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adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. 

Apirilaren 11tik aurrera, telefono bidezko ia 
600 elkarrizketa egingo ditu Aztiker enpre-
sak zumaiarrek Baleikeri buruz duten iritzia 
ezagutzeko.

Hamazazpi urte joan dira 1994an Baleike 
aldizkaria sortu zenetik. Bide luze horretan 
ezinbesteko bilakaera izan du aldizkariak, ha-
maika aldaketa eta itxuraldaketa, baina tinko 
eutsi dio hasierako helburuari: Zumaiari eta 
zumaiarrei buruzko informazioa euskaraz 
eskaintzea. 2004an beste tresna bat gehitu 
zitzaion Baleikeren komunikazio proiektuari, 
baleike.com webgunea; eta Urola Kostako 
Hitza sortzen ere lagundu genuen. Duela 
hamazazpi urte ez bezala, herritik eta herria-
rentzat sortutako euskarazko komunikazio 
baliabide sendoak ditugu orain.

Aldizkariko 200. zenbakia argitaratuko 
dugu ekainean, eta iruditu zaigu hausnarketa 
egiteko une aproposa dela, arnasberritu eta 
aurrera are eta indar handiagoz jarraitzeko. 
Eta Baleikeren hauspoa zumaiarrak zarete-

nez, zuei hitza ematea erabaki dugu. Aldiz-
kariaz eta webguneaz duzuen iritzia jakin 
nahi dugu, zer duzuen gustuko eta zer ez, 
zeren falta sumatzen duzuen…

Ez da nolanahiko inkesta izango. Eusko 
Jaurlaritzak euskarazko hedabideoi eskain-
tzen dizkigun hobekuntza-azterketak egi-
teko diru-laguntzak (HEHOBA) baliatu 
ditugu proiektua aurrera eramateko. Aztiker 
enpresarekin elkarlanean landu eta prestatu 
dugu galdetegia, eta apirilaren 11tik aurre-
ra Aztikerreko teknikariak arduratuko dira 
inkesta egiteaz. 580 elkarrizketa egingo di-
tuzte, telefono bidez. Telefono zenbakiak 
zozketaz aukeratuko dira, eta elkarrizketak 
erabat anonimoak izango dira.

Baleike egiten dugun lantaldeko kideok 
gure hausnarketa propioak egin ditzakegu, 
baina ezinbestekoa zaigu zuen iritzia jakitea. 
Horregatik, inkestan parte hartzera animatu 
nahi zaituztegu, guztion artean Baleike hobea 
lortuko dugulako. 

Baleikeri buruzko herri inkesta
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Min dut bihotzean. Min dut aurreko igande hartan, arroa 

Beheko gure elizatxoan, besarkada bat zuri eman ez iza-

na. Bi igandetik behin etortzen zinen azpeititik, Jesusen 

oroitzapena gurekin ospatzera. Gurekin familia txiki bat 

osatuz, ebanjelioa entzutera, otoitz egitera, elkarrekin 

abestera. ez genituen zuregandik hitz potolo edo disti-

ratsuak espero, konpainia baizik. eta konpainia egitera 

etortzen zintzaizkigun, baina beharbada zu zeu bakarrik 

sentitzen zinen.

Min dut bihotzean. Min 

dut eskua zuri bizkarrean 

jarri ez izana. zure tristura 

arintzeko nola edo hala 

gai ez izana. Tristura ika-

ragarria sumatu bainuen 

zure begietan meza ondo-

renean eliz atarira atera 

zinenean. hitz bakarra 

entzun nizun: “hotza”, pol-

tsikoetatik eskularruak eta 

txanoa ateratzen zenituen 

bitartean. ez dakit goiz 

hartako hotzaz ari ote zi-

nen, edota zure bihotzeko 

gau izoztuaz. zenbat tristura zure begietan eta zure es-

kuetan, zenbat sufrimendu! Gure penak arintzera etorria 

zinen, baina gu ez ginen gai izan zureak arintzeko. 

Biharamunean, astelehena, jakin nuen zure erabaki tragi-

koaren berri. eta negar egin nuen zuregatik, neuregatik, 

guztiongatik. Baina atseden hartu duzu, aitor, betiko atse-

den, eta horrexek arintzen gaitu, horrek bakarrik.

agian gauzak bestela izango ziren, baldin eta zure azken 

meza hartan, betiko antzera jarraitu ordez, paper guztiak 

utzi, meza liburua utzi eta bihotz-bihotzetik esan baze-

nigu: “Oso gaizki nago. ezin dut gehiago!”. agian negar 

egingo zenuen, eta zer axola dio? Negarrak ez du lotsarik. 

agian elkar kontsolatuko genuen. agian denok ekingo 

genion negarrari. eta huraxe izango zen, zinez, zure ser-

moirik onena. Gurutziltzatuaren lagunek bezala, Jesusen 

zauriak sumatuko genituen  zure zaurietan, Jainkoaren 

haragi zauritua. 

agian ez genukeen meza amaituko. eta zer? Gure euka-

ristiarik onena izango zen ziur. zer da, bada, eukaristia, 

Jesusen gorputz zauritua gure gorputz zauritu guztietan 

konpartitzea ez bada?

aitor, ondo ulertzen dut paperak alde batera utzi, aldaretik 

jaitsi eta arroako elizatxoan gure artean negarrez hasi ez 

izana. Seguruenik txiki-txikitatik ikasi zenuen apaiz batek 

ezin duela horrelakorik egin, kristo perfektuaren eredu 

perfektu izan behar duela, indartsu eta seguru. agian 

horregatik joan zinen Seminariora. Gaztea zinen, 36 urte 

besterik ez zenituen, baina zama astuna zeneraman gai-

nean: mende askotako zama klerikal astuna. agian apaiz-

goak  ez zizun uzten gizaki hauskor izaten. agian ez zizun 

uzten guregana etorri eta besterik gabe esaten: “ezin dut 

gehiago. hil egin nahi dut, ezin baitut bizi”. ez ote da zilegi 

horrela mintzatzea? ez ote da humanoa, dibinoa? Baina 

agian mende luzeetako ideologia klerikalak ez zizun libre 

izaten uzten, haragizkoa, beste guztiok bezalaxe. 

hierarkia katolikoan zaudeten anai horiek, aitorren eta 

Jesusen izenean eskatzen dizuegu: aska ezazue eliza 

mila eta zortziehun urtez izan duen zama klerikal astun 

horretatik! Mila eta zortziehun urte diot, eta ez bi mila. Je-

sus bera ez baitzen apaiz izan. eta ez zuen apaizgo kleri-

kalik nahi izan bere mugimenduan. Jesus giza haragizkoa 

zen, eta baimena ematen zion bere buruari humano iza-

teko, arauak hausteko, bekatari omen zirenekin mahaian 

esertzeko. larrimina sentitzeko eta bere lagunei esateko: 

“Nire arima triste dago, hiltzeraino triste. hil egin nahi 

nuke”. hori ere humanoa da. eta beraz, dibinoa,  jainkoz-

koa. etsipena aitortzeko baimena eman zion bere buruari. 

eta hor ere agertzen da Jainkoa, hortxe batez ere, etsipe-

nean lagun eta kide bihurtuz. hierarkia katolikoko anaiok, 

maiz hitz egiten duzue heriotzaren kulturaren aurka, bai-

Adio, Aitor
Joxe Arregi
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Min dut 
bihotzean. Min 
dut eskua zuri 
bizkarrean 
jarri ez izana. 
zure tristura 
arintzeko nola 
edo hala gai ez 
izana
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na onar ezazue jaso dugun sistema klerikala ere badela 

hilgarria: hainbat erru sentipen eta beldur itogarri, hainbat 

botere eta lege hilgarri. eta ez esan inor ez dela bere bizi-

tzaren jabe, geure gain utzi baitigu Jainkoak bizitzaren eta 

heriotzaren ardura. ez esan Jainkoaren borondatearen 

aurkakoa denik norbaitek beretzat heriotza aukeratzea, 

bizitzea ezinezko zaionean. Jainkoak ez du guretzat tor-

turarik nahi. eta larriminetik askatzeko bide egokia izan 

daiteke heriotza.

Garizumaren hasieran entzun dugu  bihozberritzeko eta 

ebanjelioan sinesteko deia. Bai, sinets ezazue zuek ere 

gehiago ebanjelioan, eta gutxiago lege eta dotrinetan. 

aska gaitezen hainbesteko zama astunetatik. adiskidetu 

gizatasunarekin, jakintza gabeziarekin, botere gabeziare-

kin, ondasun gabeziarekin… askatasunarekin. haragia-

rekin, haragiztatzearekin. Jesusen izenean eta aitorren 

oroimenez eskatzen dizuegu.

agur aitor. zu jadanik libre zara, aske. Jainkoaren besoe-

tan zaude osorik, biziaren eta atsedenaren betean. Gu 

oraindik bidean gaude. zure zama guztiak amildegian 

behera zihoazelarik, Jainkoa bera ere zurekin zihoan, zu 

paradisura altxatuz. atzean utzi dituzu larrimin eta kezka 

guztiak. Guk soinean daramatzagu oraindik.

lagun gaitzazu bidean, guk lagundu zintugun baino hobe-

to. lagun itzazu anai-arrebak; kontsola ezazu aita, duela 

hiru hilabete amaren alargun geratu ondoren orain zutaz 

umezurtz gelditu dena. Gorde dezatela zure oroimena xa-

murtasunez eta ohore handiz. arroan ere gogoan izango 

zaitugu, xamurtasunez eta ohorez, eta igandero ospatuko 

dugu zure presentzia, Jesusena bezalaxe. eta guk zu 

gogoan izanez, zuk gu gordeko gaituzu. Gorde gaitzazu 

dena maite duen, dena sortzen eta birsortzen duen Me-

moria handian. Gorde gaitzazu Bizitzaren Misterio han-

dian, errukiaren misterioan, zuk jadanik ezagutzen duzun 

eta guk oraindik itxaropen dugun Misterioan.  

agur, aitor. adio.
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Urolako Trenaren portuko geltokia, herritarrek ‘Beheko es-
tazioa’ deitzen diotena, 1926. urtekoa da, orduan gauzatu 
baitzuen Gipuzkoako Foru aldundiak Urolako Trenaren 
portuko adarraren proiektua. 
1973 aldera gelditu egin zen portuko adarreko jarduera, 
eta eusko Jaurlaritzaren Gobernu kontseiluaren eraba-
ki baten bidez, 1986ko 
apirilaren 29an, Urolako 
Trenaren ondasun guztiak 
eusko Trenbideak Sozie-
tateak hartu zituen, eta 
ofizialki ezabatuta geratu 
zen adarra 175/86 de-
kretuaren bidez. 1988tik 
aurrera, geltokiko eraikina 
Osakidetzako anbulatorio 
bihurtu zen, eta 2008ko 
abendutik, Basadi in-
guruan anbulatorio edo 
Osasun zentro berria 
inauguratu zenetik, gelto-
kia itxita dago eta ez da 
ezertarako erabiltzen.
Geltoki hau gure herriko eraikin enblematikoenetako 
bat da eta uste dugu zumaiarentzat eta zumaiarrentzat 
behar duela izan, ezaugarri historiko oso bereziak dauz-
kalako: 
•	 Urolako	Trenaren	osagai	bereizgarrienetako	bat	delako,	

trenbide ondoko beste geltoki batzuekin batera; XX. 
mendearen hasierako euskal arkitektura berriko eta 
eklektikoaren araberakoa da eraikin hau, estilo horre-
tan ordezkari gorenetako bat izan zen ramon Cortazar 
arkitektoaren proiektuaren arabera egina. Ondasun 
“inbentariagarritzat” jotzen dute, babesgarritzat.

•	 Zeregin	garrantzitsua	izan	zuelako	merkataritza	por-
tuan, industriarako lanean, batik bat inguruko zementu-
gintzarako.

•	 Zumaiako	industriagune	garrantzitsueneko	baten	le-
kuko ia bakarra delako. XX. mendeko ia 80 urte baino 
gehiagoan, etxezarreta kalearen inguruan kokatu zen 
industriarena, hain zuzen ere. 

horregatik, leku paregabea da etorkizuneko zumaiako 
industria interpretatzeko zentroa hor kokatzeko; horixe 
sortzea du helburutzat, hain zuzen ere, ziiz proiektuak 

(zumaiako industria-ondarearen informazio zentroak).
iazko martxoan zumaiako Udalak adierazi zuen akordioa 
lortu zuela eusko Jaurlaritzako Ondare eta kontratazio 
zuzendaritzarekin, eraikin hori 355.000 euroan erosteko, 
10 urtean ordaintzeko interesik gabe. Baina, handik gu-
txira, eusko Jaurlaritzako Portu zuzendaritzak adierazi 

zuen berak ere behar zuela 
eraikina. 
2010eko maiatzaren 10ean, 
ekonomia eta haziendako 
sailburuak, eusko abertza-
leak–Nacionalistas Vascos 
taldeko parlamentarioa den 
Maria eugenia arrizabalaga 
Olaizolak egindako galdera 
zela eta, erantzun zuen az-
tertzen ari zirela eraikin hori 
erabiltzeko orduan nola egin 
bateragarri zumaiako Udala-
ren eta eusko Jaurlaritzaren 
interesak, zirudienez aukera 
sortu zelako agian euskal 

autonomia erkidegoko 
administrazioak erabil-
tzeko eraikina. 
informazio horien berri 
izandakoan, ziiz proiek-
tuko kideok zumaiako 
Udaleko alderdi politi-
koekin harremanetan 
jarri ginen, eraikin hori 
zertarako erabiliko ge-
nukeen azaltzeko; gure 
asmoetan aurreikusita 
dago Turismoko udal 
bulegoarekin parteka-
tzea eraikina.

eraikina itxita dagoenetik bi urte baino gehiago iragan 
dira, ekonomia eta haziendako sailburuak legebiltza-
rrean erantzun zuenetik hamar hilabete pasa dira eta 
beste horrenbeste bete dira Udaleko alderdi politikoekin 
izandako harremanetatik, eta oraindik ez daukagu inolako 
informaziorik gaiaren inguruan. Gure kezka adierazi nahi 
dugu eraikin honen etorkizuna dela eta. 

Portuko tren-geltokia, Zumaiaren ondarea
ir
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ia
Pedro Etxabe; Javier Carballo; Xabier Álvarez; Rafael del Pilar; Ismael Manterola; Oihana Artetxe; Amaia Miner.
ZIIZ proiektuko lantaldeko kideak.

geltoki hau gure 
herriko eraikin 
enblematikoene-
tako bat da eta 
uste dugu zu-
maiarentzat eta 
zumaiarrentzat 
behar duela izan
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1.
Zumaian saltakalari
onak daudenez ugari,
Korrika berriz badator eta
euskaltzale, adi!
Maitatu, ikasi, ari,
bihurtuz euskalakari,
gelditu gabe eman bidea
gure euskarari.

2.
Egitaraua zabala,
sozial eta kulturala;
zahar eta gazte denak biltzea
ez da lan makala.
Bertsoen xarma bezala,
Maiaren dokumentala;
bakoitzak bere gogoko plana
aukera dezala.

3.
Hamabostean gogora
txikien txanda izango da
ehunka ume herrian zehar
lasterka gustora.
Gero bestelako proba,
gure azkeneko moda:
neska-mutilak Kantauri plazan 
dantzatzen flash-moba.

4.
Larunbateko jolasa
izan daiteke demasa:
Korrikaren zain kantuz dantzari
guztiok gaupasa!
Pausoz pauso geure kasa,
herriz herri plazaz plaza,
mugi gaitezen euskarak luze 
har dezan arnasa. (bis)

Zumaian euskalakari
doinua: “Mendian gora haritza”

Xabier AZKUE
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behin betirako 
atsedena
testua: Juan Luis roMatet

1936ko gerra zibilaren ondoren 
desagertuta zeuden zumaiako 
bost gudariren hezurrak gernikako 
hilerrian lurperatuta daude, herri 
hartako bonbardaketan hildakoen 
omenez eraikitako mausoleoan, 
gudan hildako gipuzkoako beste 
gudari batzuekin batera. gernikako 
erregistroan gordetzen den zerrenda 
batean aurkitu ditu Joseba esnalek 
desagertutako zumaiar horien izenak. 
“orain ziur tasun ia osoarekin esan 
dezakegu badakigula non dauden 
lurperatuta gure familiar tekoak”.

Josu Albizu zaldi gainean. 
Bere eskuinean, Jose 
Segurola eta Manuel Garate 
zumaiarrak.

Lore aLbizuk utzitakoa
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Joseba Esnalek fotokopia batzuk ditu eskuan. Gernikako 
Udaleko Erregistroan gordetzen den dokumentuaren kopiak 
dira. Gris koloreko paper horietan, eskuz idatzita, 1937. ur-
tean Gernikan lurperatuak izan zirenen izenak jasotzen dira. 
Batzuek “gudari” hitza daramate izenaren aurretik. Hilerriko 
zein lekutan ehortzi ziren ere jartzen du jarraian. “Doku-
mentu originala eskuan nuela, zerrendako izenak irakurtzen 
hasi nintzen eta Zumaiako gudari baten izena aurkitu nuen: 
Tomas Uria y Gaviria. Gero beste bat: Eduardo M. Carmelo 
Fernandez de Arroyabe. Eta gero hirugarren bat: Josu Albi-
zu Aizpurua, nire amaren osaba”.

Desagertuta egon arren, edo agian horregatik, beraien me-
moria beti presente izan da Zumaiako etxe batzuetan. “Gure 
etxean beti jakin izan dugu gure amaren osaba bat, Josu, Ge-
rran izan zela Amaiur batailoiarekin. Frontean hil zen, baina 
bere gorpua non zegoen ez genekien. Gaiak barrenak uki-
tzen zizkidan. Batean eta bestean ibili naiz informazio bila. 
Banekien Amaiur batailoiak Mundakan zuela kuartela, eta 
Gernikan ere bai. Jakin nuen Otxandion borroka egin zutela 
eta han hil zela osaba. Jakin nuen, baita ere, atzera egitean 
Urkiolako gainean ere borroka egin zutela eta osabaren gor-
pua beraiekin eraman zutela. Beste zumaiar batzuk ere han 
zirela eta Josuren gorpua lurperatu egin zutela. Baina non? 
Ez genuen inoiz jakin”, dio orain Josebak.

Batzuetan zortea alde egoten da eta ohiko berriketaldi 
bat aurkikuntza baterako lehen pausoa izan daiteke. “Udal-
tzain lankide batekin hizketan ari nintzen Gerrako desa-
gertuen inguruan. Lankide hori Gernikakoa da eta esan 
zidan etxean entzunak zituela gai horren inguruko zenbait 
kontu; Gernikako bonbardaketan hildakoez gain, Gerran 
hildako hainbat gudariren gorpuak bertako hilerrian lur-
peratuta zeudela”. 

Amaiur batailoiko gudariak. Behean, ezkerretik bigarrena Tomas Uria Gabiria.

Tomas Uria, Pedro Jose Etxabe, Josu Albizu eta Eduardo Fernandez de 
Arroiabe gudarien senitartekoak. Ezkerrean, Jon Gutierrez historialaria.
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JaVier CarbaLLo
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Gerran hildako hainbat gudari eta milizianoren gorpuak 
Gernikako hilerrian lurperatu zituzten 1936 eta 1937. urte 
haietan. Guda amaitu eta hogei urtera, Zallo hilerriko “Zona 
Gipuzkoa” bezala ezagutzen zen lekuan zeuden hilobiak 
kentzeko agindu zuten garai hartako udal agintariek. Gernika 
Zaharra elkartearen argitalpen batean jasotzen denez, hilobi 
haietan gudari, miliziano eta bonbardaketan hil eta identifi-
katu gabeko Gipuzkoako errefuxiatuak zeuden lurperatu-
ta. Haien gorpuzkinak hezurtegira eraman beharrean, lauki 
formako hilobi komun batean lurperatu zituzten berriro 
ere. Gainean “Sistiaga t’ar Patxi eta laguneri. Guk oarmena. 
Yainkoa saria” izena zeraman marmol zurizko hilarri bat ja-
rri zuten. Noizean behin, esku ezezagun batek loreak jartzen 
zituen hobi horretan. 1987an, hilobitik hezurrak atera eta 
panteoi batean gordetzeko erabakia hartu zuen Gernikako 
Udalak. Eduardo Chillidak egindako harrizko plaka batek 
gogoratzen zituen gerran hildako pertsona horiek. Plakak 
“Aberriagatik hildakoen oroimenez 1937-1987 apirilak 26” 
izkribua zeraman. 1995an behin betiko kokaleku batera era-
man zituzten, Gernikako bonbardaketan hildakoen omenez 
eraiki zen mausoleora.

Lankidearen bitartez, Gernikako hilerrian lan egin zuen 
pertsona batekin jarri zen harremanetan Esnal. “Pertsona 
hori 1987ko lanen lekuko izan zen eta aipatu zidan hezurrez 
gain gudarien uniformeak ere atera zituztela”. Gaur egun-
go sentsibilitaterik ez zegoen garai hartan, eta arropa horiek 
guztiak erre egin zituzten.

Gernikako udaletxera joan zen jarraian. “Josu hil zen ur-
teko dokumentu batzuk aurkeztu zizkidaten eta han, karpeta 
ziztrin batean, hildakoen zerrenda bat zegoen. Gogoan nuen 
lau zirela desagertuak: zerrendan agertzen ziren hirurak eta 
beste bat, Joakin Laskibar, baina hori 1936an hil zen eta urte 

Itxarkundia batailoia. Hainbat zumaiar aurki daitezke argazki honetan.

Josu Albizu. 
Amaiur batailoian 
egin zuen Gerra 
eta Otxandion hil 
zen, 1937an
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Aranzadi Zientzia Elkarteko Antropologia fisikoaren saila 
2000. urtetik hona ari da 1936ko Gerra Zibilean desagertu-
takoen arrastoak berreskuratzen. Euskal Herrian bakarrik ez, 
Espainia osoan eta nazioartean ere aritu dira lanean. “Bitxia 
da, baina esango nuke Euskal Herrian egin dugula lan gu-
txien”, dio elkarteko kide Jimi Jimenez arkeologoak. Gaia 
maite du; agerian da hori. “Behin hasten zarenean, ezin duzu 
utzi”.  

Noiz hasi zineten 1936ko Gerrako desagertuen gorpuak 
bilatzen?
2000. urtean izan zen, Bierzoko eskualdean, Leonen. Modu 
zientifikoekin lehen aldiz han egin zen lan. Trantsizio garaian 
hainbat gorpu atera zituzten hobietatik, alderdi politikoek 
edo Udalek eskatuta. Baina garai hartan zeuzkaten erre-
mintak ez ziren egokienak; lanak ez ziren inondik inora era 
zientifikoan egiten eta gorpuzkinak identifikatzea ezinezkoa 
zen, baliabide teknikorik ez zegoen eta. Bierzoko hartan, be-
rriz, arkeologo, antropologo eta forentseek hartu zuten par-
te. 2000. urtean sortu zen gai hauetan arituko zen lantaldea 
Aranzadin eta 2003an hitzarmen bat sinatu genuen Eusko 
Jaurlaritzarekin.
Zein da zuen lan esparrua?
Espainia osoan aritzen garela esango nuke. Euskal Herriari 
dagokionez, esan bezala Autonomia Erkidegoan hitzarme-
na sinatuta dugu; Nafarroan, berriz, elkarteek deituta egiten 
dugu lan. Espainiatik kanpo ere aritu hara lanean. Pako Etxe-
berria forentsea Latinoamerikan giza eskubideen urraketak 
izan diren zenbait herrialdetan aritu da lanean; Txilen edo 
Argentinan, adibidez.
Zer lan egiten duzue?
Lan historikoa eta arkeologikoa bereiziko nituzke. Hobi ko-
munetatik gorpuak ateratzeko lanak egiten dituzten taldeak 
ditugu. Baina baita artxibategiak (zibilak, militarrak, histori-
koak…) ikuskatzen aritzen diren historialariak ere. Desager-
penetan edota ateratzen ari garen gorpu horren dokumenta-
zioa handitzeko baliagarriak izan daitezkeen agiriak biltzen 
aritzen dira. Horrez gain, testigantzen bilduma ere badugu. 
Idatzitako dokumentuek mugak izaten dituzte, eta istorio 
mordoa ez da jasota geratzen liburuetan, dokumentuetan edo 
esku orrietan. Familien edo bakarkakoen istorioak dira. Ha-

sieratik ari gara lan hori egiten eta gaur egun 200 edo 300 bat 
elkarrizketa eginda izango ditugu. Horietan denetik jasotzen 
da: hobi komun bat non dagoen, desagertze baten inguruko 
denuntzia edota familia baten ohiko bizitzaren kontakizuna.
2000. urte hartatik hona, zenbat hobi aurkitu dituzue?
Asko. Pentsa, dagoeneko ez ditugu kontatu ere egiten. Hain 
zuzen ere, Aranzadik proposamen bat aurkeztu zion Presi-
dentziako Ministerioari Espainian egiten ari diren lan guztien 
kontaketa egiteko. Estatu mailako ikuspegi bat emango luke 
honek. 
Non aurkitu dituzue hobi gehien?
Errepresioaren edota hobi eta hilobiratze klandestinoen 
mapa egiten bada, nabaritzen da gerrako fronterik egon ez 
zen lekuetan izan zela errepresio handiena: Gaztela eta Leon, 
Extremadura, Andaluzia… Hasieratik altxamendura batu 
ziren probintzietan. Palentzia, Burgos edota Valladoliden 
ez zen tiro bat bera ere bota Gerran, baina erretagoardian 
errepresio handia izan zen. Euskal Herriari dagokionez, erre-
presio handiena Gipuzkoan izan zen. Kontuan hartu behar 
da Gipuzkoa 1936ko uda edo udazkenean erori zela. Fran-
coren gudarosteek irabazi zuten lekuetan errepresioa modu 
askotan egin zen. Ezkerreko alderdi politiko edo mugimendu 
sindikaletan aritutakoen artean garbiketa handiak egin ziren. 
Batzuek arazo pertsonalak (lurrak, herentziak…) konpontze-
ko aukera ere ikusi zuten.
Nola jakiten da leku konkretu batean hobi bat egon 
daitekeela?
Gehienbat familiartekoen edo bizilagunen testigantzei esker. 
Badakite leku jakin batean, bidegurutze batean edo erreten 
batean gorpu bat dagoela lurperatuta. Arazoa da lehen esku-
ko testigantza gehienak desagertu direla eta geratzen direnak 
bigarren edo hirugarren belaunaldikoak direla. Horregatik, 
akatsak ere izaten dira; beti ez da asmatzen. Gaur egun Des-
kargako mendatean ari gara lanean eta ikusten ari gara fa-
miliartekoek Gerra garaian bertan edo amaitu eta berehala 
atera zituztela han ehortzitako gorpuak. Halako informazioa 
da galtzen dena.
Zer nolako ehorzketak aurkitzen dituzue hobi haue-
tan?
Denetik dago: bakarkakoak, gertaera puntual bati dagokion 
ehorzketa kolektiboa edota leku berean aurki daitezkeen ba-

“hobi asko daude 
oraindik aurkitu gabe eta 
bakoitzaren atzean drama 
gogor bat dago”

Jimi JImENEZ
arkeologoa
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hartako dokumentuak falta dira erregistroan. Agiri horrek 
enterradoreak esandakoa berretsi zidan”.

Behin Zumaian, bosgarren izen bat gehitu behar izan 
zion zerrendari. “Jexux Etxabe etorri zitzaidan esanaz 
beraien familiarteko baten gorpua ere Gernikara eraman 
zutela 1936. urtean, baina ez zekitela zehazki non zegoen. 
Pentsatzen dugu Pedro Jose Etxabe ere han izango dela lur-
peratuta. Horrekin bost gudarik osatzen dute zerrenda eta 
ia ziurtasun guztiarekin esan dezakegu 70 urte baino gehia-
goan desagertuta zeuden bost gudariak mausoleo horretan 
daudela lurperatuta”.

Urte luzetako samina
Gerrako frontean hildako anaiak, osabak, aitonak utzitako 
hutsunea familiek ezin izan dute erraz bete urte luze haue-
tan. “Gure etxeetan beti izan da jakin mina. Osaba Josu non 
zegoen lurperatuta jakin nahi genuen”, dio Lore Albizuk, 
Josu Albizuren ilobak. Desagertuen memoria beti bizirik, 
baina bera falta. Bere hilobiaren aurrean belaunikatu ere 
ezin bere arimaren alde errezo bat egiteko. Nola bizi hori? 
“Eguna joan eta eguna etorri, eta falta eta falta. Baina az-
kenerako jarri egiten zara, nahiz eta bera ez dagoen”, du 
gogoan Jexux Etxabek. Begiak busti egiten zaizkio oraindik 
ere gai honi buruz hitz egiterakoan. Jose Andres Uria, To-
mas Uriaren iloba ere iritzi berekoa da: “Oso gogorra izan 
da ez jakitea non zegoen osaba lurperatuta. Bere gurasoak 
non zegoen jakin gabe hil ziren”. 

Francoren gudarosteak Zumaian sartu eta gero hainbat 
familia kanporatu zituzten. Tartean ziren Lore eta Jexuxe-
nak. Jaioterria utzi eta Bizkaira egin behar izan zuten seni-
tartekoekin. Mundaka, Lekeitio, Forua. Bizkaiko herrietan 
ondo hartuak izan zirela goraipatzen du Lorek. Lekeitio eta 
Forua arteko bidea autobusez egiten ari zela jakin zuen Je-
xuxek bere anaia Pedro Jose hila zela. “Autobusean gindoa-
zela entzun nuen Aramaioko frontean lau hildako izan zire-
la eta horietako bat Zumaiakoa zela, Pedro Jose izenekoa..., 
nire anaia. Ordura arte pentsatzen genuen bizirik zegoela. 

karkako hobi desberdinak. Une honetan, Iruñea ondoan ari 
gara lanean, Ezkaban, bertako presondegiko hilerrian. Gor-
pu asko daude han lurperatuta modu klandestinoan, baina 
ehorzketa indibidualak dira.
Zer egiten duzue ateratzen dituzuen gorpuekin?
Lehen berriro ere lurperatu egiten zituzten, bazekiten eta 
haien nortasuna. Badira zenbait udal ezin dutenak jasan 
beraien lurretan ehorzketa klandestinoak egotea. Gorpuak 
berreskuratzeko lanak sustatzen dituzte, nahiz eta ondo da-
kiten gorpu horien informazio genetikoa bizirik daudenekin 
parekatzea ezinezkoa izango dela. Ondoren, berez dagokien 
lekuan, hilerrian, lurperatzen dituzte. Gure lanaren azken 
helburua da, ahal izanez gero, arrasto horiek identifikatzea. 
Gorpuzkin guztiak laborategira eramaten ditugu eta sexua, 
altuera eta adina aztertzen ditugu. Datu horiek izanda, bizirik 
dagoen batekin alderatzeko aukera dagoela ikusten badugu, 
lanekin aurrera jarraitzen dugu. Bestela, berriro ere lurperatu 
egiten ditugu. Hala ere, laborategian gorpu bakoitzaren lagin 
bat atera eta gordetzen dugu. Familiarteko batekin alderatze-
ko aukera badago? Ederki! Baina gaur egun ez da hori hain 
sarri gertatzen.
Zer ikuspegi dute instituzioek gai honen inguruan?
Eusko Jaurlaritzarekin dugun hitzarmena urtetik urtera berri-
tzen joan da, nahiz eta agintean alderdi politikoak aldatu. Bai-
na juridikoki orain hamar urte bezala jarraitzen dugu. Memo-
ria Historikoaren legea ere onartu zen, baina juridikoki ezer 
gutxirako balio izan du. Zerbait mugitzen saiatu den bakarra 
Garzon epailea izan zen, eta bera izan da erortzen lehena eta 
bakarra. Badira oraindik ukitu ezin diren gaiak; badirudi hau 
dena ez dela politikoki zuzena. Familiek ez dute juridikoki 
inongo babesik. Familia hauei laguntza eman nahi diegu his-
toria mingarri hauek ixteko edo bukatzeko.
Hamarkada bat daramazue lanean. Noiz arte uste duzu 
jarraituko duzuela?
Une batean gauzak lagatzen joango gara. Lekuko zuzenak de-
sagertzen ari dira eta horren ondoren dokumentazioaren bi-
dez egin beharko dugu lan. Nik uste hemendik hamar bat ur-
tera hobietan lan egiteari utziko 
diogula. Dagoen guztiaren %10 
edo 20 aurkitzen badugu, gai-
tzerdi. Hobi asko daude orain-
dik aurkitu gabe eta bakoitzaren 
atzean drama gogor bat dago.

 OMEnALdIA
Fusilatutako pertsona baten gorpuzkinak 
aurkitu zituzten hobi batean lurperatuta 
Madariagan, Azkoitian. Lurpetik 
ateratzerakoan omenaldia egin zioten.
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1936ko irailaren 20an joan zen Zumaiatik bapore zahar ba-
tean, Ondarroa edo Lekeitio aldera. Jan beharra zegoen eta 
batzuk frontera joan ziren eta gazteenak morroi geratu zi-
ren. Anaia Aramaion hil zen 1936ko abenduaren 2an. 16 
urte besterik ez zituen”.

Lorek osaba Josu ikusteko aukera izaten zuen, Mun-
dakan. “Frontera kamionetetan joaten ziren eta haietara 
igotzen zirenean Eusko Gudariak abesten zitzaien. Han 
ikusten nuen osaba, baina egun batean joan zen eta ez zen 
gehiago itzuli”. Josu Albizu Otxandioko frontean hil zen 
eta han hilobiratu zuten. “Bagenekien hobi komun ba-
tean sartu zutela, baina Iñaki Zulaikak [Amaiur batailoiko 
gudaria hau ere] alkandoragatik ezagutu zuen eta atera egin 
zuen”. Erretiratzean, hildako gudarien gorpuak beraiekin 
eraman ohi zituzten. “Bagenekien Gernika inguruan egongo 
zela lurperatuta, baina zehazki non, ez”. 

Nazien hegazkinek 1937ko apirilaren 26an Gernika bonbar-
datu zutenean, Lore eta Jexux Foruan zeuden. Jexuxek gogoan 
du oraindik Gernikaren bonbardaketa ikusi zuela. Ez zekiten, 
baina, ordurako beraien senitartekoak Gernikan lurperatuta 
zeudela, beraiek bizi ziren lekutik bi kilometro eskasera.

Tomas Uria, berriz, Mieresen hil zen, Asturiasen. “Amaiur 
batailoiko gudaria zen eta Asturiasera joan zen, frontera. 
Euskal Herritik joandako gudariek Saseta batailoia osatu zu-
ten eta han hil zen, 1937ko otsailaren 21ean”. Jose Andresek 
eta lehengusu batzuek haren gorpuzkinak bilatzeko saiakera 
egin zuten beren kabuz orain urte batzuk. “Urte asko pasa 
ziren eta ez genekien non egon zitezkeen osabaren gorpuz-
kinak. Jon Gutierrezekin hitz egin nuen eta hark Aranzadiko 
jendearekin jarri ninduen harremanetan. Haiei esker jakin 
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Renoko paperak heltzear
Jose Maria de Huarte y Jauregui 
markes, filosofo eta abokatu nafarra 
Zarauzko komandante militarra izen-
datu zuten 1937an. Dirudienez, jaun 
horrek herri bakoitzeko artxibategie-
tatik hainbat dokumentu eta espe-
diente eraman zituen, Zumaiatik ere 
bai. Handik urte askotara, denboraldi 
batean paper horiek Bilboko antikua-
rio batean egon ziren salgai, eta orain 
urte gutxi jakin da Renoko Unibertsi-
tatean (Ameriketako Estatu Batuetan) 
gordeta daudela, “Huarte Jauregui bil-

duma” izenarekin. Joseba Esnal paper 
horien atzetik dabil azkenaldian. “Zu-
maiakoez gain, Getaria edo Zarauzko 
dokumentuak ere badaude. Zumaiari 
dagokionez, 1936 eta 1937ko espe-
diente pila bat falta da Udal Artxiba-
tegian. Jakin genuenean paper horiek 
Renoko Unibertsitatean daudela, Foru 
Aldundiko Ondare Zuzendaritzare-
kin harremanetan jarri ginen Estatu 
Batuetara eskaera egin zezan. Orain 
gutxi esan digute dokumentu horien 
kopiak heltzear daudela”.

Jose Maria de Huarte y Jauregi

 IKERKEtA
Gerra Zibilak Zumaian izan 
zuen eraginaren inguruan 
ikerketa egiten dihartu Joseba 
Esnalek. 

 EsPEROA
Lore Albizu eta Jexux Etxabek 
70 urte baino gehiagoan egon 
dira beraien senitartekoak non 
lurperatuta dauden jakiteko.

 KOKAPEnAK
Ezkerreko panteoian gorde ziren 
hezurrak 20 urtetan. Orain 
eskuineko mausoleoan daude.
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nuen frontetik Euskal Herrira ekarri zutela haren gorpua eta 
Gernikan lurperatu zutela”. 

Eduardo Fernandez de Arroiaberen familiaren kasua bes-
telakoa da. Joseba Esnalek egindako aurkikuntza azaldu zie-
nean, senideek ez zuten ulertzen; familiartekoek pentsatzen 
zuten aita Victorianoren anaia 
bizkia, Eduardo, Zumaiako 
hilerrian zegoela lurperatuta. 
Baina oker zeuden. “Niretzat 
gauza berria da”, zioen harri-
tuta Nelsonek. Josebari eta 
beste kideei laguntza eskatu 
die. Nora joan informazio es-
ker? Zer egin? “Familiarteko 
baten beste historia bat jakin 
dugu orain eta, noski, jakin 
mina piztu zaigu”.

Zumaiar hauen hezurrak 
herrira ekartzearen ideia ere 
denen burutik pasa da, fami-
liako beste kideekin atseden 
har dezaten, baina Gernikan 
gordetzearen alde azaldu dira. 
“Gudarientzat beraientzat he-
rri sinbolikoa zen Gernika. Niretzat egokiena litzateke bertan 
uztea”, dio Jose Andresek. Besteek ere berretsi egiten dute.

70 urte baino gehiago igaro dira gazte haiek gerra anker 
hartan hil zirela. Hamarkada ilun eta luzeetan, gainera, isilik 
egon behar izan dute. “Etxeetan hitz egiten genuen haiei bu-
ruz, baina kalean ezin genuen. Garaiak bestelakoak ziren”, 
gogoratzen du Lorek. Garaiak orain desberdinak badira ere, 
frankismoaren itzala luzea da oraindik eta haren oinorde-
koek ez dute gogo onez ikusten egia jakiteko azken urteetan 
egin diren lanak. “Ez zaie komeni. Gertatzen da garai hartan 
gerran parte hartu zuten batzuk oraindik bizirik daudela eta 
haien atzetik familiak daudela. Eta horiek ez dute nahi hau 
dena ateratzerik”, dio Jose Andresek. “Urteetan ahoa itxita 
izan dugu frankismoa zela eta, baina orain zabaldu dugu. 

Jakin nahi dugu, gainera”, gaineratu du Jexuxek. 
“Esan izan da egia bigarren belaunaldiek aterako zutela, 

eta hala ari da gertatzen. Gerra garaia bizi izan dutenak de-
sagertzen ari dira eta haien oinordekoak dira orain hau dena 
ateratzen ari direnak”, dio Joseba Esnalek. “Baina berandu 
ere bada”, erantzuten dio arreba Lorek [Lore Esnal, Lore 
Albizuren alaba]. “Ondo daude egiten ari diren lan guztiak, 
baina asko egia jakin gabe hil dira, beraien senitartekoak non 
zeuden jakin gabe”.

Gai honi buruzko hitzaldi bat prestatzeko asmoa eraku-
tsi du Esnalek, Erkibe taldearen bitartez. Gernika Zahar el-
karteko eta Aranzadiko kideek hartuko lukete parte bertan. 
Oraindik erabaki gabe dago data, baina udaberrian Alonde-
gian egingo dela espero du. 
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+Beste desagertuak
Joseba Esnalek Gernikako Erregistroan aurkitu dituen bost zu-
maiar horiez gain, badira desagertuta segitzen duten beste zu-
maiar batzuk. Jon Gutierrezek egindako ikerketa batek beste hiru, 
behintzat, aurkitu ditu.

Tomas Zubizarreta: “Hilario Zubizarretaren anaia. Hilario 
abertzalea zen eta Tomas komunista. Eta komunista ona beza-
la Errusiara joan zen borroka egitera. Harrapatu egin zuten eta 
kontzentrazio esparru batera eraman zuten. Han hil zen eta gaur 
egun ez dakigu non dauden bere gorpuzkinak. Dakigunez, Biga-
rren Mundu Gerran borroka egin eta desagertuta dagoen zumaiar 
bakarra da”.

Juan Jose Elorriaga Gomez: “Elorriaga okinen familiakoa. 
Melillan egon zen apaiz eta poeta ere bazen: bere bertso batzuk 
Argia aldizkarian argitaratu ziren. Apaiza izan nahi zuen, baina 
Marokoko Gerrak bokazioa errotik moztu zion. 1922ko uztaila-
ren 8an hil zen Melillan, eta desagertuta dago, mairuek ez zuten 
eta uzten gorpuak berreskuratzen”.

Jose Maria Arruti Idiakez: “Jaiotzaz zestoarra, Zumaian bizi 
izan zen urte askotan. Oiartzungo Pikoketa mendian hil zen fusi-
latuta 1936ko abuztuaren 11n. Irungo Nicolas Guerendiain erre-
publikar elkarteak urtero omenaldia egiten dio”.

La Tejerako 
hobia. Hiru 
pertsonen 
hezurrak 
aurkitu 
zituzten.

“gerra bizi 
izan dutenak 
desagertzen 
doaz eta 
haien 
oinordekoak 
ari dira 
hau dena 
ateratzen” franCisCo etXeberria eta Lourdes herrasti. aranzadi zientzia eLkartea
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argazkia eta testua imanol Manterola
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Agitako panoramikoa
 
askok ezagutuko duzue zestoan aurkitzen den urjauzi polit hau, baso sakonean ezkutatuta euri asko 

egiten duenean ikusgarria bihurtzen da.

ehun argazki bota nizkion gutxienez. irudian duzuen hau bost argazki zutikakoen batura da, gero 

autopano programa erabili nuen guztiak batzeko eta azkenik Photoshopen eman nizkion azken 

ukituak: saturazioa, enfokea etab... ea gustuko duzuen.

ZUMAIAKO ARGAZKI ELKARTEA
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Hogeita bost urte betetzen ditu 
aurten Zumaiako txirrindulari 
Elkarteak, eta bertako kide dira 
hasieratik Juanito Gomez eta 
Balentin Agirre. Ibilbide osoari 
itzulia eman diote, helmugarik 
ez duen irteera hartatik 
abiatuta. 
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Urte eta erdi dabil buru lanak egiten, baina ia bizitza osoa darama he-
rriko taldean. Gauza politak egiten ari direlakoan da, eta daukatenari 
eustea du helburu. 

Zein da Txirrindulari Elkartearen oraingo egoera kirol ar-
loan?

Hogeita bederatzi haur dauzkagu hiru mailatan banatuta, alebinetan, 
infantiletan eta kadeteetan. 

Zein dituzue helburuak?
Hiru maila horietan txirrindulariak izateaz gain, jubeniletan ere gus-

tatuko litzaiguke taldea edukitzea. Jarraitu nahi dugu lanean dauzkagun 
taldeei eusten, eta laugarren hori ere atera nahi dugu. 

Lan zaila al da taldeei eustea?
Bai. Urtero saiatzen gara jende berria erakartzen, hamar-hamabost 

txirrindulari berri izatea urtean-urtean ona da. Maila bakoitzean bi urtez 
aritzen dira, eta ikusirik jubenilak genituenean zer gertatzen zen, kome-
ni da haurrak erakartzea. Jubeniletan ibiltzeko bi urteak betetzen zituz-
tenean, utzi egiten zuten txirrindularitza normalean. Edo txirrindulari 
onak baziren, alde egiten zuten. 

Zer egiten duzue haurrak txirrindularitzan hasteko?

Eskola mailan Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza daukagu, es-
kola kirolaren arloan, eta bi hilabeteko ikastaro modukoa ematen da. 

Herriko haurren artean nolako estimazioa dauka txirrindula-
ritzak?

Herri txikia izateko, ondo gaude Gipuzkoa mailan. Baina arazoa da 
oso ezaugarri bereziak dituela gure kirolak: errepidean ibili behar da, 
esaterako. Eta gurasoei ez zaie asko gustatzen, beldurra ematen die. Gu-
rasoa zalea bada, errazago etortzen zaizkigu haurrak, baina ez badira, 
beldurra ematen die, errespetua. 

Hortaz, zuen taldeko kide gehienak bertan daude gurasoak 
txirrindularitza zaleak direlako?

Bai, erdia pasa bai. Besteen kasuan, probatzeko azaltzen dira. 
Errepideak ematen duen beldurraz gain, kirol garesti samarra 

izatea ere kontra al duzue?

Aurreko mendeko laurogeiko hamarkadan hasi zen laster-
keta Zumaiako Txirrindulari Elkartearentzat. 1986an hain 
zuzen. Hogeita bost urte betetzen ditu aurten. Baina irteera 
hura irteera neutralizatua izan zen, lehenagotik baitzetorren 
martxan herriko txirrindulari taldea. Izan ere, beste bi izen 
izan zituen aurretik: Pulpo Kirol Elkartea aurreneko pedal 
kolpeetan, urtebetez, hain zuzen, eta Zumaiako Herri Batzo-
kia 1977tik 1986ra arte. 

Makina bat lagun bildu ditu urte hauetan guztietan txirrin-
dularitza taldeak. Haietako bi dira Balentin Agirre eta Juanito 
Gomez. Ondo baino hobeto ezagutzen dute ibilbide osoa, 
hasieratik baitaude bertan, eta oraindik ere hor segitzen dute, 
zuzendaritzako kide izaten. 

Aurreneko begirada irteera puntura bota behar da. Agi-
rrek ekin dio etapari: “Pulporen izenean urtebete egin eta 
gero, Zumaiako Herri Batzokian sartu ginen. Herriko kirol 
talde guztiak biltzen zituen, baina ez zuen bide luzerik egin”. 
Gomezek eman dio erreleboa: “Oso zaila zen ondo joatea. 
Gerora, futbolekoek bakarrik iraun zuten izenarekin”. Agi-
rre jarri da berriz elkarrizketaren buruan, hitzen tropelaren 
abiadura biziari eutsiz: “Hala ere, bederatzi-hamar urte egin 
genituen ZHB izenarekin”. 

Orduan sortu zen egungo Zumaiako Txirrindulari Elkar-
tea. Izena zuen berria, beste gainontzean lehengo jende bera 
zegoelako: “Berriren bat sartu zen”, gogoratu du Gome-
zek, eta presidente guztiekin ere akordatu da: “Jose Ignazio 

Otaño izan zen aurrenekoa, eta hil arte iraun zuen karguan. 
Xabier Agirrek ordezkatu zuen, eta hura hil zenean, Alber-
to Vicentek hartu zuen lekukoa”. Batek buru eginagatik ere, 
taldea zen eta izan da elkartearen oinarria. Denek denetik 
egiten zuten eta egiten dute: “Zuzendariak ginen, gurasoare-
na ere egin behar izaten genuen...”, hasi da Gomez, “autoa 
ere Balentinek jartzen zuen lasterketetan ibiltzeko”, bukatu 
du. “Parrilla ipintzen nion goian, eta aurrera”, osatu du lana 
Agirrek. Autoak beste erabilera batzuk ere izaten omen zi-
tuen: “Lasterketetara txirrindulariak eramaten genituen, eta 
entrenatzen ere erabiltzen genuen, gurasoei beldurra ematen 
dielako errepidera atera beharrak”. 

Orduan ere lau maila zeuden, orain bezala: alebinak, in-
fantilak, kadeteak eta jubenilak. Baina bazuen berezitasunik, 
Agirrek azaldu duenez: “Alebinetan eta infantiletan eremuak 
zeuden, eta Zumaia kostaldekoan zegoen. Zarautzek zeukan 
ardura. Gu hasi ginenean, bi zumaiar txirrindulari zebiltzan 
han. Guk hartu genuen Zarautzen lekukoa, eta Oriotik Az-
koitira hartu genuen, kostaren izenean alebinetan eta in-
fantiletan ibiltzeko”. Garai hartan, dozena bat txirrindulari 
zeuden Zumaian: “Batzuk onak ziren, Jose Ignazio Otaño 
eta Jesus Mari Osa, esaterako, inor ez bazen ere heldu afizio-
natuetara. Lasterketak irabazi zituzten, selekzioarekin joaten 
ziren Espainiako txapelketetara...”. 

Gerora, eremua txikitu egin zitzaiela kontatu du Gome-
zek: “Zestoak eta guk osatzen genuen”. Pentsatzekoa da txi-

“entrenatzeko lekua falta zaigu”

alberto VICENTE 
zumaiako txirrindulari elkarteko presidentea
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Bizikletak ez dira merkeak, baina klubak uzten die bizikleta alebinei 
eta infantilei; guri Federazioak ematen dizkigu bizikleta horiek. Hama-
bost-hogei bat bizikleta dauzkagu uzteko. Lehen lau urteetan ez daukate 
erosi beharrik. Gero, jarraitzea erabakitzen badute, gustatzen zaielako, 
nork berea erosi behar du. 

Zer falta da herrian txirrindularitza gehiago indartzeko?
Entrenatzeko lekua esango nuke. Zarautzen, adibidez, pista antzeko 

bat daukate, peralte pixka batekin, eta bertan ibiltzen dira. Ez daukate 
errepidera atera beharrik. Guk, aldiz, lekuak bilatzen ibili behar dugu, 
industrialdeak eta halakoak. Eta horietan ere ez gara eroso ibiltzen. 

Txirrindularitzaren modalitate guztiak lantzen al dituzue?
Ez, errepideko lasterketan eta pistakoetan ibiltzen gara. Aukera dau-

kagu ziklo krosean ibiltzeko ere, baina aurten, behintzat, ez da inor ani-
matu. 

Lehengo aldean ez al dituzue lasterketa gehiago antolatzen 
herrian?

Urte batzuetan bakarra izaten zen, jubenilena. Duela lau bat urte 
edo, kadeteena ere egiten hasi ginen. Gero, afizionatuen lasterketa dago. 
Federazioak eskaini egin zigun antolatzeko, eta azken urteetan hori ere 
egiten dugu. Arrakasta dauka, esprintean bukatzen delako edo. Orain, 
hiru lasterketa horiek antolatzen ditugu, eta hortik aparte, Beduako in-
dustrialdean, haurrentzakoak egiten ditugu. 

Lasterketa asko dira, eta jende ugari beharko duzue lanerako. 
Nahikoa laguntza badaukazue?

Beno, moldatzen gara. Joxe Atxega arduratzen da hogei bat lagun 

aurkitzeaz, eta beste herri batzuetan izaten dituzten arazoak ikusita, 
gu gustura gaude jendearekin. Beldurra izaten dugu ez garen osatuko, 
pertsona asko behar direlako, baina orain artean, behintzat, moldatzen 
gara. Gero, asteburuetan lasterketetara joateko ere nahikoa lagun biltzen 
gara. 

Etorkizunera begira, zer asmo dituzue?
Gauza handirik egiteko intentziorik ez daukagu. Daukagunari eustea 

asko da guretzat, bai lehiaketetan, 
baita lasterketak antolatzen ere. 
Esaten diet zuzendaritzako kideei 
nahi duguna antolatuko dugula, 
zerbait polita egin nahi badugu 
egingo dugula. Lehiari dagokio-
nez, gustatuko litzaiguke lehengoa 
ez gertatzea: txirrindularien katea 
ez etetea. Bestela, hasieratik hasi 
behar da, eta zaila da. Orain, az-
keneko lau urteetan, esaterako, ez 
daukagu jubenilik, bere garaian 
hasi zirenek utzi egin zutelako, 

beste norabait joan zirelako, edo ez zelako inor hasi haurretan. 
Hori horrela izanik, afizionatuen taldea osatzea utopia baino 

zerbait gehiago al da?
Ez da gure asmoa afizionatuetako taldea ateratzea, oso zaila delako. 

Nahiago dugu haurrekin lanean jarraitu, eskola mailan.

 EtORKIZUnA 
Gazteekin lan handiari ari dira egiten Zumaiako Txirrindulari Elkartean. Argazkian, kadete mailako 
txirrindulariak, martxoaren 26an Zumaian jokatutako lasterketaren hasieran.

 HAsIERAtIK 
Balentin Agirrek eta Juanito 
Gomezek deneratik egin 
dute txirrindularitzaren alde 
elkartean daramatzaten 25 
urte hauetan.
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“setio egoera 
mugagabean 
bizi gara”
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arrindulari kopurua ere neurri berean murriztu-
ko zitzaiela. Ustea berretsi du Agirrek: “Kosta 
egin zitzaigun txirrindulariak erakartzea”. Eta 
horrek beste arazo bat sorrarazi zien: “Ez ba-
genituen alebinak eta jubenilak, gero ez genuen 
jubenilik izango”. Eta halaxe gertatu zitzaien 
noizbait, duela hamabost bat urte. Gomezek 
hartu du gai malkartsuaren ardura: “Alebinak 
eta infantilak ibiltzen dira baldin eta pertsona 
bat beraiekin badabil. Eta zaila da pertsona 
hori aurkitzea, gaur egun zailago, errepidean 
ibiltzeak beldurra ematen du eta. Horretan egin 
genuen huts. Une batean, falta izan zen pertso-
na hori, alebinetan eta infantiletan lan egiteko. 
Gu kadeteekin eta jubenilein ibiltzen ginelako”. 
Erreleboa luzatu du, eta aho bizarrik gabe hasi 
da mingaina astintzen, beren jardunaren kontra: 
“Gure akatsa izan da gure ordezkoak ez aurki-
tzea. Gurekin ibilitako txirrindulariak utzi eta etxera joaten 
ziren. Gero bueltatu dira batzuk, semeak hasi direnean”. 

Hiru txirrindulari profesionaletara
Kontaezinak dira Gomezek, Agirrek eta beste hainbatek 

egin dituzten kilometroak hara eta hona. Ezin dira zenbatu 
sartu dituzten orduak. Beren patrikatik dirua jarri izan dutela 
ere kontatu dute. Beste garai batzuk zirela esanez azaltzen 
dute eginiko lan eskergaren balioa. Makina bat txirrindulari 
zuzendu izan dituzte. Haietako hiru igaro ziren profesiona-
letara. Agirrek eman ditu izenak: “Iban Iriondo, Gaxento 
Oñaederra eta Aitor Osa”. Onenen arterako jauzia eman 
zutenean, “sekulako poza eman” ziela gaineratu dio Gome-
zek. 

Hainbeste gazteren ardura izan, horrenbeste txirrindulari 
entrenatu, baina hiru profesional izatea ez dela gutxi esan 
du Gomezek: “Zaila zen. Gipuzkoan, garai hartan, 200 ju-
benil zeuden, eta horietatik 
bizpahiru ateratzen ziren. 
Talde profesional gutxiago 
zegoen, afizionatuak ere 
gutxi; Gurelesa eta Orbea 
dauzkat gogoan”.

Iriondo, Oñaederra eta 
Osa onak izan zirela age-
rikoa da. Baina profesional 
izatera heldu ez ziren beste 
batzuk ere on askoak zire-
la diote biek, baita hobeak 
ere. Gomezek buruari era-
gin behar izan dio entrena-
tu zituenen arteko izen bat 
botatzeko: “Jon Garmendia zen onena niretzat. Afiziona-
tuetan ibili zen, eta ondo, gainera. Gorlako Igoera eta Va-
lentziaga Memoriala irabazi zituen, baina ez zen gora igo. 
Ez dakit zergatia”. Beren txirrindularien balioa emaitzetan 
neurtu du Agirrek: “Emaitza onenak Iriondok izan zituen. 

Jubenilak arte sekulako emaitzak lortu zituen”. Beste izen 
batzuk gehitu ditu: “Joxe Mari Iribar, Jesus Mari Osa eta 
Ander Odriozola”. 

Iribar tarteko zela, erdi ezkutuko kontu bat atera dute. Go-
mez hasi da: “Iribar oso esprinter ona zen. Taldean iristen 
bazen, irabazi egiten zuen, baina aldapatxoa nahikoa zuen 
atzean gelditzeko”. Agirrek bukatu du taldekideak hasitako 
lana: “Afizionatuetako lasterketa bakarra antolatu genuen 
orduan herrian, eta Iribarrek irabazteko prestatu genuen 
zirkuitua. Azkeneko kilometroak Iraetatik barrena ziren, eta 
han atzean gelditu zen. Taldekide batek lagundu zion pelo-
toian sartzen, eta irabazi egin zuen”. 

Afizionatuen lasterketaren bat antolatu zutela azaldu dute 
pasadizo horrekin, baina Zumaian ez da inoiz egon talderik 
maila horretan. Gomez hasi da arrazoi bila: “Dirua behar 
zen, beste egituraketa bat: zuzendariak, esaterako. Aste ba-
rruan izaten dira lasterketak, eta ea nor joaten den. Gogoa 
bai, baina ezin”. 

 AURREKARIAK 
Zumaiako Txirrindulari Elkartea sortu aurretik Pulporen 
eta Zumaiako Herri Batzokiaren izenean lehiatzen ziren 
txirrindulariak.

“taldea izan 
da elkartearen 
oinarria. 
denek 
denetik egiten 
dute”
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azaletasuna handitu zidaten

Lagunartea eman zidan elkarteak

elkarterik gabe, nekez txirrindulari

ander odriozoLa  txirrindulari ohia

iban iriondo  txirrindulari ohia

igor beristain  txirrindulari ohia

Alebinetan hasi eta jubeniletako adina amai-
tu arte ibili nintzen Zumaiako Txirrindulari 
Elkartean. Bederatzi urte izan ziren denera, 
eta oroitzapen onak dauzkat. Azken batean, 
txirrindularitzako zaletasuna handitzen la-
gundu zidan, eta ikasi dudana ere bertan 
ikasi dut. Orain, zuzendari laguntzailea naiz 
Bidelan taldean, eta erabiltzen ditut ikasi-
takoak. Balentin Agirre, Juanito Gomez 
eta Patxi Ortiz izan nituen irakasle. Bizitza 
zer den erakutsi zidaten, ikasketak ez zirela 
utzi behar eta halakoak. Elkarterik ez balitz 
egon, ez dut uste txirrindularia izango nin-
tzenik. Umetan, han ibiltzen nintzen kalean 
gora eta behera nire bizikletarekin, eta Jua-

nitok ikusten ninduen. “Lasterketetan parte 
hartu nahi dut”, esaten nion, eta hark ezetz, 
“txikia zara oraindik”. Azkenean, utzi zidan 
eta hasi nintzen, gurasoek lagunduta. Zale-
tasuna neure kasa sortu zitzaidan. Herriko 
maillotarekin garaipen estimatuena Anoetan 
lortu nuen, jubeniletan, Ekaitz Eizagirre tal-
dekidea eta biok eskutik helduta iritsi ginen. 
Pena daukat herrian irabazi ez izana... biga-
rren eta hirugarren egin bai, baina aurrena 
behin ere ez. Oso ondo pasatzen genuen. 
Juanitorekin lasterketa batzuetara ziztu bi-
zian joaten ginen autoan, norbait berandu 
iritsi zelako; txoferra zen, eta barre asko egi-
ten genuen. 

Jubeniletako adina bukatu arteko maila guz-
tietan ibili nintzen Zumaiako Txirrindulari 
Elkartean, alebinetan hasi eta gero. Txirrin-
dularitzan egin ditudan urte onenak haiek 
izan ziren. Jubeniletan oso talde ona izan 
genuen bi urteetan, eta konfiantza handia 
genuenez, beti ibiltzen ginen erasoan. Emai-
tzak ere onak izan ziren, batek ez bazen 
besteak irabazten zuen. Talde hartan ginen 
Odriozola, Gabarain.... Lagunartea eman 
zidan Elkartean ibiltzeak. Eskertu nahi diet 
gugatik hainbesteko sakrifizioa egin zuten 

guztiei, asteburuero gurekin ibiltzea handia 
da, gero. Zikloturistei jarraitzen sortu zitzai-
dan zaletasuna. Herriko maillotarekin lortu 
nuen garaipen handiena jubenilen mailako 
Gipuzkoako Itzulia izan zen. Herrian ira-
bazitako bi lasterketak ere gogoan dauzkat; 
haiek ere jubeniletan izan ziren. Bitxikerien 
artean, ez daukat ahazteko Juanito Gome-
zen esaldi mitikoa: “¡A casa en bici, a casa 
en bici!”. Niri ez zitzaidan inoiz parean to-
katu, baina ezaguna zen denentzat Juanito-
ren jardun hori. 

Zortzi urtez egon nintzen Zumaiako Txi-
rrindulari Elkartean, bederatzi neuzkane-
tik hamazazpi bete arte. Gero, beste pare 
bat urte ere egin nituen, ziklo krosean ibili 
nintzenean. Oroitzapen ugari dauzkat garai 
hartakoak: zenbat jende ibili zen gure atze-
tik! Denak dauzkat gogoan: Balentin Agirre, 
Juanito Gomez, Sebastian Vicente, Jesus 
Mari Osa eta Agustin Leonet. Larunbatetan 
lasterketak izaten genituen, eta igandero en-
trenamendua egiten genuen; eta, norbaiten 
urtebetetzea bazen, pastelak eraman behar 
izaten ziren, eta eraman ezean, pastel bila 
bidaltzen gintuzten. Egundoko ilusioa eman 
zidan Elkarteak, bizikletan ibiltzeko eta pro-

fesionaletarako jauzia emateko aukera hor 
zegoela ikusteko bizipoza. Oso gustura ibili 
nintzen, eta asko lagundu zidaten. Denbo-
raldi bukaerako afaria ere polita izaten zen. 
Zumaian ez balitz talderik egon, zaila izango 
zen ni txirrindularia izatea. Zumaiako maillo-
tarekin irabazi nuen lehen lasterketa Astiga-
rragakoa izan zen, kadeteetan. Beste karrera 
batzuetan, bigarren postuan eta askotan izan 
nintzen. Herrian ez nuen lortu irabazterik; 
hirugarren izan nintzen, baina aurrena inoiz 
ez. Ziklo krosean ibili nintzenean ere asko 
lagundu zidan Elkarteak; batez ere Juanitok 
eta Balentinek. Eta ezin aita ahaztu! Laster-
keta guztietara joaten zen nirekin. 
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Apirilak 13
MAHAi-ingUrUA: Prestakuntza. iñaki arratibel kirol 
medikua; Xabier Muriel prestatzailea; Bixente iza 
txirrindalari ohia eta masajista. 
non: Torreberrin, 19:30ean. 

Apirilak 15 
MAHAi-ingUrUA: Txirrindulari izan nahi dut, baina zer 
espezialitatean? abraham Olano txirrindulari ohia; Markel 
irizar txirrindularia; Unai iparragirre pistako txirrindularia; 
egoitz Murgoitio ziklo-kross txirrindularia; iñaki lejarreta 
mendiko bizikletako txirrindularia; Mireia epelde 
txirrindularia; eta iban iriondo txirrindulari ohia.
non: Torreberrin, 19:30ean.

Apirilak 16
15:00etan hasitan, gipUZkoAko kLAsikA, junior 
mailako lasterketa.apirilaren 16an.

ErAkUskEtA bat ere ari dira antolatzen, baina aurrerago 
izango da.

Ibizara, lau urtez segidan
Afizionatuen taldea sortzeko baliabiderik ez zeukaten, eta Ibi-

zara lehiatzera joateko ere ez. Baina han ibili ziren lau urtez segi-
dan. “Paroleko zaindaria izan zen Fernandezen semea Ibizan bizi 
da, eta Zumaiarekin lotura zeukan, eta zerbait egin nahi zuen. 
Bera zen jubenil mailako Ibizako Itzuliaren antolatzailea, eta ho-
rrela deitu ziguten. Federazioaren bitartez egin zuen kontaktua, 
eta han joan ginen”. Gomez ere ez dago bidaia haiek ahazteko: 
“Ekainean izaten zen, eta lau egunez han ibiltzen ginen. Igor Be-
ristain joan zen azkena, 17 urterekin edo. Hortaz, duela 20 bat 
urte izango zen. Deniara gure kontura joaten ginen, eta itsason-
tzia nahiz hotelak haien kontu izaten ziren. Deniarako bidea, be-
rriz, gure kontura”. Agirrek zuzendu egin nahi izan dio: “Dirua 
ematen ziguten, eta dena kubritzen genuen”. 

Ibizakoaz gain, beste bidaia batzuk ere egin dituztela esan dute: 
“Espainiako txapelketetara joaten ginen, ziklo krosean Galiziara, 
Valentziara eta Kantabriara. Pistan Avilara ere bai”. Ibili eta ibili, 
han eta hemen, garaipen dezente pilatutakoak dira biak gazteen 
arduradun lanetan: “Niretzat onena Ibanen Espainiako Txapel-
keta izan zen, kadeteetan. Gero, ziklo krosean ere Igorrek seku-
lako maila eman zuen”. Agirrek ere Iriondoren garaipenetako bat 
ekarri du gogora, baina beste bat: “Zaila da baloratzen garaipen 
onena, baina Ibanek Gipuzkoako Itzulia irabazi zuen jubeniletan, 
eta handia izan zen hura”. 

Garaipenak ugari, eta baita bitxikeriak ere. Agirrek oso gogoan 
du hau: “Galizian izan zen, Espainiako Txapelketan. Kadetea zen 
orduan Otaño, eta harako aukeratu zuen Jose Luis Arrietak, se-
lekzioko entrenatzaileak. Baina erlakaiztena atera zitzaion Otaño-
ri ipurdi aldean, eta minez zen. Arrietak haragi xerra erosi zion, 
kulotearen azpian jartzeko, haragiaren gainean. Horrela egin zuen 
lasterketa, eta ez zuen min handirik izango, txukun ibili zen eta”. 

“Bizikletan etxera”
Baina lasterketa guztietan ez omen ziren txukun ibiltzen herriko 

taldeko txirrindulariak. Halakoetan, entrenatu eta gero, lasterketan 
kale. Hori ez zitzaion gustatzen Gomezi, eta hauxe agintzen zien 
“lasterketa txarra” egin zutenei: “Bizikletan etxera buelta!”. Laster-
keta txarra erretiratzea zela azaldu eta gero, kontu horrekin segitu 
du: “Esan izan didate oso zorrotza nintzela. Behin baino gehia-
gotan behartu nituen etxera bizikletan etortzera. Baina ez nituen 
oso urrutitik bidaltzen... urrutiena Donostiako Egia auzotik izango 
zen. Hasieran haserretu egiten ziren, baina gero ez”. 

Beharko haserrea pasatu, orain ere orduko harremanari eutsi 
ahal izateko. Gustura azaldu dute hala dela: “Harremanari eus-
ten diogu orduko txirrindulariekin, eta ona da, gainera, erlazioa”. 
Ez da katea hautsi. Ez dute puskatu. Eta lanean segitzen dute, 
nahiz eta lasterketetara joateari utzi, “duela hiru bat urtetik edo, 
omenaldia egin zigutenetik”. Baina ezustean, Agirrek sekulako 
abiadura hartu eta hau esan du: “Ni itzuliko naiz. Datorren den-
boraldian jubenilen taldea egongo da, eta kadeteei laguntzera edo 
azaldu beharko da”. 

Horrelako jendearekin ezin liteke amaitu duela urte asko hasi 
zen lasterketa hura. Halakoekin segituko du izaten Zumaiako 
Txirrindulari Elkarteak zulaturik gabeko gurpila. 

 BELAUnALdIAK
25 urte hauetan zumaiar askok jantzi dute elkarteko elastikoa.

25. urteurreneko ospakizunak

zuMaiako tXirrinduLari eLkartea
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DEIALDIAK
zuMaiako argazki Lehiaketa. 

zuri-beltzean. gaia: garraio 
bideak. Lanak aurkezteko epea, 
ekainaren 23a. informazioa 
kultur etxean (943861056 
/ foronda@zumaia.net)

udaLeku MusikaLak: uztailaren 
18tik 29era. informazio orriak kultur 
etxean apirilaren 26tik aurrera.

turisMo irteerak: 
informazioa 943143396.

aste berdeko argazki 
raLLYa: maiatzaren 28an , 
08:00etatik 15:00etara.

KORRIKA
Apirilaren 8an, 19:30ean, 

torreberrin, bertso emanaldia, 
Xabier amuriza eta anjel Mari 
Peñagarikanorekin: otaño, atzerriko 
oroi-mina.

Apirilaren 14an, 21:45ean, aita 
Marin, apaizac obeto dokumentala, 
Jon Maiak aurkeztuta.

Apirilaren 15ean korrika txikia 
10:30etik 11:30era, amaiera 
kantauri plazan; ondoren, 
flash-moba.

Apirilaren 16an korrika eguna. 
18:00etan Potxin eta Patxin 
pailazoak, kantauri plazan 
gero, zumaiako kantuzaleak 
erribera kalean.  Poteoa tabernetan. 
gauean luntxa eta kontzertuak 
gaztetxean. 

APIRILA
Larunbata, 9
19:00etan bandaren kontzertua, 

“emakume konpositoreak”.
Asteazkena, 13
19:30ean torreberrin, hitzaldia 

txirrindulari elkarteak antolatuta.
Ostirala, 15
19:30ean torreberrin, hitzaldia 

txirrindulari elkarteak antolatuta.
Igandea, 17 
09:00etan Mendi buelta, 

zuMaiari bira.
Asteartea, 26
Ludotekatik igeLdora irteera 

(informazioa: 943143264).
Osteguna, 28
21:45ean aita Marin, zine forum 

La LLaVe de sarah.

SANTELMOAK
Ostirala 29
22:30ean aita Mari aretoan, 

santelmotako bertso jaialdia. 
bertsolariak: sustrai Colina, igor 
elortza, arkaitz estiballes, Xebastian 
Lizaso, Maialen Lujanbio eta iker 
zubeldia. gai-jartzaile: Jon Maia . 

23:00etan txosna eremuan hiPhoP 
emanaldia: goienetXe anaiak

Larunbata 30
9:00etan itzurun hondartzan 

Plaiero txapelketaren barne: 
kopa eta Ligako finalak

10:00etatik 13:00etara herri 
mailako arrantza Lehiaketa, 
talaipetik Parolmuturrera bitartean. 
(heriotzarik gabeko proba)

10:30ean getariako 
pelotalekuan, Xixterazko 
eskola arteko txapelketa.

11:00etan udal txistulari 
bandaren kalejira

12:00etan san telmo ermita bertan, 
txupinazoa jaiei hasiera emateko.

Jarraian Musika eskolako 
trikitilariek lagunduta, Jaitsiera.

ondoren itxas gain elkarteak 
antolatuta, hamaiketakoa. 
tartea alaitzeko, bertso eskolako 
ikasleen eta trikitilarien saioak.

12:30ean kalejira herrian 
zehar iraunkorrak 
txaranga lagunduta.

13:00etan ondartxo plazan, Musika 
eskolako dantzako haurren 
eskutik, euskal dantza ikuskizuna.

14:30ean txosna eremuan, herri 
bazkaria. ondoren jolasak.

17:30ean haurren danborrada
18:30ean beheko plazan hasita 

iraunkorrak txarangaren saioa
22:00etan txosna eremuan, 

kontzertua: itziarren semeak 
eta egurra ta kitto; erromeria 
izargi taldearekin.

22:30ean kofradian dantzaldia 
drindots taldearekin.

Igandea 1
11:00etan arbustain Motorzale 

elkarteak antolatuta, udalak eta 
kutxak babestuta, hamaiketakoa 
herriko itsasgizon zaharrentzat.

11:00etatik 14:00etara gaztetxolako 
lokaletan, santelmotako Xiii. 
scalextric txapelketa 

11:30ean trikitXas bikotearen 
doinuak kaleetan zehar.

12:30ean eusebio gurrutxaga Plazan, 
urrezko aizkoLarien 2011. 
eusko LabeL tXaPeLketa 

17:00etan buruhandi eta erraldoien 
kalejira- irteera: udaletxean.

17:00etatik 19:00etara 
scalextric saio gehiago.

18:00etan haurrentzat, kofradian, 
Magia ikuskizuna sun Magoa

18:30ean  trikitXas bikotearen 
doinuak kaleetan zehar.

19:30ean  kofradian egan taldearen 
saioa gaztetXoenentzat

22:30ean danborrada berezia
gauerdian kofradian bandera 

igotzea Josu irigoien etXabe 
arrantzale ohiaren eskutik. bertan 
arbustain Motor elkarteak bere 
txapel oroigarria oparituko dio.

ordu berean txosna eremuan, 
kontzertua: izu nauk eta rapa nui.

tanborradaren jarraian berbena 
egan taldearekin

Astelehena 2,  
san Telmo eguna

10:15ean ohiturazko Prozesioa 
san telmo ermitara

10:30ean Meza nagusia, 
itsasoaren aurrean otoitza 
eta Parrokiara itzulera. san 
telmoren erlikia gurtzea.

ondoren, agintari eta 
gonbidatuei hamaiketako bat 
eskainiko zaie kofradian

12:00etan inCansabLes    
txarangaren kalejirak.

17:00etan haur festa 
eusebio gurrutxaga plazan 
gorritiren saioa.

18:00etan inCansabLes 
txarangaren ekitaldia plazan, eta 
jarraian herriko kaleetan zehar.

18:30ean kofradian, sardinaJana
19:00etan kofradiako plazatxoan, 

LotXo erromeria taldearekin.
22:30etan LotXo 

taldearekin erromeria.
Ostirala 6
20:00etan torreberrin, “bertso Jai” 

herriko bertsolarientzat saioa.
22:30ean txosna eremuan, doubling 

boys, CC627 eta estricalla
Larunbata 7
11:00etatik - 17:00etara zumaiako 

bela estropadak. gipuzkoako 
txapelketa: gurutze-ontzi 
maila eta maila irekia

11:30ean haur Jolasak ondartxo 
plazan itxas gain elkartearen esku.

11:30ean eusebio gurrutxaga 
plazan, X. olarro-zopa Lehiaketa 
eta rana eta Poto txapelketak

    ekitaldia alaitzeko eLustondo 
anai-arrebak trikitilarien saioa.

12:00etan herriko kaleetan 
beheko PLaza eta       
abesbatza taldeen saioa.

14:30ean txosna eremuan, 
bazkaria eta kantu saioa.

18:30ean hhhhsugarri  
txarangaren zonbin bLai 
ikuskizuna kaleetan zehar..

22:00etan txosna eremuan, 
kontzertua : banda batxoki, 
surfin kaos eta bilbomatiks

22:00etatik 01:00etara kofradian, 
Xaibor djarekin, disko jaia 

Igandea 8
11:00etatik - 15:00etara. zumaiako 

bela estropadak. gipuzkoako 
txapelketa: gurutze-ontzi 
maila eta maila irekia

11:30ean trikitilarien saioa.
eguerdian eusebio gurrutxaga 

plazan, erkibe kultur elkartearen 
esku, oLarro zoPa.

12:30ean itzurun hondartzan, 
zaLdi Lasterketa

18:00etan aita Mari aretoan, 
haurrentzat antzerkia “hiPo 
eta MaX: beldurraren etxea”

18:30ean trainerilen estropada, 
XXViii. san telmo saria.

ordu berean taLo-Jana, 
txinparta elkartearen eskutik 

19:00etan kofradian, erromeria  
basaJaun   taldearekin.

19:30ean kaleetan zehar PiXie@
diXie dixiland taldearen saioa

22:30ean basaJaun   
taldearen bigarren saioa.

gauerdian bandera jaistea 
eta santelmoei agurra.
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Egurrezko hankarik gabeko pirata zen.

Ordenagailua zen bere pirata-ontzia, eta honen agintetik, 
Interneten harrapa zitzakeen altxor guztien bila aritzen zen: 
pelikula, telesail, liburu edo musika, berdin zitzaion. Guztiak 
balio zion.

Megak eta megak zituen eguneroko harrapakin, saguaren 
kolpez hondoratu eta behera jaisten zituenak, bere 
ordenagailuko ziberaltxorra handitzen zutenak. Pasahitz eta 
kode kriptografikoz babestuta zeukan altxorraren mapa, 
disko-gogorreko sektore ezkuturako bidea tranpaz betea.

Mende berriko pirata zen, gupidarik gabekoa, 
kontzientziarik gabekoa.

Ezustean piztu zitzaion kontzientzia.

Harrapaketan zebilela “Euro bat, liburu bat” zioen iragarki 
batekin topo egitean gertatu zen. Trikimailu baten aurrean 
zegoela pentsatu arren, iragarkia klikatu eta solidaritate 
kanpaina batera iritsi zen: liburu digitalak libre jaitsi 
zitezkeen gune bat zen, baina euro bat ordainduz gero dirua 
hondamendi bateko kaltetuei bideratuko zitzaien.

Edukiak eskura izan arren, begiko partxea eta bandera-
beltza alde batera utzita kreditu-txartela erabili zuen. Euro 
bat ordaintzea bidezkoa iruditu zitzaion, elkartasunaren 
aitzakian, eta birritan pentsatu gabe Paypal-en laguntzaz 
ordaindu zuen.

Ordainketa gauzatu orduko mugikorra joka hasi zitzaion.

—Bai? —galdetu zuen harrituta piratak.

—Egun on —erantzun zion goxo emakume batek—. 
Bankutik deitzen dizut. Zure kontuan euro bateko 
mugimendua ikusi dugu eta segurtasun arrazoiengatik 
deitzen dizugu. Ziberpirata baten iruzurra izan ez dela 
bermatu nahi genuen.

—Lasai —erantzun zion berak asaldatuta—, nik egindako 
ordainketa izan da.

Telefonoa eseki eta azkar zabaldu zuen berriz bandera-
beltza.

Ez zegoen zalantzarik: pirata bezala lasaiago bizi zen.
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