARITZA, SL

Hondarribiko Adine-
koen Etxeko Taberna-
renUstiaketa

2016/08/31 GIZARTE ZERB.

 2012 2013 2014 2015 2016
 183.100,92 € 200.777,86 € 173.616,05 € 210.905,06 € 179.419,54 €

CONTRATACIÓN DE SERVICIOs

Algunos contratos realizados por el Ayunta-
miento han caducado. Consideramos impres-
cindible actualizarlos por diversas razones: 
para mejorar la gestión, por respeto al prin-

cipio de competitividad, para evitar sobre-
costes, etc. En las tablas adjuntas se pueden 
observar las fechas de extinción de dichos 
contratos y un ejemplo de los importes factu-
rados. Se trata de servicios que suponen un 
desembolso importante y que pudieran ser 
gestionados con personal contratado directa-
mente por el Ayuntamiento.

BEILATOKIA GABARRARI KALEAN?

Hondarribian 2017ko Ekainaren 8an Ezohiko Udalbatzan onar-
turiko HAPOan hartzen
omen du oinarria erabakiak. Bertan, Arau Orokorren barnean, 
B/4.6 zonaldeari
dagokionean, zonaldearen erabilera Itsas eta Arrantzako ekono-
mia-jardueretarako dela
adierazten da. Zehazki adierazten da zein diren aurrekusitako 
erabilerak, erabilera
bateragarriak eta baita ere zein erabilera dauden espresuki de-
bekatuak.

Donostiako Aireportuaren zortasun aeronautikoa dela eta, Aire 
Segurtasunaren Estatuko
Agentziaren baimena ezinbestekoa da lanak egin eta aktibita-
teari ekiteko. Hasiera
batean ez da aurkeztu agentzia honen baimenik eta lanak has-
teko baimena aldiz udalak

ESKAERAK
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2. ESKUALDAKETAKO ETXEBIZITZA ZOZKETA

Bigarren eskuko etxebizitzen zozketa Otsailean burutu zen. 
Abotsanitzek, eskaera oinarrietan aldaketa batzuk gauzatzea 
eskatu zituelarik.

Aldaketa hauen xedea, hondarribiarren oinarrizko eskubidea 
den etxebizitza eskubidea gauzatzeko aukera zabalago eta jus-
tuagoak ezartzean datza.

PROPOSATZEN DA: 

-Bigarren eskuko etxebizitza publikoak udalak zuzenean eros 
ditzala eskatzen dugu, bigarren eskualdaketako erregistro ze-
rrenda behar bezala gauzatuz. Hau gauzatzeko Udalak ba-
liabide tekniko eta ekonomikoak dituela ulertzen dugu. Honen 
helburua, etxebizitzaren sal-erosketa prozesuan espekulazioa 
ekiditea da. Bigarren eskuko etxebizitza sal-erosketa publikoen 
prozesuan halako kasuak ematen direla aipatu izan digute eta 
Udalak egoera hauen Berri izan duela ere. Beraz, espekulazio 
kasuak gertatzea ekiditeko Udalak bestelako jarrera bat izan be-
har duela deritzogu, beharrezkoak diren neurriak hartuz.

-Bizikidetza unitateari dagokion etxebizitzetan aldaketak egitea 
beharrezkoa ikusten dugu. Egitura bateko edo bestelako etxebi-
zitza batean izena emateko aukerak zabaldu beharditugu. Hain 
zuzen ere:

-Lau logelako etxebizitza kopuruaren eskasia ikusirik, bost 
kideko bizikidetza unitateak hiru logelako etxebizitzan izena 
emateko aukera izan dezatela (bat edo beste).

-Bi logelako etxebizitzei dagokionez, kide bat, bi edo hiru di-
tuzten bizikidetza unitateek aukera hau izan dezatela.

eman du.

Kostaldeei buruzko legearen baitan ere zehaztapenak bete be-
harrekoak ditu eremu honetan egin nahi den edozein aktibita-
tek. Honen arabera, 22/1988 Kosten Legeak jasotzen dituen 
zehaztapenen arabera 23., 25. eta 26. artikuluak ez direla 
errespetatzen
ulertzen dugu.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei 
buruzko Erregelamendua 202/2004 Dekretuak arautzen du. 
Honen arabera, aktibitate hau garatzeko eginbideak ez dira es-
katzen eta araudiak dioena ere ez dela errespetatzen deritzogu.

¿UN TANATORIO EN GABARRARI KALEA?

El 8 de junio de 2017, en Pleno Extraordinario del Ayunta-
miento y tomando  como base el Plan General, se acordó 
que las actividades económicas a desarrollar en la zona 
B/4.6 deberían corresponder  al sector marítimo-pesque-
ro, describiéndose con detalle las actividades permitidas y 
las prohibidas.

Además, el  permiso de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea es imprescindible para acometer cualquier actividad 
en esa zona, así como la observancia de todas las especifi-
caciones de la Ley de Costas y también del Reglamento de 
sanidad mortuoria de la CAPV.

Entendemos que en el proyecto de Tanatorio  no se respe-
tan estas premisas y,  consecuentemente,  SOLICITAMOS: 
 
-que se retire el permiso de obras concedido

-que se respete escrupulosamente el carácter  maríti-
mo-pesquero de las actividades económicas en esta zona.



4342 AIZA! uda2018 AIZA! uda2018

U
DA

LG
IN

TZ
A

U
DA

LG
IN

TZA

ITURRI-BERRIKO BIRIBILGUNEA

Iturri-berriko biribilgunea egoera tamalgarrian aurkitzen de-
naren susmoa dugu. Lurrean ikus daitekeen zuloaz gain, gu-
nea eusten duen harresi paretan dauden zartadurak ere na-
barmenak baitira.

Bada denbora bat, aski luzea, gai hau batzordean eztabaida-
tu genuela. Orduan ikerketa bat egiteko asmoa adierazi zen, 
baina gaurdaino ez dugu inolako emaitzarik izan gai honen 
inguruan.

VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO

En febrero hubo sorteo de viviendas de segunda mano. 
Con el objetivo de ampliar las oportunidades, Abotsanitz 
solicitó algunos cambios en las bases de participación.
PROPONEMOS:

-Que el Ayuntamiento compre directamente las viviendas 
de segunda mano, evitando cualquier posible especula-
ción en el proceso de compra-venta.

-Que se se flexibilicen los criterios que relacionan tipo de 
vivienda y núcleo de convivencia. Por ejemplo:

-que, contemplando la escasez de viviendas de cuatro 
dormitorios, los núcleos de cinco personas puedan op-
tar a las de tres dormitorios.
- que los núcleos de una o dos personas tengan opción 
a viviendas de dos dormitorios.

Udalbatzak aurrekontuen eztabaidan diru partida bat jarri ere, 
jarri zuen; baina ezertarako.

Gaiaz jardun ginenetik hona, egoerak okerrera egin duela na-
barmen ikus daiteke eta inolako ezbeharrik gertatzeko arriskuak 
ekiditea, hobe.

ESKATZEN DA: 

-Egin beharreko ikerketak urgentziaz burutzea. 

-Ikerketa horretatik ateratako ondorioak lehenbailehen gau-
zatzea.

ROTONDA DE ITURRIBERRI

La rotonda de Iturriberri  se encuentra en una situación 
lamentable, con desperfectos en pavimento y muros. Des-
de hace  tiempo  se viene debatiendo la cuestión, incluso 
en comisión, y se dedicó una partida de los presupuestos  
para hacer algo al respecto. Pero en vano, la situación ha 
empeorado, y es responsabilidad de todos tratar de evitar 
una desgracia.
SOLICITAMOS una investigación urgente y el desarrollo in-
mediato de las conclusiones de la misma.

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

UDALGINTZA M
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Gure herrian zehar  faxismoarekin 
lotura duten irudi eta sinbologia 
oraindik ere aurkitu ditzazkegu.

Zergaitik ez dago hondartzan gabarroirik 
eta lehorrean gorde behar bada, ez al 
dago leku egokiagorik?

Pasa den urtean, Abotsanitzek egindako lanketa eta aurkeztutako 
mozioak, emaitzak ematen ari da jada.  Mugikortasun mahaia 
Hondarribian abiatu da. Herritarron eta herriko eragileen parte 
hartzea bilatzen duen batzorde honi, behar duen eragirkortasuna 
eman diezaiogun.

Zergaitik kaleko paperontzietan 
gainontzeko atal berziklagarriak 
ez dira sailkatzen? Zergaitik gaur egungo 

karteldegietan oraindik ere 
Fuenterrabia izena agertzen da?

argazkisalaketa

?
?

?

Uda honetan ere 
autokarabana 

erabiltzaileentzat ez da 
zerbitzugune eta araudirik 

izan gure herrian.

Haritz Pascual Garjon
21 de mayo a las 14.59

Nosotros este año no
iremos... tanto mi pareja y yo
llevamos unos cuantos años
acudiendo, un año uno, otro año
otro...pero este año ya no. Y no es
culpa vuestra. El ayuntamiento de
Hondarribia no nos quiere, no nos
deja. Somos de las muchas familias
que nos desplazamos en
autocaravana y el vuestro es el
único ayuntamiento que no nos deja
ni estacionar en el pueblo. Este
pasado fin de semana han multado
a gente en autocaravana que había
ido al Triatlón. Con pena por la
carrera, por los pinchos que
echábamos después, ...nosotros y
nuestra cuadrilla nos iremos a
donde nos quieran.

AUTOKARABANEI 
OZTOPOAK

Naiz eta udalbatzan 
eta aho batez 
autokarabanentzako 
zerbitzugune eta araudi 
bat egitea onartu, 
lehenengo urratsa 
debekua izan da.
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Ama, ezetz asmatu non nagoen!

 Arratsaldea da, eta eskola amaitu ondoren amarekin ai-
tona-amonen etxera joan naiz. Helduek beraien kontuez zihar-
duten bitartean, ezkutaketan jolastea erabaki dut. “Amaaaa! 
Ehun arte zenbatutakoan atera nire bila!” esanda korrika atera 
naiz.

 Leku ilun batean sartu naiz. Bizitzak aditzera emateko 
dituen hots ezberdinak nahasten diren lekura sartu naiz: ezke-
rreko albotik, ahotsa berotzen ari den soprano koadrila baten 
soinua entzuten dut; aurrealdetik, belarra marruskatzeak egi-
ten duen soinu katartikoa, tarteka, irekitzen den iturri ba-
tek eteten duena; eskuineko hegaletik, isilka-misilka karras-
karras iraunkorra. 

 Begiak iluntasunera ohitu zaizkit, eta hasi naiz inguruan 
dudana ikusten. Hamar pare begi daude, mugimendu azkarrak egi-
ten dituzten begiak, ni arakatzen ezkerreko paretatik. Parean, 
bata bestearen ondoan, lira-itxura duten lau ale dabiltza gora 
eta behera; poliki. Begiak eskuinaldera eraman ditut eta hogei 
ile-bolatxo begiztatu ditut, zuri-beltzak eta orbain marroidu-
nak. Hesi batek inguratzen ditu. 

 Sopranoen kamerinoetara eskua hurbiltzea arriskutsua 
dela frogatu dut… Ez dut, bada mokokada bat jaso? Petro-
lio-ponpen antzera gora eta behera dabiltzan handiak diren 
buruengana hurbildu naiz, eta beldurraren eraginez eskua pa-
ralizatuta izango banu bezala, hasieran hatz-puntekin ukitu 
ditut. Beroa nabaritu dut. Erritmo pausatua. Esku osoarekin 
laztana egitera ausartu naiz, eta orduan nabaritu ditut ile 
motza eta zakarra, baita idortutako lokatz-tantak ere. Azke-
nik, borlatxoak gordetzen dituen gelatxo arraroan sartu naiz, 
eta atetxoa itxi dut. Lurrean eseri naiz eta bolatxo zu-
ri-beltzak  nigana hurbildu dira; batzuk, gainera igo zaizkit, 
eta beste pare bat besoetan hartu ditut. Iletxo leuna dute, 
lumatik hurbilago dagoen iletxo harro eta biguna. Konturatu 
naizenerako goxo-goxo eta tapa-tapa eginda nago. 

 Sumatzen dudan usaina hain da sakona zaporea ere ba-
dela. Bizitzaren hondakinen usaina da. Hemendik etxeratzen 
naizenean, nirekin eramango dudan perfumea da; badakit, ordea, 
askok perfumea baino kiratsa usaituko dutela.

 Dagoeneko burua ere estali didate ile-bolatxoak, sor-
baldatik gora egiteko gai izan baitira.  “Amaaaaaaaaaaaa! 
Preeeeest! Ezetz asmatu non nagoen!”

E.U.S.
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>musika

Danel Emazabel Ekaitz Lizarraga Naiara Goikoetxea

 KEEP ON ROCKING
PSILOCYBE

Badira 25 urte, Psilocybe elkartea 
eratu zenetik, Mendelu auzoko 
Amutalde kalean aurkitzen den ku-
txa beltza. Hastapenak, musikaren 
pasio eta zaletasunak elkartzen zi-
tuen gazte hondarribiar desberdi-
nek eman zituzten. Findel, Bentako 
txozna eta Saindua izan zituzten 
hasieran kokaleku gazte haiek. 
Kontzertuak Saindua gaztetxean 
antolatzen hasi ziren. Baina musi-
ka mugimendua sendotzen joan 
ahala eta entsegu lokalen beha-
rrak, musika elkartearen sorrera 
ekarri zuen. Dirua lortzeko txozna 
antolatu eta elkartea egituratzeare-
kin batera, 1996. urtean jaso zituz-

ten lanaren lehen emaitzak. Lokala 
atondu ostean hasi ziren hedat-
zen lehen akorde, hots eta riff-en 
uhinak gure herrian. 2008. urtean 
eman zitzaion hasiera Psiloybenea 
proiektuari. Ondoko eraikin zatia 
hutsa zegoenez eta beharrak age-
rikoak zirenez, eraikin osoa musi-
kagintzarako bideratzea pentsatu 
zuten. Ereindako esporek, uzta 
emankorra eman dute  eta jada 
mende laurdena bete du elkarteak 
eta hamar urte aretoak. Makina bat 
lagun, hamaika talde eta mundu 
zabaleko musikariak izan ditugu 
Hondarribian. Gaur egun ere Psi-
locybe elkarteak musikagintzaren 
bidean jarraitzen du, gure kultura 
eta gure bizitza kantu bilakatuz. 
“Mende laurden, musika elkarte…
Psilocybe!” 

Zein eragin izan du Psilocybe elkarteak 
Hondarribian? eta zure bizitzan?
Danel:

Eragin handia izan du, gazte belaunaldi 
zabala mugiarazi du! Musika egiteko gogoa 
zuen jende desberdina elkartu zen. Kriston 
esperientzia, kontzertuak, jaia... Herriari 
sekulako indarra eman zion kulturalki eta 
horrela jarraitzen du. Talde handiak atera dira, 
duela hamar-hamabost urteetako talde itzelak 
gurean jotzen ikusi ditugu, guztiok egin dugun 
lanaren emaitza da.

Niretzat Psilocybe handia izan da eta da. 15 
urterekin hasi nintzen, bizitza erdia baino ge-
hiago daramat elkarteari lotua. Sentitu edo 
bizitzeko beste erabat da. Musika hobbya da 
niretzat, errebeldea izateko modua, ihesbide 
bat... Ez dut bizitza arrunta eduki nahi, 40 urte 
ditut baina oraindik gazteak sentitzen gara.

Ekaitz:
Irtenbide bat izan da, hondarribiarrek 
musikagintzan gertatzen denaren berri izateko 
leku aproposa da. Hondarribiari musikaltasuna 
eman dio, Psilocybe horren txikia izanik eta 
horrenbeste urtez bizirik egonik, erreferente 
batean bilakatu da. Laguntasuna dago, 
generazio desberdinetako jendea elkartzeko 
aukera, elkartearen elkartasuna.   Nire 
bizitzan gogokoen dudan lekuetako bat da. 
Gaztetxoagoa nintzenean konturatu nintzen 
lokalean sartuta egon beharrean, elkarteak 
aukera ematen zidala musikan berriro aritzeko 
eta musikagintza sakonago ezagutzeko. Jende 
berria eta nire bizitzan oso garrantzitsuak 
ezagutu ditut. Musikaren munduak nola 
funtzionatzen duen ezagutzeak ere balio 
izan dit. Musikaren beste ikuspuntu batzuk 
ezagutu ditut, zuzeneko argiteria, barra baten 
antolakuntza… Hondarribian halako lekua bat 
izatea luxua da.
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Naiara:

Bere garaian oso talde potenteak atera 
ziren, Euskal Herriko panorama musikalean  
garrantzitsuak izan zirenak. Horretaz gain 
musikaren inguruan elkartzeko toki bat izan 
da.
Pertsonalki, jendea ezagutzeko balio izan dit, 
musikarengandik dugun pasioa konpartitu 
ahal izateko. Urteak pasa eta elkar ikusten 
dugunean, gure  gaztaroan Psilocyben elkar 
bizitakoa gogoratzen dugu. Esperientzia oso 
politzat dut.

2008an Psilocybenea proiektua abiatzea jauzi 
nabarmena izan zen. Nola baloratuko zenituzke 
azken hamar urteak?
Danel:

Lana, lana eta lana. Oso harro gaude egindako 
lanaz, ez da erraxa izan baina hamar urte eta 
gero atzera begiratu eta konturatzen zara egin 
dugunaz, harro egoteko moduan: zer egin 
dugu? kristona!

Ekaitz:
Aretoak  herriari bertako eta  kanpoko musikaz 
gozatzeko aukera eman dio eta ematen 
jarraitzen du. Gainera Hondarribiko gazteok 
indarra eta seriotasuna baditugula demostratu 
dugu holako proiektu bat aurrera eramateko 
gai garela. Estudioaren kasuan, gehiago erabili 
beharko genuke nire ustez, baina horretarako 

talde gehiago beharko lirateke musika jotzen. 
Gainera, gaur egun, bakoitzak bere etxean 
estudio ttiki bat antolatu dezake eta grabatu. 
Estudioa bertan izatea oso egokia da, beharra 
izan dugunean erabili ahal izan dugulako 
eta hondarribiarrek beraien proiektuak 
gauzatzeko ere balio du, kanpora joan behar 
izan gabe. Proiektuak berak bizitasuna eman 
dio, baina kostu bat izan du. Psilocybek, lehen, 
kaleko ekintza gehiago antolatzen zituen, 
azken urtetan ez ordea. Halako proiektu batek 
lan handia eskatzen du.

Naiara:
Gehien baloratzen dudana  kontzertu aretoa 
da. Etxean bertan ikusi izan ditugun eta 
oraindik ikusteko aukera ditugun musika 
taldeak ikusi ahal izatea luxua da. Batzuetan 
etxekoa, bertakoa, ez dugu nahikoa baloratzen. 
Horrelako areto bat izateak garrantzia handia 
dauka Hondarribiarentzat. Grabazioa estudioa 
edukitzea ere ederra da, zure proiektu bat 
aurrera eraman ahal izateko espazioa izatea.

Psilocybe X., XX. eta orain XXV. urtemuga bete 
eta ospatuko da. Zein etorkizun aurreikusten 
diozu elkarteari?
Danel:

Nahiko lan bizirik jarraitzen badugu 10 urte 
barru! Lan handia da, oso desberdinak gara 
denak, ez da lan erraxa hau eramatea. Beste 

hainbeste jarraitzea sekulakoa litzateke, baina 
nik uste dut elkarte bezala gure helburua 
bizirik jarraitzea dela. Hogeita bost urte eta 
gero jarraitzen dugu gora beherekin, gauza 
batzuetan asmatu dugu beste batzuetan ez... 
Mantentzea ez da gutxi, beti hobetzen, bizirik 
eta aurrera. Aupa Psilocybe!

Ekaitz:
Ez dut horren argi ikusten, geroz eta gazte 
gutxiago agertzen da lanera eta musikagintzaz 
gozatzera,  ez dago behar bezain besteko 
generazio aldaketarik, ez dakit zer gertatzen 
den. Jendea egokitzen denaren seinalea da, 
parte hartu eta ekintzaile izan beharrean. 
Etorkizuna izateko, denak bezala, bilakaera 
bat izan behar duela argi daukat eta Psilocybe, 
ikusten denez, poliki poliki bere bilakaera 
izaten ari da eta horrek urteetako bizitzako 
emango dio.

Naiara:
Nik uste dut Psilocybe urte luzez egongo dela 
hor. Pertsonak sortzeko beharra dugu eta 
Psilocybe horretarako tresna bat da, Psilocybe 
sormena lantzeko lekua da. Zein formula, zein 
musika tresna, zein musika mota ez dakit, 
baina jendeak hor gauzak sortzen jarraituko 
duela zalantzarik ez dut.
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ROYAL THUNDER
 
Empezamos diciendo algo que 
para mí transmite valor. Porque 
cuando cae en tus manos un
disco y a la primera escucha no 
lo pillas solemos hacer clic y en 
un “plis-plas” pasamos a otra
cosa, mariposa. Pero en este 
caso me dejaron tocado a la ter-
cera.
Crooked Doors fue un soplo de 
aire fresco para mis oídos y se 
convirtió en uno de mis discos
de culto. Tanto este como su si-
guiente álbum Wick, me abrieron 
el camino a su música.
Tal vez sea por su cantante, que 
te llega con esa voz rabiosa y 
enérgica, o por esos riffs
cargados de emoción y persona-
lidad que hacen que todos los te-
mas encajen como piezas de
un todo compacto y matador… 
Sorprende por su pasión e inten-
sidad, es música del siglo XXI.
Recientemente estuvieron de 
gira por pequeñas salas y bares 
de Europa; lástima que no
pasaran por Euskal Herria. Des-
de aquí animo a los promotores a 
estar atentos en su próxima
visita.

Royal Thunder, rocks!
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Psilocybeko Judasek 
egiten ari duen mar-
goaren irudia joan dai-
teke hemen

-Judas Arrieta. 2018. Psilocybeneako barneko espazioan margolana-



Harpidetu zaitez!!
Gurekin harremanetan 
jarri email edo telefonoz 
eta AIZA! aldizkariko 
alea berriak etxean 
jasoko dituzu.


