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Lana.

Gaur egungo teknologia berriek eta berauen erabilpenak eztabaida sortu dute 
jende askoren artean. Baina, teknologia hauen bitartez erabiltzaile nagusiek, 
gazteek eta ez horren gazteek, dena elkarbanatzen dute. Beldurrik gabe, gai-
nera, natural egiten dute. Eta, elkarbanatzea ez al da aberasgarria? Konpartitze 
horrek dena azalarazten du, batzuen ezkutuko kontuak, besteen gehiegike-
riak… eta gauza asko agerian uzten ditu.

Agerian uzten dute mundu honetan dagoen kolaborazio eta konpartitzeko 
beharra (zorionak Emeki elkarteari, errefuxiatuen aldeko kanpaina dela eta). 
Zenbat txio eta mezu errefuxiatuentzat eta Europako Batasuna ematen ari 
den erantzunaren inguruan. Gizartea eta erantzuteko moldeak aldatzen ari 
direnaren seinale ON; zenbat mezu ingurugiroarekiko errespetu handiagoa 
eskatuz. Hamarkada batzuk atzera begiratzea besterik ez dago, gaur egun 
bigarren eskuko merkatuek izan duten gorakadaz ohartzeko, dela internet 
bidez, dela bigarren eskuko denden bitartez. Birziklatzearen garrantziaz 
kontzientziatu gara, eta aurreko legegintzaldiko eztabaidak gogoratu besterik 
ez dago horretaz konturatzeko. Gaur egun inork ez du ezbaian jartzen 
birziklatzearen beharra, nahiz eta Hondarribiko Udala lehen eta orain nahiko 
atzeratua dabilen gai honekin.

Eta lanari dagokionez? Ezinbestean gailendu behar dira kooperazioa eta 
elkarbanatzeko joerak. Hasi ibilgailu pribatuetatik, kotxeetatik, eta lan tresne-
taraino. Jarri dezagun adibide bezala taladro bat: ba al dakizue zein den saltzen 
diren taladroen bataz besteko erabilera? 13 minutuz erabiltzen ditugu, bizitza 
osoan, taladroak etxeetan. Konpartitzera behartuta gaude, eta zein, guzti ho-
netarako, internet baino tresna hoberik?

Egia da saretik datorkigun guztia ere ez dela ona, baina nahiago dugu beti 
gauza onekin gelditu, ikuspegi baikorrarekin errazagoa baita aurrera egitea, eta 
ilusio hori konpartitu nahi dugu.

Funtsean, zuekin batera, kooperazioan eta konpartitzen jarraitu nahi dugu la-
nean, eta gure ateak parez pare ditugu irekita, horretan sinisten baitugu. 
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Guadalupeko gotorlekua, XIX. mende amaieran eraiki 
zuten hiru fasetan banaturik (ezkerraldeko, eskuinaldeko 
eta erdialdeko obra), eta 1900. urtean inauguratu zuten, 
Oiartzungo lubaki-eremuaren baitan. Konplexu militar 
honen proiektua Juan Roca i Estradesek egin zuen, baina 
hasieratik geratu zen garbi zaharkitutako gotorleku bat 
zela, bai kokapen geografikoaren aldetik eta baita horni-
kuntzaren aldetik ere.

XX. mende hasieran zehar, hainbat praktika militar egin 
zituzten gotorlekuan (tiro-saioak), baina ez zuen bene-
tako funtziorik bete, kuartel militarrarena besterik ez. 
1920ko hamarkadan erabili zuten lehen aldiz presondegi 
gisa, baina presondegi militar bezala erabili zuten, An-
nualgo hondamendiaren ondorioz hainbat soldadu zigor-
tuak izan baitziren.

1930eko hamarkadan, 1934an hain zuzen ere, Asturiasen 
“Urriko Iraultza” gertatu zen eta, horren ondorioz, milaka 
iraultzaile atxilotu zituzten. Guadalupeko gotorlekua 
bihurtu zen iraultzaile hauen behin-behineko presondegi, 
eta 400 atxilotu inguru egongo ziren gehienez. 1936ko 
otsailean, Frente Popularraren garaipenarekin, preso-
iraultzaile guztiak askatu zituzten, amnistia baten bitartez. 

Urte horretako uztailaren 17an, altxamendu militarra ger-
tatu zen, militar nazionalen eskutik, Francisco Franco Ba-
hamonde buru zutela, eta hurrengo bi hilabeteetan izango 
zuen Guadalupeko gotorlekuak bere punturik gorenena 
presondegi bezala. 
Altxamenduaren ondoren, hilaren 20an, hain zuzen ere, 
Frente Popularrak komisio bat eratu zuen Hondarribian 
herriaren kontrola eta antolakuntza eratzeko. Lehenen-
go egunetik hain ohikoak ziren udatiar eta eskuindarrek 

konfiskazioak pairatu zituzten, zela janari, zirela armak 
edota autoak. Horietako eskuindar batzuk udaletxeko 
batzar aretoan egon ziren atxilotuta, Guadalupeko gotor-
lekuan espetxeratu aurretik.

Gotorlekuko kontrola uztailak 25ean lortu zuen Frente 
Popularrak, nazionalen eskuetatik. Ordurako, hainbat eta 
hainbat eskuindar atxilotu zituzten, udaletxeko pleno are-
toan zeudenak giltzapean, baina 25etik aurrera, Guada-
lupeko gotorlekuak funtzionatu zuen espetxe ofizial gisa 
Bidasoako eskualdean.

Abuztuan zehar, mugimendu asko izan zen Guadalupe-
ko ermitaren inguruan. Izan ere, egunero igotzen zituzten 
atxilotu gehiago. Momenturik gorenean 250 bat espetxe-
ratu izan ziren han. Jaizkibelgo itsasertzaren inguruan ere 
egon zen mugimendua abuztua erdialdetik aurrera. Cer-
vera eta España ontzi korazatuek (hainbat hondarribiar 
zeuden ontziratuta) hainbat egunez bonbardatu zituzten 
bai Irun eta baita Hondarribia ere, gotorlekua zutelarik 
helburu nagusi. Baina gotorlekuan zeuden milizianoak 
jabetu ziren “bonba-festa” hartaz eta espetxeratuei jaki-
narazi zieten bonbardaketetako biktima bakoitzeko bost 
eskuindar fusilatuko zituztela. Gauzak hala, atxilotuak 
Mola jeneralari eta Iruñeko apezpikuari zuzendu zitzaiz-
kien, bonbardaketak eteteko esanez, bestela haiek fusila-
tuko zituztela. Baina bonbardaketek ez zuten etenik izan.
Ondorioz, abuztuaren 25ean hasi ziren fusilamenduak. 
Bi irundar izan ziren erailak lehenengo “txandan”, hain-
bat txanda egongo baitziren gotorlekuko azken egune-
tan. Hurrengoa, irailaren 2an izan zen. Lau eskuindar hil 
zituzten orduan, batek, hasieran, ihes egitea lortu zuen 
arren.

Irailaren 4an alde egin zuen Honda-
rribitik Frente Popularreko komiteak, 
San Martzial eta Behobia naziona-
len esku baitzeuden ordurako. Eta 
horrexegatik, Guadalupeko gotorle-
kua CNT-FAIko milizianoen esku 
geratu zen. Anarkistak bertara iritsi 
zirenean, Frente Popularraren komi-
teak ez zuela justu jokatu eta preso 
eskuindar gehiago erail behar zirela 
erabaki zuten. 

Beraz, hurrengo egunean, beste ha-
maika lagun fusilatu zituzten, ezker-
tiarren eskuetan izango ziren azken 
fusilatuak. Eraildakoen artean ziren, 
Honorio Maura (Antonio Maura-
ren semea), Joaquin Beunza edota 
Leopoldo Matos, besteak beste. Hu-
rrengo gauean, irailaren 5ean, go-
torlekutik ihes egin zuten Roussel 

milizianoaren laguntzarekin. 150 bat 
iheskide horiek Hondarribira jeitsi 
eta herriaren kontrola hartu zuten. 
Hurrengo egunean iritsi zen Beor-
legui koronela hirira eta gotorleku-
ra, handik ihes egin zutenek abisua 
eman ondoren.

Baina gotorlekuan, oraindik ere, 
dozena bat espetxeratu eta bost mi-
liziano zeuden. Beorleguiren tropak 
gotorlekura iritsi zirenean miliziano 
haiek atxilotu eta fusilatu egin zituz-
ten. Fusilatze hauek ohiko bilakatu 
ziren frankismoa amaitzearekin bat. 
Baina historiografia frankistak ez die 
aipurik eskaini, bai ordea Guadalupe-
ko atxilo eta martiri faxistei.

Sainz de los Terreros-ek bere aipue-
tako batean kontatu zuen nola erail 

zituzten milizianoak eta gotorlekuko 
zelaigunean lurperatu, eta nola atera 
zituzten lurpetik eskuindarrak eta 
ohorezko hileta-elizkizunak egin. 
Normalena herriko hilerriaren in-
guruan lurperatzen zituzten, hilerria-
ren kanpoaldean, hobietan.

Gaur egun galderak besterik ez dau-
de Guadalupeko gotorlekuan egon 
daitezkeen fosa, gorpu edo horre-
lakoen inguruan. Garbi dagoena da 
gutxi edo ia batere ez dela ikertu, eta 
interes handirik ere ez dagoela sekto-
re batzuetan ikerketa zabal eta zehatza 
egiteko. Beraz, hain beharrezkoa eta 
hainbeste hitz egiten den Memoria 
Historikoa berreskuratzeko, egin be-
harreko ikerketa dela ondorioztatu 
daiteke.

HERRIKO HISTORIA
LUR-AZPITIK ATERATZEN

Askorentzat ezezaguna da Hondarribiak XX. mendean, denbora-tarte labur batean 
zehar, presondegi bat izan zuela, 1920eko eta 1930eko hamarkadetan, hain zuzen 
ere. Funtzio hori aurrera eramateko, Guadalupeko Gotorlekua aukeratu zuten, or-
dura arte helburu militarra zuena, nahiz eta erabilera aldetik ez zen oso baliagarria 
suertatu. 

Aitzol Arroyo Tumas
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El fuerte se construyó, a finales del siglo XIX, en 
tres fases y se estrenó en 1900. Juan Roca i Estrada 
fue el responsable de sacar adelante este complejo 
militar, a pesar de que desde un inicio estaba claro 
que sería obsoleto por su situación geográfica y por 
los problemas de abastecimiento.
A inicios del siglo XX se hicieron algunas prácti-
cas militares, pero muy pronto sólo funcionó como 
cuartel militar. En la década de los años 20  se uti-
lizó por primera vez como prisión militar.

En 1934 el Fuerte fue la cárcel de destino de unos 
400 revolucionarios detenidos durante la conocida 

como “Revolución de Octubre” de Asturias, libera-
dos en febrero de 1936 por el Frente Popular.

Los dos meses posteriores al alzamiento del 17 de 
Julio, encabezado por Francisco Franco, el Fuerte, 
como prisión, alcanzó sus cotas más altas.

El 20 de ese mes, el Frente Popular en Hondarri-
bia crea una comisión  de control y organización. 
Algunos militantes de derechas son  detenidos y se 
utiliza el salón de Plenos del ayuntamiento como 
cárcel.

A partir del 25 de julio el Fuerte pasa a estar bajo 
el control  de las Frente Popular y a partir de ese 
momento es la cárcel oficial de la Comarca del Bi-
dasoa. 

Durante el mes de agosto se registró un gran 
movimiento en los alrededores de la ermita de 
Guadalupe. A diario eran trasladados a las celdas 
del   Fuerte unos 250 prisioneros. Los acorazados 
Cervera y España (parte de su tripulación era hon-
darribiarra) durante muchos días bombardearon  
Irun y Hondarribia, su principal objetivo era el 
Fuerte. Los prisioneros derechistas hicieron saber 
al general Mola y al Obispo de Iruña que por cada 
víctima de los bombardeos serían fusilados cinco 
de ellos. El 25 de ese mes comenzaron los fusila-
mientos.

El 4 de septiembre el Frente Popular se retira de 
Hondarribia. El fuerte queda en manos de la CNT 
y FAI. Ese mismo día se inicia el fusilamiento de  
prisioneros, entre ellos  Honorio Maura (hijo de 
Antonio Maura) Joaquín Beunza y Leopoldo Ma-
tos.
La noche del  5 de septiembre los prisioneros es-
capan del Fuerte con la ayuda del miliciano Rous-
sel. Unos 150 se dirigen a Hondarribia y toman el 
control de la ciudad. El coronel Beorlegui se tras-
lada a Hondarribia.

En el Fuerte aún quedan unos cuantos prisioneros 
y con ellos 5 milicianos que son fusilados por la 
tropa de Beorlegui, una vez que toman el control.

Según Sainz de los Terreros los milicianos una vez 
fusilados  fueron inmediatamente enterrados en 
un prado del Fuerte, mientras los derechistas fusi-
lados fueron desenterrados y se les hizo un funeral 
en la iglesia.

Hasta hoy no se hecho nada en relación a esta a 
fosa del Fuerte de Guadalupe.    
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Entre 1920 y 1930 Hondarribia funcionó 
como cárcel, para ello se utilizó el Fuer-
te de Guadalupe. Dato desconocido por 
muchas personas.

Zer ikusi ote zuen 
hark, San Joan egun-
sentiz, eguzkia dantzan 
zebilela esan zuene-
rako? Agian, bera, egu-
naren lehen ezkuran, 
goiz ihintzaren fresku-
ran gorputza blaitzera 
irtena izango zen. Edo 
eta urte osoan ur-ema-
ririk galtzen ez zuen 
iturrietakoren batean 
bainu erabateko bat 
hartua zen? Auskalo!!!

Gauza jakina da San Joan 
festa, kristau festa bat dela. 
Besteak beste, hiru elemen-

tu nagusi erabiltzen ditue-
na: sua, ura eta zuhaitza.
Baina jakina da, baita ere, 
elementu horiek dituela 
oinarrizko, jentilen garai-
tik oroitzapenean gelditu 
zaigun Udarako Solsti-
zioaren ospakizunak.

Badirudi, beraz, euskal 
jentilek ospatzen zuten 
udara hasierako festakizun 
nagusiena kristautu nahi-
rik egindako antzaldatzea-
ren ondorioa dela San Juan 
gaueko ospakizuna.

San Juanetako Solstizioa
Nikolas Aldai Eizagirre - Argi Karrera
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IHINTZETAN, OIN-HUTSIK

Udako solstizio egunsentiko ihintzak ahalmen ugari ditu 
osasunerako. Bai zigarra, hazteria edo sarna sendatzeko, 
edo ez izateko; bai herpesa sendatzeko. Horretarako ez 
omen da udako solstizio egunsentiko ihintzetan    oin-
hutsik ibiltzea bezalakorik.

Beste askoren ustetan, azala garbitzeko erremediorik one-
na sanjuan iturriren batean garbitzea omen da. Aurten ere 
izango da Ihantziko San Juan Iturrian bainatuko denik.

Jose Migel Barandiaranek jaso zuenez, Euskal Herrian 
zehar eskualde askotan daude egunseti horretan adur hori 
duten iturriak.

Pasaia Donibanen, bainatu, itsasoan egiten ziren, udako 
solstizioko suak urak ere bedeinkatzen zituenez gero. 
Aurrerantzean bainatzea libre izaten zen; urak epelduak 
baitzeuden.

Hanka-mina duten abereak sendatzeko ere erremedio 
eraginkorra omen da udako solstizioko egun sentiko 
ihintzetan ibiltzea.

Egunsenti horretan, eguzkia atera bano lehen, etxeari ji-
ran hiru buelta emanez gero, sugeak eta antzekoak   (su-
ge-gorriak, eta arrubioak eta) etxean sartuko ez diren se-
gurtasuna bermatzen omen da.

BESTE HAINBAT ERRITO

Gaur egun oraindik herri askotako plaza erdian jartzen 
da San Joan zuhaitza deitua. Esan beharrik ez dago hau 
ere kristautasun aurreko errito edo ohitura batekin lotua 
dagoela.

Garai batean nornahirena izan zitekeen zuhaitz hori. 
Prestatzeko ardura hartzen zuenak erabakitzen zuen zein 
zuhaitz plazaratu, eta jabeak ezin zezakeen ezezkorik 
esan.

Lizarrak, makalak, pagoak, altzak eta urkiak izaten dira 
hautatuenak. Dagoen lekutik hartu eta plazara ekarri be-
har izaten da. Hemen aizkoldu, azala ere kendu eta pun-
tako mototsa utziko zaio.

Gaur egun, motots horretan, edo zertxobait beherago, 
opari bat jarriko da. Herrian herriko ohituren arabera igo 
eta hartzen duen lehenarentzat izango da oparia.
Gauza zailtze aldera eta ikuskizunak gehiago iraun dezan, 
enborrari igurtziak ematen zaizkio gantzarekin, seboare-
kin eta abarrekin.

Udako solstizioko zuhaitzak galdua du garai bateko esa-
nahia: begiramenez, landarediaren birsortze ahalmena 
miresten zuten eta, ondorioz, zetorzkien onurak eskertu. 
Nolanahi ere, Jose Migel Barandiaranen iritzian udarako 
Solstizioko zuhaitzari, eta bezperako gauari ematen zai-
zkien doainen sinismenak herri indoeuropearretan dute 
jatorria.

Garai batean bezala, oraindik izango da lizar adaska eta 
elur-arantza zuriarekin ate eta leiho-ertzak apainduko di-
tuztenak. Jeinu gaiztorik eta tximistarik etxean sartu ez 
dadin. Apaingarri beroriekin tartekatuko dituzte eguzki-
loreak eta San Juan erramilleteko hainbat lore eta belar. 
Sortako gainontzeko osagaiak gorde egingo dira, erramu 
bedeinkatuarekin batera erretzeko eta honela uxatu, izan 
daitezkeen ekaitzaldiak eta sortzen diren harri arriskuak.

Eta izango da, oraindik ere, agian, loreez ingurua apain-
durik duen eguzki-lore bat – eguzkiaren sinbolo nagusia 
gure arbasoentzat- maite duen edo desio duen neskatxa-
ren leihoan jartzen ahaleginduko den maitemindurik.

JATORRIAREN BILA

Oso urruti joan gabe, lehengo mendeko aitonetan ne-
kazaritzari edo baratzagintzari lotuta bizi izan zenik         
ezagutzeko aukera izan zutenak konturatuko ziren, eta 
gogoan izango dute, arbaso haiek izadiarekiko zuten 
errespetoa eta miresmena. Orain azalpen zientifikoak 
bitarteko, ulergarria egiten zaigu eguzkiaren eklipse bat 
zergatik gertatzen den.
Baina besterik izango zen, 
orain milaka urte, “eguz-
kia erabat odol-koloreko   
jartzeaz” harritzen ziren 
arbasoentzat. “Eta lehertzen 
bazen, zer?”
“Jaungoikoaren farolak 
dira / ilargia eta eguzkia…” 
kantatu zuen Txirritak.

Askoz lehenagokoa, mi-
laka urte lehenagokoa da 
sinistea Ama-lurraren ala-
bak direla ilargia eta eguz-
kia. 

Eta denboren joanean 
ohartu ziren  hemengo 
jendeak, beste lekutakoak 
bezalatsu, zenbaiterainoko 
eragina zeukaten izadiarengan, nola batak, hala besteak. 
Eta mende askotako bizipen eta oharkizunetatik ikasi, eta 
joan ziren zehazten urteko egutegia; urte-aro desberdi-
nak zehaztuz. Beti ere naturaren bilakaerak markatutako 
pausoak lotuz.

UDAKO SOLSTIZIOA

Bi solstizio izaten ditu urteak: Olentzerotan, negukoa; eta 
Ekainaren 21ean udarakoa. Erdi Arotik hasita, sinkretis-
mo bidez  ahalegindu da Eliza Udarako Solstizioa kris-
tautzen. 

Horregatik jarri zuen San Joan Bataiatzailearen bezpera, 
Udarako Solstizio ospakizun egun bezala. San Juan Ba-
taiatzalea baita kristauentzat Jesukristoren aitzindaria. 
Honela, Elizak neguko solstiziorako Jesukristoren jaiotza 
jarriko du ospakizun bezala, eta udarako solstiziorako San 
Juan Bataiatzailearena. 

Baina jentilentzat ahuldurik aurkitzen zen eguzkia inda-
berritzeko izango zen Eguberritako enborra; zeru sabaian 
goienean dagoenean izango da bezpera gaueko sua etxe 

inguruan, plazan eta mendi gailurretan, udarako solsti-
zioan. 

Jakin bazekiten, ziurtasun horretara helduak ziren, eguz-
ki-argi gehien eta gaurik laburrena zuen eguna zela 
Udako Solstizio eguna. Beraz, indartsu zegoen eguzkia. 
Baina hala jarraitu zezan nahi zuten. Behin Neolitikoan 
nekazaritza aroan sartuta, negurako janari izango zen 
uzta baitzegoen jokoan ondorengo hilabeteetan.

SUAREN GARRANTZIA

Lan gehien egindako 
egunean, eguzkia behin 
Ama-Lurrarengana atse-
dentzera biltzen denean, 
pizten da solstizioko errito 
nagusiaren ardatz izango den 
sua. Bere jira bueltan egin-
go dira kantuak, dantzak eta 
gainontzekoak; beti ere sua 
eskubitara dela. Eta gero, 
piska bat apaltzen denean, 
gainetik saltoka ibiliko dira 
nola zaharrak, hala gazte eta 
gaztetxoak; emakumeak eta 
gizonak, herri osoa. 

Kontuan izan behar da sua bitarteko nagusi zutela jende 
haiek berotzeko, baina baita piztiengandik babesteko ere; 
su biziari esker izaten zituztela hainbat lanabes ere.
Suaren beroa zuten janariak sukaldatzeko bitarteko 
bakarra. Gerora, sua etxe barrura sartu zutenean hainbat 
adurren jabe izango da. Pozoirik izan dezaketela uste den 
elikagaiak suak garbituko ditu. Hala ura, ogia, eta infu-
sioak Jose Migel Barandiranek dionez.(Ikus: Diccionario 
Ilustrado de Mitología Vasca. 218.orr.)
Guk ia beti beheko sua sukalde bazter batean ezagutu 
izan dugu. Baina Jose Migel Barandiaranek dioenaren 
arabera ez da beti hala izan.

Izan ere kanpoko norbait edo animaliaren bat etxekotu 
nahi zenean, etxera biltzea izaten omen zen lehen pau-
soa. Gero, suaren bueltan edo laratzearenean bira batzuk 
emanaraztea. 

Hori lortuz gero, segurutzat jotzen omen zen asmo-era-
gilea beteko zela. Barandiaranek dio (1972an) orain gu-
txira arte honela pentsatzen zuela jendeak Gipuzkoako 
Goierrin, Zuberoan eta Euskal Herriko beste hainbat 
eskualdeetan.
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Itsasoa, hondartza, turismoa, arrantza, arrauna, alardea, 
pintxoak…horrelako hamaika erantzun jasoko genituzke 
hondarribiarren aldetik eskatuko bagenie hitz bakar ba-
tekin gure herriaren izaera, nortasuna edota ezaugarri 
nagusietako bat aipatzea. Aldiz, natur-ondarea erantzuna 
nekez jasoko genuke, nahiz eta berau benetan oparoa eta 
aberatsa izan gurean.

Natura 2000 Sarea da Europar Batasunaren apustu na-
gusia biodibertsitatea (habitatak eta espezieak) babestu 
eta indartzeko. Euskal Herrian, Europaren antzera, bataz 
beste lurraldearen % 20 Sarearen barruan dago, Honda-
rribian aldiz babestutako azalera %50etik gorakoa da... 
hori bai marka! Ezbairik gabe, gure herriak Natura 2000 
Sareari egiten dion ekarpena oso nabarmena da. Jaizki-
bel Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) eta  Txingu-
di-Jaitzubia Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua 
(HBBE) dira gure natur-altxorrak.

Kontserbazio Bereziko Eremuan babestutako habitaten 
artean oso azpimarragarria da Jaizkibelgo kostaldeko-txi-
lardia, Gipuzkoako txilardi klimatiko bakarra baita. Ez da 
beste lekuetan gertatu ohi den bezala trantsiziozko lan-
daredia, denboran belardi eta basoaren artean kokatzen 
dena, alegia. Hemen, pakean utzi ezkero, txilardiak txilar-
di iraungo luke itsasoko kresalari esker. Eta babestutako 
landare espezie berezi eta bakanei erreparatu nahi izan 
ezkero, bada non aukeratu: Drossera familiako landare 
haragijaleak; Armeria euskadiensis landarea, euskal kos-
taldeko itsas labarretan bakarrik topatu daitekeena; edo 
Vandenboschia speciosa garoa, aitzinean hemen izan ge-
nuen klima tropikalaren lekuko denak eta gaur egun zulo 
heze eta epeletan iraun dutenak. Baina fauna ez da atzera 
geratzen, inondik inora ere. Eta, bista eta ezagutza pixka 
batekin, belatz handia, sai arrea, sai zuria edota ubarroi 
mottoduna ikus ditzakegu, besteak beste.

Oraingo honetan ordea Txingudi-Bidasoa KBEn 
jarriko dugu arreta berezia, Bidasoako estuarioa baita 
Gipuzkoako kostaldean kontserbaziorako interes 
handiena duen espazioa. Espazio honen barruan kokatzen 
da Jaitzubiako HBBE, eta hain zuzen ere eremu honetan 
galtzeko edo irabazteko asko daukagu, hondarribiarrok 
eta Hondarribiko Udalak datozen urteotarako inguru 
honekiko izango dugun jarrera eta ekimenaren arabera.

Jaitzubiako Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren 
azaleran txikia izanik ere, garrantzia itzela du 
bioaniztasunari dagokionez, hegaztiei dagokienez, 

bereziki: lezkariak, bernagorriak, uroiloak, uroilandak, 
istingorrak, kuliskak, txirriak, txirritxoak, lertxunak, 
lertxuntxoak, ubarroiak, ahateak, martin arrantzaleak, 
arrano arrantzaleak... 200 hegazti espezietik gora! 
Txingudiko badia migrazio-korridore baten barruan 
egoteak azaltzen du aberastasun hau, nolabait hegaztien 
migrazio-ibilibidean, autopista metaforiko honetan, 
Jaitzubia ezinbesteko    atseden-lekua dute, berebiziko 
garrantzia duena, bidaian galdutako energia berritzeko.

Baino bada zer hobetu Jaitzubian. Orotara 60 hektarea 
dituen espazio honetan, 25 ha bakarrik hartzen ditu gaur 
egun padurak, 2003an padurak berreskuratzeko Eusko 
Jarlaritzak gauzatutako proiektuari esker. Baina beste 
20 bat hektarea, potentzialki padura izaera daukatenak, 
berreskuratzeke daude oraindik, Etxe Mirari, San Pablo 
eta San Joakin besteak beste; bertan egin beharreko lan 
nagusia hidrodinamika naturala berreskuratzea litzateke, 
itsasaldien erritmora egunero ur gazia eta geza nahastuz. 
Azken 20 hektarea hauen erdia baratza eta txabolek osat-
zen dute eta beste erdia belardiek (bertan behera utzitako 
baratzek).

Jaitzubiako paduren berreskurapenarekin jarraitzeko bi 
dira gainditu beharreko traba nagusiak: lurjabetzaren 
izaera pribatua (administrazioak lur-erosketak edota 
desjabetzak egin beharko lituzke), eta bertan egiten den 
nekazaritza (jarduera honi irtenbideak bilatu behar zaiz-
kio, nekazal-lur alternatiboak bilatuz). Paduraren berres-
kurapenari ekiteko garaian, berriz, logikoena litzateke bi 
fase ezberdin bereiztea: lehenik, nekazaritzak utzitako lu-
rretan eta beraz erabilera berezirik ez daukaten horietan 
lurrak erosi eta padurak berreskurtazeko obrei lehenbai-
lehen ekitea; eta, bigarrenik, nekazal erabilera duten saile-
tan hezeguneak berreskuratzea. Azken hauetan berresku-
ratze lanak abian jarri baino lehen beharrezkoa litzateke 
herrian Jaitzubiatik kanpo nekazal-lursail alternatiboak 
lortzeko prozesu bat gauzatzea.

Jaitzubiako paduren berreskurapena Aldundiari dagokion 
arren, eta ikusita ataza ez dela nolanahikoa, izugarri la-
gungarria litzateke behingoz herritarron bultzada irmoa 
izatea eta udalaren jarrera aktiboa, Jaitzubia babeste al-
dera.

Hondarribia itsasoa, hondartza, turismoa, arrantza, arrau-
na, alardea, eta pintxoak baino askoz ere gehiago da; es-
kainiko al diogu, behingoz, arreta berezia gure natur-al-
txor honi?

                               HONDARRIBIKO NATUR-ONDAREARI ARRETA GUTXI
Aitor Lekuona Alzugaray

Judas Arrieta

Si nos pidieran una palabra que definiera a Hon-
darribia, se nos ocurrirían  mar, playa, alardea, 
pintxo…en cambio sería muy difícil que eligiéra-
mos nuestro patrimonio natural, a pesar de su 
gran valor.

Dentro de Europa, el 20% del territorio de Eus-
kal Herria forma parte de la Red Natura, en lo 
que a Hondarribia se refiere más del 50% está 
dentro de dicha Red. Nuestro tesoro natural 
a proteger según la Red Natura  son la Zona 
de Especial Conservación (ZEC) de Jaizkibel y 
la Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) de Jaitzubia.

Entre las especies a proteger merece especial 
cuidado  el brezo de la costa único en  Gipuzkoa 
y testigo de la transición vegetal, además de la 
Drossera, de la familia de las carnívoras, Arme-
ria euskadiensis sólo presente en los acantila-
dos de la costa vasca y Vandenboscia speciosa.

Entre los espacios que merecen un cuidado es-
pecial   está el  estuario del  Bidasoa y dentro de 

él  los campos que habitan las aves.

La bahía de Txingudi es un corredor natural 
para más de 200 especies de  aves migratorias 
y esto explica el por qué en un espacio tan pe-
queño podemos encontrar tal riqueza.

En 2003 el Gobierno Vasco puso en marcha 
un proyecto de recuperación de las marismas, 
fundamentales para el proceso  hidrodinámico: 
gracias al  ritmo del mar todos los días se mez-
cla el agua salada y la dulce.

Si bien la Diputación está recuperando las ma-
rismas, sería de gran ayuda el impuso de la po-
blación y que el Ayuntamiento tuviera una pos-
tura activa en la protección de Jaitzubia.

Hondarribia es mucho más que el mar, la playa, 
el turismo, la pesca, el remo, el alardea y los 
pintxos. ¿De una vez por todas nos animaremos 
a cuidar  como se merece nuestro tesoro natu-
ral?
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Duela lau mila eta bostehun urte inguruan 
hasi omen zen Euskal Herrian Eneolitos 
Haroa, Jose Migel Barandiaranek esaten 
duen bezala. Eta garai hartako hemengo 
jendakiei buruz honela dio bere liburuetako 
batean: “…gure lurralde honetan zebiltzan 
lagunak euskal endakoak zirela adierazten 
daukute Santimamiñen eta Urtiagan agertu 
ziren giza hezurrek”. Ikus: Obras Completas 
XI. Liburukian 90. orrialdean.

Azken izozte handiaren ondoren izandako 
Mesolitos Haroan hasita, aldaketa handiak 
ari ziren gertatzen hemen hedaturik zeuden 
jendeen artean. Lurpetik, harpeetatik hara-
tago ere bazituzten aterpeak Barandiaranen 
esanetan.

Abereak etxekotzearekin eta nekazaritzaren 
hastapenarekin erabat aldatzen da ordura 
arteko bizimodua. Gizarte ugariagoa, anto-
latuagoa eta bizibide erosoagoa izango da 
ondorengo bizimoduan.

Garapen horrek berarekin ekarriko zuen era 
guztietako lanabes berrien asmakuntza. Or-
durako munduarekiko eta bere buruarekiko 
zuen ikusmoldeaz gogoeta berriak egiten 
jarraituko zuen jendarteak. Zaratak hots, 
eta hotsak fonema bihurtuz hasitako bidean 
pauso asko egin ondoren iritsiko zen hitzak 
elkartuz komunikatzera. Mende askotako 

ibilbide horretan gero eta 
erabakiorragoa izaten hasi-
ko zen herri memoria ere, 
belaunaldiz belaunaldi iza-
naren oihartzuna izatearen 
aldian aldiko gauzatzean. 
Transmisioa hitzez eta erri-
toz egingo zen. 
                            

HERRI-
P O E S I G I N T Z A N              

PAUSOKA  

Eta hitzezko edergintza lo-
retuko zen. Horregatik es-
aten du Manuel Lekuonak: 
“Prehistoria garaian ahozkoa 
izan zen euskaldunaren lite-
ratura”.

Juan Mari Lekuonaren esku-
tik pauso bat gehiago eginez, 
ahozko euskal literaturaren 
lehen loraldian sartu behar-
ko litzateke herri poesiaren 
abiapuntua. Eta honetan 
zantzu arkaikoenak dekora-
zio-olerkia deituak izango 
lituzke.

“Irudiz, kolorez eta edukin 
estilizatuz osaturiko hitz-
hots hauek –dio hitzez hitz 
“Ahozko Euskal Literatura” 
liburuan, 35. orrialdean- ga-
rrantzi berezia dute: alde 
batetik, arte modernoaren 
mundura eraman gaitzakete; 
eta bestetik, oso antziñakoa 

                   BERT S O L A R I T Z A  H O N DA R R I B I A N  ( I I )
IOMANI

ZUBIAURRE (1879-1963), Bertsolariak. Olioa 165.5x237cm. 1913.
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den beste mundu batera ere bai, hau da, neolitiko garaiko 
gizonaren kreazio-lanetara, hain zuzen”.
Eta aipatutako liburu horretan bertan pixka bat lehenago 
dio: “Badira irudimenezko piezak, itxuraz esanahi jakinik 
gabeak, kutsu prehistorikozko poema ezin ederragoak”. 
“Ahozko Euskal Literatura”, 32. or. 
Herri poesia den dekorazio-olerki horietan hiru osagarri 
bereizten ditu bere azterketan Juan Mari Lekuonak: hitza, 
hotsa, eta gorputz-higidura.
Oso teknika bereziz eraikitako egituretan zurkaizten den 
sentimenduzko adierazpen eraginkorra litzateke eder-
gintza hori.

Ez da, beraz, nolanahiko sorkuntza. Eta ez da, bestalde, 
oraingoxea hitza dibertsio-iturri hartu eta euskalduna jo-
lasean abiatu zen garaia. Eta lehenxeago edo geroxeago, 
hitzaren jolas hori bertso bilakatzen hasiko zen.

ITSASOA BETE PERLA, BIDEAN GALDUAK

Bide horretan mendez mende eta gizaldiz gizaldi 
ondutako lorpenen altxorra gordetzen eta biziberritzen 
ahaleginduko ziren harpeko paretetan irudiz adierazia 
beste idazkerarik ezagutzen ez zuten gizatalde haiek. 
Sinismenak, sentimenak eta bizikizunak arrazoitzen 
saiatuz, bere ingurua, mundua eta izate osoaren nondik 
norakoak sortzen zizkion galderei  erantzunak aurkitzen 
arituko zen.

Letren kultura gure artean ere hedatu zenean, euskal-
dunon ahozkotasunaren lehen perlak jasoko ziren. Testu 
soil horien ikerketa sakonagoek euskal herri poesian izan 
bazeuden genero desberdinen berri ematen digute Juan 
Mari Lekuonaren hitzek. (Ikus: “Ikaskuntzak Euskal Li-
teraturaz, 1974-1996”, 291. orrialdean.

Liburu horretan bertan, bere osaba Manuelen aipamena 
egiterakoan: “Ahozkoa izan zen prehistoriako euskaldu-
nen literatura” dio Juan Mari Lekuonak. (Idem. 213. or.)
Hitzezko edergintza horretan askoz geroagokoetan leu-
deke Erdi Arotik honuntza bildu izan diren era desber-
dinetako koplak, erromantzeak eta abar. Bertsolaritzatik 
gertuago legokeen atarikoa litzateke koplagintza zaharra. 
Hala ere, bien arteko antzekotasunek hainbateko edo 
handiagoko dizdira egiten dute desberdintasunek. Irudi-
mena bizkor dabil bietan, baina espazio gehiago izateak 
patxada damaio artistari bertsogintzan. Irudimena azkar 
eta zehatz ibili beharra dauka kopla zaharraren jokoan. 
Trebatze horretan mendeetako ibilia eginez iritsiko zen 
bertsoaren garapena.

Eta testuetan jasotako bertsolaritzaren hastapenetan pro-
tagonista azaltzen zaigu emakume bertsolaria. 

ZIURTASUN GUTXI

Pentsatzekoa da bertsolaritza ez zela izan lore bakarti eta 
isolatua bere sorburuan. Gehiago dirudi ahozkotasunean 
belaunaldiz belaunaldi transmititu izan ziren hitz-joko, 
hitz-jolas eta antzekoen mendeetan zehar izandako bi-
lakaera ote den; artez eta moldez, pixkanaka garatu zen 
fenomenoa.

Ezin ziurtasunez esan sendi bilguneak izan zirenik lore 
hori landatu, zaindu eta bere osotasunean apreziatzeko 
ikasbide eta baratza. Edo eta lagunarte zabalago baten 
garatzen etorritako hitzezko dibertsio iturri bat eta sen-
timentuen erakus-leiho izan zen. Bietatik izango zen se-
guruenik ere.

Duela hiru mila urte eta bi mila urte bitartean, kultura 
askotan garatu zela bat-batekotasuneko bertso-moldea 
esan izan dute adituek.

Kuestioa da, igarotako denboren iluntasunean galtzen di-
rela gurean, lehen arrasto izan zitezkeen muestrak. Beraz, 
ezer gutxi baieztatu genezake ziurtasunez. 

EMAKUMEAK, ERREFERENTE

Mendeetan zehar, Erdi Aroaren goi aldera etorri eta, Es-
teban Garibai arrasatearrrak idatzitakoetan oinarrituz, 
XIV. mendea “emakume inprobisatzaileen” mendea izan 
omen zela esaten dute adituek.

Garibaik (Arrasate, 1533-1599), ordurarte herri-memo-
riak gordetako bi mende lehenagotik zetozen hainbat 
kantu papereratu zituen.

Kantu horietan bi sail nagusi berezi daitezke: hileta 
eresiena eta iharduera militarrarekin lotura daukaten 
bertsoak. Banderizoen garaiko eresiak dira asko. Baina 
oso kopla gutxi gorde izan dira. Nolanahi ere, gertakarien 
eta sendiaren izaera geroratzeko modu bat izan zen.

Eresia hauetan, emakumeek toki berezia betetzen zuten. 
Badirudi etxeko erritualetan emakumeak zirela ardu-
radun eta buru edo ofizianteak. Eta agerikoa da, itxura 
denez, hontaz arduratzen ziren emakumeek garatua zu-
tela, bat-batean, doinu eta molde jakinetan eta erritmatuz 
kantatzeko abilidadea.

Ez, ordea, hileta edo etxegiroko ospakizunetan bakarrik 
izaten ziren “emakume inprobisatzaileak” erreferente na-
gusi. Etxetik plazarako pausoa emanda, Bizkaiko Foru 
Zaharrak jasotzen duen aipua ekarri beharko genuke 
honera. 1452an hartutako erabaki batean, erostari edo 
hiletarien jarduna debekatzen baita alde batetik; eta “pro-
fazadoreena”, bestetik. 

Plazarik plaza eta herriz herri bertsotan ibiltzen ziren 
emakumeak ziren pofazadoreak. Hauek “lotsagabeak eta 

auzo endredatzaileak” omen zirelako jarri zitzaien hala 
ibiltzeko debekua.

Debekuak debeku, honek argi uzten du Erdi Aro beran-
duan batbatekotasun bat garatua zegoela gure ahozkota-
sunean eta emakumeak lehen lerroko protagonista zirela. 
Eta debekua jarri bazieten ez zen izango entzulerik izaten 
ez zutelako. Baizik herritarren graziko izaten zirelako, na-
hiz eta zeharka, norbaitzuk epelak entzun behar izan.

ERREGE OLERKARIA

Gutxienez errege bat ere aipatu beharko genuke kontu 
hauetan. Teobaldo I.a, Nafarroako XVII. Erregea, Euro-
pako olerkaririk onena bezala aipatzen baita XIII. men-
dearen lehen erdian. Dante Alighieri italiar idazle os-
petsuak erreferente bezala omen zeukan Teobaldo I.aren 
poesigintza.

Teobaldo (1234-1253) Troyesen jaio zen. Champañako 
kondea izan zuen aita eta  ama, Blanka Nafarroakoa; 
Antso VI.aren alaba. 

Ez dugu uste euskaraz ikasiko zuenik. Oil hizkuntzan 
(balonieran) eta frantzesez idatzi izango zuen gehienbat. 
Idazle eta musikaria izan zen.

Errege izendatu zutenean ere, ez zen izan Iruñeko gor-
tekide guztien gogokoa. Eta koroatu aurretik bertako 
legeak eta ohiturak errespetatuko zituela zin eginarazi 
izango zioten. Teobaldo I.ak Nafarroako monarkiaren 
berrantolaketa sakona eragin zuela esaten da.
Hiri harresitua eta, besteak beste, Nafarroako Erresu-
mako portua izanik, jarduera militarreko gertakariz betea 
aurkitzen da Hondarribiaren historia. Gainera kontuan 
izan behar da garai hartan Hodarribiaren jurisdikziopean 
zeudela Irun, Pasaia, Lezo, Oiartzun eta Errenteria. Eta, 
beraz, zer kantaturik eta zer kontaturik ez zen faltako. 
Pentsatzekoa da egiteko gaitasunik zuenik ere izango 
zela. Baina, tamalez, ez dira gorde izan.
Juan de Lazkano beltzarana,
Gipuzkoako kapitaina,
Frantzes osteak jakingo du
Hura Hondarribian zana.

Horrela dio, XV. mendean izandako gertakari bat me-
dio, sortutako kantu zati batek. Juan Lopez de Lazkano 
Lazkauko jauna eta Gipuzkoako kapitana zen. Bere tro-
pekin frantzesek 1476an Hondarribiari ezarrita zeukaten 
setioa haustera etorri zen eta baita lortu ere.

Bueno, frantsesak zirela setiatzaileak esaten da liburuetan. 
Orain, frantsesak, gaskoiak, okzitanoak edo nongoak ziren 
1476an hemen zebiltzanak, galdetzekoa izango litzakete.

 ( JARRAITZEKO)

SPRING BREAKERS
Harmony Korine (AEB, 2012)
 
Happy flower batzuen desfaseak 
      
      SPRING BREAKERS
Harmony Korine (AEB, 2012)

Duela 20 urte Larry Clarken Kids 
berritzaile eta ausartaren gidoi-
gilea izanagatik ezagutu genuen 
Harmony Korine. Handik gutxira 
Gummo arrakastatsua zuzendu 
zuenean, nazioarteko mailan ikus-
le nahiz kritikarien arreta erakart-
zea lortu zuen, garaiko zinemagint-
za estatubatuar komertzialaren 
eredutik kanpo murgiltzen diren zi-
nemagile gazteen artean berehala 
nabarmenduz. 
Korinek berak egunerokotasun 
kaotiko batean bizi diren nerabeen 
istorioak filmatzerakoan erakutsi 
ohi duen ausardia nirea eginez, 
dagoeneko kultozkoa bihurtu den 
Spring Breakers thriller ero bezain 
ikusgarria gomendatu nahi dizuet. 
Nire gustukoegia ez den arren, ez-
berdina, errealizazioz oso erakar-
garria, ausarta, basatia eta oso 
oso eroa izanagatik besterik ez 
bada ere.
AEBetako herri bateko unibertsita-
riek udaberriko oporraldiak sakra-
tutzat dituzte, nagusiki etxetik 
urrun sekulako parranda neurriga-
beak egin baititzakete. Bua, haiena 
bai desfasea. Film honetan, diruz 
gaizki dabiltzan Selena Gomezek 
eta lagunek, oporrok ez galtzeko 
edozertarako gai direla erakutsiko 
dute. Dirua lortuko dute, eta nola 
gainera!
Nabarmentzekoak dira argazkia, 
musika, eta James Franco modako 
guapoak Alien trafikatzaile liderra-
ren rolean egiten duen antzezpe-
na. 
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Ane Muñoz
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Norberaren indarrez mugitu ahal izatea zentzuzko 
gauza da, naturala.

Horregatik uste dugu txirrindan mugitzea ariketa 
normalizatua izan behar duela.

Instituzioek  bizikletaren erabilpena 
bultzatu behar dute eta indartu 
behar da eguneroko garraio modu 
gisa. Hiritarren mugikortasunaren 
etorkizuna ez da pasatzen 
errepideetan kotxeek duten 
espazioaren monopolioarengatik. 
Espazio publikoa denona da, eta 
partekatu behar dugu. Horretarako 
heziketa serioa behar da eskolatik 
hasita.
Bizikleta eta garraio publikoaren arteko konbinazioak 
aukera ematen du urrutirago bidaiatzeko. Hor dugu 
Donostia, Topoa eta Trenaren bitarteko loturarekin.

Zorionez bizikletaren eguneroko erabilera handitzen 
doa azken urte hauetan, eta horretarako  bidegorriak, 
bai aisialdirako baino  baitaere  lanerako, eta 
eguneroko desplazamendurako diseinatuta egon 
behar dute. Eta horretarako segurtasuna, eta 
segurtasunaren pertzepzioa bermatu behar dira. 

Hondarribitik Irunera eta Hendaiara doana, eta 
aldierantziz ere, derrrigorrez pasa behar du 
Amute–Mendeluko errepidetik. Egunero milaka 
desplazamendu. Zer esanik ez udaran. Guraso 
askok ez dute uzten seme–alabek bizikletan joaten 
hondartzara segurtasunaren faltarengatik.

Arriskua dagoela sumatzen du bizikletan doan 
txirrindulariak tarte horretan. Eta askotan espaloira 
igotzea izaten da aukera bakarra txirrindularien 
segurtasuna bermatzeko. Eta orduan hasten da 
oinezkoen ezinegona eta arrazoizko haserrrea, 
espaloian txirrindak toreatzen ibili behar bait da.

Jasangarritasuna, ingurumena, ekologia, negutegi 
efektuko gasak murriztu… hitz eta esaldi guzti horiek 
jasota daude botere publikoen diskurtsoetan.
Hondarribia eta Irun lotzen duen bidegorri hau Hiriko 
Antolamendurako Plan Orokorrean (H.A.P.O) aspaldian 
onartua dagoela.

zergatik itxoin?

La vía Hondarribia–Irun atraviesa  
obligatoriamente  el núcleo Amute–Mendelu, 
donde se convierte en un verdadero embudo 
para el tráfico rodado.

Para los usuarios y usuarias de la bicicleta se 
convierte, además, en un tramo peligrosísimo 
que les obliga a usar las aceras con el riesgo 
que ello supone para los peatones.

El uso de la bicicleta en la 
vida cotidiana (ir a y volver de 
la escuela o el trabajo, hacer 
recados y gestiones, etc.) ha 
aumentado en los últimos 
años y debería ser aplaudido 
y promocionado por todos y 
muy especialmente por las 
instituciones. No podemos 
quedarnos exclusivamente en el 
diseño de vías verdes para uso 
deportivo y de ocio.
El concepto de movilidad debe alejarse de 
la idea del “crecimiento infinito” y del actual 
monopolio de los coches. Además del ahorro 
en emisiones contaminantes, debe subrayarse 
la autonomía que supone el uso de las propias 
fuerzas del ciclista.
Queda para el debate  la relación del ciclista con 
los peatones y con el transporte público y sus 
combinaciones, transbordos, aparcamientos, 
etc.

Para un ciclista, desde Hondarribia es 
fundamental el acceso a Irun para conectar con 
Donostia (tren, topo…) y también con la vecina 
Hendaia.
En este tema, como en todos, es decisiva la 
educación continuada desde la infancia. Las 
instituciones tienen responsabilidad en ello y, 
además, deben poner los medios materiales y 
normativos para optimizar la comunicación entre 
pueblos y ciudades.

Hace muchos años que la conexión ciclable 
entre Irun y Hondarribia está aprobada en el 
Plan General de Ordenación Urbana (P.O.G.U.).
 

¿a qué esperamos?



2120 AIZA! uda2016 AIZA! uda2016

U
DA

LG
IN

TZ
A

U
DA

LG
IN

TZA

KULTUR ETXEA EDO LAGUNEN ETXEA?
2011. urtean Kultur Etxea inauguratu zenetik, bat baino 
gehiago izan dira herriko kultur elkarte eta Udalaren ar-
tean izan diren ulertu ezinak, eraikinaren zatirik handie-
na enpresa pribatu baten eskuetan gelditu zelako, batez 
ere. Mintzaira Musika Eskola Pribatua da enpresa hori, 
eta gaur egun ere berak kudeatzen du Kultur Etxea.
 Urteetan atzera eginez, gogoratuko dugu 1996. urtera 
arte bazegoela Hondarribian Hondarribiko Musika Eskola 
izena zuen musika elkartea. 1994an, Fernando Buesa 
Hezkuntza Sailburua zenean, espezialitate gehiago es-
kaintzen utzi zitzaion elkarte honi, hala nola solfeoa, pia-
noa, biolina, flauta, txistua, akordeoia, klarinetea, tronpe-
ta saxofoia eta gitarra.

1996an, Mintzaira Musika Eskola Pribatua jarri zio-
ten izena, eta perkusioa emateko aukera ere eman 
zitzaion. Honenbestez, pixkanaka, gero eta ikasketa 
gehiago eskaintzeko aukera izan zuen enpresa priba-
tu honek, herriko musika ikasketen ia merkatu osoa 
lortuz. 

Eta egoera horretan iritsi ginen 2011ra. Urte horretan 
ireki zituen ateak bere arkitekturagatik hika mika bat 
baino gehiago sortu zituen eraikuntzak, gaur egungo 
Kultur Etxeak. Diru publikoz ordaindua, 6 milioi euro 
inguruko kostua izan zuen, baina Udalak Mintzaira Mu-
sika Eskola Pribatua enpresari eman zioten kudeaketa, 
ia modu esklusiboan. Hori gutxi ez, eta 2014. urtera 
arte, gainera, ia 112.000 euroko diru laguntza jaso 
zituen urtero enpresa honek. Eta inolako hitzarmenik 
sinatu gabe, gainera, eraikuntzaren erabilera eta ku-
deaketa zehazteko. 

Ez litzateke logikoagoa izango leku hori benetako Kul-
tur Etxe bat izatea? eta kultur ekintza guztiek izatea 
lekua, musika ikasketek barne? Non daude herriko 
margolariak, zeramikariak, txotxongilo egileak, dantza 
eta antzerki taldeak, argazkilariak eta artearen gai-
nontzeko esparruetan aritzen diren lagunak?

Kultur Etxe hau inauguratu zela badira bost urte, bai-
na Hondarribiko Udalak ez dio gutxieneko alokairurik 
ere kobratzen irabazi handiak izaten ari den negozio 
honi. Eta alokairurik ez kobratzeaz gain, Udalak berak 
ordaintzen ditu Kultur Etxeak eragiten dituen uraren 
eta argiaren fakturak eta mantenu lanak, 60.000 euro, 
bataz beste, urtean.

Egoera honek ez du ez hanka ez bururik, eta ezin 
du horrela jarraitu. Hondarribiko Udalak azalpenak 
eman behar ditu behingoz. Garaia da Kultur Etxea 
bere izenak dioena izateko, eta ez orain dena, interes 
pribatu batentzako negozio biribila eta, bide batez 
esanda, interes publikoaren kontra dagoena. 

Hagamos un poco de historia. Hasta 1996 exis-
tía en Hondarribia una asociación de carácter 
musical denominada Hondarribiako Musika Es-
kola. En 1994, siendo Consejero de Educación 
Fernando Buesa, se le autoriza la ampliación 
de especialidades, siendo éstas las de solfeo, 
piano, violín, flauta, txistu, acordeón, clarinete, 
trompeta saxofón y guitarra.

En 1996 pasa a denominarse Mintzaira Musika 
Eskola Pribatua, se acepta que puedan impar-
tir también percusión. De esta manera sigue 
aumentando progresivamente el número de 
disciplinas a impartir y logra hacerse con prácti-
camente todo el mercado de la enseñanza mu-
sical del municipio.

UDALGINTZA

“Eta alokairurik ez kobratzeaz 
gain, Udalak berak ordaintzen 
ditu Kultur Etxeak eragiten di-
tuen uraren eta argiaren faktu-
rak eta mantenu lanak, 60.000 
euro, bataz beste, urtean.”

Desde que en el año 2011 se 
inauguró Kultur Etxea, este cen-
tro ha sido foco de no pocas 
divergencias entre diversos co-
lectivos culturales hondarribia-
rras y el Ayuntamiento ya que 
la mayor parte del volumen de 
dicho centro cayó en manos de 
una empresa privada, Mintzai-
ra Musika Eskola Pribatua, que 
hoy por hoy sigue gestionando 
el centro.
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IBILGAILUAK PORTUA AUZOAN.

COCHES EN PORTUA AUZOA.

Portua auzoan azken urteetan egin diren lanak direla eta, 
hainbat hobekuntza ikusi ahal izan ditugu: saneamendu ins-
talazioaren berrikuntza, kaleen eta espaloien berriztatzea, oi-
nezkoentzako gune aproposak...

Aldaketa hauek ondorio zuzenak eta onak izan dituzte auzotar 
eta, orohar, herritar guztientzat. Baina egindako aldaketa guz-
tiak ez dira onuragarriak izan.

Portua auzoan bertan nabarmenki murriztu dira autoentzako 
aparkalekuak, ibilgailuak uzteko lekuak murriztu dira eta, 
ondorioz, beharrak handitu. Hondarribiko Udalak  konponbide 

MOZIOA. AMUTE-MENDELU AUZOETA-
RAKO PANTAILA AKUSTIKOAK.

MOCION. PANTALLAS ACUSTICAS 
PARA LOS BARRIOS AMUTE-MENDELU.

Amute eta Mendelu auzoetan aireportuak, N-638 eta 
GI-636 errepideek eragiten dituzten zaratak kaltega-
rriak dira herritarrentzat. Abotsanitzek horregatik bi 
mozio aurkeztu zituen martxoaren 17ko ohiko bilkuran 
ondorengoa eskatzeko: Hondarribiko Udalak esijitu 
diezaiela Gipuzkoako Foru Aldundiari eta AENAri neu-
rriak har ditzatela zarata horiek herritarrengan eragi-
ten dituzten kalteak gutxitzeko.

Abotsanitzek aurkeztutako mozio hauek aho batez 
onartu zituen Udalbatzak, eta pozik hartu dugu udal 
taldeen aldetik izandako jarrera.

Bide batez, gai honen jarraipena egingo dugula adiera-
zi nahi dugu, arazo honek bi auzo hauetako bizilagunei 
eragiten dizkien eragozpenek konponbidea behar du-
telako behingoz.

 LABURRAK:
AZKENEKO HILABETE HAUETAN ABOTSANITZEK HAINBAT LANKETA ETA MOZIO AURKEZTU DITU 
HONDARRIBIKO UDALEAN, HONDARRIBIARREN EGOERA ETA ESKAINTZEN ZAIZKIEN ZERBITZUAK 
HOBETU, ETA HERRIAN GERTATZEN DIRENEI BURUZKO AZALPENAK ESKATZEKO. HAUEK, LABUR 
LABUR, HAIETAKO BATZUK:

Y llegamos a 2011, año de la inauguración del 
tan controvertido edificio. Kultur Etxea tuvo un 
coste que rondó los 6.000.000 de euros... y el 
Ayuntamiento, cede prácticamente en exclusiva 
a Mintzaira Musika Eskola Pribatua la gestión 
del edificio. Hasta 2014 encima tenían una sub-
vención que rondaban los 112.000€ anuales. 
¡Y sin haber firmado un convenio para su uso y 
gestión!

¿No hubiera sido más lógico que dicho edificio 
hubiera sido una auténtica Kultur Etxea donde 
tuvieran espacio todo tipo de actividades cultu-
rales, incluida la enseñanza musical? ¿Dónde 
están los pintores, ceramistas, artesanos de 
marionetas, grupos de danza y de teatro, fotó-
grafos, etc.?

Hoy por hoy, cinco años después de su inaugu-
ración, el Ayuntamiento de Hondarribia sigue sin 

cobrar ningún alquiler por tan lucrativo negocio 
y además corre con los gastos de agua, luz y el 
mantenimiento del edificio pagando alrededor 
de 60.000 € anuales. 

Este despropósitos se tiene que acabar. Pedi-
mos que la luz y taquígrafos entren en el Ayun-
tamiento de Hondarribia en este asunto y em-
pecemos a dar los pasos para que Kultur Etxea 
sea lo que representa su nombre y no le que 
es ahora, un negocio redondo para los intereses 
privados que perjudica enormemente el interés 
público. 

JAIZKIBELGO HABITATETAN ETA ME-
GALITOTEGIETAN KALTEAK.

DAÑOS EN EL HABITAT Y ESTACIONES 
MEGALITICAS EN JAIZKIBEL.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015eko urria eta abendua 
artean Jaizkibel mendian egindako lanek kaltetu egin 
dituzte Justiz eta Gaztarrotz inguruko habitatak, baita 
Jaizkibeleko Megalitotegia ere. Makinaria astunaren 
bidez egindako lanek kalte larriak eta atzera itzuli 
ezinak eragin dizkie estazio megalitikoei.

Horregatik, eta Jaizkibel mendia Hondarribiko udal 
eremuan dagoen ezkero, eskaria egingo diogu Hon-
darribiko udaleko ingurumen zinegotziari Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumen  eta Mendietako zuzenda-
ri nagusiarekin, Arantxa Ariztimuño Larraza anderea-
rekin elkartu dadin, gertatutakoagatik azalpenak eta 
ardurak eskatzeko.

MOZIOA. UNESCO IKERKETA BATZOR-
DEA.

MOCION. COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN UNESCO.

UNESCOk Hondarribia “Gastronomiako hiri sortzaile” 
izendatzeko hautagaitzaren balorazioa egiteko ikerke-
ta batzorde bat eratzea eskatu nahi dugu mozio bidez.
Zergatik? Gure herriak aurkezturiko hautagaitzak 
ezezkoa jaso du, eta ezezko honen arrazoiek balora-
zioa behar dute, etorkizunean egin daitezkeen ekime-
netan emandako akatsak berriro gerta ez daitezen, 
besteak beste.

Bestalde, gai honen inguruan piztutako sua itzaltzeko, 
beharrezkoa da argibide guztiak bere osotasunean 
azaltzea eta gardentasuna eskatzen dugu horreta-
rako. 

Prozedura hau aurrera eraman duten pertsona eta 
erakunde guztien partaidetza eta adierazpena egitea 
ezinbestekoa da. Afera honen inguruko hausnarketa 
egitea ere beharrezkoa da.
Gardentasunari zor eta kudeaketa publikoaren 
jarduera zuzenagatik, gai honen ingurukoak argitzea 
eskatzen du.
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MARTXOAK 8, EMAKUME LANGILEA-
REN NAZIOARTEKO EGUNA.

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER TRABAJADORA.

Lanbide, euskal enplegu zerbitzuko datuen arabera, 
Hondarribiko langabezia tasa %10,4koa zen mar-
txoaren 1ean, 857 langabetu guztira. Horietatik erdiak 
baino gehiago, 497, emakumeak dira. Kopuru horri ge-
hitu behar zaizkio familia arloko beste hainbat ardura 
(etxea, etxekoak eta mendekotasuna duten senideak) 
duten emakumeen kopurua.

Murrizketa sozialek okertu egiten dute herritar hauen 
egoera, eta Hondarribia ez da salbuespena. 

Hori dela-eta ABOTSANITZ taldeak zera eskatzen dio 
Udal Gobernuari: 

-Udalak susta ditzala emakumeek modu duinean lan 
egiteko kooperatiba eta lan esparruak. Bada gainera 
Hondarribiko hainbat emakumek 2014an egindako 
proposamen bat, Foru Aldundiko Langileria Teknika-
riak bideragarria ikusi zuena, eta gazte eta baserrita-
rrentzako kooperatiba ideiarekin lotu zuena. 100.000 
euroko partida izendatu zen hartarako.

-Berdintasun teknikariaren kontratazioa arintzea; tek-
nikari horrek koordinatu beharko ditu Hondarribirako 
berdintasun plana eta erakundeen arteko koordinazio 
protokoloa, besteak beste, herrian gertatzen diren in-
darkeria matxistaren biktimei laguntzeko.

TXINGUDIKO ZERBITZUAK MANKOMU-
NITATEA.

MANCOMUNIDAD  SERVICIOS DE TXIN-
GUDI.

Mankomunitateko batzarraren irekiera alderdi politiko 
guztiei irekitzea positiboa bada ere, ezin dugu ahaztu 
Txingudiko Zerbitzuak S.A.ren Administrazio Kontsei-
luan alderdi politiko guztien parte hartzea ere beha-
rrezkoa jotzen dugula. 2016. urterako, 23.466.140 
€tako aurrekontua duen mankomunitateak eragin 
zuzena du Hondarribiko zein eskualdeko herritarren-
gan. 

- Txingudiko Zerbitzuak erakundeak atera duen hiru 
lanpostuen lan eskaintzaren baldintzetan ez da eus-
karaz jakitea eskatzen. Abotsanitzek lan eskaintzaren 
oinarriak aldatzea eskatu du.

- Txingudiko Zerbitzuak Kantauriko Ur Konfederakun-
daren (CHC) Plan Hidrologikoari jarritako helegiteak 
direla eta, San Anton urtegia hornitzen duen Endara 
errekaren gutxieneko emari ekologikoa ia erdira gutxit-
zea ekarri du.

- Txingudiko Zerbitzuak gerentziak atzera bota du 
Abotsanitzek Hondarribian mankomunitateko bulego 
bat ireki eta herritarrei zerbitzu zuzena eskaintzeko 
eskariari. Argi dago Hondarribia eta hondarribiarrak bi-
garren maila batean daudela Mankomunitatearentzat. 
Tasen ordainketetan, aldiz, ez dago desberdintasunik.

ALDE ZAHARRERAKO LARRIALDI PLA-
NA.

PLAN DE EMEGENCIA PARA ALDE ZA-
HARRA.

Alde Zaharra Hodarribian dugun auzo berezi bezain 
garrantzitsua da. Harresiz inguraturiko auzoa da eta 
bertan aurki ditzakegu Hondarribiko Hiria osatzen du-
ten eraikin esanguratsuenetakoak, hala nola, Udale-
txea, Zuloaga Etxea, Parrokia, Gaztelua, zenbait hotel, 
eraikin eta ezaugarri istoriko ugari, besteak beste.

Ondare honez gain, bereziki kontuan eduki behar da 
hondarribiarren kopuru esanguratsu bat auzo hone-
tan bizi dela. Horregatik ez dugu ulertzen nola ez den 
gaurdaino LARRIALDI PLANIK egin.
 
ABOTSANITZek ezinbestekotzat ikusten du Hodarribi-
ko Udalak, ahalik eta lasterren, ondoko atal hauek jo-
rratuko dituen LARRIALDI PLANA burutzea:

-Ebakuazio plana

-Emerjentziako ibilgailuentzako sarbide plana   
(anbulantzia, suhiltzaile, polizia…)

-Beharrezkoak diren elementu teknikoen hor  
nidura eta mantenua (ura hartzeko guneak,   
elektrizitate ekipamendu, etab.) 

antzuak eskaini ditu orain arte, Bentako aparkalekuan 
auzotarrentzako auto-plaza gutxi batzuk eskainiz, 
besteak beste. Baina Udalaren benetako asmoa beste 
bat da, Bentako aparkalekua kentzea, hain zuzen 
ere, Donostia kalean egin nahi duen aparkalekuaren 
proiektuaren beharra dagoela sinestarazteko. 

Hau horrela izanik, zera eskatzen du Abotsanitzek:

-Hondarribiarrek Portua Auzoan autoa aparkatzeko 
doako epe-muga izatea. Bertako merkataritza eta zer-
bitzu guneetara autoz iristeko aukera erraztea.
   
-Portua Auzo osoan TAO bidezko aparkalekua errotazio 
gune izatea, TAO egunak murriztuz.

-Santiago eta San Pedro kaleko auto zirkulazioa goizez 
irekia izatea.

-Trafikoa kontrolatzeko aitzakiarekin herrian ezartzen 
ari diren gehiegizko kamerak kentzea eskatzen dugu.
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HONDARRIBIKO ETXEBIZITZA PU-
BLIKOA

Etxebizitza duin eta egokia izatearen eskubidea uni-
bertsala den arren, gaur egun ez dago erakunderik 
hau bermatzeko ahalmen edo borondate praktikorik 
duenik. Espekulazioaren bitartez etxebizitza negozio 
bilakatu da azkenengo hamarkada luzeetan eta es-
kubidearen oinarria ezerezean geratu da, hutsaren 
urrena da. Adreiluan oinarritutako ekonomiak hondoa 
jo izanak ez du orekatu etxebizitzen salneurria, eta 
soldatek ematen diguten erosteko ahalmenetik urruti 
daude, proportzioan, etxeen prezioak.

 

Gehiegizko kapitala merkatuan txertatzeko hipote-
ka-kreditu asko eta oso malguak eman dituzte banke-
txe eta kutxek krisia baino lehen, etxebizitzaren sal-
menta bultzatuz eta alokairuaren aukera baztertuz. 
Zaila da aurkitzea hipoteka-krediturik ez duen inor. 
Alokairu librean bizi diren herritarrak ere ezagutzen 
ditugu, baina alokairuan jartzen diren etxeen eskasia 
kontutan hartuz, eta bizi garen herrian bizi garelako, 
hauen errentak oso altuak dira. Lana dugun bitartean 
eta egin beharreko ordainketak egin ditzakegun bitar-
tean gaitz erdi, baina izandako krisi ekonomikoak oso 
egoera larrian utzi ditu hainbat herritar eta familia, lan-
gabezian eta prekarietate gordinean.

Ezagutu ditugu etxebizitza eskubi-
dea gauzatzeko eta salneurri ore-
katuagoa  bilatu asmoz egin diren 
promozio publikoak ere. Baina 
erakundeek babes ofizialeko pro-
mozio publikoekin herritarren bene-
tako babesa bilatzen badute, asko 
dute hobetzeko oraindik. Lurraren 
sal-erosketa prezioan, adjudikazio 
sisteman eta kontrolean, batetik; 
eta jarrera aldaketa batean, beste-
tik. Gure ustez publikoak diren pro-
mozioek alokairuzkoak izan behar 
dute. Hobetsi eta indartu egin behar 
dira, jabetzaren aurrean.

Hondarribian, hamarkada bat baino 
gehiago pasa da Komentuaurreko 
promozioa egin zenetik Muliate-
ko promozioraino. Eta herritarren 
eskaria berezko eskaintza baino 
handiagoa denez, ezin daiteke pro-
moziotik promoziora hainbeste urte 
utzi. Norbanako, bikote, familia edo 
gazte orok du beharra eta eskubidea 
etxebizitza batean bere bizitza anto-
latzeko eta gaur egun nekez eskaini 
daiteke baldintza eta prezio duin ba-
tean etxebizitzarik. Ahaleginak egin, 
egiten badira ere, ez dira nahikoak, 
behar hori beti egongo baita. Eta 
egia bada administrazio publikoak 
pertsona duela helburu, bestelako 
jarrera batekin jokatu behar du, eta 
egoera honi aurrea hartu.

Etxebizitza publikoaren joan etorrian 
etxebizitzen kontrola eguneratua 
izan behar da eta hau gauzatzeko 
baliabide guztiak jarri behar dira ma-
haiaren gainean. Hondarribian etxe-
bizitza publikoen bigarren eskuko 
zozketa izan bada ere, eta zozketa 
data zehaztu bada ere, Udalak ez du, 
hainbat kasutan, behar bezala joka-

tu. Denbora epeak agortu ditu, bere eskumenetik 
hainbat etxebizitza pasatzen utzi ditu, eta jarrera 
hau  arduragabea eta onartezina da. Etxebizitza pu-
bliko hutsak baditugu Hondarribian, eta eskumena 
Udalarena edo Eusko Jaurlaritzarena izan, egoera 
hauek ahalik eta azkarren zuzendu eta koordina-
tu behar dira, etxe horiek zirkulazioan ahalik eta 
azkarren jartzeko. 

Alokairu sozialerako diru kopuru bat ere biderat-
zen du Udalak aurrekontuen bidez, baina azken 
urteetan ez du arrakasta handirik izan, eta zerga-
tiei buruzko hausnarketa eta diagnosia egin behar 
dira. Alokairua sustatu behar da, politika publikotik 
alokairu soziala bultzatu behar da. Horrelako eki-
menek hondarribiar askori lagunduko die, bakarrik 
bizi direnei, guraso bakarreko familiei, familiak, 
gazteak eta behar handiagoa dutenei.

Datorren urteetan Muliate II etxebizitzen promozio 
publikoa ezagutuko dugu. Salmentako etxebizitzen 
zozketa jada egina badago ere, bertan 32 etxebi-
zitza alokairuzkoak izango dira. Erdia udalarena 
eta beste erdia eusko jaurlaritzarena izango dira. 
Hondarribiko Udalak alokairuzkoa etxebizitzen 
kudeaketa eta kontrola bere gain hartzea espero 
dugu. Herri eta Udal baten kudeaketa bere osota-
sunean ulertzen baitugu. 

UDALGINTZA
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argazkisalaketa

Espaloia tra-
ba handia 
izan daiteke 
herritar bat-
zuentzat.

Al muchacho le fascinaba la altura, la fuerza y la estampa 
de estos animales; se maravillaba viéndoles mover enor-
mes y pesadas moles, así como realizando complicados 
equilibrios en la pista. Cuando terminaba la función, le 
gustaba ir a ver al elefante al lugar donde lo dejaban ata-
do y no dejaba de preguntarse cómo era posible  que un 
animal tan fuerte permaneciera dócil y sumiso encade-
nado a un pequeño poste que, sin ninguna duda no le 
costaría mucho esfuerzo derribar. A sus preguntas obtenía 
respuestas que no le convencían; algunos le decían que 
permanecía sumiso y dócil porque tenía asegurada la co-
mida y no tenía que preocuparse de tener que conseguirla; 
otros  opinaban que lo hacía porque estaba domesticado 
y por tanto tenía anulada  la capacidad de guiarse por su 
instinto. La respuesta con la que más de acuerdo estaba 
era la que decía que, se comportaba de esta manera por 
que  había nacido en el circo y era lo que había hecho 
desde pequeñito. Quizás en sus primeros días o semanas 
de vida, siguiendo su instinto, había intentado liberarse 
de sus cadenas, pero entonces no tenía la fuerza suficiente 
para romperlas, y seguramente después de varios intentos 
se dio por vencido y aceptó su destino sin volver a plan-
tearse la posibilidad de  volver  a intentarlo.

Salvando algunas distancias, que no todas, en este cuento 
encontraba paralelismos con lo que es la cárcel, una ins-
titución pensada, programada y planificada para anular la 
capacidad de las personas para tomar decisiones, y prin-
cipalmente para, igual que el elefante, te des por vencido 
y aceptes su dominación sin plantearte la posibilidad de 
liberarte de la misma. La cárcel es, por decirlo de alguna 
manera, las entrañas del enemigo, y ahí es donde tiene que 
sobrevivir la persona presa. Creo que era Miguel Bonas-
so, escritor y ex guerrillero montonero, quien dijo que la 
cárcel es el lugar donde el Estado se presenta tal y como 
es, donde no necesita disfrazarse. La cárcel no tiene ar-
gumentos ni políticos ni ideológicos para convencer a un 
preso político, pero si tiene objetivos, siendo el principal 
el de doblegar a la persona para poder doblegar al mi-
litante. Es una batalla continua, no olvidemos que más 
allá de la dimensión política de los presos y las presas po-
líticas vascas, existe la dimensión personal de cada cual, 
siendo ahí donde aplican “el tratamiento individualiza-
do” que significa que utilizarán todo lo que consideren 
necesario (problemas familiares, de salud, humillaciones, 
palizas, aislamiento,etc…) para conseguir sus propósitos 
y, lo aplicarán todos los días.
No hemos nacido en las cárceles pero las conocemos muy 
bien. Nos han aplicado su “tratamiento individualizado” 
y no nos han domesticado. Aferrarse a las convicciones 
ayuda a defenderse de la represión y luchar siempre me-
rece la pena.

Recuerdo haber leído hace bastantes 
años en una colección de relatos cor-
tos titulada “Cuentos para pensar”, de 
un autor argentino del que no recuer-
do su nombre, una historia de un  niño 
preguntón al cual le gustaba  el espec-
táculo del circo. Cada vez que llegaba 
el “mayor espectáculo del mundo” a su 
pueblo tenía una cita con él y, princi-
palmente con los elefantes, su número 
preferido.

SUPERVIVENCIA
Ezkaba

Alde zaharretik egin dugun txango 
batean 38 zakur kaka zenbatu ditugu.

?
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Hondarribiko Emeki emakume elkarteak Siriako erre-
fuxiatuentzako arropa bilketa egin zuen apirilean. Au-
rreikuspen guztiak gainditu zituzten, eta Lezoko Eche-
mar enpresak jarritako bi kamioietan 30 tona arropa, 
janari eta bestelako produktuak eraman zituzten Kat-
sikaseko kanpalekura. Hondarribitik zazpi boluntariok 
bidaiatu zuten Greziara. Arropa banatzeaz gain beste 
hainbat lan ere egin zituzten hango boluntarioekin eta 
errefuxiatuekin batera.

KATSIKAS



3332 AIZA! uda2016 AIZA! uda2016

.-Denbora igaro da Greziatik itzuli 
zinenetik, Katsikaseko errefuxiatu gu-
netik, baina han bizitakoa oso presen-
te omen duzue oraindik.

Izaskun Eizagirre: Bai, eguna joan eguna 
etorri, denbora guztian dugu gogoan.

.- Zergatik animatu zineten lan hone-
tan murgiltzen? Zein asmorekin Joan 
zineten Katsikasera?

Marije Zapirain: Jakin izan genuen material 
eta diru bilketa inportantea egin zela. Ar-
duradunek  gauza guztien gainetik bermatu 
nahi zuten materiala eta dirua  errefuxiatuek 
jasoko zutela. Esan ziguten bidaia eta ego-
naldia gure kontura zihoala, guk ordaindu 
behar genituela gure gastu guztiak. Egoera-
ren balorazioa egin genuen eta gure burua 
eskaini genuen boluntario joateko. Beraz, 
gure ardura nagusiki hori izan zen, materiala 
eta dirua Katsikasera eramatea.

.- Zenbat lagun joan zarete Hondarri-
bitik?
Lurdes Retegi: Zazpi lagun. Guretako bat, 
arropa zeraman kamioietako batean joan 
zen eta beste seiak hegazkinez.

.- Zer topatu zenuten Katsi-
kasen?  Nola irudikatu behar dugu 
errefuxiatu gune hori?

“Las responsables de la colecta querían sobre 
todo garantizar que los refugiados recibiesen el 
material y el dinero. Nos dijeron que el viaje y la 
estancia corrían por nuestra cuenta. (…)Hicimos 
una valoración y nos ofrecimos como voluntarias. 
Nuestra responsabilidad era esa: llevar el material 
y el dinero a Katsikas.”

Maite Garcia, Mari Jose Aseginolaza, 
Edurne Nogeras, Izaskun Eizagirre, 
Marije Zapirain eta Lurdes Retegi eta 
Hondarribiko Hitzako kazetaria Asier 
Perez-Karkamo joan ziren. Eizagirre, 
Zapirain eta Retegirekin hitz egin dugu.
“Bizitza duin bat eskatzen dute errefu-
xiatuek, ez besterik”

L.R.: Leku tristea da. Ingurua ederra du, men-
diartean dagoelako, baina kanpalekua leku tristea 
da, gogorra.
 

.- Nolako kanpamendua da? Aerodromo 
bat omen zen bere garaian…

I.E.: Bai, Lehen Mundu Gerran eraikitako aero-
dromoa zen. Baina 90eko hamarkadan albania-
rren errefuxiatu kanpalekua izan zen. Gaur egun 
lur eremu handi bat da, dena harriz estalia.

.- Zenbat jende, zenbat familia bizi dira 
Katsikaseko errefuxiatu gunean?

M.Z.: 1.200 lagun, gutxi gora behera. Eta horie-
tatik bostehun haurrak.

.- Nola dago antolatuta, non egiten dute lo, 
non bazkaltzen dute…

I.E.: Kanping dendetan bizi dira. Baina kanping 
denda hauek ez dute zorurik, beraz, harrien gai-
nean daude denbora guztian. Bertan lo, bertan  
bazkaldu… Orduak eta egunak nola pasatzen di-
ren ikusten dute, inolako etorkizunik gabe.

 
.- Komunik, dutxarik, mediku zerbitzurik 
badute?

  M.Z.: Komunak oso gutxi daude, 18 bat edo. 
Ideia bat egiteko, hango komunak hemen jaietan 
jartzen direnak bezalakoak dira. Gainera oso al-
tuak dira haurrentzat eta ezin dute ondo iritsi eta, 
ondorioz, inguru guztia zikintzen zaie…  Dutxak 
beste hainbeste, oso gutxi daude. Medikuari da-
gokionez, bat joaten da egunero eta 4 ordu pasat-
zen ditu han.

La recogida de ropa para los refu-
giados sirios organizada en abril 
por Emeki fue un éxito. Gracias a los 
dos camiones de la empresa Eche-
mar de Lezo y a la colaboración de 
siete voluntarias de Hondarribia, la 
ayuda ha podido llegar al campa-
mento de Katsikas en Grecia.
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.- Zeintzuk dira beraien behar nagusiak? Nola 
daude haurrak, helduak, nagusiak?

L.R.: Beharrak denak! Kontuan izan behar dugu pertso-
na hauek lan bat zutela. Haurrak eskolara joaten zirela. 
Bizimodu antolatua eta egokia zutela. Eta orain, haurrak 
kanpalekuan barrena dabiltza, eta helduak eta nagusiak, 
Izaskunek esan duen bezala, arduratuta. Egonaldia lu-
zatzen ari zaiela eta irtenbide egokirik ematen ez zaiela 
ikusten dute.

.- Katsikasera iritsi zirenean, zeintzuk ziren be-
raien asmoak, ametsak?
I.E.: Ametsak? Askorentzat  familiarekin elkartzea. 
Hainbat familietan aita Alemanian dago eta ama bi edo 
hiru seme-alabekin Grezian, kanpalekuan. Edo seme bat 
Suitzan… Beste kasu batzuetan ama tamalez itota eta aita 
haurrekin… Denetarik dago. Azken finean eskatzen du-
tena bizitza duin baten aukera da. 
 

.- Orain, nola ikusten dute etorkizuna?

M.Z.: Haserre. Emakumeekin hitz egiten duzu eta esa-
ten  dizute lan ona zutela, etxe polit bat, familia inguru 
goxoa… Alde egin behar izan zutela den dena galdu zute-
lako, eta euren bizitzak arriskuan zeudelako. Aukera berri 
baten bila joan eta begira non bukatu duten.
 

.- Arropa banatzeaz gain, bestelako lanak ere egin 
dituzue han, ezta?

L.R.: Bai, denda batean antolatuta daude haurrak bainatu 
ahal izateko “bañeritak” eta bertan laguntzen genuen. Ura 
kazola batean berotzen genuen kanpoan eta handik bai-
nerara. Zorri asko daude, eta horiek kentzen ere lagundu 
dugu. Eguzkitarako babeserako kremak eraman genituen, 

eta haurrei eta amei ema... Haurrek oso gogoko zuten kre-
ma aurpegian jartzea.
 

.- Umeekin ere jolas asko egin omen duzue, esku-
lanak egin, kantuak erakutsi…

I.E.: Esker onekoak dira umek. Zernahi eginda ere, eurek 
pozik. “My friend” hitza zuten  ezpainetan eta denbora 
guztian maitasun keinu baten zain zeuden. Eurek ere be-
sarkada handiak ematen zizkiguten! “Babeleko Dorrea” 
ematen zuen, gu euskaraz kantuan eta eurek ulertzen zu-
ten moduan errepikatzen, baina beti irrifarrea ezpainetan. 
Eskubidu-ak edo direlako plastikozko tirak eraman geni-
tuen eta pozik ibili ziren pultserak egiten... Baina egoera 
tristeak ere izan genituen... horrelakoak asko.
 

.- Gehienak siriarrak, baina badira beste herri bat-
zuetatik iritsitakoak ere, ezta?

M.Z.: Hala da, Siriarrak, Irakiarrak, Kurduak, Afganis-
tangoak, Palestinakoak...

.- Zaila izango da hango egoera ahaztea…

L.R.: Zaila benetan. 

.- Gobernuz kanpoko erakunde txiki batzuk ari 
dira lanean gune horretan, eta horietako baten bi-
tartez joan zineten Greziara, Los Olvidados ize-
neko erakundea. Harremanetan jarraitzen duzue 
beraiekin?

M.Z.: Bai, bai. Noski jarraitzen dugula. 

“Emakumeekin hitz egiten duzu eta esaten  dizute lan ona zutela, 
etxe polit bat, familia inguru goxoa… Alde egin behar izan zutela 
den dena galdu zutelako, eta euren bizitzak arriskuan zeudelako. 
Aukera berri baten bila joan eta begira non bukatu duten.”

.-Iruditzen zaizue euskal gizartea nahiko sentsi-
bilizatua dagoela gai honekin? Edo egiten duguna 
baino gehiago egin beharko genuke?

M.Z.: Euskal gizartea orokorrean ez dakit, baina Honda-
rribia bai, ikusi besterik ez dago nola bete ziren goraino bi 
trailer handi. Gehiago egingo beharko genuke?  Gizakiak 
direla eta beste aukera duin bat behar dutela gogoan ba-
dugu urratsez urrats egingo dugu. 

.- Gipuzkoako Foru Aldundiak Hondarribiko 
Juan Sebastian Elkanon ohe batzuk prestatu zi-
tuen, bere garaian, errefuxiatuei harrera egiteko. 
Oraindik ez dira iritsi, baina iritsiko balira, zer es-
katuko zenieke hondarribiarrei?

I.E.: Beno, lehendabizi gure buruari eskatu behar diogu, 
gero besteei. Gu boluntario joan garen zazpi laguneko tal-
dea lanen hasiak gara. Katsikaseko kanpalekuan bi haur 
daude gaixo. Dauden lekuan ezin dira tratatu gaixotasun 
horiek eta batera eta bestera hasiak gara haurrak eta fa-
miliak hona ekartzeko. Bide luzea izango omen da, baina 
bidea egingo dugu, eta ziur gaude bide honetan herriak 
erantzungo duela.

.- Berriro itzultzeko asmorik bai?

L.R.: Egoera aldatzen ez bada, bai. Bueltatuko gara.

“Katsikaseko kanpalekuan bi haur dau-
de gaixo. Dauden lekuan ezin dira tratatu 
gaixotasun horiek eta batera eta beste-
ra hasiak gara haurrak eta familiak hona 
ekartzeko.”

 “Viven en tiendas de campaña. 
Pero las tiendas no tienen suelo, 
o sea que están constantemente 
sobre las piedras; ahí duermen, 
ahí comen… (…) ¿Necesida-
des? Todas. Estas personas (en 
su país) tenían su trabajo, los 
niños iban a la escuela, vivían 
organizadamente. Y ahora… 
(…) ven que esta situación se 
alarga sin salida…”

“¿Sus sueños? Para muchos, re-
unirse con la familia. A veces el 
padre está en Alemania, (…) o 
un hijo en Suiza… En otros ca-
sos desgraciadamente la madre 
se ha ahogado y queda  el padre 
con los hijos. Hay de todo. En 
definitiva lo que piden es una 
oportunidad para poder vivir 
dignamente.”
“En una tienda tienen “bañeri-
tas” para el aseo de los niños y 
ahí ayudábamos. Calentábamos 
agua fuera en una cazuela, y a la 
bañera. (…)También colaborá-
bamos despiojando, aplicando 
cremas de protección…”

“¿Qué si hay sensibilidad con el 
tema? En general no sé, pero en 
Hondarribia si, no tienes más 
que ver como se han llenado 
dos enormes trailers. ¿Debería-
mos hacer más? Lo haremos en 
la medida en que seamos cons-
cientes de que se trata de seres 
humanos que tienen derecho  a 
una opción digna.”
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Baztan, Hondarribitik berrogei 
kilometrotara dagoen errealitate 
soziala da. Lau kuarteletan, alegia 
Basaburuan, Elizondon, Erberean 
eta Baztangoizan, bildutako 
hamabortz herrik 375 m2ko 
udalerria osatzen dute. Bertako 
biztanle-kopurua 7.000 ingurukoa 
izanik, hondarribitarrentzat txikia 
eta zabala bezain ezezaguna da, 
ederra bezain misteriotsua eta  ia-ia 
arrotz eta urruna agertzen dena. 

Historiak eta inguru fisikoak batzen 
eta elkartzen gaituzte, hala ere. 
Kontuan hartu behar da Hondarribia 
XVI. mendeko Nafarroako hiri 
gotortua zela eta hala, Amaiurreko 
gazteluarekin batera (1522/1524 
hurrenez hurren) Gaztelako inbasioa 
pairatu zuela. 

Bertzetik, hor dugu Bidasoa ibaia 
han sortzen eta hemen akitzen dena, 
eta honen uren isurketek denboran 
zehar atzekoz aurrerako bidea egi-
na izan balute bezala horra heltzen 
dira  kontrakorrontean Hondarri-
bian duela hainbat urte bizitutako 
egoerak, hala nola: lehenengo sekto-
rearen endekapena, turismo hazko-
rraren presentzia eta akaso larriena 
dena, lekuko paisaiaren edertasunaz 
erakarrita espekulatzaile inmobilia-
rioen asmo ustela.

Oraingoz, azkeneko honi buruzko bi 

solas eginen ditugu: 

Hondarribian inolako kudeaketa-egitasmorik gabe 
turismo kontrolaezinari erraztasun osoa eta ongi eto-
rria eman zioten. Denboraren poderioz egiaztatu ahal 
izan dugu horren kariaz egungo biztanleria desmobi-
lizatuta, desmotibatuta eta deserrotuta  gelditu dela. 
Euskararen solas-praktika ia galdua eta bere arrant-
zale izaera desagertua, bertako kultura-jarduera mu-
rriztuta gelditu da urteroko zenbait erritual folklo-
rikoetara eta asteroko ikuskizun entretenigarrietara, 
bertako lurrik emankorrenak urbanizatuak eta garai 
batean ugari ziren baserri ia oro txalet dotore bihur-
tuta. 

Hori bai, badira golf zelaia eta kirol kaia, zein baino 
zein ederrago. Baina ez batak ez bertzeak ez dituzte 
tokiko biztanleen beharrak asetzen, gutxiengo elite 
batenak baizik.

Baina ez gaude hemen hondarribiarren egoeraz 
mintzatzeko, Baztanen egun bizitzen dugun aferaz 
baino. Eta dagoeneko Baztanen igarri daitezkeen 
egoerak hain dira Hondarribian bizitutakoekin 
pareko, non merezi baitu hauek eredutzat hartzea 
jakiteko zer den egin behar ez dena.

Aferaren istorioa arras luzea da (15 urte darama 
pil-pilean) eta ez dugu hemen sobera leku bere oso-
tasunean azaltzeko. Horri buruzko  zehaztapen oro 
ezagutu ahal izateko igortzen zaituztegu ondoko blog 
honetara: aroztegiaetagerozer.eus. Bertan azaltzen 
da zehatz-mehatz aferaren kronologia eta erakun-
de ezberdinetan (Nafarroako Gobernuan, Baztango 
Udalean, Baztango Batzar Nagusian) denboran zehar 
emandako urratsak eta alderdi politiko ezberdinek 
edukitako jarrerak. 

AR O Z T E G I A  E TA G E R O  Z E R ?
JAIME

Bi solasetan adierazteagatik erran nahi dugu Aroztegia Lekarozko etxal-
de bat zela, lur eremu hura ez zela urbanizagarria oraingo jabeek erosi 
zutenean, eta orain lur-eremu hori urbanizagarria dela eta eratu nahi 
dutela konplexu urbanistiko erraldoia -lur-eremu horrek bere prezioa 23 
aldiz biderkatu duelarik-, 45 hektareako lur-eremuan golf belaia, hotela, 
Spa bat eta 230 txaletek osatuko dutena, bertzeak bertze.

Hasmenta batean proiektu honi 
emandako gaitzespenak Nafarroako 
legegintzan aurkitu zuen beharrezko 
oinarri juridikoa legezko bilakatu 
ahal izateko. Prozesu legitimatzaile 
honetako gakoa PSISa (Proyectos 
Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal delakoa) UGPSa alegia, izan 
zen.

Hirigintzako-figura administrati-
bo hau indarrean dago Nafarroan 
1986tik eta Lurralde Antolamen-
durako baliabidea izan ohi da; hau 
da, proiektu hauxe bera edota bertze 
edozein, “interes orokorrerako” hiri-
gintza-proiektua izanik eta ekimen 
publikokoa zein pribatukoa izanik, 
ezartzen duteneko udalaren eskume-
na gailentzen du, bere gauzatzeak ez 
baitu tokiko udalaren inolako baime-
nik edo lizentziarik behar, tramite 
horietaz Lurralde Antolamendu eta 
Bizilekuaren Saila arduratzen baita. 
Xede gisa, bere eragina finkatzen da 
proiektu erresidentzialetan, jarduera 
ekonomikoetan, zuzkiduran eta zer-
bitzuetan eta izaera anitzeko azpie-

gitura eta instalazioetan. Gainera 
UGPSaren bidezko esku-hartze hau 
berehalakoa eta zuzena izanez gain, 
berau zuzentzen duten arauek es-
kualde osoari dagokion izaera lotes-
lea dute.

Horrek erran nahi du Lekarozko 
lur eremuan egina izanen bazen ere 
Baztan osoa izanen litzatekeela bere 
esanetara, zeren Baztango kasuan 
agerian gelditzen da arlo horiek guz-
tiak proiektu bakar batean batzen edo 
txertatzen direla, Aroztegiaren proie-
ktua Baztanendako  interesa ekono-
miko, turistiko, kulturala eta soziala 
gisakoa saltzen baita.

Ulertu behar da Baztango egoera 
sozioekonomikoari halako proiek-
tuak ez diola berez inolako aukerarik 
eskaintzen, honi buruz adierazga-
rria izango litzateke proiektu horren 
aurkezpenean promotoreak botatako 
“lorea”, el golf es una forma diferente 
de agricultura (sic)  Aldiz, paisaian, 
lehenengo sektorean, euskararen era-
bileran, oreka eta erritmo sozialean, 

ingurugiroan, eta espazioaren anto-
lamenduan eta pertzepzioan bertze 
lekuetan (Hondarribian, kasu) eduki 
dituen eragin ezkorrak ikusita, erabat 
kaltegarritzat jotzen ahal da. Hori 
dela eta  apirilak 23an proiektuaren 
kontra izandako manifestazioak bil-
du zituen mila lagun (gehiago iturri 
ofizialen arabera) eta argi adierazi 
zen halako proiektuaren aitzin herri-
ko jendea dela subjektu erabakitzaile. 

Horretarako aldarri zen galdeketa 
prozesu orokorra eta loteslea egitea, 
eta  hemendik aterako duena ate-
rako duela, biztanleen hautua izanik 
onartuko dela, inposaketarik gabe eta 
etorkizuna nahiz ekonomia eredua-
ren garapena interesatuen esku utziz.

Bertzetik, UGPSaren bidez, oligarkia 
korporatiboak bulego uher batean 
diseinatutako  proiektu orokor hori 
burutuz gero, aitzinean zergatik ez 
erabili bertze edozein lurraldetan eta 
bertze interes espekulatzaileen me-
sederako? Horregatik, Aroztegia eta 
gero Zer? 

Elizondo. Makroproiektuaren aurka egindako manifestazioa
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Baztan  es una realidad social que 
comprende 7000 habitantes reuni-
dos en 15 pueblos con 372 km cua-
drados, tan pequeña y amplia como 
desconocida, bella y misteriosa que 
nos resulta lejana a los hondarribi-
tarras.

Sin embargo la Historia y el entorno 
nos unen: Hondarribia era una ciu-
dad fortificada del Reino de Nava-
rra en el siglo XVI y como tal sufrió 
con Amaiur la invasión de Castilla 
(1522/1524). Por otro lado el Bida-
soa nace en Baztan y termina aquí 
y como si sus aguas fueran a con-
tracorriente, se están dando allí las 
situaciones que Hondarribia  vivió 
hace algunos años: la depresión del 
sector primario, la presencia crecien-
te del turismo y quizás la más grave 
de todas, los proyectos especulativos 
inmobiliarios atraídos por la belleza 
del paisaje.

Me referiré en dos palabras a esto 
último:
En Hondarribia se dio la bienve-
nida a un turismo incontrolado sin 
ningún intento de gestión. Con el 
tiempo se ha comprobado  como 
consecuencia  que la población está 
desmotivada y desarraigada, casi se 
ha perdido la práctica del euskera ha 
perdido su identidad de pueblo pes-
quero, que queda reducida a unos ri-
tuales folclóricos y a espectáculos de 
entretenimiento cada semana. Las 
mejores tierras de labor se han ur-
banizado y casi todos los caseríos se 
han convertido en elegantes chalets.
Eso si, dispone de un campo de golf 
y un puerto deportivo, hermosos 
pero que no satisfacen las necesida-

des de la mayoría de los habitantes, sino la de una 
élite minoritaria.

Pero hablemos de Baztan, donde se comienza a vivir 
una situación parecida a la que hemos comentado de 
Hondarribia y por ello nos puede servir de referencia 
para saber qué no debemos hacer.

La historia del problema es larga, lleva 15 años en 
ebullición y para conocerla en profundidad os remito 
a este blog aroztegiaetagerozer.eus   En el se presen-
ta una cronología de la situación y los pasos que las 
distintas instituciones (Gobierno de Navarra, Ayun-
tamiento de Baztan, Junta General de Baztan) han 
dado, así como las posturas que los diferentes partidos 
políticos han mantenido.

Para intentar resumir comentaremos que Aroztegia 
es una propiedad rural en Lekaroz, que los actuales 
dueños compraron como zona no urbanizable y don-
de ahora, siendo ya urbanizable, quieren  construir un 
macrocomplejo urbanístico de 45 Ha con campo de 
golf, hotel, SPA y 230 chalets (el precio de la propie-
dad se ha multiplicado por 23).

A pesar del rechazo que suscito desde el inicio, el pro-
yecto ha encontrado las bases jurídicas para poder ser 
legal. En este proceso legitimador la clave ha sido el 
PSIS (Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal).

Esta figura administrativa de urbanismo está en vigor 
en Navarra desde 1968 y es habitualmente un recuro 
de Organización Territorial, es decir este proyecto o 
cualquier otro, sea público o privado, considerado de 
interés territorial, sobrepasa las competencias de los 
Ayuntamientos afectados y para realizarse no preci-
sa ningún permiso o licencia municipal, pues su tra-
mitación corre a cargo de Organización Territorial y 
Vivienda.

 El objetivo del PSIS se relaciona con proyectos re-
sidenciales, actividades económicas, suministro, ser-
vicios, instalaciones e infraestructuras múltiples. Su 

Aroztegia es una propiedad rural en Lekaroz, que los ac-
tuales dueños compraron como zona no urbanizable y 
donde ahora, siendo ya urbanizable, quieren  construir 
un macrocomplejo urbanístico de 45 Ha con campo de 
golf, hotel, SPA y 230 chalets (el precio de la propiedad 
se ha multiplicado por 23).

ejecución es inmediata y directa y las 
normas que lo rigen son vinculantes 
para toda la región. Esto significa que 
aunque el proyecto se vaya a realizar 
en la zona de Lekaroz, todo Baztan 
estará   subordinado puesto que en 
el caso del que hablamos queda claro 
que todas esas áreas están integradas 
en un solo proyecto, el proyecto de 
Aroztegia, que es vendido como de 
interés económico, turístico, cultural 
y social para Baztan.
Hay que comprender que un proyec-
to así no ofrece ninguna ventaja a la 
situación socioeconómica de Baztan. 
Como ejemplo una de las frases de 
los promotores al presentar el proyec-
to: “el golf es una forma diferente de 
agricultura” (sic). 

Por el contrario y tras la experiencia 
en otros lugares (como en Honda-
rribia), la influencia negativa sobre el 
paisaje, el sector primario, el uso del 
euskera, el equilibrio y el ritmo social, 
el medioambiente, la percepción y la 
organización del espacio, hace que se 
pueda considerar el proyecto como 
muy perjudicial.

El 23 de Abril se realizó una ma-
nifestación que reunió a unas 1000 
personas que exigieron que ante un 
proyecto de esa envergadura la pobla-
ción de la zona debe ser el sujeto que 
decida.

Se reclamo para ello un proceso de 
consulta general  vinculante que res-
pete la decisión de los vecinos, sin 
imposiciones, dejando el futuro y el 
modelo de desarrollo económicos en 
manos de los afectados.

Por otro lado, una vez completado 
este proyecto general diseñado en al-
gún turbio despacho de la oligarquía 
corporativista por medio de PSIS, 
por qué no utilizarlo de nuevo en 
cualquier territorio a favor de otros 
intereses especuladores?
Por eso nos preguntamos

 Aroztegia eta gero zer?

THE ANSWER
 

Comenzamos estas líneas hablan-
do de una de las mejores bandas 
de rock que para mi gusto tenemos 
en la actualidad: los norirlandeses 
The Answer.

Su música te envuelve y se te pega, 
mezclando Hard Rock 70S y blues, 
música de la vieja escuela. Estos 
chicos, además de ser jóvenes, 
son imbatibles sobre el escenario 
y han visitado Euskadi  en varias 
ocasiones; publican discos desde 
2006, hasta el momento seis álbu-
mes, y en cada uno suben el  listón.

Centrándome en el último disco 
(Raise a Little Hell) se trata de un 
LP sin fallos ni fisuras, varios de 
sus temas tienen vocación de con-
vertirse en clásicos. Sin duda, mi 
disco de 2015.

Otro de los aspectos destaca-
bles  de The Answer es su vertiente 
acústica: echar un vistazo a sus ví-
deos en You Tube, ya sea de gira en 
el bus o en la misma calle. Emocio-
nan, sobre todo la potente y áspera 
voz de su líder  Cormac  Neeson.

Si os gusta el rock con vocación 
de estadio, esta puede ser vuestra 
banda.

Ojalá, cruzo los dedos, nos visita-
ran algún día en nuestra querida 
Psilocybe.

Keep on Rocking
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