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FESTETAKO EGITARAUA 

KARMENGO AMAREN  JAIAK 

UZTAILAK 9, IGANDEA. ZAHARREN EGUNA 

	

11:30 	JOLAS ETXEA XLVI. PILOTA-TXAPELKETAKO FINALAK 

	

12:00 	MEZA NAGUSIA 

	

13:00 	BATZAR NAGUSIA KULTUR ETXEAN /ASAMBLEA GENERAL DE JUBILADOS 

	

14:00 	ADISKIDETASUN-BAZKARIA (OLAS ETXEAN / COMIDA DE HERMANDAD 

	

18:00 	"ARKAITZ" TALDEAREN DANTZA-EMANALDIA/ACTUACIÓN GRUPO DE BAILE 

UZTAILAK II, ASTEARTEA. 

22:00 	SORPRESA IAIALDIA KULTUR ETXEAN / FESTIVAL SORPRESA 

UZTAILAK 12, ASTEAZKENA. UMEEN EGUNA 

	

10:00 	JOLASAK ETA OPARIAK / JUEGOS INFANTILES 

	

16:00 	PIASEN IARRAIPENA / CONTINUACIÓN DE LOS JUEGOS 

	

17:00 	MERIENDA 

	

19:00 	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 
EGUN OSOAN ZEHAR GAZTELU PUZGARRIAK EGONGO DIRA / CASTILLOS HINCHABLES PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS DURANTE TODO EL DÍA 

	

21:00 	BERTSO-AFARIA MADDALEN LUJANBIO ETA JEXUX MARI IRAZUREKIN 

UZTAILAK 13, OSTEGUNA. ZIKIRO-EGUNA 

	

21:30 	ZIKIRO TROPIKALA 

	

23:30 	BERBENA "ETZAKIT" TALDEAREKIN / VERBENA CON EL GRUPO "ETZAKIT" 

	

01:00 	ZEZEN SUZKOA 

	

05:00 	BARATXURI -ZOPA MUNDIALA 

UZTAILAK 14, OSTIRALA. 

	

09:00 	DIANA ERRALDOI ETA BURUHANDIEKIN 

	

17:30 	HAURREN DANBORRADA / TAMBORRADA INFANTIL 

	

19:00 	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 

	

20:00 	DANBORRADA NAGUSIA / TAMBORRADA DE MAYORES 

	

20:30 	AIRE AHIZPEN KANTU-EMANALDIA / ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE "AIRE AHIZPAK" 

	

23:00 	BERBENA "SUAN BLAI" TALDEAREKIN / VERBENA CON EL GRUPO "SUAN BLAI" 

	

01:00 	ZEZEN SUZKOA 



FESTETAKO EGITARAVA 

2000ko uztailak 9, I I, 12, 13, 14, 15 eta 1 6 

UZTAILAK  IS, LARUNBATA. 

09:00 	DIANA ERRALDOI ETA BURUHANDIEKIN 
11:30 	TIRO-TXAPELKETA KARABINAZ / TIRO CON CARABINA 
12:30 	BAKAILU-PRESTAKETA. MUNDUKO TXAPELKETA/ CONCURSO DE BACALAO 
12:30 	ARTISAUTZA-ERAKUSKETA. KOKELE ZENAREN OMENALDI-EKITALDIA / MUESTRA DE ARTESANÍA. 

HOMENAJE A "KOKELE" 
17:00 	GAZTETXOEN XAKE-LEHIAKETA / CAMPEONATO DE AJEDREZ PARA JÓVENES 
18:00 	ARTISAUTZA-ERAKUSKETA. JARRAIPENA / CONTINUACIÓN MUESTRA DE ARTESANÍA 
18:30 	HERRI-KIROLAK: AIZKORAN, HARRIJASOTZEN, TXINGATAN, KORRIKA ETA TRONTZAN 

OLASAGASTI - ARROSPIDE, AIZKORAN 
LANDARBIDE - !ZETA II, HARRRIIASOTZEN 

19:00 	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 
19:30 	NOBENAREN AMAIERA ETA SALBEA / FIN DE NOVENA Y SALVE 
23:00 	GAUPASA "IZOTZ" TALDEAREKIN / GAUPASA CON EL GRUPO "IZOTZ" 
02:00 	ZEZEN SUZKOA 

UZTAILAK 16, IGANDEA. KARMENGO AMAREN EGUNA 

11:00 	BOLA-TIRAKETA (GOIZ ETA ARRATSALDEZ) 
11:00 	USAKUME-TIRAKETA (GOIZ ETA ARRATSALDEZ) / CAMPEONATO DE TIRO PICHÓN 
11:30 	XAKE-TXAPELKETAREN XXIV. EDIZIOA / XXIV. CAMPEONATO DE AJEDREZ 
12:00 	MEZA NAGUSIA 
12:30 	ARKAITZ TALDEKO DANTZARI TXIKIEN EMANALDIA/ACTUACIÓN DE DANTZARIS TXIKIS 
13:00 	HELDUEN AURRESKUA / AURRESKU TRADICIONAL DE VETERANOS 
17:00 	(OLAS ETXEA XLVI. PILOTA-TXAPELKETAREN FINALA 
19:00 	KOADRILEN BILKURA ETA "TXALAPARTA" TXARANGAREN IRTEERA / CITA DE CUADRILLAS Y SALI- 

DA DE LA CHARANGA "TXALAPARTA" 
21:30 	KOADRILEN AFARIA ETA TXARANGAREKIN PARRANDA/ CENA DE CUADRILLAS 
02:00 	ZIKIROKO PANPINAREN ERREKETA / QUEMA DEL MUÑECO DEL ZIKIRO 
03:00 	AZKEN BIRIBILKETA 



LEHENDAKARIEN AGURRAK 

Lehendakari-aldaketako urtea dugu aurtengoa eta derrigorrezko da halakoetan bi lehendaka- 
riak, kargua uzten duena eta hartzera doana, ekartzea Añorga urtekari honetara. Balantze 
modukoa egingo digu batek, elkarlanerako deja besteak. Hemen ditugu Xabier eta Xabi. 

Kaixo lagunak; 

i urteren buruan, hemen natorkizue ziu- zrenik lehendakari moduan azkena izango 
den artikulua idaztera. Ohi den bezala, 

amatera gisa, balantze moduko zerbait egitera noa. Ez 
da erraza sei urte hauek laburbiltzea eta ez naiz lista 
egiten eta detaileetan sartuko. 

Neuretzako, gauzarik garrantzitsuena, nik 
neuk ikasi dudan guztia izan da. Giza- 
harremanak lantzen gehienbat, jendea- 
rekin hizketan ordu asko eta asko 
eman ditut eta, benetan, aberasga- 
rria suertatu zait. 

Une gogorrak pasa ditugu, 
barruan eztabaida sutsuak, 
baina beti ondorio bateratu bat 
ateratzen jalón dugu. 

Ez da erraza, gaur egungo 
gizamolde batzuk haustea. 
Tamalez, gizarte honetan asko- 
tan gertatzen da zerbait esaten 
duenak egia berea bakarrik dela 
uste izatea; ezin izaten dugu 
ulertu ondokoarena ere egia izan 
daitekeela nahiz gurearekiko kon- 
trajarria izan, baina egia absolutorik 
ez da existitzen, denak dauka beste 
era bateko ikusmira. 

Añorgak erakutsi didana da elkar ulertze 
bideak badaudela eta askotan erakutsi dugu añorga- 
tarrok erlijio, pentsakera politiko eta sexu-bereizketa- 
rik egin gabe batzen garela auzoan soilik pentsatzen. 
Sei urte hauetan elkartearen zuzendaritzan 30 lagune- 
tik gora ibili gara, denak pelaje ezberdinekoak, baina 

atetik kanpora ertetzen zen mezu bat izaten zen eta 
horrek benetan asebetetzen du, ni behintzat erabat 
asebete nau.. 

Sei urce hauetako unerik garrantzitsuena 75. urteu- 
rreneko antolakuntza eta ospakizunak izan dira, bene- 

tan zirraragarriak, munduaz ahaztu eta momen- 
tuaz gozatzeko gutxitan izaten diren une 

zoragarri horietakoa izan zen. 

Gainontzean, kirol mailan nabaria 
da, beste lekuetan bezala, pilotaren 

' 	gorakada, beste kiroletan eutsi 
IMPORMIIMA egin zaiolarik orain artekoari. 

Gainontzeko arloak maila bere- 
tsuan darraite beren gora-behe- 
ra normalekin. Sei une hauetan 
gure ahaleginik haundiena 
instalazioen hobekuntza izan 
da. Aldaketak nabariak izan 
dira eta gastuak ere bai. 
Laguntza asko izan dugu 
(sekula ez nahi adina) bai Uda- 
letik, Rezolatik, Diputaziotik 

es. Baina ate-joka jarraitu beha- 
rrean gaude, oraindik behar asko 

baitauzkagu eta diru gutxi —etxe 
guztietako gaitza—, baina badugu 

zerbait eta garrantzitsuena nere ustez: 
AUZO langile bat gure jiran; eta hori 

gutxi balitz, arnas eta idea berriz josita 
datorren Xabi Iribar. Berari eta bere lan-taldeari 

suerterik onena desio diot; hemendik nire bultzakada- 
rik handiena. 

Besterik gabe, eskerrak hainbeste lagundu digu- 
zuen guztioi. Ez etsi lanean eta segi era horretan. 

XABIERALTUNA 



LEHENDAKARIEN AGURRAK  

Adiskideok, agur:  

apatu naute; azken urte haue- 
tan inork nahi ez duen 
argura lotu naute. 

I 	adila dena hainbeste maite 
dugun auzo honen pozerako.  
Neure burua horrelako pentsa- 
menduekin kontsolatu behar- 
ko dut eta lanari ilusioz eki- 
tea besterik ez zait geratzen. 

Horretarako, añorgata- 
rren laguntza eskatzen dut 
eta sortuko den lan-talde 
berrira ideia eta  pentsamen- 
duak hurbiltzeko deia  
zabaltzen dizuet. Gure 
asmoa Xapotoren direktibak 
egindakoari jarraipen koheren- 
te bat ematea da printziploz. 
Pasatako urte hauek elkarlana 
ardatz hartuta gauzak xuxenago eta 
zehatzago egiten direla erakutsi digute. 
Akatsak daudenean konpontze-ahaleginak 
egin eta gauzak ondo egiten direnean ondo egin- 

Lerro hauetatik, bukatzeko,  
gazte-jendeari direktibara  
hurbiltzeko deia luzatu  
nahi diot. Denak dugu zer  

esan eta zer eskaini, eta  
askotan gaztearen indar eta  
freskotasunak beharrezko-  
ak, are gehiago, funtsezko-  
ak izaten dira helburuak  

lortu ahal izateko eta gurea  
bezalako Elkarte bati eta auzo  

bati bizitasuna eta berrikuntza  
emateko.  

Besterik gabe, eta jendea aspertu baino  

lehen, festa onak igaro, parranda asko egin  
eta ikusi arte.  

dakoaz disfrutatuz emaitza hobeak etortzen  

dira. Jakin ezazue guztiok Elkarteko  

ateak irekita dituzuela edozertarako:  

arazo edo proposamenak mahai-  
gaineratzeko,kexu edo ideia  

berrien eztabaidan jartzeko.  

XABI IRIBAR  
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Cementos Rezola 
Italcementi Group 

150 Años de Historia 

CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA 
- 
 —r ....a  

Auzoan aurten izandako gertakari nagusia, zalantzarik gabe, Cementos Rezolaren urteurrena 
eta berari lotutako ospakizun-multzoa izan da.Jendearen gogoan eta paperean txertatuta gel- 

dituko diren ospakizunez gain, sendotasun handiagoz auzoan finkatu den eraikin berria ere 

ekarri du urteurrenak. 

REZOLAK 150 URTE 

e9-?ezola  enpresak sona handiko ekital- 
dien bidez ospatu nahi izan du bere 
150. urteurrena. Ehun eta berrogeita 

hamar urteko antzinatasuna duen enpresarik gutxi 
izango da Euskal Herrian eta Rezolak handikiro ospa- 
tu nahi izan du hain meritugarria den antzinatasun 
hori, are meritugarriagoa, gainera, irabaziz eta etorki- 
zunez osasuntsu dabilenean. 

Gure herriko agintaritzak urteurren honetan pa rte- 
hartze handia izatea bilatu du enpresak eta, horrela, 
hari lotutako ekintzak koordinatzeko osatutako 150. 
Urteurreneko Ohorezko Batzordean, lehendakari izan 
den Jon Josu Imaz Jaurlaritzako sailburuarekin bate- 
ra, Arrigorriaga eta Donostiako alkateak, merkatari- 
tza-ganbaretako lehendakariak eta industria alorreko 

ste año se celebra el 150 aniversario de la 
fundación de Cementos Rezola y la empre- 
sa conmemora el evento con un programa 

de actividades ambicioso y atractivo. Pocas empresas 
hay en el País Vasco con semejante histórico, lo cual 
le confiere a la efeméride un mérito añadido, máxime 
cuando todo hace vislumbrar un futuro encomiable. 

Cementos Rezola ha querido que las instituciones 
fueran partícipes en el aniversario y, así, el Comité de 
Honor del 150 Aniversario, generado para coordinar 
los actos relacionadas con el acontecimiento, ha esta- 
do presidido por el consejero del Gobierno Vasco Jon 
Josu Imaz y formado, entre otros, por los diputados 
generales de Bizkaia y Gipuzkoa, los alcaldes de 
Donostia y Arrigorriaga, los presidentes de las cáma- 

Urteurreneko  lehen ekintza  enpresaren historia  jasotzen  duen liburua argitaratzea  izan  da. 



Agintariak Kurssaleko ekitaldian. 

instituzio guztiak egon dira ordezkatuta. 

Hainbat ekiniza edo ekitaldi antolatu ditu Rezolak 
2000 horretarako. Urtea hasi aurretik, abenduaren 
29an Bilbon egindako prentsaurrekoan, urteurrena 
dela-eta argitaratutako liburua aurkeztu zuten. Libu- 
rua industriagintzaren azterketan espezialista diren 
hiru ikerlariri enkargatu zien Rezolak eta horiek, 
artxiboak arakatu eta bati eta besteari —tartean gure 
auzoko erretiratu askori— elkarrizketak eginda, osatu 
zuten liburu mardul, argazkiz ongi hornitu eta ikusga- 
rria. Hitzaurrea Jon Josu Imaz Eusko Jaurlaritzako 
Industria sailburuak idatzia du eta sarrerako Rezola- 
ren mezuaren ondoren hamar ataletan biltzen ditu 
bere eduki guztiak. Liburua enpresako langile guztiei 

Langile zaharrei omenaldia. 

CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA 

ras de comercio y representantes de todas las 
instituciones empresariales. 

Son diversos los actos organizados por la 
empresa durante este año 2000. Antes incluso 
de que comenzara el año, el 29 de diciembre 
presentó en la Cámara de Comercio de Bilbao 
el libro-memoria que recoge los 150 años de la 
historia de la empresa. El trabajo, elaborado 
por tres investigadoras especializadas en la 
historia de la industria de nuestro país, es con- 
secuencia de una exhaustiva investigación his- 
tórica realizada con la colaboración de Javier 
Irazusta. Las entrevistas llevadas a cabo a per- 
sonas ligadas a la empresa —entre ellas jubila- 
dos y jubiladas del barrio— completan un inte- 
resantísimo documento, repleto de 
ilustraciones que para los añorgatarras servirá 
de referencia para conocer gran parte de nues- 
tra historia. Con el libro han sido obsequiados 

todos los trabajadores, en activo y jubilados, de la 
empresa. 

Para la entrega del libro a los trabajadores jubila- 
dos, la empresa organizó, el 28 de enero al mediodía, 
un lunch en el que participaron tanto jubilados como 
trabajadores en activo. Con un Jolas Etxea repleto de 
comensales y un agradable ambiente, la ocasión pro- 
pició intercambios de saludos y recuerdos entre per- 
sonas que normalmente no tienen ocasión para ello. 

El acto seguramente más espectacular de los pro- 
gramados por Cementos Rezola para el aniversario se 
celebró el 18 de febrero en el Palacio del Kursaal de 

Donostia, donde, respondiendo a la 
invitación hecha a trabajadores, 
clientes, proveedores, instituciones y 
organismos públicos y privados, 
muchas personas pudieron disfrutar 
de un gran concierto ofrecido por la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi y el 
Orfeón Donostiarra. 

Presidió el acto el lehendakari Juan 
Jose Ibarretxe, estando presentes, 
entre otras autoridades, los diputados 
generales y los alcaldes de Donosti y 
Arrigorriaga. El acto da comienzo 
con la proyección de un vídeo que de 
manera escueta y amena, recoge la 
historia de la empresa. A continua- 

9 
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Porlanaren museorako Iehen birmoldaketa-lanak.  

CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA  

eta erretiratuei eman zafe dohan.  

Urtarrilaren 28an, ostiralez, lunch oparoa eman  

zien enpresak langile eta erretiratuei eguerdian. Jolas  

Etxea langile eta langile-ohiez gainezka zela, giro  

aparta egon zen eta arratsalde erdira arte izan zen ber- 
tan animazioa eta gima.  

Rezolak prestatutako ekintzetan goreneko edo  

nagusia izango zena otsailaren 18an izan zen Donos- 
tiako Kursaalean. Bertan, jaialdi handi bat prestatu  

zien enpresak Añorga eta Arrigorriagako langile guz- 
tiei Euskadiko Orkestra eta Donostiako Orfeoiarekin,  

eta auzotar asko izan ziren, enpresaren gonbita jasota,  

hango ekitaldi handi eta ikusgarriaz gozatu zutenak.  

Enpresako langile eta gainerako auzotarrez gain, ber- 
tan izan ziren Ibarretxe lehendakaria, Gipuzkoa eta  

Bizkaiko Diputazioko aldun nagusiak, Donostia eta  

Arrigorriagako alkateak eta beste hainbat agintari eta  

baita, noski, industria erakundeen ordezkari ugari ere.  

Ekitaldiaren hasieran, Orkestra eta Orfeoiaren saio-  
aren aurretik, hiru hitzaldi labur egin zituzten Eusko  
Jaurlaritzako Ibarretxe lehendakariak, Jose Mari  
Etxarri Cementos Rezolako ohorezko lehendakariak  

eta Hervé De Saint Pierre Financiera y Minerako  
lehendakariak. Ondoren, enpresak ekitaldiari eman  

nahi zion omenaldi-zentzua irudikatzeko, bi langile,  

Añorgakoa bata eta Arrigorriagakoa bestea, omendu  

zituzten taula gainean. Izan ere, Rezolako ordezka-  
riek adierazi zutenez, jaialdi handi horren bidez beren  

lana, izerdia, dedikazioa eta nekea eskaini dioten lan-  

gile guztiei egin nahi zien ohore eta, nahi horren adie-  

razgarri, erretiratuen arteko zaharrenei domina bana  
eman zien jendearen txaloen artean. Omenaldia jaso- 
tzera Añorgako Isabel Altuna eta Arrigorriagako  

ción, en un breve acto, el lehendakari Juan Jose Iba- 
rretxe, el presidente honorífico de Cementos Rezola  

Jose Maria Echarri y el presidente de Financiera y  

Minera Hervé De Saint Pierre rinden homenaje a la  

empresa C.R. ante la conmemoración de su 150 ani- 
versario, extendiendo dicho mérito a todos quienes  

con su esfuerzo e ilusión hicieron y hacen posible esa  

realidad.  

Seguidamente, como reconocimiento a todos los  
trabajadores, se homenajeó con sendas medallas, a  

los dos extrabajadores de más edad de entre los ope- 
rarios de Cementos Rezola. Isabel Altuna de Añorga  

y Demetrio Muga Gomez de Arrigorriaga acceden  

para ello al escenario entre los aplausos del público,  

recibiendo de manos del lehendakari las referidas  

medallas, así como el baile de un aurresku como  

homenaje.  

La efeméride continua con la celebración de un  

magnífico concierto que hizo las delicias de todos los  

asistentes. Como colofón al acto, se ofrece un lunch  

en el mismo emplazamiento para deleite y disfrute de  

los asistentes.  

Unas jornadas de amistad Añorga-Arrigorriaga fue- 
ron el siguiente evento, cronológicamente hablando,  

de la programación de actos durante el aniversario.  

Además de trabajadores, instituciones y organismos  

empresariales, Cementos Rezola quiso extender la  

celebración del aniversario a las poblaciones donde  

tiene ubicadas sus plantas de producción y, así, con la  

colaboración del Añorga K.K.E., la ikastolain Amas- 
sorrain de Añorga, el Ayuintamiento y diversas aso- 
ciaciones deportivo-culturales de Arrigorriaga, se  

organizaron sendos programas de actos de fin de  

semana en las poblaciones de Arrigorriaga y Añorga  

El eje central de dichos encuentros fue la participa- 
ción conjunta en actividades deportivas y culturales  

de interés común entre las gentes de uno y otro lugar.  

Como complemento a esas actividades de intercam- 
bio, se organizan dos conciertos a cargo de músicos  

profesionales generando ello dos fines de semana  

inolvidables.  

Comienzan los referidos actos el sábado día 25 de  

marzo en Arrigorriaga, con un concierto de gran  

actualidad a cargo de Joseba Tapia y Xabier Amuriza  

en la iglesia de Santa Maria Magdalena. Al día  
siguiente, domingo, un nutrido grupo de añorgatarras  

■ 



CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA 

Añorgako erraldoiak Arrigorriagako plazan. 

Demetrio Muga Gomez igo ziren eta haiek faso zuten, 
agintarien eskutik, domina eta dantzariaren agurra. 

Ondoren, kontzertua bera izan zen eta, esan beha- 
rrik ez dago, ikusentzuleek gozatu ederra hartu zutela 
Orfeoiak eta Orkestrak eskainitako emanaldiarekin. 
Ekitaldia amaituta, batekin eta bestearekin izateko 
aukera ederra izan zen, enpresak denentzako aterata- 
ko mokadu goxoak dastatuz batera. 

Hurrengo ekitaldia Añorga eta Arrigorriagaren 
artekoa adiskidantza-jardunaldietan gauzatu zen. 
Agintari, enpresa-munduko ordezkari eta langileekin 
ez ezik, enpresaren kokaleku diren auzoekin ere par- 
tekatu nahi izan ditu Rezolak here urteurren-ospaki- 
zunak. Horrela, Enpresa, Añorga K.K.E., Amasso- 
rrain ikastola eta Arrigorriagako udala eta hainbat 
talderen lankidetzaz, bi asteburutarako ospakizunak 
antolatu ziren, bata Arrigorriagan ospatzekoa eta bes- 
tea Añorgan ospatzekoa. 

Ospakizun horien ardatza Añorgako eta Arrigorria- 
gako kirolari, dantzari, abeslari eta eragileen arteko 
topaketa gauzatzea eta gauzatze hori leku batean zein 
bestean egitea zen. Hala, martxoaren 25ean Arrigo- 
rriagako parrokian Joseba Tapia eta Xabier Amurizak 
Bizkaiko Kopla zaharrak izeneko kantaldia eman 
zuten eta, biharamonean, igandean, añorgatarrez 
betetako hiru autobus joan ziren Arrigorriagara beren 
buruhandi, erraldoi, txistulari, kupela-sagardo eta 
guzti. Futbol, pilota eta xake partidak jokatu zituzten 
arrigorriar eta añorgatarrek elkarren kontra eta 
mendi-irteera egin zuten elkarrekin hango eta hemen- 
go mendizaleek. Dantzari-txistulari eta buruhandi- 

se desplazó, a temprana hora, a Arrigorriaga, 
en tres autobuses repletos de futbolistas, 
mendizales, pelotaris, dantzaris, txistularis, 
gigantes y cabezudos e incluso una kupela de 
sidra. Recibidos por dantzaris y organizado- 
res, comenzaron, tras un desfile de toda la 
comitiva, los partidos y torneos de pelota, fút- 
bol, ajedrez y una excursión conjunta de mon- 
tañeros de ambas localidades. Nuestros jubi- 
lados visitaron la fábrica de Rezola, 
accediendo a continuación a la ermita de San 
Pedro de Abrisketa. Al mediodía los dantzaris 
bailan en la plaza y, seguidamente, se degus- 

_ tan allí mismo unos pinchos de chorizo coci- 
do para los que fue un acompañamiento exce- 
lente la sidra llevada desde Añorga y que se 
sirve al "txotx". Al mediodía se celebra un 

concurrido almuerzo entre desplazados y participan- 
tes, superando en número las 400 personas, en todo 
momento representadas por autoridades municipales 
y responsables de Rezola. Con unas meritorias exhi- 
biciones de gimnasia rítmica, aerobic txiki y bailes 
que se celebraron por la tarde se completó el progra- 
ma del día, siendo los añorgatarras despedidos calu- 
rosamente en su viaje de vuelta. 

Como último acto a celebrar en Arrigorriaga, el día 
31 se celebró un concierto en el que participaron la 
coral Albaraka de voces blancas de Arrigorriaga y 
nuestro otxote Ertizka. El concierto resultó expléndi- 
do y Ertizka causó gran impacto, recibiendo grandes 
alabanzas. 

Las jornadas programadas en Añorga se celebraron 
los días 7, 8 y 9 de abril. El viernes día 7 cantan en la 
iglesia parroquial el otxote Ertizka y la coral Albara- 
ka, causando sensación entre los asistentes. El sábado 
actuó en la casa de cultura Joseba Tapia con su grupo 
y ofreció su último trabajo "Quebec" ante más de dos- 
cientas personas. 

El domingo día 9, nuestro barrio, desde primeras 
horas de la mañana, se prepara con sus mejores galas 
para recibir a las 10.30 horas al colectivo de Arrigo- 
rriaga. En cuatro autobuses y a la hora prevista, acce- 
den al aparcamiento habilitado a esos efectos en la 
fábrica, para seguidamente, tras cruzar por el subte- 
rráneo, ser recibidos en ameno desfile, a la entrada de 
la sede social de Cementos Rezola, por dantzaris, 
txistularis, gigantes, cabezudos, así como numeroso 
grupo de Añorgatarras y bajo el estruendo de los pri- 
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erraldoiek kaleak girotu eta dantzaldia eman zuten 
plaza nagusian eguerdian. Bitarte horretan, Añorga- 
ko erretiratuek fabrika eta San Pedro Abrisketakoa- 
ren ermita bisitatu zituzten. Eguerdian txorizo ego- 
sia izan zen nahi zuten guztientzat eta Añorgatik 
eramandako sagardo-kupela ireki zen txotxean nahi 
zuenak tragoa har zezan txorizo-mukaduen lagun- 
garri. Eguerdian bazkari oparoa izan zen bertaratu- 
tako guztientzat. Arratsaldean gimnasia erritmikoa, 
aerobica eta dantza-erakustaldiarekin osatu zen 
eguna eta iluntzean etxerako bidea hartu zuten 
añorgatar bidaiariek Arrigorriagakoen agurren ane- 
an.  Egun bikaina. 

Arrigorriagako Albaraka abesbatza Añorgako elizan. 

Arrigorriagako ospakizunak amaitzeko, kontzertua 
izan zen hilaren 3 I n, ostiralez, parrokian. Bertan, 
Arrigorriagako Albaraka abesbatzak eta Ertizka otxo- 
teak kantatu zuten, eta esan beharra dago erakustaldi 
bikaina egin zuela Ertizkak eta txalo eta goraipamen 
asko jaso zuela. 

Itzulerakoak apirilaren 7-8-9an izan ziren Añorgan. 
Ostiralean kantaldia eskaini zuten Ertizkak eta Alba- 
rakak elizan iluntzean. Jende gehiegirik ez zen bertan 
izan baina bertaratutakoek gustura entzun zituzten 
batzuen eta besteen kantuak. Larunbatean Joseba 
Tapia izan genuen kultur etxean berrehundik gora 
lagunen aurrean Quebec ikuskizuna ematen. 

Igandean arrigorriagatarren bisita jaso genuen. 
Bederatzi t'erdietarako dantzari-txistulariak, erral- 
doiak eta buruhandiak prest zeuden haiei ongi etorria 
emateko, euri-tankera erakusten zuen egun triste 
antxean. Lau autobus bete etorri ziren, puntual, Arri- 
gorriagaren ordezkaritzan eta bertan zen, alkatearen 
ordezkoak egiten, Arrigorriagako kultura-zinegotzi 
Ma Angeles Zarraga. Hamarrak aldean hasi ziren 
elkarrekiko ekitaldiak: futbola, pilota, mendi-irteera 
eta xake-txapelketa. Arrigorriagatik saskibaloiko tal- 
derik etorri ez bazen ere, ikastolako nesken saskiba- 
loi-taldeak ez zuen parte hartu gabe gelditu nahi izan 
eta ikuskizun polita eman zuen. Hamabiak aldean 
Arrigorriagako dantzariek hartu zuten plaza eta eman 
zuten beren erakustaldia. 

Eguerdiko ordu batean Añorga eta Arrigorriagaren 
adiskidantza irudikatuko zuen ekintza izan zen. 
Aurreko asteburuan harrobitik ekarri eta porlanaren 
museoa izango den eraikinaren ondoko belardian lan- 
datu zen arte zaharraren inguruan bilduta Elkarteko, 
enpresako eta Arrigorriagako ordezkariak eta gaine- 

meros cohetes de día. En primer término y en repre- 
sentación del Ayuntamiento de Arrigorriaga es salu- 
dada por la representación del Añorga K.K.E. la con- 
cejala de cultura Ilma. D' M' Angeles Zarraga. Los 
montañeros inician la excursión prevista, a la vez que 
las demás actividades se preparan para los correspon- 
dientes partidos de fútbol, pelota, baloncesto y aje- 
drez dando opción de entretenimiento y diversión a 
un barrio lleno de gente, actividad y pletórico de ale- 
gría e ilusión. Poco antes del mediodía, los dantzaris 
de Arrigorriaga actuan en la cancha de baloncesto, 
toda vez las jugadoras participantes han finalizado un 
bonito recital de juego bajo la atenta mirada de cuan- 
tos allí se congregaron y, cómo no, la de los gigantes 
que presidieron, desde su emplazamiento de un lado 
de la plaza, todas las actividades del día. 

A la una del mediodía tiene lugar un acto que sim- 
boliza y auspicia un futuro de continuidad a estas pri- 
meras jornadas de amistad y encuentro Añorga-Arri- 
gorriaga. En el referido acto, los representantes de 
Cementos Rezola hacen entrega, a la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Arrigorriaga, de un reto- 
ño de la encina bicentenaria recientemente trasplanta- 
da de la cantera al parque situado junto al futuro 
museo del cemento. Bajo los sones del txistu, la 
comitiva, formada por representantes de Cementos 
Rezola (Jose Luis Grijalvo y Angel W Jimenez, 
directores, respectivamente, de las plantas de Añorga 
y Arrigorriaga), Añorga K.K.E. y Arrigorriaga, se 
desplaza a las cercanías de la encina, donde un dan- 
tzari baila el aurresku. Seguidamente, tras unos bre- 
ves discursos de Xabier Altuna, Jose Luis Grijalvo y 
M' Angeles Zarraga, Jose Luis Grijalvo y Angel W 
Jimenez de Cementos Rezola separan un retoño del 
arbol y tras trasplantarlo a un tiesto, lo entregaron a la 
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Añorgatar dantzarian beren txandaren zain. 

J.L.Grijalvo eta M' Angeles Zarraga artearen aurreko ekitaldian. 
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rako ikusleak, agur-hitzaldi laburrak 
egin ziturten Xabier Altuna, Jose Luis 
Grijalvo eta M' Angeles Zarragak eta 
agurra dantzatu zen artearen aurrean eta, 
ondoren, Rezolako ordezkari Jose Luis 
Grijalvo eta Angel W Jimenezek arte 
zaharraren kimua lurretik atera eta opari 
egin zioten Arrigorriagako ordezkari 
nagusi zen Ma Angeles Zarraga kultura 
zinegotziari. Ekintza xume eta laburra 
izan zen baina ederra bere xumetasun eta 
esanahian. 

Goizeko jardunari amaiera emateko 
txorizo egosia eta sagardoa izan zen, 
nahi adina, bertara hurbildu ziren guz- 
tientzako. Ondoren, lehen euri-tantak 
agertzearekin batera, jendea bazkaltzera 
hurbildu zen Jolas Etxeara eta hainbeste jenderi ater- 
pea eman beharrez montatutako karpara. Euria gogo- 
tik egin zuen une batzuetan, baina ordurako aterpe- 
tuak ziren guztiak bazkari goxoa dastatzen. 

Arratsaldean hango eta hemengo dantza-taldeen 
emanaldia izan zen frontoian eta, despedidarako 
berriz ere buruhandi eta enaldoiek beren agerraldia 
eginda, agur esan zitzaien Arrigorriagatik etorritako 
guztiei. Bertakoen festa, berriz, ez zen orduan bukatu, 
luze jarraitu baitzen egunak ekarritako giroz goza- 
tzen. 

Porlanaren museoa eraikitzea izan da urteurreneko 
beste ekintza nabarmena; nabarmenena agian, beste 
ekintzek ez bezala, honek arrasto finkoa utzi baitu 
auzoan. Patronatuko eskolarena zen eraikina oinarri  

representante de Arrigorriaga. Fue un acto sencillo 
pero emotivo, que fue seguido por multitud de gente 
congregada alrededor. 

Para dar fin al programa matutino, tal y como se 
hizo en Arrigorriaga, hubo degustación de pinchos de 
txorizo y sidra en abundancia. El tiempo, que no tenía 
todo el esplendor que el acto merecía, consigue que 
los más de 400 comensales se sienten puntualmente a 
las mesas, dispuestas para el evento tanto en Jolas- 
Etxea como en la carpa para ello instalada, dando 
cuenta de un excelente menú que hizo las delicias de 
grandes y pequeños. 

Por la tarde, tras la correspondiente actuación de 
dantzaris en el frontón, con la presencia nuevamente 
de gigantes y cabezudos, se da fin a la fiesta, despi- 
diendo cariñosamente a la gente de Arrigorriaga con 
los que durante una jornada completa habíamos con- 
fraternizado. A la fiesta oficial digamos, ya que el 
ambiente y el buen humor continuaron hasta pasadas 
varias horas, como consecuencia del regusto que la 
jornada dejaba a los Añorgatarras. 

A reseñar que el hecho más llamativo, tal vez, de 
los programados para el aniversario, es la construc- 
ción del museo del cemento, en el espacio donde 
anteriormente se ubicaron las diferentes escuelas del 
patronato, ya que, al contrario de los demás eventos 
del aniversario, va a perdurar en el tiempo, integrán- 
dose en el entorno y en la vida diaria. . En las fechas 
en que esta revista se elabora, aún están por finalizar 
las obras, pero se prevé que pronto será inaugurado. 

13 



^^Nt6 N,^T4 t̂  

`6 _n es,.  
^ 

`.\_ o  
S 

SCMILCN 
 

i 
CFMCNiO  

CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA  

hartuta, Perez Gantxegi arkitektoaren proiektuaz  

museoaren eraikina ikusi dugu auzoan eraikitzen.  

Aldizkari hau argitaratzen denerako bukatua egongo  

den arren, hau idazteko unean amaitu gabe dago  
oraindik.  

Horiez gurtiez gain, ekintza tekniko bat e re  antolatu  
nahi du enpresak Bilboko Euskalduna jauregian, une- 
amaiera aldean eta, fabrikak bisitatzeko ate zabaletako  

jardunaldiez gain, profesionalentzako kazetaritza-sari  

bat eta eskola-adineko Euska Herriko ikasleentzako  

pintura eta enedakzioko lehiaketak antolatu dim.  

Enpresarentzat ezezik Añorga Kultur eta Kirol  
Elkartearentzat ere garrantzizkoa izan da urteurrena.  
Izan ere, eguneroko jardunerako enpresak ematen  

dion laguntzaz gain, oso gogoan du Elkarteak orain  
him une Elkartearen 75. Urteurrena ospatu genuene- 
an emandako laguntza. Futbol-zelairako, auzo-sarre-  

rako lurzolua berritzeko eta beste hainbat berrikun- 
tzatako dirua eta bitartekoak jarri zituen eta  
ospakizun-egunetan ekintza eta ekitaldi guztietan  
egon ziren bere ordezkariak gure jarduna laguntzen  

eta txalotzen. Aurten, Rezola izan denean bere urteu- 
rrena osapatzen duena, ospatze horretan kide izateko  

gogoz sentitu da Elkarteko zuzendaritza eta bere gain  
hartu nahi izan du Rezola eta auzotarren arteko bitar-  
tekari-lana.  

Además de todo lo anterior, Cementos Rezola tiene  

programado organizar unas jornadas técnicas en el  

palacio de Congresos Euskalduna para fin de año y  
tiene prácticamente resueltos los concursos de redac- 
ción y pintura abiertos a todos los escolares y el con- 
curso de periodismo para profesionales. Por otra  

parte, a nivel más reducido, se están celebrando cam- 
peonatos de mus y tute en los dos centros de Añorga y  

Arrigorriaga.  

El Añorga K.K.E. celebra y festeja con sus mejores  

deseos y galas el aniversario, ya que si siempre es  

importante una efeméride de esta envergadura, lo es  

mucho más cuando es de su máximo colaborador y  

patrocinador. Una vez más, queremos aprovechar la  

ocasión, para agradecer el apoyo de todo tipo que la  

empresa viene dispensando a este Club, destacando,  

en lo que a esta Directiva respecta, la colaboración  

iniciada hace seis años, que ha posibilitado, junto con  
los apoyos del Ayuntamiento Donostiarra y Federa- 
ción Española de fútbol, la rehabilitación de instala- 
ciones deportivas y culturales. Por ello, el Añorga  

K.K.E. festeja como propia la efeméride, a la vez que  

gustosamente ejerce de intermediaria entre la empre- 
sa y demás colectivos.  
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UNA LARGATRAVESIA, DELANCLAA LA ESPIRAL 

LA GRAN VOCACIÓN MARINERA de Cementos Rezola le llevó, desde sus orígenes, a 
vincular su imagen externa con un ancla, símbolo de la empresa hasta fechas recientes. 

La primera de estas razones fue el emplazamiento geográfico de su primera fábrica en Añor- 
ga, muy cerca del mar. 

Desde el punto de vista técnico, las especiales características de la piedra que se extrae de sus 
canteras permiten obtener un cemento, llamado "marítimo", muy apropiado para las obras en la 
mar dadas sus altas resistencias iniciales y rápido fraguado. 

Pero la vocación marinera de Cementos Rezola se refleja también en muchas de sus obras y 
manifestaciones: la iglesia, inagurada en 1906 bajo la advocación de nuestra Señora del Carmen 
-la Virgen Marina-, de también su nombre, entre otros, a una goleta adquirida en 1917, a un 
grupo de viviendas del año 1920 o la propia escuela-patronato. 

El anda de Cementos Rezola fue adquiriendo, con el paso del tiempo, diversas formas, colo- 
res y tamaños en función de la evolución estética de los tiempos y de las aplicaciones a los dife- 
rentes productos que la empresa fue fabricando. La posterior pertenencia de Cementos Rezola a 
Italcementi Group, aparte de reforzar su garantía, solvencia, capacidad tecnológica y económi- 
ca, aportó en su imagen un nuevo elemento vinculado con el mar, como es la espiral en forma de 
caracola. 

Un nuevo logotipo, la espiral, que viene a sustituir al ancla en ese proceso evolutivo que 
necesita toda compañía que quiere ser ágil y dinámica. Una espiral que permite mantener "la 
esperanza" de que el espiritu de aquellas anclas marineras de Cementos Rezola tienen hoy 
continuidad 
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LA ENERGIAVITAL DE CEMENTOS REZOLA 

LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO de Cementos Rezola reservan un protagonismo especial a 
una plantilla de cientos de trabajadores que con su esfuerzo han conseguido superar con creces el sueño de 
José Ma Rezola Gaztañaga, situando a la empresa con un futuro prometedor a las puertas del siglo XXI. Esta 
efeméride es también un tributo a los hombres y mujeres que han participado, las más de las veces de forma 
anónima, en esa aventura empresarial, invirtiendo muchos y posiblemente los mejores años de su vida. A 
continuación, ofrecemos a los lectores de la revista "Añorga" un resumen del capitulo del libro conmemora- 
tivo del 150 aniversario dedicado a los recursos humanos, calificados como "la energía vital de la empresa". 

La cementera empezó como un pequeño negocio familiar que seguiría manteniendo este carácter a la muer- 
te del fundador, en 1867, cuando tomó el relevo en la dirección su viuda Dorotea, con el concurso de sus tres 
hijos Bernardo, Ricardo y María. Diez años despues, la plantilla de La Esperanza era de once trabajadores, 
diez hombres y una mujer. El trabajo en el periodo estival comenzaba de madrugada y se prolongaba con 
escasa interrupción hasta las ocho de la tarde. En los meses de invierno, la jornada era menos severa. El 
patrón pagaba al día entre siete y doce reales a cada trabajador, según la tarea que desempeñara, reduciendo- 
se este salario a cuatro reales en el caso de la mujer. No consta, al menos en las estadísticas oficiales, que La 
Esperanza empleara entonces a ningún menor de edad, al contrario de lo que sucedía en otras empresas del 
sector y en otras industrias como la textil. La fábrica sí será, sin embargo, una auténtica escuela de aprendi- 
zaje para jóvenes. 

Evolución de la plantilla 

De la modesta plantilla inicial, la empresa registró su máximo histórico en los años 60 de nuestro siglo 
cuando, contando las plantas de Gipuzkoa y Bizkaia, llegó a alcanzar la cifra de 600 trabajadores, incluido el 
personal de los barcos. 

En 1929, para una producción de 96.000 toneladas anuales, eran ya 350 los trabajadores de Cementos 
Rezola. El crecimiento seguirá imparable hasta los años 70. Los 80, por el contrario, marcarán el inicio de 
una política de restricciones y racionalización de la nómina de trabajadores. Son los años de la reconversión 
industrial, que veremos traducida en numerosos planes de viabilidad y en políticas 
de regulación de empleo. Esta década se inagurará con una plantilla de 505 trabaja- 
dores, que descenderá ya a 425 en 1984. Todavía entonces el excedente se cifraba 
en torno a un centenar, de tal forma que en 1987 se sitúan en los 327 contratados. 
En nuestros días, y tras superar con éxito coyunturas pasadas de mucha incertidum- 
bre, la plantilla de la cementera es de 250 trabajadores, cifra que es rebasada con 
mucho por la del empleo indirecto, que alcanza las 500 personas. 

Es obvio que en todas y cada una de las secciones de fábrica han sido muchos los 
cambios introducidos en siglo y medio, tanto en las condiciones de trabajo en gene- 
ral como en los medios tecnológicos puestos a disposición de los trabajadores. 

La jornada laboral de ocho horas, una realidad que hoy nos parece común e inclu- 
so mejorable, nace en 1919 por decreto gubernamental. La jornada de ocho horas, 
que no fue bien acogida por la patronal, fue una reivindicación largamente anhela- 
da por la población obrera y posiblemente por la que mayor protagonismo tuvo en 
los numerosos episodios de conflictividad social que plagaron los años precedentes 
a su consecución. 
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En cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores de aquella época, los de la cementera tenían una clara 
ventaja respecto a buena parte de la población obrera de su entorno como era la de disponer, desde 1908, de 
una sociedad cooperativa de consumo, que ellos mismos habían creado con el auspicio y colaboración de la 
empresa. El establecimiento ofrecía a precios más asequibles los productos de primera necesidad. Los años 
50 y 60 fueron extraordinarios para la marcha de la empresa, que en este período quintuplicó las cifras de 
producción y venta. El excelente balance económico se tradujo en varias subidas salariales, que alcanzan el 
30% en 1956 y el 11% en 1965. 

La obra social de Cementos Rezola 

Buena parte de la obra social se ha visto plasmada en el conjunto de prestaciones que, a iniciativa de la 
empresa, disfrutaron obreros y empleados más allá del estrecho marco del escenario laboral, y cuya máxima 
expresión ha sido sin duda el nacimiento y desarrollo de una nueva población junto a la fabrica. Más humil- 
demente en la planta de Arrona de Zestoa, y sobre todo en torno a la de portland de Añorga Aundi, con la 
cementera ha ido creciendo prácticamente de la nada una pequeña ciudad con sus casas, parroquia, tiendas y 
demás servicios. 

De la atención social de la empresa hacia sus trabajadores, el capítulo que mayor trascendencia tuvo fue su 
apoyo y aportación a la Caja de previsión de Obreros y empleados, pionera a nivel de todo el Estado. 

En 1909, los obreros de la cementera fundan una sociedad de socorros mutuos que llevaría por nombre La 
Esperanza. Fue un paso importante, pero aún insuficiente. La ayuda económica que recibía de la empresa era 
entonces modesta, una media de mil pesetas al año, como modestas eran también sus prestaciones: apenas 
algunas becas para estudios superiores, pensiones especiales y, sobre todo, unos mínimos que garantizasen 
una digna asistencia médico-quirúrgica.Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que naciera la Caja de 
Previsión de Obreros y Empleados de Cementos Rezola, tomando el testigo en 1933 de aquella primitiva 
sociedad. En 1958, coincidiendo con la celebración de sus bodas de plata, el Instituto Nacional de Previsión 

concedía a Cementos Rezola el título honorífico de Empresa Modelo, 
rúbrica de oro para una firma que tanto se había distinguido en el terre- 
no de lo social. 

El transcurrir del tiempo, unido al mayor protagonismo de la nego- 
ciación colectiva en nuestros días, va a determinar el fin de la Caja de 
Previsión. Con la firma del Convenio Colectivo de 1998, representan- 
tes de los trabajadores y de la empresa acuerdan la incorporación de 
todo el personal de Rezola a la novedosa E.P.S.V. GEROA, así como 
que la cementera se ocupe de complementar el salario, en sus concep- 
tos fijos, 100% en casos de enfermedad común. La consecuencia de 
ello es obvia, y en 1999 la Asamblea de la Caja Previsión confirma la 
extinción de la entidad tras haber perdido su fin social. El último ves- 
tigio de la obra social de Rezola está en manos de la Fundación Pedro 
José Irastorza, institución de carácter privado benéfico y fundamen- 
talmente docente, que se constituyó en San Sebastián el día ocho de 
noviembre de 1974. El objeto primordial de esta es la ayuda para la 
educación, promoción cultural y profesional de los hijos del personal 
de Cementos Rezola. 

CEMENTOS REZOLAREN URTEURRENA 



ittL 
Laban zorrotza eskuan, artistak dira hauek. 
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Joana dugu beste jardun-urte bat, ekimen berrizale handirik izan ez duena, boina Elkartearen 
sendotasunerako oinarriak finkatzeko pauso bikainik izan duena, eta horien artean nagusia 

tabernari emandako aire bernia. 

GAUZAK HOBETUZ, AURRERA! 
Izan ere, etenik eza izan da Elkartearen jardunen ezaugarri nagusia eta batzuetan hobeto 
eta besteetan okerrago ibili bagara ere, aurrera egin da auzorako giroa eta hobekuntzak 

ekartzen. Ikus ditzagun atalez ata!: 

zen). Ekintza horri halako kultur-iza- 
era eman nahian (tripa-kontuak kul- 
turarekin zerikusi handirik ez du eta 
beti da txukunago esatea kultur eki- 
taldi batera zoazela eta ez tripa-bete- 
aldi batera), txerri-hiltzearen ekintza 
auzotarrei erakustea, auzotartzea pen- 
tsatu zen lehenik. Gero, ordea, halako 
ikuskizunak herriko plazan egitea 
askorentzat gustagarri izango ez zela- 
koan, etxean egitea erabaki zen. 

Hala, hilketa organizatu zen eta baita 
horren berri zabaldu ere, sekula txe- 
rri-hiltzerik ikusi ez zuen hainbatek 
kontu hori ezagutu nahia azaldu bai- 
tzuen. Azaroaren 24an egin zen lana 
eta bertan izan ziren txerri-hiltzaile- 
ak, laguntzaile prestu eta ez hain 

Txeri -hiltzaile eta laguntzaile nagusiak. Maritxu falta. 

KULTURA 

Festen ondoren, denboraldia Iasai eta 
patxadaz hasteko asmoa zegoen aurten 
eta Gabonak bitarterako argazkigintza- 
ikastarotxo bat besterik ez zen progra- 
matu. San Martinak, ordea, ate-joka iri- 
txi ziren auzora eta hainbat txerri ongi 
gizendu akabatu eta haiekin txerriboda 
egiteko irrikitan azaldu ziren batzuk 
—betikoak—. Kontua da Altunatarrek 
zerriak jarri zituztela soroan belarrak 
mozten ez ibiltzearren eta, behin beren 
egitekoa betea zutenean, akabatu eta 
aprobetxatzea pentsatu zen (batzuek 
diotenez, benetako motiboa neguan zerri 
haiei jaten ematen aritzeko gogo -falta 



Txerribodari kultur  berniza emateko bertso-saioa. 

r / 
Ertizka otxotearen diskoa Morgan aurkeztu zutenekoa. 

Gabonak inguruan kunplitu zen tradizioa- 
rekin eta hor izan ziren auzoan Olentzero, 
haurrentzako jolas eta txotxongiloa eta 
Errege kabalgata errege-bezperan. Azken 
hori bereziki jendetsua. 

Urtarrilaren 14an, ostiralez, Asgarth eta 
Utikan talde añorgatarren emanaldia izan 
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prestuak, urruti xamarreko ikusleren 
bat eta baita ikastolako ikasleak ere, 
koadernoa eta kamara eskuan zituzte- 
la, beren aldizkarirako erreportaia 
egiteko prest. Txerriak hil, garbitu, 
hustu, odolkiak egin eta zerriak zin- 
tzilik utzita bukatu ziren lehen egune- 
ko lanak eta biharamonerako utzi 
zatitze-lanak. 

Larunbata izan zen txerri haien 
grazia dastatzeko eguna (Bernardok 
janak zituen, baina, ordurako hainbat 
odolki) eta —esan beharrik ez dago— 
askoz jende gehiago elkartuko zen 
prebisioa egin zen horretarako. Berriz 
ere, tripakada-ekintzari halako kul- 
tur-barniza emateko, Egaña eta Lizaso bertsolariak 
ekarri genituen bazkarira eta baila pozez eta gosez 
etorri ere haiek. Aurreko eguneko hilketa eta garbike- 
talco  lanetan aritutako guztiak zeuden bertan, Maritxu 
izan ezik, hark nonbait nahikoa aguantatu baitzituen 
txerri-hiltzaile eta sasi txerri-hiltzaile haiek. Horiez 
gain, noski, tripazai mordoa eta bakarra e re  ez bertso- 
ak entzuteko helburu nagusiaz etorritakoa. 

No ha sido éste un año de grandes aconteci- 
mientos e innovaciones en el club, pero 

hechos como el nuevo aire que ha tomado 
Jolas Etxea son firmes bases para la conti- 

nuidad. 

Bazkaria elegantea izan zen eta urtean zehar beren 
gorputz gihartsu eta lirainak luzitzen ibiltzen diren 
horietako bat baino gehiago penatu zen beste hainba- 
tek bezalako tripatzarra ez izanaz, mahaiean hain jaki 
goxoa ikusi eta tripan ezin kabitua baino gauza t riste- 
agorik ez baitago. Bertso-saioa makaltxoa izan zen 
hasieran behintzat. Gipuzkoako txapelketa garaia zen 
eta bertsolariek ez batek ez besteak ez baitzeukaten 
behar adinako lasaitasunik eta biharamonerako finale- 
rako indarrak gordetzen bezala aritu baitziren hainbat 
unetan. 

Hurrengo kultur ekintza, aurrekoa baino "kulturaz- 
koagoa", Ertizkaren eskutik etorri zen auzora. Aben- 
duaren 17an Ertizka otxoteak bere 35. urteurrenaren 
kariaz argitaratutako bilduma aurkezteko ekitaldia 
izan zen kultur etxean. Konpaktoaren patrozinatzaile 

eta egileak aurkezmahaitik beren azalpe- 
nak eman ondoren, konpaktuak jasotzen 
dituen kantuen berezitasunak zuzenean 
azaldu eta aurkeztu ziren bertan. Jarraian, 
mokadu bat izan zen bertaratutako guz- 
tientzat eta, ondoren, gaur egungo eta 
lehengo otxotekideek emanaldi txiki bat 
egin zuten. 



Gurdi gainean ibili zire Santa Agedako eskaleak baserriz baserri. 
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Argarth  taidea kultur etxeko  joaldian. 

zen kultur etxean. Asgarth-ek berriki argitaratua zuen 
bere lehen lana eta bigarrena Utikan-ek eta halako 
lana egina zuten taldeek Añorgan plaza izan behar 
zutelako konbentzimenduaz, auzotar batzuen ekime- 
nez, kontzertua antolatu zen, kultur etxeko areto 
nagusia kontzerturako bereziki egokituta. Kontzertua 
jendetsua izan zen. Aretoak halako emankizunetarako 
eman dezakeen topea eman zuen. Auzoko gazte jen- 
dea bertan zen eta denen atseginerako izan zen ema- 
naldia. 

Iaz berrartutako ohiturari segida eman nahian, bes- 
tetik, Santa Ageda bezperan auzoko mendi-bideetan 

barrena traktore gainean ibilbidea egin zen baserriz 
baserri kantuan aritzeko. Baserri eta auzogunea, dena 
egitea gehitxo izanik, baserritarrei eman nahi izan 
zitzaien gozatua eta baita eman ere. 

Martxoaren 10ean AIRE AHIZPAK eta XALBA- 
DOR ETA IHIDOI izan genituen kantari kultur etxe- 
an. Iparraldeko kantu-usadioa ezagutu eta gozatzeko 
helburuz antolatu zen kantaldia eta berrehun lagune- 
tik gora izan ziren haiek entzuten. Jarraian afana egin 
zen haiekin elkartearen egoitzan. 

Añorga-Arrigorriaga senidetzako jardunaldiak izan 
ziren ondoren eta lehen atalean kon- 
tatu bezala, martxoaren 26, 31 eta 
apirilaren 7, 8 eta 9an izan ziren 
haiek. 

Donostia Kulturak antolatzen duen 
poltsiko-antzerkiko programaren 
barruan Txan Magoaren emanaldia 
iragarri zen maiatzaren 12rako. Saioa 
helduentzako zen berez pentsatua eta 
iluntzeko 8etarako iragarri zen auzo- 
ko gazte-koadrilak biltzeko helburuz. 
Antolatzaileen ezusterako, ordea, 
haur-saldoa agertu zen Jolas Etxean, 
lotara joateko inongo presarik gabe. 
Txan mago handiaren handitasun eta 
trebeziari esker, emanaldia ziztu bate- 
an haientzako egokitu zen eta, izer- 
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aJiak izerdi, denen gustoa osatu zen. Halerc, auzoko 
t helduak, hurrengo batean berriz ere Txan magoare- 
kin clkanzeko, haurrik gabe elkartzeko berc desioa 
azaldu zuten eta seguru da Gabonak baino Iehen 
berriz izango dugula gurekin. 

Erromeria eta Morga eguna izan din  festa aurre-
ko bi azken kultur ekintzak. Erromeria ekainaren 

Aire ahizpak cta Xalbador eta Ihidoi bakoitza bere emanaldian 
eta clkarrekin kantatu zuten aldian. 

I 8an izan da eta Añorga eguna 23an. 

Bestetik aunen ere argazki-lehiaketa antolatu da eta 
Festetan ikusgai jarriko dira hartara aurkeztutako 
lanak. Aurtengoan. iaz egindako ikastaroan ikasitako- 
ak praktikan janzeko helburuz (erretratoaz egin zen 
ikastaroa) eta argazkigintzaren eta sanaren aitzakian 
auzo-giroa sustatzeko helburuz, "Añorgatarrak kame- 
rarcn aurrean" jarri da lehiaketaren lelotzat eta espero 
dugu atsegina izango dela auzotarren erretratoak ikus- 
teko aukera hori. 

Uno de  los objetivos de la 
sección de cultura  ha  sido 

promover el uso de la casa de 
cultura para pequeños con- 
ciertosy por  ello  se ha pre- 
tendido  organizar al  menos 	 ' 

una actuación cada dos :  ) 41, ei5.1 	q 

meses. 

"'e - 

'estiba  Tapia eta  Quebec  ikuskinincko musikari-laguntzaileak. 

A 
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PILOTA 

Pilota kontuetan, gauzak labur esate- 
kotan, 1999-2000 denboraldia oso opa- 
roa izan dela esan behar da. Alde bate- 
tik, pilotari-kopurua handitu egin dugu 
eta maila gorantz doa nabarmen; beste 
aldetik -eta azpimarragarria da guztiz- 
pilotaren inguruan lan-talde txukuna, 
kohesionatua eta finkoa ari da sortzen. 
Bai epaileak, bai entrenatzaile eta baita 
gurasoak ere orokorrean oso ongi ari 
dira lanean. 

Txapelketa asko irabazi dugu aurten eta horien ane- 
an inportanteenak eskuz binakakoan Gipuzkoako txa- 
peldunak izan garela bai kadetetan eta bai jubeniletan 
eta Euskadiko txapeldunak kadetetan. Horiez gain, 
txapeldun izan gara Errenderia, Egia, Alde Zaharra, 
Alkiza, Añorga eta Abadiñoko txapelketetan. 

Aurten, bestetik, gizonezkoen goma-paletako 3 
talde atera ditugu eta Arozena-Iribar bikoteak oso txa- 
pelketa onak egin ditu, laugarren geratu delarik Eus- 
kadi mailan. 

Euskadiko Federazioak urteko txostenean adieraz- 
ten duenez, Añorga seigarren geratu da pilota elkarte- 
en sailkapenean modalitate guztiak hartuta, eta lehena 
eskuzkoan. Ez da gutxi. 

Sei urte dira Matias Goldarazenak pilota-atalaren  

ardura hartu zuela eta bada, nolabait, garaia, atzera 
begiratzen jarrita, urteari ez, baizik eta aldi oso bati 
begiratzekoa. Gauza asko lortu da aldi horretan pilo- 
tan, eta nagusia, agian, lehen aipatutako lan-taldearen 
osaketa izan da. Halere, erreleboaren garaia e re bada 
eta aukera ona da jende gaztea sar dadin pilota-antola- 
ketaren eremuan. 

Lan-taldearen garrantzia azpimarratzen ari garen 
honetan, haren berri kanpotik eman beharrean, nahiago 
izan dugu lan-talde horretako protagonista diren bi 
lagun ekartzea guregana eta haiei azalaraztea beren 
ikuspegia eta beren iritziak. Mikel Unanue eta Felix 
Zabala ekarri ditugu gugana. Mikeli, pilota-kontuez 
gain, beste hainbat gauzaz e re galdetu diogu eta Felixe- 
kin zuzenago aritu gara frontoi-kontuez, ez baita alfe- 
rnk bera gaur egun gure pilotarien prestaketa-lanaz eta 
entrenamenduaz arduratzen dena. Hemen ditugu: 

MIKEL UNANUE 

Urtealdi bikaina izan du aurten Mikel Unanuek, 
gertaera pozgarri asko izan baititu bai pilota- 
kontuetan eta bai bestelakoetan ere; eta 
horien artean nagusi, lau t'erdiko pilota- 
txapelketa eskuratzea eta mutiko eder 
baten aita bihurtzea. 

Beretzat ona eta pozgarria izan dena 
auzotarrontzat ere hala izan da zalan- 
tzarik gabe. Edozein herrirentzat pilo - 
ta-txapeldun bat izatea gauza handia 
bada, are handiagoa gurea bezalako 
auzo txiki batentzat. Mikelek badu, gaine- 
ra, auzoarekiko eta auzotar gurtiekiko berez- 
ko arreta, atsegintasun eta maiatsun farrera 
bat, mutilkote hau depon begiko izatea eragiten  

duena, eta horren ondorioz, berealdikoa izan da 
añorgarron poza. 

Adierazi genion, taldean, gure poza txapel- 
keta irabazi ondoren egin zitzaion ome- 
naldian eta banakako beste zorion-mezu 
ugari jasoko zituen han eta hemen. 
Urteroko gertakarien jasoleku den 
argitalpen honetan irabazia dauka bere 
lekua eta, protagonista bera izan denez, 
berak hitzegin dezan nahi izan dugu. 

Guk galderak egin dizkiogu eta berak fa 
irrifmra galdu gabe erantzun digu; badi- 

rudi daraman bolada zoriontsuak gai kora- 
pilatsuez ere barren-barrenetik datorkion irrifa- 

rraz aritzelco ahalmena ematen diola. 
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Omenaldiko ekitaldian lehend 

Pilotaz galdetuko dizugu lehenik. Zer ekarri 
dizu lauterdiko txapelketa irabazteak? 

Kirol-mailan, beste gauza guztien aurretik, ezagu- 
tza bat, errekonozimendu bat. Askotan pilotan txapela 
da balio duen bakarra eta txapela eskuratu ezean ez 
dira pilotad baten merituak ezagutzen. Kazetariek- 
eta, gainera, enkasilatu egiten zaituzte eta mugatuta 
aurkezten dituzte zure gaitasun eta trebeziak. 

Txapelketa hau irabazi arte ni, gehienentzat, bina- 
kako partiduetarako delantero on bat besterik ez nin- 
tzen —askorentzat "on" hori sobran ere bazegoen—, 
binakako bost final baititut jokatuak. Eta aurrelari- 
figura horretan, errematerako nire gaitasuna zen azpi- 
marratzen zen dohai bakarra eta ez dira aipatu izan 
aurrelari batek, atzelariarekin elkarlana bideratzeko 
adibidez, behar izaten dituen eta nik dauzkadan gaita- 
sun batzuk, hala nola pilota gabe jokatzea, lekua har- 
tzea 	etab. 
Banaka, lau 
t'erdian heldu 
nintzen lehen 
ere  final batera 
—eta Nagore- 
ren 	kontra 
galdu— baina 
jendeak kasua- 
litatea eta zor- 
tea izan zela 
uste izan zuen 
edo sinistu 
nahi izan zuen, 
nahiz eta  fina- 
lera iristeko 
bidean utzi 
nituen Alusti- 
za, Arretxe eta 
Eugi. 

Gauzak horrela, orain txapelketa irabazi dudalarik, 
bestelakoa da handik eta hemendik jasotzen ari naizen 
tratamendua eta uste dut orain daukadan errekonozi- 
mendu horrek egiazkiago erantzuten diola nire gaita- 
sun eta ahaleginari. 

Binakako txapelketa ere ez zen urruti ibili... 
Beno, pena izan zen. Partidu ona izan zen, bizia, eta 

lastima izan zen Jokinek, hilabete lesionatua egotea- 
ren ondorioz, azken aldean pixka bat behera egin 
izana.  

Bat irabazi, bestea ez... Orokorrean nolakoa 
izan da denboraldia? 

Oso ona. Ezinobea. Zortzi txapelketatan aritu naiz 
eta zortzietan heldu naiz finalera. Sei irabazi ditut eta 
bi galdu. Pozik egoteko modukoa da. 

Final bateko giroan, zaleen zalaparta eta builek, 
ikusleen presioak, ba al du eraginik pilotariaren- 
gan? 

Ez. Handiagoa izaten da norberak bere buruari era- 
giten dion presioa. Hori da eragile nagusia. Final 
batetan hain kontzentratuta, hain zure barman, zure 
borrokan bilduta egoten zara, ez dituzu ezta arteka- 
riak ere aditzen. 

Zaletuez ari garelarik... Nolakoak dira Añorga- 
ko zure jarraitzaileak? 

Onak, onak. Iadanik lasaitu dira eta zaletu helduak 
izatera iritxi dira. 
Ez dira, behin- 
tzat, lehen bezain 
piztiak (farrez). 
Jende koadrila 
bat bada maiz 
etortzen dena 
partiduetara, eta 
txapelketek behin 
emozioa hartzen 
dutenean ugaritu 
egiten dira. 

Jarraitzaile- 
jarraitzaile 
gurasoak ditu- 
zu... Pozik ego- 
teko motiburik 

akariaren agurra jasotzen. 	 badute... 
Bai, horiek ia 

fijoak izaten dira. Aita, gainera, pilotaria izana da, 
atzelaria, eta horrek ikuspegi bat ematen dio. Berak, 
adibidez, beti ulertu izan du nire jokua eta hori lagun- 
tza handia izan da niretzat. Amaz... zer esango dizut... 

Malko batzuk ikusi genizkion omenaldi-egune- 
an... 

Emozionatuta amaz gain beste hainbat ere ikusi 
nuen eta ni neu ere emazionatu nintzen. Bestetan ere, 
finaletara ailegatu naizenetan-eta, beti egin izan zait 
zerbait auzoan eta, zentzu horretan, omenaldia egin 
nahi zidatela ez zen niretzat sorpresa izan. Sorpresa 
gero izan zen. Omenaldian bertan. 

23 



Frontoiaren sarbidea omenaldi-egunean. 
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Niretzat benetan polita izan zen halako ekitaldia 
hurbileko jendeaz batera —familiako eta gainerakoak- 
gozatzea. Albo batera begiratu eta norbait emozioz 
gainezka ikustea, beste aldera begiratu eta beste bat 
berdin ikustea.... hori handia izan zen. 

Gero... detalle han- 
diak egon ziren... opa- 
riak... bideoarena... 
Oso gustura igaro 
genuen eguna. Bai nik 
eta bai, esan bezala, 
nire hurbilekoek. 

Eta zer diozu aita- 
tasun estreinatu 
berriari buruz? 

Zer esango dut, 
bada? Ondo, oso 
ondo. Ederki. Umea 
ondo, gu ondo... (eta 
hor esplikatu digu, 
begiak handi-handi 
eginda, xehetasun 
osoz, haurrak orain hiru hilabete t'erdi dituela, lau 
toma egiten dituela egunean zintzo-zintzo, lotaratu 
aurretik hamarretan azkena eta goizeko lauetan 
hurrengoa, eta negarrik egin gabe erreklamatzen 
duela bere razioa eta aitortu digu, koloreak pixka bat 
gorrituta, bera ez dela lauretako hartualdiaz ia entera- 
tu ere  egiten...) 

Añorgar peto-petoa, baina Añorgatik kanpo 
etxea... 

Añorgatar askori gertatutako kontua da hori. Gaine- 

ra, emaztea Pasaikoa dut eta horrek ere  tiratzen du eta 
pozik nago hartu dugun erdibideko aukerarekin. Bes- 
tetik, gainera, egun osoa nago Morgan,  familiarekin 
ez bada errepartoan eta errepartoan ez bada sozieda- 
de-inguruan eta frontoian. 

Gertutik dakizu 
Añorgako pilota- 
eskolaren berri. 
Bai. Nik ondo, oso 
ondo ikusten dut 
pilota-eskola. Horko 
mutilei ongi antze- 
maten zaie frontoi- 
ordu asko dituztela 
gainean eta oso zen- 
tratuta ikusten ditut, 
egiten ari direnaren 
guztiz jakitun eta 
konbentzituta. Hale- 
re, lanean jarraitu 
behar dute, ahalegi- 
nean segi. Oso zaila 
izan amen, litekeena 

da baten batek inoiz saltoa egitea. 

Baina mutikoez gain, nik arduradunak ere  txalotu- 
ko nituzke.. Horik bai daukatela meritoa... hainbeste 
ordu eta hainbeste lan... —hurrengoan horiei egin 
beharko zenieke elkarrizketa—. 

Eta hala utzi dugu Mikel. Agur esan eta kotxera 
joan da ziztu batean errepartoarekin jarrraitzeko. Hori 
bai, gugandik aldendu eta kotxean sartu bitartean 
agurtu ditu bospasei lagun. Bejondeiola! 

Omenaldi-bazkariko giro alaia. 
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FELIX ZABALA 

Frontoi ondoko harmailetan pilotariei adi errepa- 
ratzen edo frontoian bertan pilotarien jarduna zuzen- 
tzen eta gidatzen ikusten dugun begirada eta keinu 
bizkorreko gizona da Felix, pilotazale ez direnek jus- 
tuan aurpegiz ezagutuko dutena, baina pilotan eta 
pilotazaleek ongi ezagutu eta estinsatzen dutena. 

Izatez aranotarra, Hernanin bizi zara eta Añor- 
gan zabiltza buru-belarri pilota-kontuetan. Nola- 
tan hori? 

Beno, hala izaten dira gauzak batzuetan. Niri pilota 
betidanik gustatu izan zait. Mutil-koskorretan, pilota- 
ri txukuna nintzen eta 12 urte arte-edo asko ibili nin- 
tzen. Gero, ordea, utzi egin nuen erabat. Bizimodua 
aurrera atera beharra zegoen eta pilotak ez zuen hor 
kabidarik. Gero, lan-munduan situatuxea nengoela, 
pilotan hasi nintzen berriz 28 urterekin. 

Berriz pilotan hasia nintzela, askotan elkar- 
tzen nintzen Unanuerekin entrena- 
menduetan-eta, eta banuen bera- 
rekin konfiantza. Semea 
neukan nik, orduan 12 urte 
inguru zituena eta pilota- 
ri polita zena, eta hark, 
Unanue Morgan gaz- 
teak prestatzen ari- 
tzen zelajakinik,bera 
ere Joan ote zitekeen 
galdetzeko eskatu 
zidan. Hala, aipatu 
nion kontua Mikeli eta 
honek, baietz, ekartzeko 
lasai. Horrela hasi nintzen 
semearekin Añorgara etortzen. 
Gero, pixkanaka-pixkanaka gero eta 
gehiago sartu naiz Añorgan eta gaur egun presta- 
tzaile-lanetan nabil. 

Hogeita zortzi urte ez al dira askotxo pilotan 
hasteko? 

Afizioa dagoenean ez. Gustura ibiltzen nintzen eta 
Gipuzkoako txapelketa ere irabazi nuen behin binaka- 
koan. Beste torneo edo txapelketa batzuetan ere aile- 
gatu izan naiz finaletara eta batzuk irabazi eta beste 
batzuk galdu. 

Pilotazale eta pilotan izatetik prestatzaile izate- 

Añorgako pilotarien prestatzailea da Mikelekin 
batera, eta Mikelen ondoren bertaratu eta harengan- 
dik ikasten aritu bada ere, gaur egun, Mikelek denbo- 
ra-aukera gutxiago duela-eta, bera da pilotan kadete 
eta jubenilen prestatzaile nagusia eta huts egin gabe 
lotzen zaio pixkanaka hartutako konpromiso horn. 

ra pasa zara. Nola izan da hori? 
Nik dakidan gurtitik %80 Unanuek irakatsia da. 

Hark nola jokatzen duen eta hark mutikoei zer esaten 
eta erakusten dien asko fijatu izan naiz beti. Gazteen 
entrenamenduetan laguntzen hasi nintzen eta 4 urte 
egon naiz harengandik ikasten, nik lehendik nekien 
puska hark erakutsitakoekin osatzen, eta gerora, 
Mikelek denborarik ez zuenez, ordezkoak egiten hasi 
eta haren lanak nik egiten ditut orain. 

Mikelek segitzen du tarteka etortzen eta laguntzen 
eta inportantea da hori; izen handia du eta bera etor- 

tzeak motibazio gehiago ematen die mutilei. 
Hemen bakarka ez dago aritzerik eta 

elkarlanean aritzen gara, Matia- 
sekin batera. Eta hori esan 

beharra dago: Matias da 
gizon handi bat, Ian asko 

egin duena; pilotariek 
berek izugarrizko 
kariñoa diote eta gaur 
egun ekipo ona osa- 
tzen dugu. 

Zer moduzko pilotari- 
taldea dago Añorgan? 

Goi mallan ona. Jubenile- 
tan momentu honetan oso 

ona, onenak izango gara seguras- 
ki. Kadeteetan, ordea, hainbat gauza- 

gatik, justutxoago gabiltzan. Gero, egia esan, 
infantiletan eskasago gabiltza. Jendea falta zaigu. 
Hortxe dugu zuloa, atzean. 

Gazteak etortzen dira, ez lehen adina, baina etor- 
tzen dira, baina asko erretiratu egiten dira gora egin 
ezin dutela ikusita. Izan ere, oso gogorra da. Kadete 
batzuk utzi egiten dute beren burua atzean ikusten 
dutelako, beste batzuk aurrerago eta beraiek hortara 
ailegatu ezinean ikusten direlako. Urte zailak dira, 
gainera. Etxetik laguntza handia jaso behar dute, oso 
gainean egon beharra dago, edade horretan bolada 
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baten justuan aritzeak ez baitu esan nahi gero aurrera 
egin ezin izango duenik, askotan gertatzen da-eta 
bolada batean eskastxo edo justuan aritu denak gem 
aurrera egitea. 

Nola bideratzen duzue ongi dabiltzan eta hain 
ongi ez dabiltzanen arteko banaketa? 

Hor beti izaten dira arazoak; txapelketa onetara edo 
izen handikoetara jokalari onak eman beharra izaten 
da, klubak haietan bere maila erakutsi beharra duela- 
ko, baina ezinezkoa da beti onenak bidaltzen aritzea, 
batetik, besteek ere aukera izan behar dutelakoa eta, 
bestetik, pilotariak erretzen ere aritu ezin dugulako. 
Guk kontseilua ematen diegu astean bi entrenamendu 
eta partidu bat egin dezatela; hortik aurrera, kontuz. 
Hala, ekilibrioak egin behar dira, baina guk ondo kon- 
trolatua daukagu hori eta mutikoek nahiko ondo onar- 
tzen dute gure planteamendua. 

Nola hartzen dute gazteek lehia? Galtzea eta 
irabaztea? 

Guk gauza batzuk hasiera-hasieratik oso garbi jar- 
tzen dizkiegu mutikoei: hona ikastera etortzen dira. 
Ikasi egin behar dute aurrena eta horretan jarri behar 
dute arreta, ez irabaztean. Ikasiz gero, irabaziko dute 
geroago. Nik hala esan nion behin ba ll : ' Txapelak nahi 
dituzu? Nik erregalatuko dizkizuk hogei, baina horiek 
ez dizute jaten emango" Askotan gertatzen da batzuek 
duten irabazte-goseak ez diela lekurik uzten ikasteko 
eta hor ahalegin berezia egin behar izaten da. Gure egi- 
tekoa mutilak formatzea da. Hori oso garbi daukagu: 
jokatu eta saiatu; irabazten bada irabazi eta galtzen 
bada galdu. Keinu itsusi eta hitz txarrik frontoian bate- 
re ez. Frontoian ixilik, edukazioz eta kontrarioak e rres- 
petatuz. Hortan oso ondo moldatuak ditugu gureak. 

Nik garbi daukat mutil bat baldin badago balio 
duena eta gogoa duena, hari lagundu egin behar zaio- 
la. Orduak sartu behar dira harekin, egin behar zaio 
lagundu. 

Eta gurasoak? 
Ondo portatzen dira gurasoak. Kontziente dira 

gehienak semeak lagundu behar dituztela eta hala egi- 
ten dute. Gainerakoan, Matiasek garbi uzten dizkie 
gauzak hasieratik: hemendik kanpo nahi dutena, 
baina hemen guk agintzen dugu. Ez dugu arazorik. 

Frontoia zer moduz? Beharrezkoa al da hobe- 
kuntzarik egitea? 

Frontoiak bi eratako arazoak ditu. batetik euria.  

Euria egiten duenean arazoak izaten ditugu. Pilota 
asko izorratzen da eta zabalean jokatzerik ez dago. 
Itokinak ere badira, nahiz eta txikiak eta sabaia inper- 
meabilizatu beharra dago. Bestetik, alturarena proble- 
ma  bat da. Atzelariak asko sufritzen du atzetik pilotak 
eramateko, ezin baitie altura eman. Egia da horrek 
espektakulua handiago izatea eragiten duela, baina 
orokorrean altura arazoa da. Bestetik, aurreko postea 
kendu beharra legoke, erabat arriskutsua baita. 

Enkargatua dugu proiektu bat frontoiari azpia jate- 
ko, baina oraindik bukatu gabe dago eta ikusi egin 
beharko da gero hari aurre egiteko dirurik ba ote 
dagoen edo dim horiek nondik lortu.  Gum asmoa da 
lurra ia metro t'erdi jeistea, dena soziedade pareko 
lurraren alturan uzteko, eta ahal dela aurreko postea 
kentzea. Ikusiko dugu. 

Berriz ere zugana bueltatuz, zerk lotzen zaitu 
Añorgara? 

Semeak; dudarik gabe, semeak. Semeak asko moti- 
batzen nau. Bera gustura dago eta ni ere bai. Nik 
hemen segitzeko, parte handi bat, harek tiratzen nau; 
beste partea Matias da, horrek ere asko tiratzen nau. 

Bestetik, Hemanin ere ibiltzen naiz hango pilotarie- 
kin Aurten herriarteko txapelketan hiru finaletan sartu 
gara eta esperantza handia daukat. 

Ni astean bi egunetan hemen izaten naiz eta beste 
bitan han. Astelehenetan Anoetara eramaten ditugu 
hemengo pilotariak, postura-eta ikas dezaten. Hori 
dut nik lanik gustokoa. Unanue hasi zen mutilak hara 
eramaten eta neri pasa zidan gero. Gozatu egiten dut 
nik han. Ikustea mutil batek segituan hartzen dituela 
zuk irakatsitakoak, hori gauza handia da... Gero, aste- 
azkenetan ere fijo izaten naiz hemen partidutxoak-eta 
eginarazten 

Bukatzeko... jakin dugunez, aurten semearekin 
batera ad zara parejan herriarteko txapelketan. 

Bai, eta poz izugarria da hori niretzat, semearekin 
jokatzea. Eta  eme  ibili: bi partidu jokatu eta irabazi 
ditugu eta ikusteko dago noraino ailegatuko garen. 
Eme  ibili! 

Horrela, bada, Felixek kontatutakoak. Izan dezala 
zortea semearekin batera lehiatzen ari den txapelketan 
eta ikus dezagula orain arte bezala gurekin lanean. 
Asko diogu eskertzeko eta gustura eskertuko diogu 
beste hainbeste ere. 
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FUTBOLA 

Iazko denboraldi-amaieran katego- 
riaz igo izanagatik sortutako euforia 
eta poza eutsi ezina izan da aurtengo- 
an goreneko kategorian. Handitxo 
suertatu da maila gure taldearentzat, 
batipat jokalari asko lehen urtekoak 
izanik. Halere, denboraldia maila 
polita erakutsiz bukatu dute eta 
horren adierazgarri da kopako txapel- 
ketan egin duen ibilbidea. 

Gainerako taldeak hor aritu dira 
nor bere mailan lehian eta denboral- 
dirik onena lehen mailako kadeteek 
egin dute, mailaz igotzea lortu baitu- 
te. Datorren urtean ohorezko taldea 
izango dira. 

Elkartean aurtengo denboraldian ibili 
diren taldeetako lau: 

Goitik behera.  jubeniletako talde nagusia. 
kadeteetako  I.  eta  2.  mailako taldeak eta 

infantiletakoak. 
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XXVTORNEO MEMORIAL SILVESTRE IGOA 

EN LA FECHA QUE VD. NOS HONRA con su lectura, se habrá cele- 
brado el XXV Torneo Memorial Silvestre Igoa, pero al día de hoy, el Añor- 
ga K.K.E. prepara con enorme ilusión esta nueva efemérides, cuya pervi- 
vencia en el tiempo, denota por sí misma, el arraigo que a todos los niveles 
ha adquirido el acontecimiento. 

No es pretensión de quien suscribe, glosar la figura (otras mejores plumas 
han sabido plasmarlo) de un añorgatarra reconocido por sus valores huma- 
nos...deportivos... y querido por quienes tuvimos la fortuna de conocerle. 
Solo nos proponemos rememorar los pormenores de un torneo, y las cir- 
cunstancias que determinan la elección del nombre del memorial. Para ello, 
ha sido necesario solicitar la colaboración de quien en el año 1976 ve la luz 
de un proyecto, un sueño cumplido, compartido con algunos añorgatarras, 
cual es, después de todo tipo de avatares, celebrar el primer torneo de fútbol 
en las categorías de benjamines y alevines. Sirva esta oportunidad, para de 
alguna forma homenajear a quien dedicó sus mejores años a educar a los 
niños de nuestro barrio a través del deporte. El, no es otro que Carlos Rome- 
ro, pozo inagotable de conocimientos histórico-deportivos añorgatarras, a 
quien hoy, quienes no somos tan niños, no olvidamos su buen hacer. 

Toda vez que el ansiado proyecto de organizar un torneo, para benjamines 
y alevines, es una realidad a niveles federativos, Carlos y su equipo se encuentran con el dilema de cual 
debiera ser su denominación. Cuatro condiciones eran necesarias para la opción: ser añorgatarra, disponer de 
valores humanos constatados, trayectoria deportiva reconocida y saga deportiva. Como si primeramente se 
decidiera el candidato y, posteriormente sus propias características fueran el condicionamiento para disuadir 
a otros posibles elegibles, no fue difícil optar entre los aspirantes, ya que había una persona, cuyo perfil 
correspondía en plenitud a las condiciones exigidas. 

Lo de ser añorgatarra nadie podía discutirlo, ya que es hijo de una de las familias pioneras que acceden al 
barrio. Respecto de valores humanos, sigue vivo el recuerdo de cuando Silvestre se presentaba en la Escuela 
del Patronato, cada vez que volvía de un viaje como futbolista profesional y, a los niños les explicaba, toda 
vez desenrollaba el mapa que correspondía, donde había estado, cual había sido el camino recorrido, como 
eran sus gentes, cómo se vivía...; auténticas lecciones de geografía... sociología... humanidades... que eran 
seguidas con pasión y profundo respeto, por unos alumnos que descubrían que la geografía y otras materias 
escolares, no eran únicamente una asignatura, sino parte de nuestra propia realidad. 

No seré quien descubra su trayectoria deportiva-profesional, no sólo llena de triunfos y elogios, sino tam- 
bién de canciones, que aun hoy y, a pesar de nuestra corta edad de entonces, recordamos un estribillo final 
que dice "le pasa a Igoa y Silvestre mete gol". 

Silvestre destacó de entre todos sus hermanos, pero no ha sido el iniciador ni el último de una saga depor- 
tiva, ya que de todos es conocido, que en la familia Igoa, todos los hermanos destacaron como futbolistas, a 
la vez que sus hijos, sobrinos, y en la actualidad sus nietos. 

Por todo ello la decisión de la elección no se hizo esperar, ya que Silvestre reunía todas las exigencias 
requeridas. 



momentos como futbolista. 

El torneo, que ha venido celebrándose ininterrumpidamente durante estos 25 
años, fue el primero en organizarse de su categoría en Guipuzcoa, partici- 
pando inicialmente una selección de equipos de la provincia, ya que la 
demanda era superior a las posibilidades de su organización, llegando a par- 
ticipar equipos navarros como el Chantrea de Pamplona. Quede constancia 
de los primeros equipos que participan en el ler. torneo: Texas de Lasarte, 
Koxkas de San Sebastián, Garma de Zarauz y Maida de Recalde en la cate- 
goda de alevín. Texas de Lasarte, Salleko de Zarauz, Koxkas de Donostia y 
C.D. Añorga en la categoría de infantil. Todos ellos habían quedado campeo- 
nes en sus respectivas competiciones guipuzcoanas. 

Inicialmente, el torneo se celebraba durante las fiestas patronales, con un 
campo de fútbol abarrotado de espectadores, y qué decir de la ilusión de las 
promesas futbolísticas, que veían cómo a tan temprana edad, eran respetados 
y valorados. Los equipos saltaban al campo precedidos de su madrina corres- 
pondiente (en el primer torneo una de ellas era la hija de Antonito) y acom- 
pañados de gigantes, cabezudos, txistularis... todo un espectáculo. No citaré 
nombres, por respeto a poder olvidar alguno de ellos (ya que no podemos 
contrastar los recuerdos con los documentos gráficos que disponíamos, ya 
que una irregular conducta nos ha privado de ellos), pero sí mencionar, que 
más de una "estrella" guarda recuerdos imborrables de esos primeros 

Este año, el Añorga K.K.E recupera las medallas que se entregaban a los campeones de los equipos parti- 
cipantes y, en cuyo anverso figura la efigie de Silvestre y en el reverso la insignia del Añorga K.K.E., así 
como unas zapatillas y un balón. Asimismo, la familia Igoa, ha dispuesto para la entrega a los dos Clubs cam- 
peones, de dos trofeos con la efigie 
de Silvestre. Otros trofeos, que en su 
momento despertaron admiración, 
eran la torreta del campo de fútbol 
que se entregaba a los clubs campeo- 
nes, así como el patrocinado por otro 
Añorgatarra de pro, Javier Expósito, 
que distinguía a quienes se dedicaban 
a promocionar el fútbol base. 

Agradeciendo su labor, a todos 
quienes hacen posible, desde el ano- 
nimato, la pervivencia de aconteci- 
mientos como el que hoy festejamos 
y, en el ánimo, de que para el 
memorial de referencia sean sus pri- 
meros 25 años, que Vds. lo disfruten. 

IRu 
Mertxc Igoa lehen edizioan Añorgako taldearen amandre. 

AÑORQA K.K.E. 
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FESTAK 

Iazko festak zer izan ziren hemen kontatzea lan 
neketsuegia da, luze hitzegin baitaiteke, zikiro jatea- 
ren ijito-festaz, haurren gozamen eta beldurrerako 
buruhandiez (korrika makaltxo aritu zirela izan zen 
komentario nagusia), helduen aurreskuaz, urtez urte 
sendotzen ari den bakailu-prestaketaz, artisautza-era- 
kustaldiaz, herri-kirolen erakustaldiaz, bertso-afarian 
entzundako lizunkeriez eta abarrez. 

Bada, ordea, gauza bat edo gertakari bat, denbora 
hartu eta aipatzea merezi duena: koadrilak; koadrilak 
eta koadrilen azken eguneko afaria. Izan ere, koadri- 
lak dira festetako protagonista nagusienak ia, eta 
dudarik ez dago koadrilei esker, koadriletako kideei 
esker ateratzen direla aurrera festak. Egindako lana- 
ren ezagutzan, festetako azken egunean izaten dute 
elkartu eta lagungiro murriztu eta auzotarragoan 
azken juergatxoa egiteko. Iaz afari aurretik bildu 
genituen eta lortu genuen unetxo batez egon zitezen 
geldirik argazkia ateratzeko. Hemen da argazkia; 
etorkizunerako agiri bihurtuko dena. Ez daude bertan 
koadrila guztiak, ezta koadriletako guztiak ere. Ea 
hurrengoan denak harrapatzen ditugun. Etorkizuneko koadrila bateko kide segurua. 

I999ko azken festa-eguncan  koadrilen afarira bildutakoak. 



Gordo ondo karterak hauekin. 

Bi protagonista ezagun ezkutuko beste bi protagonistekin. 

Beso horiek ez dira. ez. txalo-lotzen indartu! 

Bazterrak nahasten ibiltzeko aukera cderra festetan umecntvat . 

Ekintza txalogarria: bi emakumezko cpaimahaian. 

AÑORGA KK.E. 

Gainerakoez jardutea luze joko Iukeenez eta hitz- 

mordoiloa baino argigarriagoa denez argazki-sorta 

bat. irudiz bidez emango dugu hemen iazko festetako 

giroaren berri. 

3I 



AÑORGA KKE.  

Txosnan lanean eta irrifarra ezpainetan.  
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AGUR, KOKELE, HURRENGO FESTETAN ERE ETORRI!  

BERRIKUNTZA BAT IZAN ZEN IAZKO FESTETAN: artisau-erakusketa. Bertan, kanpokoez gain, 
auzoko artisauak ere bildu nahi izan ziren eta proposamena egin zitzaien auzoan era bateko edo besteko 
eskulanetan aritzen zirenei. Pozik etorri ziren eta pozik ibili ginen gurtiak haien lanei begira eta haiekin 
berriketan. 

Kokele izan zen horietako bat; Migel Angel Aristegi. Nemesio zaharrarekin ikasi zituen egur-langintzaren 
nondik norakoak eta elkarrekin konpartitutako ordu eta Ian ugarien ondoren, era konpartituan erantzun nahi 
izan zioten Elkartearen gonbitari,  

elkarrekin osatuz erakusmahaia. 

Gogotsu eta jendekoi ibili zen 
Kokele, goiz eta arratsalde, beren 
mahaiaren ondoan; eta iazko fes- 
tetako bere irudi hori izan da 
auzotar askorentzat Kokelez  

gogoan gordetako azkena, aurten 
bihotzekoak jota joan baitzaigu 
mundu hontatik. 

Guk ere irudi hori nahi dugu 
gogoratu eta guztionganatu. 
Kokele nor eta nolakoa zen esa- 
ten hasi beharrik ez dago. Joan 
da, baina guk gogoan dugu. Aur- 
tengo festetan ere izango du bere 
lekua. Agur, Kokele. 



BAKAILU LEHIAKETA 99 
ESATEN DET BA NIK, ba direla egun batzuk besteetatik errez bcrcizten direnak, beren marka erregis- 

trotan unen dituzten horietakoak, plusmarka mundialeko egunak alegia. Holakoxea da hau; Ikusi bestela 
erakutsiko dizuedan argazkiaren ezaugarriak: 

1999-ko uztailaren 17an gaude. Karmen ondorengo eguna gure Añorga koxkor honetan. Orain dela une 
batzuk gure auzotarrek hain txukun eta dotore prestatutako gradan escrita nago; Bai bai, frontoia parean 
dagocn burnizko gradaren azkeneko ileran eserita. altueratatik gauzak bere osotasunean ikusten direla esa- 
ten dute eta. 

Egucrdiko 12:30ak dita eta Karmengo Amaren jai-egitarauaren eskupapera jarraitzen badugu, une hone-
tan bakailu-lehiaketak martxan hehar luke. Eta baita egon ere, nere begien aurrean dudan saltsa eta iskanbi-
lak ez du bestelakorik adierazten behintzat. 

Hemendik ikusita. badirudi Miguel Manterola dela bertako alkatea, ziur nago horren buila eta mahai- 
kolpe sendoak Txarrateingo gainan ere entzungo direla. Bere ondoan Joakin Urdangarin eta Oskar Azkara- 
tek egiten dituzte eskudero-lanak (bakailu-hanaketa. mahai-antolaketa...) 

Bcstalde. sukaldariak (bakailua prestatu bchar dutenak omen dina) arkitzen dim, eta hemen bai arraza eta 
etnia ezberdinetako partaideak aurki daitezke: Badaude edanda daudenak, egarria asetzen gau gurtia pasa 
dutenak, Errekaldeko panaderetan tripa ederki bete dutenak, erraldoi eta huruhandiei garagardo-porroia 
ustutzen Iaguntza eskaini dutenak, Lasartera hurbildu eta eguerdirarte denbora eginez batan  gosaldu dute-
nak eta  Ichiaketan pentsatzen lo egin dutenak ere. lasai; Hortxe dugu Joxe Manterola bere kapela eta  manta! 

 zuriarekin, Soroatarren klana, azken uric hauctan sari eta aipamen berezi gurtiak jaco dituen klana. 

Gurti horiek osatzen dute lehiaketaren mamia deituko duguna. Mami horretara hurbiltzen bagara,errez 
bereizten da bikote bakoitzean Ian ezberdinak egoten direla: Horda. Mier Altuna eta Lizarraga hartuko ditu-
gu, Artzak "chef kargua hartzen ducn bitartean Lizarragak sagardo-banatzailea noiz pasako ote den zain eg o-
ten da; Berdin daude Taku eta Xati, Maritxu eta Bemardon eoskorra sukaldari eta Gomez-ena berriz paseante 
(hau ere  sagardo-botilaren zai). Jokin Manterola eta Xabi tribu.  lehenengoa jo ta su airaren aholku gurtiak 
gogoratu ezinik. eta Iribarren 
semea sagardo-banatzailearen 
lanak eginez. Iñigo eta Saioa, 
Andoni eta Kepa, Mikel eta Maria... 

Ikusleen artean geratzen dita 
besteak, lehiaketatik kanpo baina 
festaren barman.  Toto belar infu-
sioak prettatzen: Taladro eta 
Kokele kalkulatutako bitter dosiak 
hartzen: Lchendakaria, Mendiola 
eta Aitor auzoaren etorkizunaz 
konspiratzen eta abar eta atar. 

Hauxe da nire eserlekutik ikusten 
dudana, girorik ez da falta hot behe-
ran eta gima dagoen bitartean... 

Soroatarren klaneko  litigo  eta Saioa irabazlecn sariarekin. 

AÑORGA KKE. 



Arkaitz taldea orain bost urte Boisen egindako egonaldian. 

AÑORQA K.K.E. 

DANTZA 

Azken urteok oso garrantzitsuak izaten ari dira 
Arkaitz dantza-taldearentzat, bidaia garrantzitsuak 
egiteaz gain, Euskal Herri mailan ere garai batean 
izan zuten ospe eta izen ona barmen ari baitira taldeko 
dantzariak. 

Aurten, urtero egin ditugun emanaldiez gain, hau- 
rrekin Euskal Herriko hainbat herritan izan gara, hala 
nola Barakaldon, Errenterian, Arrigorriagan, Ara- 
non... eta gonbidapen batzuk bazterrean utzi behar 

Zuberoako dantzak Konstituzio plazan. 

urte gehituz doa ezkontza kopurua. Emanal- 
dien artean, Donostiako Aste Nagusian eskai- 
nitakoa da nagusiena, Konstituzio plaza bete- 
bete eginda aritu baikinen auzoko dantzariak. 
Añorgan,laietako Jubilatuen egunean ere ema- 
naldi bikaina eskaintzen dugu eta urte osoan 
zehar egindako lanaren fruitua ikusi ahal iza- 
ten da bertan. 

Donostiako Aste Nagusian arrakastaz aritu zen taldea. 

izan ditugu gainera. Ohiko emanaldien artean, Amas- 
sorrain ikastolan, jaunartzeetan eta festetan eginikoak 
ditugu. 

Helduek ere lan handia egin dute, eta, datorren aste- 
an, hilaren 25ean hain juxtu, EEBBetara abiatuko 
dira, Idaho estatuko Boise hirian bost urtetik behin 
ospatzen den jaialdi handian parte hartzeko. Orain 
dela bost urte izan ginen bertan, eta aurten ere gonbi- 
datu gaiturte. la hamar egun pasatuko ditugu bertan 
dantzan, eta, besteak beste, 3.000 pertsonako edukie- 
ra duen Morrison Center antzokian arituko gara. Hala 
ere, bidaia hau egin chal izateko dim asko behar da, 
eta ekintza ugari ari gara antolatzen sosak ateratzeko. 
Maiatzean saldutako errifekin, ekainean zehar aste- 
gun gurtietan zozketa egin dugu, astelehenetik oste- 
gunera 2.000 pezeta eta ostiraletan 5.000 pezeta. 
Kamiseta polit askoak ere atera ditugu, manga luze 
eta motzekoak, lau koloretan. 

Urtero bezala, ezkontza ugaritan e re  aritu gara, aur- 
ten hogei bat ezkontzatan parte hartu dugu, eta urtez 

Datorren urteari begira, ospakizun garrantzi- 
tsu bat izango da dantza taldean, izan ere 75 
urte beteko ditu. Añorgako Dantzariak taldea 
1926an sortu zen Pujanaren zuzendaritzapean, 

eta ordutik hona makina bat gorabehera izan arren, 
indartsu dugu gaur egun Arkaitz dantza taldea izena 
duen auzoko dantzarien taldea, mutil gutxitxo badau- 
de ere. Irailean bertan ekingo diogu ospakizunak 
antolatzeari eta guztiok, eta batez ere noizbait dantza 
taldean aritu zaretenok, gonbidaturik zaudete bai eki- 
taldi guztietara, bai antolakuntzan parte hartzera. 

O 



AÑORGA KKE. 

XAKEA el final, en el que otro año más la suerte senos ha 
resistido. 

La "Liga Vasca" se nos resiste 
Otro año más nuestro mejor equipo ha estado cerca 

del ascenso a la ansiada Liga Vasca, este año ha sido 
superado por el Fomento Cultural de Orereta y por el 
Gros Xake Taldea que sigue creciendo, a nosotros nos 
ha fasltado como de una pizca de fortuna para conse- 
guir tan preciado objetivo. Sin embargo todavía pode- 
mos optar a un plaza de la Segunda División de la 
citada vasca que estrena en la próxima temporada. De 
cualquier forma, el equipo ha estado bien, fundamen- 
talmente nuestro primer tablero Juan Ignacio Alonso; 
anduvieron bien salvo algún punto que se dejaron en 
alguna partida decisiva y producto de los nervios, 
nuestro nuevo fichaje José Mari Lanz tuvo una per- 
fecta actuación, y el delegado Mikel Zubia no ha 
estado del todo mal; lo que ocurre es que la mejor 
categoría guipuzcoana es muy dura y confirmo que es 
más fácil mantenerse en la citrada Liga Vasca que 
ascender a ella. 

El campeón Fomento Cultural de Orereta consiguió 
36 puntos, segido de Gros Xake Taldea 35,5 y Añorga 
34. Como podéis ver la emoción como siempre hasta 

El equipo B, al cargo de Juan Mari Zurutuza, junto 
con Emilio Espejo, Inaki Jauregi, Antonio Torres, 
Rafael Romero y Jose Ramón García, se mantuvo 
cómodamente en la segunda categoría, y quizás les 
faltó un poco más de confianza para ascender a Pri- 
mera, pero dejémosle para la próxima temporada. 

Con el afán de promocionar a la joven cantera, este 
año hemos inaugurado un equipo en Tercera con los 
jóvenes antiguotarras Jokin Manrique, Jon Eceiza, 
Junanan Calderón y Joseba Albistur, con una actua- 
ción notable, sobre todo su primer tablero, Jokin 
Manrique. El resto de las promesas, Mikel Galino, 
Gorka Alonso, Aitro Kalero, y Pablo Galino entre 
otros, siguen progresando y esperamos que en Añorga 
salgan nuevos valores para las próximas temporadas, 
para lo que animamos a los chavales del barrio, comu- 
nicándoles que el Club sigue abierto a nuevos ajedre- 
cistas. Los viernes a partir de las 18:00 horas, es día 
fijo para el ajedrez en el "Jolas Etxea", por lo que 
todos los ajedrecistas que queráis emular a Kasparov, 
podéis venir aquí o bine poneros en contacto con 
Mikel zubia al Tfno: 943-21.00.81 ó 607-41.89.33. 
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SAKI BALOIA 

Une txukuna osatu du aurten saskibaloiko gum taldeak. Aurten jubeniletako taldea bakarrik izan dugu konpe- 
tizioan eta lehen ligan bigarren egin ondoren, igoera-ligan sartu zen, bertan bosgarren amaitu zuelarik. Datorren 
urterako Amasorraingo ikasleekin infantiletako talde bat osatzeko asmoa dago, talde horren oinarriz hurrengo 
urteetan maila guztietan eduki ahal izateko taldeak. 

Ez dugu, halere, aldizkari honek eskaintzen digun aukera ongi aprobetxatu gabe utzi nahi eta taldeko partaide 
funtsezko bat ekarri nahi izan dugu bertara. 

Aurtengo talde bakarreko jokalari, arduradun eta prestatzaileak. 

AINGERU ZABALA 

Zabalarekin bildu gara saskibaloiaren inguruan berriketan aritzeko. Aingeru gure auzoko saskibaloi taldea- 
ren kapitaina da, zinez merezi duen kargua entrenamendu eta partidu guztietan erakusten duen seriotasuna eta 

gogoagatik Elkarrizketa honek, hasiera batean ez dio grazia handirik egin, Aingeruk hitzak baino ekintzak 
nahiago baititu. Baina azkenean gustura aritu da galdera hauei erantzuten. 

Aingeru Zenbat urte saskibaloian? (Erantzun 
baino lehen kalkuluak egiten ditu eta bertan diren 
Jaione, Eider eta Itziarri laguntza eskatzen die). 

Lehen Hezkuntzako hirugarren edo laugarren mai- 
Ian nengoenean hasi nintzen eta ikastolatik irtetean 
Añorgara pasa nintzen. Benz, bederatzi edo hamar 
urte. 

Nola hasi zinen? 
Amassorrain Ikastolan hasi nintzen eskolarteko 

kirolean. Astean bitan entrenatzen genuen talde mixto 
batean, neska mutilak elkarrekin. Kirol desberdin 
askotan aritzen ginen. Ongi pasatzen genuen. 

Zergatik aukeratu zenuen saskibaloia? 
Hasieratik gehien erakarri ninduen kirola izan zen.  

Nola definitzen zara jokalari moduan? 
Gogo handiarekin jolasten dut. Hau beharrezkoa 

ikusten dut, zeren normalean ni baino altuagoak dire- 
nekin borrokatzea tokatzen zait eta beraiek baino 
gogo gehiago jarri behar dut bestela ez nuke zeregi- 
nik. Dena den, afizio moduan daukat eta jolasteaz 
gain taldekideekin harreman ona izatea atsegin dut. 

Nolakoak dira entrenamenduak? 
Astean hiru saio izaten ditugu. Batzuetan, batez ere 

astelehenetan, arlo fisikoa lantzen dugu eta besteetan 
arlo teknikoetan aritzen gara. Beraz, batzuetan bestee- 
tan baino gogorragoak dira. 

Gaur egun Añorgako saskibalio taldearen kapi- 
taina zara. Nola daramazu ardura hori? 

Ez dut aparteko betebeharrik. Baina taldean arazo 

■ 
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nabarmenik baldin badago entrenatzailearekin hitz 
egiteko ardura daukat. Nolabait. entrenatzailca eta tal- 
dearen arteko loturaren papera egiten dut bai kantxan 
eta bai kantxatik at ere. (Dena den. bere kargua  aro  
betetzen duela nabari zaio.) 

Nolakoa izan da taldeko giroa? 
Denboraldia luzea izan da eta momentu onak eta 

txarrak egon diren arren, orokorrean oso ona izan dela 
esango nuke. (Hau egia dela nabarmen geratu da tal - 
deak egin dituen afarietan, baina hauei buruz Ainge- 
ruk ez digu ezer kontatu. Top Secret.) 

Kapitaina zarela eta, arbitroekin ere harreman 
zuzenagoa izango duzu, zer moduz daramazu? 

Orokorrean ez naiz oso ondo eramaten 
beraiekin. Arbitroen artean ere denetarik 
dago. batzuk maila polita dute baina 
beste askok oso malla baxua dutela 
iruditzen zait Gure kategorietan 
arhitratzera datozenean behar den 
interesa jartzen ez dutela uste 
dut. neskak garelako agian. 

Nola joan da aurtengo den- 
boraldia? 

Hasieran oso ongi hasi ginen. 
Jolastutako lehenengo bi fasee- 
tan lehenengo mailara igotzeko 
aukera handiak izan genituen eta 
ez genituen aprobetxatu baina 
otsailetik amera  behera egin dugu. 
Zaila da gurea bezalako plantila motz 
batekin denboraldi osoan punta puntan 
izatea. Aurten zortzi jokalarik osatu dugu 
taldea. 

Zer falta izan zaizuc !citen mallara igotzeko? 
(Galdera entzutean Aingeru pentsakor eta seria 
jartzen da) 

Partidu zehatz batzuetan zone apur bat falta izan 
raigu hainbat partidu izan dira 4 puntu baino gutxia- 
goz galdu ditugunak. Hala ere, entrenamenduetako 
asistentziari dagokionez seriotasun apur bat gehiago 
izan bagenu. agian... 

Izan al duzue "pike" berezirik taldcren betekin? 
(zirtasun guztiarekin erantzuten du i 

Bai. Luberri lkastolarekin eta batez ere Santo 
Tomas lizeoarekin aspaldi dugu halako pikerik. Kate- 
goria txikietatik elkarren kontra jokatu dugu eta ondo 

ezagutzen dugu elkar. Oso malla antzekoa dugu eta 
partidu parekatuak eta politak izaten dina. 

Nola hobetu daiteke Añorgako saskibaloia? Zer 
eskatuko zenuke? 

Klubaren aldetik babes handiagoa eskatuko nuke. 
Adibidez, ez legoke batere gaizki baliabide hobeak 
izatea, batez ere leku estali hat behar bezala entrenatu 
eta jolastu ahal izateko, honda gainera Añorgako 
sakibalioa erakargarriagoa izango zen. Gaur egun, 
baldintza egokietan Ian egin nahi badugu Añorgatik 
kanpora, inguruko aur.oetako kiroldegietara jo behar 
dugu. Bestalde. datorrcn denhoraldian senior katego- 
riako taldea irten dadila ere nahiko nuke. 

Aurten Luberri Ikastolan entrenatzaile 
lanetan ere  arito zara. Nolako espe- 

rientzla izan da hori? 
Oso esperientzia ona izan da eta 

jarraitzeko asmoa daukat. Dena 
den. jolasten ere jarraitzeko 
asmoa dut, horretarako klubak 
senior taldea atera beharko du 
adinagatik junior maila gaindi- 
tren baitugu. 

Pentsa punta-puntako talde 
hat etorri eta fitxatu nahi zai- 
tuela. Zer egingo zunuke? 

Asko pentsatzeko egoera izango 
zen. baina oso-oso ona izan behar- 

ko luke eskaintzak. 

Nola animatuko zenituzke Añorga eta 
inguruetako neska gazteak bertan saski- 

baloira jolastera etor daitezen? 
Batez ere talde-giroa ezinobea dagoela esango nuke 

eta probatzera etorri daitezela. 

HAMAR "TIRO LIBRE" 
1. Saskibaloi talde bat: TAU Baskonia 
2. Asgarth edo Iron Maiden: Asgarth 
3. Kirolari bat: M.Jordan 
4. Oporretako tokia: Kanpina hartu eta edozein. 
5. Añorgako pertsonai bat: Juanaxio 
6. Kirol bat: Saskibaloia. 
7. Janari bat: Angulak 
8. Edari bat: Garagardoa 
9. Parrandarako toki hat: Donostia 
10. Desio bat: Mana-ren kontzenura joan. 
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MENDIA 
Añorga K.K.E.-ren mendi- 

taldeak urtero bezala irteerak 
antolatu ditu aurten ere, gure 
inguruko mendiak eta kanpoko 
batzuk ere ezagutu nahian. 
Urtarrilaren 16an eta otsailaren 
26 eta 27án eskiatzera abiatu 
ginen Pirinioetako eski-estazio- 
etara, eta hauetan talde dexen- 
tea osatu zen, tartean jende 
gazte mordoa. Otsailaren 6an 
Aralarri heldu zitzaion txanda: 
Zaldibiatik Intzara ibi- 
laldia egin genuen, 
bidean Ganbo eta 
Tutturre igoz. Martxo- 
aren 12rako Laudio- 
Ganekogorta-Pagasa- 
rri-Bilbo 	ibilbide 
ederra prestatu genuen 
mendi-taldekook ilu- 
sio handiz, baina jen- 
deak kale egin zigun, 
ez baitzen ia inor 
apuntatu: zer gertatzen 
da? Apirilaren 8 eta 9 
asteburuko plana, 
Lizarako aterpetik 
Aspe (2.643 metro) 
igotzea, eguraldi txa- 
rra zela eta aldatu 
behar izan zen. Honren 
ordez, Huesca-ko 
Serrablo inguruan ibi- 
laldi bitxia eta ikusga- 
rria egin genuen, eta 
barre gogotik egin 
genuen euriak hazitako errekak gurutzatu 
behar izan genituenean... Maiatzaren 21ean 
Azuelo herritik abiatuta Joar eta Costalera igo 
genituen, Kanpezun bukatzeko, zeharkaldi 
edetra benetan, baina hemen ere jende askorik 
ez zen animatu. Hala ere, hemendik aurrera ere 
badira aukera interesgarri asko, Euskal Herri- 
ko bazterretan zehar, Pirinioetan, eta "Picos de 
Europa" mendietan. Ea auzotarrak, eta kanpo- 
koak ere, helduak eta gazteak, animatzen zare- 
ten, inguru ikusgarriak eta giro aparta aurkitu- 
ko baituzue. 
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ARTEA AÑORGAKO PLAZAN 

La posibilidad de salvar la encina bicentenaria de la cantera de Aranburu ha dado pie a una 

colaboración ejemplar de Cementos Rezola,Añorga K.K.E. y vecinos en aras de satisfacer una 
sensibilidad y un interés común. 

ARTEA, GUK BAI ARTEA! 
zoan jarri Berri diguten zuhaitz eder 
onek hitzegingo balu, makina bat 

historia kontatuko liguke, orain arte 
here etxea izan den Oriamendin bizita, gertakari uga- 
tiren testigu izan baila. Baina ikusitakoak ikusita ere 
ez zuen pentsatu ere egingo pasatako azken abentura 
hau inoiz gerta zekiokeenik. Ezta oraindik bizi beha- 
rrekoak beste leku batean pasa beharko zituenik ere. 

Izan ere dagoeneko 400 edo 500 urte dituen Arte 
eder honen inguruan, besteak beste, egoskor koadrila 
bat juntatu eta gainera zetorkion bukaeratik salbatze- 
ko handik atera eta beste leku batean jartzea erabaki 
zuten. 

Zuhaitzak, noski, hitzegingo ez duenez, pasatakoak 
gertutik ezagutu eta prozesua zein izan den dakien 

La encina en su estado original. 

El pasado invierno se podaron raicesy ramas. 

añorgatar batengana jo dugu: Juanito Idiakezengana. 
Bera izan da, beste batzuekin batera, guzti honen bul- 
tzatzaile, eta esan dezakegu Juanito Idiakez eta beste 
dozena erdiren gogoak eta trebeziak lortu dutela gaur 
Añorgako belazean honelako Anea  edukitzea. 

Esan beharra dago ez dela kapritxoz izan zuhaitza 
Añorgara ekartzea. Aranburu baserriko terrenoetan ba 
omen zeuden 3 arte eder eta, zoritxarrez, nahiz eta 
beste biak zeuden lekuan egoteagatik arriskuan ez 
egon, hirugarren hau Rezolako harrobiak zituen 
proiektuen barnean geratzen zen. Hau da, harrobiak 
jan egingo zuen eta, beraz, desagertu egingo zen. 
Guzti hori ikusita, Rezolak zerbait egin beharra azal- 
du zuen eta harrobiaren segimendu ekologiko eta tek- 
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La respuesta dada por la encina tras la vigorosa poda indicó 

que estaba en condiciones de aguantar un transplante. 

nikoa eramaten zuen empresak ere hura salbatzeko  
asmoa erakutsi zuen. Udalarekin ere harremanak izan  
ziren eta asmoa sendotzen joan zen: Artea salbatzeko  

saioa egingo zen.  

Gauzak horrela, hainbat teknikori zuhaitzari kalte-  

rik egin gabe, zegoen lekutik nola atera zitekeen gal-  

dezka hasi ziren eta eritzi desberdinak biltzen,loan  
ziren. Ez zen nolanahiko lana izango; izan ere, zuhai- 

Preparación del  paquete a trasladar. Extracción por medios mecánicos de todo  el  conjunto. 

ARTEA AÑORGAKO PLAZAN  
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tza arkaitzaren gainean zegoen erabat finkaturik,  

harrobirako hain ona den marga gainean.  

Erabakirik garrantzitsuena hartu ondoren, Artea  

lekualdatzearena, prozesuak fase desberdinak izan  
zituen: lehenik, leku-aldaketa baino urtebete lehena-  

go, zuhaitza bizitza berrirako, bizi-baldintza berrieta- 
rako prestatu behar zen: leku berrira eraman ezingo  

zituen sustrai batzuen faltan behar zuen bizitzen ikasi  

eta sustrai -falta hori orekatzeko bere adar sendoen  

karga galdu behar zuen. Horrela 1998-99ko neguan  
eskailera eta motozerra baten laguntzaz zuhaitza  
kimatu zen eta Artearen inguruan zanja handi bat egin  
zen.  

Urte betez horrela egonda Arteak nola erantzun  

zuen ikusita (puja berriak indarrez bota zituen eta  
itxura osasuntsua agertzen zuen), leku-aldaketa jasan  

zezakela erabaki zen. Lehen pausoak bide onetik  
zihoazen eta  hurrengoak planifikatu beharra zegoen.  

Bi kontu ziren ondoren erabaki beharrekoak: non  
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kokatu eta nola egin leku aldaketa. Añorga  

KKEk sartu zuen orduan eskua kontu guzti  

honetan.  

Halako zuhaitz eder batek ikusteko lekuan  

egon behar zuda eta, auzoguneko belazeren  

batean jarri behar zela ikusi zen. Denak azal-  

du ziren horrekin bat. Elkartearen eskutik,  

Jakoba Errekondo hurbildu zen gai honetara  

eta berak hartu zuen aurrerantzean operazio  

guztiaren zuzendaritza teknikoa eta bere  
Iaguntza oso baliotsua bihurtu zen. Berak  
adierazi zuen zein zen lekurik egokiena eta  
nola prestatu behar zen leku hura Anea eroso  
egon zedin bertan.  

Artea handik mugitzea zen beste egiteko korapila-  

tsua. Aurreko urtean egindako zanja berdindu egin  
zen eta, horrela, posible izan zen zuhaitzaren oinarri  
eta kokaleku zen arkaitza manejatzen hastea, helbu-  

rua Artea bere harriarekin ekartzea baitzen. Harriaren  

azpi guztia perforatu zen alderik aldera eta kableak  
pasarazi batetik bestera sustrai-lur-harri guztiarekin  

pakete sendo bat osatu eta prozedura mekanikoen  

bidez dena altxatzeko.  

Garabia eta gainerako makinariaz hornituta, guztia  

altxatzeari ekin zitzaion apirilaren batean. Eginahalak  

eginda ere ezin izan ziren,  

ordea, gauzak nahi bezela  
egin, arbola azpiko harria  

eten egin baitzen eta puske- 
tan erori. Zorionez, sustraiek  
ongi eutsi zioten lurrari eta  
bere lur guztiarekin mugitu  
chal izan zen Artea. Bestalde  
gauza batzuk erraztu ere egin  

ziren hartara, harri eta guzti  

48-50 tonelada hartuko bai- 
tzituen multzoak, eta harririk  

gabe, berriz, 14 tonelada izan  
ziren mugitu beharrekoak.  

Biharemonean, jadanik  
auzotar gehiagoren presentziaz, Artea bere koakleku  

berrian jartzeari ekin zitzaion. Ur pilaketaren arazorik  
izan ez zezan, bi kamiokada balasto ezarri ziren lurre-  

an eta haren gainean, behin sustraiak garbitu eta sen-  

dagarriak jarri ondoren, zuhaitza, kontu handia jarriz  

lehengo orientazio berbera izan zezan.  

, ^,,; 

^. 

..^  

Asebeteak geratu  

ziren ideia bultzatu  
zutenen, Cementos  
Rezolaren, Elkartea-  
ren eta auzotarren  
gogoak. Gauza han-  
dia zen egindakoa.  

Aipatu ditugu bai  
Rezola, bai Udala  
eta baita Elkartea  
ere gurti honen aide  
zeudela eta jarri  
zutela beren partea,  

Transporte.  
colocacióny  

asentamiento de  
la encina en su  

nueva  ubicación.  

baina, guzti  
hauen gaine-  
tik, 	aipatu  
ditugun doze- 
na erdi horien  

laguntzarik gabe ezinezkoa izango zen hau bukaera  

arte eramatea. Rezolako langile hauek, orduz kanpo  

eta boluntarioki gogotik egin dute lana, baina Juani-  
tok berak dioen bezela, merezi izan du hartutako  
lanak, emaitza ikusi besterik ez da egin behar horretaz  

zihur egoteko. Auzoak goza dezala Arte eder honen  
itzalarakin beste 500  une gutxienez.  

I! :; r'  Jí 
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ARTEA AÑORGAKO PLAZAN 

AÑORGAKO ARTEA 

ARTEA (Quercus ilex) esanahi sinboliko izugarria zuen zuhaitza izan da euskaldunontzat. Haginarekin 
batera herrietako plaza eta baserrietako atarietan aldatu izan da eta, biak mila urtetik gora bizi daitezkee- 
nez, etxe edo herri horretako kastaren antiguedadea eta etorkizun luze eta oparoa adierazten zuten. 

Añorgako plazan garai batean apainketarako landatutako konifero atzerritar batzuk ziren nagusi orain 
arte. Aurrerantzean, ordea, fosiletatik bakarrik ezaguna zen eta mirakuluz Txinako basoetan aurkitu zen 
Ginkoa (Ginkgo biloba) eta Rezolak harrobi berria jo nahi duen Aranburu baserriaren ondoan bizi zen 
arte zaharra izango dira Añorga herriaren ikur. 

Aranburuko artetzarra hartu eta zuen plazara ekartzeko lanak gainbegiratuko nituen galdetu zidatenean 
tarteka egokitzen diren lan trakets horietakoren bat izango zela pentsatu nuen eta lehenengo gauza eza- 
gutzea eskatu nuen. Ilunabar batean harrobi zaharreko trenbide zaharraren tuneletik igaro eta hor igo 
ginen artearengana. Ezagutu eta lagun egin ginen. Ordurako sustraiak eta adarrak kimatuak zituen eta 
txukun, behar zen garaian eta beharrezko bitartekoekin Ian eginez aldatuz gero itsateko aukera handiak 
zituela jabetu nintzen. Maiz joaten nintzen artearengana. Gauez, egunez, euripean, eguzki galdatan, era 
guztietara nola bizi zen jakin nahi nuen. 

Kosta ahala kosta, bizitza guztian azpian ezagutu zuen arkaitzarekin eraman nahi genuen plazara, har- 
taka beste patzara batean asentatuko zen. Ezinezkoa izan zen, arkaitza txikitu egin zen eta honek lana 
asko korapilatu zuen, sustrai guztiak dantzan, azkar mugitu behar izandu genuen. Arteak Oriamendiko 
gerra eta makina bat istorio ezagutuko zituen urte guzti hauetan, baina harrituta begiratuko zigun han 
bere azpian estu eta lard lanean aritu zen jende eta makina multzo handiari. Urtetan artearen itzala eder- 
ki ezagutzen zuen Aranburuko aitonaren begi sineskaitzen aurrean garabi itzelak, induskailu industrialak, 
ranroberrak, kamionak, metxak, kableak eta hauek denak maniatzeko jende multzo iaioa. Hord eskerrak 
gauerdirako kamionaren gondola gainean zen artea. Baina hurrengo goizean aldatu beharra zegoen. 

Ondorengo istorioa ezagutzen duzute. Hor dago, harro asko, artea, inork sinetsiko ez zuen neurriko 
pujak ematen. Herritarren mimoaren igurtzi gozoak sentitzen dituen seinale. Premia badu ureztatu, gaitz 
eta izurriteei aurre egiten lagundu... behar denerako ez gara urruti ibiliko. Lau edo bost egunetik behin 
hor izaten naiz, azti, begiratu eta indar ederrean denez "hurrengorarte txikito" esan eta agurtzen dut sasoi 
berritutako aitona. Horrela biziko da bai beste hirurehunen bat urte porlanaren herriko porlanezko plaza- 
ko apopilo berdea. Europa osoan gutxitan, oso gutxitan egingo zen horrelako lanik, apustua latza zen. 
Baina hor dago emaitza. Orain goza ezazue. 

Egun haietan añorgatar batzuk ezagutu ditut, beraien itxaropenak, beraien goibelaldiak... eta beti gal- 
dera bera: itsatsiko al da? Nik hasieran lautik hiruko aukera zuela nien. Orain lasai lo egiteko, ez dela bel- 
durrik. Lagun berriak ditut orain añorgatarrak eta hauen artean artea Artearen itzalean halen poza ezagu- 
tu nahi dut orain, herriko jaietan. Bisitaren bat egokituko da egun horietakoren batean eta han ikusiko 
geralakoan nago. Sagardoa nere kontu. 

Usurbilen, 2000ko ekainaren 20an 
lakoba Errekondo 



EZ NIRI ADARRIKJO! 

Lehengo kontuez aritzen garenean, lehengo eta oraingo garaiak zein diferenteak diren azpi- 

marratzen dugu askotan, baina gauzak axaletik ez baizik eta sakonean aztertzen ditugunean 

ohartzen gara aide handirik ez dagoela fi,ntsean. 

MENDIRAKO ERE DOTORE 
z dira luiitun makalak 
añorgatar mendizalc- 
ak! Ez dira orain eta ez 

ziren lehenago ere. Batek baino 
gehiagok uste izango du gertuan 
dugun kapitaleko ñañokeriaz 
kutsatzetik libre gauden jende 
sano eta txorakeriarik gabekoa 
garenez, mendira joateko, erropa 
zaharrak jantzita eta narrats 
xamar ere aterako ginela etxetik. 
Uste ustelagorik zaila! 

Egia da mendizaleren bat 
badugula kirastsua eta narrats 
antxa, baina, halakorik izatekotan, goi-goiko mendi-
puntetan eskaladan ibiltzen den horietakoa izan da, 
jendearekin is harremanik izan gabe, putreen ingu-
ruan ibiltzen dena eta, enpatiaz-edo, halen tankera 
eta usaia bereganatu duena. 

Añorgako mendizale gehienek dotore- 
zia dute ezaugarri: ez dira edozein 
moduz abiatzen mendira. Mendizale- 
tasuna talde-jarduera, harreman-
ekintza da haientzat kirol hutsa 
baino gehiago e ta, ondorioz, zaindu 
egiten dituzte lagunartea, atsegina 
eta jendarteko giroa hobetzeko 
lagungarri diren alderdiak eta 
horien artean. noski, jazkera eta 
itxura. 

Horren adibideak asko ditugu. 
Lehen-lehengo garaietako mendiza- 
leetatik abiatu eta orain-oraingoetara 
arte, ugari dint esandakoa baieztatzen 
dutenak. Gaurkoan bi adibide ekarri 
ditugu hona bi argazkiren bidez. Hogei 
urtetik gorako aldea izango da batetik bes- 
tera, baina, garaiko modak aide batera, Mor- 
gako mendizalc dotoreak dira bietan ikus ditzakegu- 
nak. 

Lehenengoan Pella eta Josema 
ikus ditzakegu, makularik gabe. 
zimurrik gabe eta arraia guztiak 
—galtzarena, burukoa...  —  zuzen- 
zuzenak dituztela, egun batzueta- 
rako mendira abiatzeko prest. 
Motxila-gainean ageri den den- 
dak ikustarazten du egun batzue- 
tarako doazela mendira, beren 
jazkerak eta betaurreko beltzek 
beste edozein gauza pentsaraz 
baitezakete: baita diskoteka bate- 
ra doazela ere (nahiz eta txapela 
huruan duela gaizki samar ibiliko 
zen Josema diskoteka batean). 

Bigarrenean Iparra agertzen zaigu, here ihilbidean 
aurrera, serio. Iparra ez da mendiko irteeretan maiz 

izaten dena eta baten bat harritu ere egingo da gure 
ezkongairik aristokratena mendirako jantzita 

ikusita. Kontua, ordea, ez da mendira gutxi 
cdo asko joatea. baizik eta mendira nola 

joan. Eta Iparrak ez du horretan zalan- 
tza-izpirik: mendira, kalera bezala eta 
ohera bezala, erropa txukunarekin 
joan behar da. 

Iparrak badu, gainera, horretarako 
dohai berezi bat. Aurrekoekin ez 
bezala, Iparrarekin ez dago jakite-  
rik mendirako ineeran eta bueltan 
dagoen aterata argazkia. Abiatu 
dotore eta txukun abiatzen bada, 
hala itzuliko da: izerdi-arrastorik ez 

zaio aurpegian ikusiko, galtza zipriz- 
tindurik edo bota lokazturik ez du 

ekarriko, aurpegi gorriturik edo orraz- 
ken galdutako ilajerik ere ez, hizketara- 

koan arnasesturik a du crakutsiko eta 
berc begietan betiko serenitatea azalduko 

du. Gauza batek bakarrik salatzen du itzulerako 
egoera: babaz betetako oinak. Oinak, ordea, ezkutuan 
izaten ditu. 



garren mailako  
neska-mutilak  
Gorga erreka-  

ren erri eman nahi dizuegu.  
Gorgaren adartxo bat Erreka- 
txo izenekoa ikustera joan gara  

eta informazioa bildu dugu.  

(Leire)  

Orain dela urte asko Gorga  
erreka Teresategin jaio zen.  
(Naroa)  

Gaur egun Irubideko errepide  

azpitik pasatzen da, Errekalde,  
Anorgako futbol zelai azpitik,  
Rezola porlan lantegi azpitik,  

Amassorrain ikastola azpitik,  

Atotxa Errekatik, Ibaetatik, ta  
Igeldo azpitik itsasoratzen da.  
(Iurre)  

Errekatxo Gorga errekaren adar  

bat da eta Manttalinen jaiotzen da.  
(Nerea)  

Gure gurasoen garaiean, Gorga-  

ren hainbat lekutan, jendea baina-  

tzen zen. (Larraitz)  

Baina une asko dira, artzai batzuk  

negua pasatzera etortzen hasi zirela,  

gero udaberrian Aralarrera joateko.  

Gero une osorako finkatu ziren  

familia batzuk eta baserri sendoak  
eraiki zituzten. Amassorrain eta  
Añorga izan ziren lehenak. (Ana  
Labaka)  

Orain dela 200 une Errekalde ingu- 
ruan teileri bat sortu zen. Amassorrain  

teileria deitzen ziotena, hura izan zen  
Gorgaren inguruan eraiki zen lehen  

industria. (Izaskun)  
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AUZOKO ERAKUNDEAK • Amassorrain íkastola  

Ikasleak izan dim  aurten Añorga aldizkarira ikastolaren berri ematera etorri direnak eta hain 
zuzen beraiek auzoaz egindako Ian bat dakarte bertara  

GURE GORGA  
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Amassorrain ikastola • AUZOKO ERAKUNDEAK  

Garai horretan Gorgaren inguruan basoa, zelai,  

sagasti, baratz eta baserriak zeuden. (Iker C.)  

Ohikoa zen itsasotik gertu zeuden lurrek piraten  

bisitak izatea, baina ez zen halakorik gertatzen Gorga-  

rekin, gaur egun Antiguoa eta Ibaeta den inguru hori  

padura zen eta ez zegoen itsasorainoko biderik (Alain,  

Andoni, Jon Ander)  

Bertako nekazariek ardi eta behien haragia, esnea,  

barazki batzuk, gaztainak, ardi eta txerrien eta oiloek  

emandakoa zituzten elikagai bezala. (Janire)  

1847an trenbidea eraikitzen hasi ziren. (Olatz)  

eta 1854an Donostiatik Tolosa eta Zarautz aldera  

joateko errepidea egin zuten. (Miren A.)  

Errepide berriak hainbatetan harm zuen  
Gorgaren ibilgua eta bere ibilbi-  
dea estutu zuten. (Miren R.)  
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Euriteak zirenean Gorgak gai-  
nezka egiten zuen. (Eneko)  

Jende guztia haserre zegoen  

Gorgarekin, askotan ohetik jeiki  

eta fabrikako makinak salbatu  

behar zituztelako. (Amaia)  

Gorga triste zegoen baina ez zen  

errudun sentitzen. (Jon Ander H.)  

Beranduago, 1880. urtean sortu  

zen porlan fabrika eta hacen ingu- 
ruan herrixka txiki bat. (Ane de  

Miguel)  

Orduan zaborra zer zen ezagutu  
zuen Gorga errekak. (Garazi)  

1900. urtean fabrika handia egin  

zuten, biztanle-kopurua handitu  
egin zen eta errepidea zabaldu zuten.  

(Unai)  

Geroztik porlana eta asfaltoak estal-  
tzen du Gorgaren ibilbide gehiena.  
(Mikel)  

Gaur egun, Gorgak argia edo gau  

iluna ikusten du toki batzutan baka- 
rrik. (Aitor)  

2. mailako neska-mutilek añorgatar  

guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu  

zuek emandako laguntza eta informa-  
zioarengatik. (Kepa Miranda)  
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Orube hontan dago gaur egun Cincuentenarioko  parkea. 
Bertan ikusten dira Bidartc, Errekalde  eta  Eguzkitza etxeak. 

AUZOKO ERAKUNDEAK • Cincuentenario  auzoa 
-- ",1•11111111111■ 

Aurten "Cincuentenario" auzoaren Urrezko Ezteiak ospatzen dira. Hori dela eta, idatzi labur 
honetan auzoaren deskribapena eta historian zehar bertan bizi izan diren familien aipamena 

egiten da. 

BODAS DE ORO DEL BARRIO 
CINCUENTENARIO  

1 día 16 de 
Julio, festi- 
vidad de 

Ntra. Sra. Del Car- 
men, patrona de Mor- 
ga, se cumplen cin- 
cuenta años en que se 
inauguró oficialmente 
el Barrio del Cincuen- 
tenario. Este año, por 
tanto, este entrañable 
txoko, que junto con 
otros barrios han con- 
formado durante años 
nuestro querido Mor- 
ga, celebra sus "Bodas 
de Oro". 

Este barrio, al igual que la mayor parte de los 
barrios y edificaciones que se realizaron en Morga 
hasta los años setenta, fue construido por iniciativa de 
Cementos Rezola, que siguiendo su política "paterna- 
lista" fue edificando viviendas en enclaves diferentes 
cercanos a la fábrica para residencia de los trabajado- 
res de la misma. 

El Cincuentenario fue construido en un trozo de 
terreno sito en el entonces Barrio de Lugariz de 
Donostia, hoy Rekalde, siendo sus límites, al sur la 
línea del Ferrocarril de la Costa o Vascongados, 
actualmente Euskotren; al oeste, la finca de Don 
Mariano Azurmendi, que estos días esta sumida en un 
proceso de transformación 
importante; al norte y al 
este, otras fincas en las que 
a partir de los años setenta 
se levantó el Grupo Kar- 
mego Ama que lo limita 
por dichos puntos. 

Sobre ese terre- 
no la empresa 
Cementos Rezo- 
la construyó 
diversas edifica- 
ciones que se 
conocieron 
como Grupo 
Cincuentenario. 
En total, al final 
de las tres fases 
en que se desa- 
rrollo el proyec- 
to, fueron trece 
los 	edificios 
construidos que 
albergan veinti- 

nueve viviendas y que se clasifican de la siguiente 
manera: Tres casas aisladas de tipo unifamiliar, con 
una vivienda cada una; seis casas de una planta y dos 
viviendas cada una; dos casas de dos plantas y tres 
viviendas cada una y dos casas de dos plantas y cuatro 
viviendas cada una. Todas las casas tienen accesos 
independientes y la mayoría de ellas tiene la siguiente 
distribución: porche o balcón cubierto, vestíbulo, 
cocina, aseo, sala de estar y tres habitaciones. Las 
casas de una planta disponen además de doble entrada 
y de un anexo para lavadero y leñera. 

Las casas, que se levantan sobre una ladera, confor- 
man un armonioso conjunto con el entorno natural en 
el que se ha sabido combinar con acierto un estilo de 

construcción de líneas rec- 
tas y simples donde desta- 
can la blancura de sus 
paredes, el contraste de las 
contraventanas pintadas de 
diversos colores que han 

Sortu berritan eredu iz an zen auzune honek, 

berrogeita  hamar ur te  bete ondoren ere, 
jarraitzen du inbiria e ragiten, leku atsegin, 

Iasai eta  ederra baita bizitzeko. 



+■o_•-,y:  
i ■ ^^  

>,r.f■s-.rV  

^c^e-Ed -̂  L■ Lt ■ 

arW:..:✓.:ŕ.f:Ki'- 
511_̂ ®®^^!vI  r:   ^  •.c►_._--^-.  .wr>ra.̂A/wl+: 	I ;mm' ' 
{ a 	̂ ,^.- ..-._._.^.• . J  

VCO^L^S  ►̂^  /ü' 
 /Y.f^bI^P.H: M/^ ^ 

Cincuentenario auzoa • AUZOKO ERAKUNDEAK  

Auzunea eraiki  eta gutxira ateratako irudia.  

servido como identificación de las mismas, el rojo de  
los ladrillos que adornaban los porches y balcones y  
las zonas ajardinadas, siempre bien cuidadas con sus  

arbustos delimitando los jardines y el colorido de las  
flores. Todo ello completado por las huertas familia- 
res que rodea cada una de las casas que ha dado al  

barrio un estilo peculiar y ha supuesto para las fami- 
lias una manera de generar recursos propios para su  

alimentación.  

El banjo se completa con una larga escalera que lo  

recorre de abajo arriba por el centro, como si fuera su  

columna vertebral de la que van saliendo a izquierda y  

derecha caminos que comunican con las casas situa- 
das a sus lados. Escaleras que inicialmente son anchas  

y amplias con grandes balaustradas de cemento y  

arbustos a sus lados, y que a medida que avanzan y  

suben van estrechán- 
dose dando la sensa- 
ción de que llevan  
hasta el cielo perdién- 
dose en el monte.  

Completa el barrio  

una explanada situa- 
da en la parte baja del  
mismo y que se  
extiende hasta el  
límite con las vías del  
ferrocarril. En la  
misma se pueden dis- 
tinguir unas zonas  
deportivas y otras  

para descanso. Como zonas deportivas cuenta con el  

frontón e inicialmente con un campo de baloncesto de  

tierra batida, que actualmente se ha convertido en un  

campo de futbito. Las zonas de recreo las forman la  

pérgola y la parte central del parque donde además de  

zona de paseo y bancos para poder descansar existía  

una gran fuente con pecera, actualmente convertida  

en una gran jardinera. Cabe destacar el diseño de la  

explanada con su entrada presidida por dos grandes  

farolas y los arbustos que se levantaban a los lados del  

paseo, dando a esta zona un aire de elegancia y distin- 
ción propio de un barrio residencial.  

En esta breve descripción nos parece interesante  

aportar el dato de las familias que a lo largo de la his- 
toria del barrio han ocupado sus viviendas y han dado  

vida a esta pequeña comunidad del Cincuentenario.  

Teniendo en cuenta  
que las casas inicial- 
mente previstas fueron  
veintiocho se denomi- 
naron con las letras del  
abecedario, hasta que  
hace unos años con la  
nueva denominación  
realizada por el ayunta- 
miento ha pasado a  
denominarse Errotazar  
Bidea. Esta enumera- 
ción la realizamos  
tomando como base la  
letra que durante años  

identificó cada casa y  
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las familias que ini- 
cialmente las ocu- 
paron y las que 
actualmente residen 
en ellas: 

A: Ganzo-Castro; 
B: Castresana-Ben- 
goetxea; C: Soroa- 
Jauregi; D: R.Gar- 
c í a - S o t o 
(actualmente 
R.García-Goizue- 
ta); E: Rodrfguez- 
Basurto (actual- 
m  en  t e 
Susperregi-Estom- 
ba); F: Galán- 
Aldaz; G: Rodríguez-Danborenea (actualmente Azka- 
rate-Igoa); H: Arruti-Maiz (actualmente 
Guerra-Rubio); I: San José-Bueno; J: Aristegi-Arena- 
za (actualmente Manterola-Alcaine), K: Marañón- 
Olarra; L: Igoa-Odriozola (actualmente Manceras- 
Tolosa); 	LL: 	Telleria-Izagirre; 	M: 
Goikoetxea-Olaziregi / Goikoetxea-Bengoetxea 
(actualmente Fernández -Barquín); N: Del Campo- 
Aizpurua (actualmente 
Zerrato -Del Campo); Ñ: 
Berasategi-Telleria (actual- 
mente  Berasategi-Artola); 
O: Miramón-Hernández; P: 
Basurto-Gabilondo; Q: 
Serrano-Mitxelena; R: Iri- 
bar-Iparragirre (actualmen- 
te  Iribar-Argote); S: Izagi- 
rre-Pikabea (actualmente 
Irizar-Izagirre); T: Setien- 
Kortazar; U: Arruti-Maizte- 
gi; V: Ugarte-Gurrutxaga 
(actualmente Makazaga- 
Lujanbio), W:I.Garcia- Goizueta / T.Garcfa-Beloki 
(actualmente Arnaiz-Belamendia); X: Del Campo- 
Romo; Y: Martínez -Agirre (actualmente Altuna- 
Azkue); Z: Intxausti-Izagirre (actualmente Gabilon- 
do-Del Campo) y finalmente la última casa 
unifamiliar perteneciente a la familia Irazusta-Olaizo- 
la. 

Estas viviendas fueron propiedad de Cementos 
Rezola hasta el año 1987, año en el que la citada 
empresa procedió a la venta de las viviendas a las 

familias que las 
habitaban en dicho 
momento, pasando 
éstas a convertirse 
en propietarias de 
las mismas y 
copropietarias en 
régimen de propie- 
dad horizontal de 
toda la finca en la 
que se alza el 
barrio. 

Cincuenta años de 
historia que difícil- 
mente pueden ser 
recogidos en unas 
breves líneas. Más 

de ochenta niños y niñas nacidos en ese tiempo que 
han llenado de alegría la vida diaria del barrio. Un 
barrio con vida propia, donde por encima de la indivi- 
dualidad de cada familia la armonía, la ayuda mutua y 
la solidaridad han estado siempre presentes. Unas 
personas que en su mayoría se han caracterizado por 
su dedicación al trabajo, a la educación de sus hijos e 
hijas y al cultivo de una buena relación de vecindad, 

de disponibilidad y cerca- 
nía entre ellas. Valores 
cada vez más difíciles de 
poner en práctica en esta 
sociedad en la que el indi- 
vidualismo prima sobre 
todo lo demás. 

Para celebrar este aconte- 
cimiento la comunidad de 
vecinos está estudiando la 
organización de una serie 
de actos conmemorativos 
a los que serán invitadas 

todas las personas que han estado o están vinculadas 
con el barrio. 

Nosotros desde estas líneas queremos felicitar a 
todos los vecinos y vecinas del barrio y animarles a 
que sigan manteniendo el mismo espíritu de armonía 
que siempre ha presidido la convivencia del mismo. 
ZORIONAK. 

Tomás Marañón 

Laurogeitik gora neska-mutil jaio da denbora 
honetan eta haiek izan dira auzoa alaitasu- 

nez bete dutenak. 
Urteurrena ospatzeko hainbat ekitadi dira 

egitekoak eta  auzoarekin lotura duten guz- 
tiak ekarri  nahi  dira haietara. 
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Him  berrikuntza nagusi  izan dira parrokian aipatzeko modukoak. Ez dira pastoralari zuzene- 
an lotutakoak, boina, duten eraginagatik, garrantzizkoak dira. 

ECOS PARROQUIALES 
sde el CONSEJO PASTORAL queremos 
provechar ésta ocasión que se nos brinda, 

para realizar un pequeño resumen de las 
acciones más importantes llevadas a cabo durante el último 
año pasado. Aunque no hayan sido tareas puramente pasto-. 
rales, no por ello dejan de tener su importancia, como por 
ejemplo la DESVINCULACIÓN DE LA FUNERARIA, 
por afectar directamente a los feligreses. 

Por hacer un póco de historia, recordamos cómo a raiz 
del CONCILIO VATICANO II, salieron una serie de nor-
mas, algunas de ellas relacionadas con los servicios parro-
quiales: Igualdad para todos. CLASE ÚNICA y evitar 
cuanto suena a lucro 6 ganancia. 

A partir de ésta normativa y siguiendo la indicación del 
Sr. Obispo, se puso en práctica ésta segunda norma del 
CONCILIO, suprimiendo todos los aranceles establecidos 
y creando una nueva modalidad: LA CUOTA PARRO-
QUIAL. 

Fué en el año 1965 cuando se constituyó la primera 
JUNTA PARROQUIAL encargada de llevar a efecto la ges-
tión y reglamentación de dicha CUOTA. Esta JUNTA fué 
constituida por todos los miembros de la JUNTA DEL 
APOSTOLADO, PADRES DE FAMILIA, MADRES DE 
AÑORGA, CARITAS y representantes de las CONGRE-
GACIONES DE LUISES e HIJAS DE MARIA. 

"Reunidos en junta el día 11 de Noviembre de 1.965 
aceptamos gustosos el encargo expresado por nuestro 
Párroco y ponemos a contribución nuestras personas para 
llevar a efecto desinteresadamente el nuevo plan de ayuda 
parroquial. 

Después de sereno y ponderado examen de las diversas 
circunstancias hemos determinado la CUOTA MINIMA. 
Por el momento se fija en veinticinco ptas. mensuales la 
suscripción familiar..." 

Se creó un reglamento para gestionar dicha cuota en donde 
se expresaba claramente el carácter voluntario de la misma, 
así como la prestación gratuita de los servicios parroquiales 
"también serán gratuitos los servicios de la funeraria..." 

Asf pues vemos cómo han sido muchos los años que 
desde la parroquia se ha gestionado el servicio de funeraria. 

Desde hace algún tiempo, veníamos observando cómo la 
CUOTA PARROQUIAL estaba cada vez más supeditada al 
servicio de la funeraria, significando esto que la mayor parte 
de lo recaudado en la CUOTA era para cubrir los gastos del 
mencionado servicio. 

Después de realizar un profundo estudio del tema en el 
seno del CONSEJO, decidimos pasar la gestión del servi-
do de la funeraria a una compañía aseguradora que garan-
tizase dicho servicio de por vida para toda la feligresía, y 
manteniendo cómo mínimo las mismas condiciones que se 
daban desde la parroquia 

En la asamblea celebrada el 3 de Julio del pasado año, y 
con la participación de 70 personas, expusimos nuestras 
intenciones junto con la oferta de la compañia de seguros. 
También expusimos el carácter voluntario de sumarse a 
dicha oferta y dejando claro que a partir de ese momento la 
parroquia dejaría de prestar el servico de funeraria. 

Después de diversas preguntas y algunas aclaraciones, 
quedó aprobada por unanimidad de la asamblea LA DES-
VINCULACIÓN DE LA FUNERARIA, quedando de ésta 
forma la parroquia liberada del mencionado servicio. 

Otro tema importante que abordámos el pasado año, fué 
la restauración y pintado de la iglesia. Era evidente el esta-
do de deterioro en el que se encontraba el edificio, sobre 
todo su parte frontal (pórtico y torre), así como las terrazas 
y el interior del campanario con algunas zonas desprendi-
das. Si a ésto sumamos que el entorno de la iglesia ya habia 
sido restaurado, nos daba una imagen aún más penosa. 

Para financiar la obra contamos con tres fuentes econó-
micas importantes. Por un lado CEMENTOS REZOLA 
S.A., que desde el principio fue consciente del tema reali-
zando una extraordinaria aportación. También tenemos que 
agradecer a la DIOCESIS por el esfuerzo realizado, tenien-
do en cuenta que carecíamos de subvenciones oficiales por 
no ser monumento histórico; su aportación fue superior a lo 
normal en éstos casos. 

Por último dar las gracias a la feligresía y a todo el barrio 
en general. A juzgar por la extraordinaria respuesta que 
tuvo la ayuda económica que solicitamos desde el CONSE-
JO PASTORAL, pensamos que, así como nosotros, la gran 
mayoría del barrio vio la necesidad de acometer dicha obra. 

Para finalizar, diremos que durante el pasado mes de 
marzo se sustituyo el equipo de megafonía. Realmente 
existían algunas quejas argumentadas sobre el poco sonido 
existente y ,dada la antigüedad del equipo anterior, decidi-
mos poner uno nuevo adaptado a las nuevas tecnologías. 

Se han instalado dos micrófonos tipo lápiz de alta sensi-
bilidad, más uno con pata para las lecturas. También hemos 
adquirido un micrófono inalámbrico y un lector de corn-
pac-disc para poder ofrecer buena música en esos ratos de 
reflexión y oración con DIOS. 
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Son varios los añorgatarras que tienen familiares presos en corceles alejadas. 

En esto crónica nos relatan sus experiencias. 

EZKUTUKO TORTURA 
ledo, París eta Saint Martin de Réko irla 
isita egiteko, ezagutzeko eta oporrak 

pasatzeko leku ederrak izango lirateke, 
gure bidaiek beste zentzu konkretu bat ez balute 
izango. 

Denboraren poderioz ia ohikoa egiten da egunaren 
aukera egitea, nola eta noiz Joan behar den familiare- 
kin hitzegin, kartzelera deitu bisita-ordua eskatzeko, 
lekurik dagoen, ez dagoen, beterik dagoen, lo egiteko 
lekua eskatu, arazorik ez edukitzeko autoa kondizioe- 
tan jarri, lantokian ordu libreak eskatu eta txandak 
aldatu, dirua frankotara aldatu, gasolina, denboraz 
larri gabiltza eta gainera... karabana! Uda madarika- 
tua, euri nazkagarria eta gainera haize bolada gogo- 
rrak Frantziako kosta partean... dispertsio madarika- 
tua... egunoroko badirudi ere ez gara inoiz ohitzen. 

Unvntasun hau pairatzera kondenatuta gaude. 

Duela gutxi auzoko familien artean komentatzen 
genuen, eta lagunek ere badakite, gure egutegia bisi- 
ta-egunen inguruan biraka dabilela. Afari bat dagoela, 
zer, joango zara?; Errekaldeko Erromeria dagoela, 
etorriko zara, ez?; famili arteko bazkaria dugula, noiz 
dela esan duzu?: eta karteratik, gorriz marka pila duen 
egutegi bat ateratzen duzu; ba ez, bisita dut, baina 
ikusiko dugu, aldatzeko eskatu didate, hitzegingo 
dugu... 

Badatoz Karmeneko Festak... ez zara Añorgan azal- 
tzen, non zabiltza?, eta zikiroa, zer? joango zara, ez?, 
hainbeste lan eginez aberats egingo zara..., semeen 
partidutara ez zara etortzen..., zer moduz? nekatuta 
ikusten zaitut, pasa zaitez igandean txakoli batzuk 
hartzera... ez dakit ba, lanpetuta nabil... 

Gabiren emazteak, bere oporretako asteburuak 
Toledon pasatzen ditu, senerrazekin denbora gehiago 
egoteko. Presoen emane askok bezala, berak ere oso 
ondo gidatzen du eta autoa beti ezin hobeto manten- 
tzeko ohitura dauka. Bere bizitza e re  egutegiari lotuta 
doa, kartzelako egutegiari. Semeak, bere alta }cristal  
baten atzean ikusiz eta Espainiako bazterrak ezagutuz 

hazi dira Bere koinatuak, semeentzat aita bezelakoak 
dira, hauek ere, ahal dutenean, bisitan joaten dira, 
baina egunean joan-etorria eginda; zoritxarrez, lanak 
agintzen du. 

Etxeberria familia Parisera joaten da. Ze ondo Pari- 
sera! Paris zoragarrira: Notre Dame, Garaipenaren 

)OSE GABRIEL ZABALA 
Centro Penitenciario Ocaña 2 

C/ Mártires s/n. 
OCAÑA-TOLEDO 

(Espainia) 

Arkua, Les Champs Elisées, Eiffel Dorrea, Trocadero, 
Sena ibaia... ze erromantikoa den Paris. Eta metroa? 
moldatzen al zarete? Paris bezalako hiri handi bate- 
an... eta hizkuntza? nola ulertzen duzue elkar?; auto - 

busa ala trena, is 900 Km., gau gurtia bidaiatzen, 
sarrerara ahal den azkarren iristeko. Segundu batzu 
eta, hara: "no a la visite, it est tarde". Bidaian, ezin da 
ezustekorik egon, eta noski, galtzeaz ezta pentsatu 
ere. Parisen, batek laster jakiten du nola moldatu. 
Larunbat batean Fresneseko kartzelera bazoaz, ez 
duzu Paris ikusteko aukerarik izaten; bisitak ordu 
erdiko bi izaten dira, bat goizean eta bestea arratsal- 
dean, Fresnes Pariseko zentrutik ordu batera dago. 
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Parisen, dena gutxienez ordu batera dago. Gogorik 
badago ahal duzuna jan, eta inguruko gartzeletatik 
datozen senide guztiei itxaron: La Santétik, Fleury 
Mérogis-etik, Osny-tik, Bois d'Arcy-tctik, Nanterre- 
tik, Bapaume-tik..., hauetako batzuk oraindik ere 
Parisetik 100 Km. -tara. Urrunago, eta berriro e re  inor 
galdu gabe Frantzia osoa zeharkatuz etxera, Euskal 
Herrira. 

Bost urtez Parisen "turismoa" egin ondoren, Jose 
Mariren familiak, leku zoragarri bat ezagutzeko para-
da du, erreserba ekologikoa da , oporrak pasatzeko 
Frantzian dagoen leku aukcratuenetakoa, hondartzak, 
basoak, faroak, itsasoranzko ikusmira zoragarriak, 

Roselle, zubiko peajea. jende gurtia bizikletaz ibil-
tzen den irla bat zeharkatzea... eta ez direla ordurako 
insten, bazkaldu gabe daudela. "parloir double" dago-
en galdetu behar dutela, detektorea, ate bat, beste ate 
bat, metalezko ate bat... Jose Mari, Réko kartzelan 
dagoen preso politiko euskaldun bakarra da, baina ez 
dago bakarrik, beste 200 preso ditu bere inguruan, 
gehienak delitu sexualengatik kartzelaratuak. Bere 
emaztea Parisen bizi da, beste senideak Euskal 
Herrian. Txandaka ibili behar izaten dute ikusteko. 

Ez, ez gara ohitzen, ez dugu ohitu nahi Euskal 
Herritik ateratzera gure aita, seme, osaba, lagunak 
ikusi ahal izateko. 

GABINO ETXEBERRIA 
863 840 DI 

Centre Pénitentlaire dc Fresnes 
Allée des Thyas 

94261 FRESNES Ccdcx 
(Frantzia) 

TOSE M° DORRONSORO 
12622-Batiment C-3I3 

C. P Saint Martin de Re (Citadelle) 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

(Frantzia) 

natura, monumentuak, preso dagoen kartzela ere 
Napoleonen garaiko monumentu nazionaltzat duce; 
turistek argazkiak ateratzen dizkiote atcari, Jose Mari 
beraren eta beste preso komunen senitartekoak itxaro-
ten ari diren bitartean, eta dena nola ez oso garestia: 
kafe bat hartzeko ere bi aldiz pentsatu behar izaten 
dute, hori bai. "port deportive" delakoaren aurrean, 
terraza batean. Irla aurtengo gabonetan ezagutu dure, 
data horietan bisitak bu egun jarraian izaten baitira, 
eta festa hauetan host kiloko janari paketea sartzeko 
aukera izaten dute, urteko aukera bakarra, "Frantzia-
rren eskuzabaltasuna". Gidatzen host ordu egon ondo-
ren, Burdeosetik pasa honek dakartzan ataskoekin, La 

Guk Euskal Hetrian nahi ditugu, etxean nahi ditugu. 

Karmeneko Festak direla eta, estatu espainiar eta 
frantsesean dauden preso politiko euskaldunen seni- 
deak, agur bat bidali nahi dizuegu añorgatar guztiei. 
Aukera honi muzin cgin gabe, estatu frantses eta 
espainiarrean dauden preso politiko euskaldun eta 
hauen senide añorgatarrei ekiditcn zaien sakabanake- 
ta mediatikoaren berri eman nahi dizuegu. 

FAMILIAKOREN BAT PRESO DUTEN 
AÑORGAKO SENIDEAK 
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Ertizka Otxotearentzat ez da nolanahikoa izan aurtengo urtea. Disko berria kaleratu dute 

eta bidaia handia ere egin dute. 

SASOI BETEAN 

gue pasando el tiempo y el Ertizka va poco a poco afrontando retos cada vez más 
mportantes. Este año, quisieramos resaltar, de entre todas las actuaciones que hemos 

realizado, dos que por su importancia y valor cultural, nos han llenado de orgullo a 
todos los componentes de este Otxote. 

La primera, fue la grabación de un doble CD, en el cual recopilamos muchas de las canciones 
que este grupo coral ha cantado a lo largo de sus treinta y cinco años de existencia. Fue un traba- 
jo agotador, ya que ninguno de nosotros había producido antes un trabajo de esta magnitud. Pero 
gracias al esfuerzo de todos, y cada uno de nosotros, vió la luz y se puede decir que ha alcanza- 
do un gran éxito. El barrio de Añorga fue testigo de la presentación del doble CD, por lo cual, 
queremos agradecer efusivamente al Club su apoyo e ilusión para con nuestro proyecto. 

Kanta-bildumaren  aurkczpen-ekitaldia kultur  etxean. 



Un momento de la estancia. 
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Ertizka aurten, Añorgatik Tokiora. 

Ematen du 36 une pasa ondoren, otxoteen lana 
beherantz joango zeta, anakronikoa gelditu zela- 
edo, baina emeki-emeki konturatzen ari gara gero 
eta arrakastatsuagoa bilakatzen ari dela guk egiten 
dugun musika. 

Emanaldi ugari izan dugu aurten, baina inork 
espero ez bazuen ere, lortu dugu. Duela gutxi 
Tokiora joateko gonbidapena luzatu zigun Akita- 
niako merkataritza-kamarak eta hasieran, erokeria 
zela pentsatu genuen, ezinezkoa alegia. Inork ez 
zuen pentsatzen bidaia hori gauzatuko zenik, baina 
Parisetik Tokiora doan hegazkinean geundenean, 
esan genuen: "ba, ematen du azkenean joango 
garela..." eta joan ginen. 

Hem zoragarria da hum, exotikoa bezain moder- 
noa eta monotonoa. Hango biztanle gurtiak melan- 
koliak jota daudela dirudi. Guk gurea bete genuen 
eta Euskal Herriko musika Tokioko zirrikitu gurtieta- 
tik zabaldu zen. Gure musikak txunditu eta hunkitu 
zuen entzule oro. 

Bidaia zoragarria izan da eta sinistu nahi dugu lor- 
pen hau gure auzoarentzat ona izan dela. Gaurtik 
aurrera Añorga Japonian ere ezaguna izango da. 

Ekimen importanteak ditugu aurrera begira. Zen- 
bait kontzertu emango dugu uda honetan (Kanbo eta 
Baionan) eta hurrengo udarako Kanada aldera joateko 
bidaia prestatzen ari gara, baina hori beste kontu bat 
da. Ematen du Otxoteak 36 une bete ondoren, sasoi 
betean dagoela eta honi esker Añorga auzoaren izena 
luzaroa ezagutzera emango dugu hemendik eta han- 
dik. 

Honela bada, hala izan dedila. 

Invitado por la Cámara de Comercio 
de Aquitania, el Otxote Ertizka ha 

actuado este año nada menos que en 
Tokio. Para el año que viene no fal- 
tan los proyectos, entre los cuales el 

más ambicioso es el de un viaje a 
Canadá. 
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IZENGOITIAK 

Auzotarrei izengoitiok otxikitzeko egon  do  eta  badago  orain ere joera, eta batzuk beste 

batzuk baino hedatuagoak, ezagunagoak  edo  izengoitiogoak badira ere, gogora ekarri ditugun 

guztiak  ozaldu nahi  izan  ditugu  bildurna honetan. 

IZENGOITI, EZIZEN, GOITIZENAK 

EDO "MOTIAK" 

&fil zotarren izcngoitietan arreta piska 
at jarrita.  lehen-lehenik atentzioa 

ematen duen gauza da izengoitian 
pixka bat erreparatuta asma daitekeela, askotan, zer 
garaitako pertsonari dagokion bcrau. Izan ere . badau- 
de kutsu zaharreko izengoiti polit batzuk, hala nola 
Porttale, Gixadero edo Txarkei, lehen itxuran behin- 
tzat pertsona adinekoi edo are aspaldi hildakoei 
dagozkiela pentsarazten dutenak; badira beste izen- 
goiti mordoa iada gaztelerazko hitzak erabiltzen 
dituztenak edo, euskarazkoak hartuta ere, gaztelera- 
itxura hartu dutenak, hor ditugu Kanas, Lumas, Patas, 
Tablones eta antzekoak eta horiek, lehen ustean 
behintzat, adin ertaineko jendeari atxikitzeko modu- 
koak dira; mutur-muturrcan, azkenik, hor ditugu 
inglesezko edo ingles-itxurako formak hartzen dituz- 
tenak ere, dudarik gabe jende gaztcagoari dagozkio- 
nak, besteak beste, Rocky Sharpe. edo Stif. Badira, 
halere, noizkotasunaren pistarik ematen ez dutenak, 
hala nola, Misko, Aspirina edo Rubio. 

El hábito de poner motes a la gente no es 
exclusiva de este barrio, pero sí es verdad 
Que en Añorga son muchos (y no muchas) 
los que más o menos oficialmente tienen 

mote. 

Bestetik, intentzionalitate oso ugaria antzematen da 
izengoitiak jartzeko orduan. Badira pertsona definitu 
nahirik gaiztokeria nabarmenez sortutakoak (Ankapu- 
ta, Tximua...). badira, besterik gabe. haren nortasuna 
ispilu batean bezala adicrazten dutenak (Txorrotxa 
zorrotza zen bai aurpegiz bai izaeraz) eta badira per- 
tsonaren nortasun bihurri edo konplexua hitz majiko 
batez adierazteko argitasun aparta erakusten dutenak 

(Kaskabarra. Tiburon...). Beste izen askok ofizio edo 
afizioari egiten diotc crrcferentzia (Txilibitu, Bode- 
guero...). Asko eta asko izenen moldaerak dita (Mite. 
Nato...). Jatorriaren datuak e re  maiz agertzen diva bai 
leku-izenaz (Bixkai) edo bai baserri-izenaz (Matxi- 
txu, Puntta) eta beste hainbat pasadizo, gertaera edo 
joera bati lotuak agertzen dita (Taku. Sevillano...). 

Zerrenda osoa begiratuta gauza bat nabarmentzen 
da, ordea. esandako guztien gainetik: izengoiti ia 
guzti-guztiak gizonezkoei dagozkie. Emakumezkoak 
gutxi batzuk baino ez dira ageri. Horretan ere diskri- 
minatuak? 

Honck  ere  badu, seguro. motea. 
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IZENQOITIAK 

Algunos son de reconocimiento amplio, otros son de uso restringido a la  cuadrilla,  familia o 

círculo  de intimosy otros incluso sólo son usados a espaldas del nombrado. No son, por lo 
tanto, todos de la misma categoría. Sin embargo hemos decidido  incluirlos  todos en la misma 

relación. Faltarán algunos. 

ABEJORRO 	 HARRI Harrijasotzaile-zaletu amorratua 
AITONA 	 HERRI BARULLO 
ALZIELO 	 HILARIO 
AMESKETA 	 INAXIOAUNDIYA 
ANKAPUTA Hanka bat falta eta ezin besterik asmatu 	INGLES 
ANKAXIKIN 	 IRUTXINBERRI 
ANTXOA Txikia eta kostaldekoa izatearen ondorioa 	JAI 
ARRIA 	 JONI 
ARRIA 	 JUANITO FRONTONES 
ARTZA 	 JUANSERIO 
ASPIRINA 	 KALIKAN 
ASUERO 	 !CANAS Ile zuna 
AVIONROTO 	 KANIKONES 
AZKONARRA 	 KANUTO Mutil kozkorretan txoritan erreklamoan ibiltzc- 
BABA Abizena Ba... eta hiztotela 	 tik datorkio 
BARBAS 	 KATXARRO 
BARRABAS 	 KAXKABARRA 
BARRAKA Barrakan bizi izan baitziran 	 KETTARI Getariakoa 
BEXAMA Beizamakoa 	 KETXU 
BIGOTES 	 KILIKILLAS 
BIXKAI Bizkai aldetik etorria 	 KINIKILLA 
BIXKAI Giputxa, baina abizena Urretabizkaia izatea 	JUNO 
BUCKI Izengoiti konpartitua halabeharrez 	 KIÑUS 
BODEGUERO 	 KIRRIMARRO 
BOLITXE 	 KIXKILLA 
BOTISKAIN 	 KOKELE 
CABALLO BLANCO Honek ilea zuna omen zuen, baina 	KORIKA 
"cabello" ez zen nonbait hitz oso normala eta hobe "caba- 	KOTI 
]lo" 	 KOTXE-KOTXE "Jose Ignazio" izena luzea nonbait eta 
CAMION Txikitako kamiozaletasuna izen bihurtu zitzaion 	laburtu;eta hura laburregia eta luzatu 
honi 	 KOTXISE 
CARASANTO Zintzo-aurpegiaz gainera edukiko zuen 	KOXKOR 
bestelako habilidaderik honek 	 KUBALA 
CEBOLLETA 	 KUTXO 
COHETE Azkarra eta "esplosiboa" nonbait 	 LAFIT 
COPA 	 LAS ELIS 
CUERVO Beltzez jantzita ibiltzea zer den 	 LASTOLA 
EL TEORICO 	 LA TXANGA 
ESTOPA Linterneroa 	 LESMES 
FIR 	 LUISON 
FIFITO 	 LUKY Luis 
FRAILIA 	 LUMAS 
GAZTAS Ilerik gabeko buru burobilak gazta-itxura nonbait 	LUXIA Gizon luzea benetan bera 
GAZTEPILLO 	 MANDARINAS 
GIXADERO 	 MANIS 
GIXONA 	 MANTXONERA 
GORDITO 	 MANUELON 
GORRIA 	 MANZANO 
GUSBI 	 MARKESA Bat ez, him Markesa izan ditugu auzoan 



IZENGOITIAK 

MATXITXU 	 SANBA Dantzari aparta 
MIBE Migel Benito izena laburtu beharra 	 SANDOKAN 
MIGUELTXIKI 	 SARDINA VIEJA 
MILLONETIS 	 SEVILLANO Txapela sevillanoen erara jartzen omen zuen 
MISKO 	 SILVERIO 
MOKORDO BELTZA 	 STIF 
MONTI 	 TABLONES Arotza 
MORROSKO Hau argaltxoa ez da sekula izan 	 TAJADA Ezin nonbait xerra txiki batekin asetu 
MOTZA 	 TAKU ...takumeak salatzeko orduan lehena 
MUMUA 	 TALADRO Ziria edo..., baina barruraino sartu honek 
MUNDO 	 TANKE 
NAMU 	 TARIN Tarina bezala arina 
NAPAR 	 TIBURON 
NARRA 	 TIRALINEAS Deliniantea, fijo 
NATO "Inaxito" ondo laburtuta 	 TIRATIROS Eskopeteroa 
NAXKA 	 TITI 
OGETA Pilotan elegantea gaztetan 	 TONIS 
ON ESTAGE 	 TOSETI 
ORTZAIKA 	 TOTO 
PACOTILLAS Izenez Paco, baina beste bizpahiru Pacore- 	TRIJILLAS 
kin garaikide bere zoritxarrerako 	 TRONKI 
PAJARITOS Txorizalea omen 	 TXANTXON 
PANA Okina, noski 	 TXAPARRA 
PARA 	 TXARKEI Oso gozua ez zen izango 
PATAS 	 TXATARRERO 
PATATA 	 TXATO 
PATXISALTOS Herrena 	 TXEPAS 
PATZAS 	 TXEPETXA 
PENTAL Zauriak sendatzeko garai bateko botika miresga- 	TXIKI 
rriaren izena geratu zafo honi 	 TXILIBITU Txistularia 
PEPAS 	 TXIMISTA Azkarra mutila 
PEPO 	 TXIMUA 
PILON 	 TXINGOLO 
PIRRIPI Pirripilloak bezalako zen hau 	 TXINITO Begiei erreparatu eta kitto 
PIRULO 	 TXINTXIN 
PISTOLAS 	 TXIRLO 
PITARRAS 	 TXIRU 
PITXAS 	 TXITO 
PITXI 	 TXORRE 
PORTTALE 	 TXORRILLAS 
POTAJES 	 TXORROTXA Gizon zorrotza bai musajez bai izaeraz 
POTO 	 TXULETAS 
POTOTO 	 TXUNBITO Zaharragoak Txunbo direnean... 
POTROSO 	 TXUNBO 
POTXOKO 	 TXUPETE 
PULMAN "Pulman"a izan da Vascongadoetako trenetan 	TXURDI Ezkerra 
abiaduraren etreferentzia 	 TXURDO Ezketra 
PULPO Esku asko ez, baina bai luzeak 	 XAIKOLA 
PUNTTA 	 XANINA 
QUISQUILLAS 	 XAPOTO Segapotoa 
RADA 	 XATI 
REGLAMENTARIO 	 XAXPI 
ROCA 	 XENPE 
ROCKY SHARPE 	 XONBERO Txikitan behin "Xonberoa" jara omen zuen 
RUBIO 	 butt gainean eta... 
RUSO Halako mutik handi eta rubioa rusoa nahitaez 	ZANPA 
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Errekalde Berri, Segundone izenaz ezagunagoa zena.  

eta Segundo Loinaz bertako nagusia.  

CURE BASERRIAK  

Son muchas las tabernas que han dado vida al barrio a lo largo de los años.  

He aquí un recorrido por todas ellas.  

AÑORGAKO LEHENGO TABERNAK  

rrepide berriak nonahi,  
errepide zabalketak  

barra -barra, bi  
nibeTeko errotondak,  
trenbide bikoizketak,  

etxe eta industri  
pabiloiak eraiki  
eta 	eraiki...  
zalantzarik gabe,  
asko aldatu dute  
gure auzoa azken  
urteotan. Datoze- 
fletan  ere, zoritxa-  
rrez, eraiki gose honek  

egundaino halako bi erai-  

kiaraziko du. Añorga aldatzen  
eta hondatzen ari direla ezin uka,  

beraz Baina tira! utz dezagun etorki- 
zun beltza beste baterako, eta gato-  
zen, bada, denborak aldatzea lortu ez  

duen eta aldatzeko joerarik erakusten  

ez duen gauza bakanetakoari heltze-  

ra: tabernetaia hurbiltzea. Egungoak  

eta atzokoak ez dira noski itxura  
berekoak; egun eskaintzen dutenak  
ere, ez du zer ikusirik garai batekoa- 
rekin; egun tabernak ugari ez badira  

ere, ez pentsa, Añorgan sekulan mor-  

doa izan ez denik. Datozen lerrootan,  

zahar añorgatar beraiek kontatua,  

azken mende honetan auzoan izan  
diren taberna, sagardotegi eta bode-  
goien berri eskaintzen dizuegu.  

Ehun urte atzera jotzen badugu,  

zementu-fabrika ere oraindik jaio  
gabe zela ohartuko gara. Izan ere,  
1900 urte inguruan eman baitzituen  

lehen urratsak Añorga Txiki baserria- 
ren inguruan, Cementos Rezolaren  
aurrekaria izan zen Cementos Natu- 
rales  La Esperanza lantegiak. Natural  
izena, karearen egostea labeetan  

burutu beharrean, lur azpian egiten  

zelako datorkio, antza. Bitartean,  

egun Añorga gisa ezagutzen 
^ 	dugunean, errepide estu bat 

eta zenbait baserri beste- 
rik ez zegoen. Haueta- 

ko askok oraindik 
zutik badiraute ere, 
beste batzuk jada, 
berrituak edo erai- 
tsiak izan dira, dela  
errepidearen zabal-  

tzeagatik, dela beste 
obra bategatik, edota 

patuak hala nahi izan  
duelako soilik. 

Garai haietara jotzen badugu, gure 
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Benturane izenaz ezagunagoa zen Txaramonte. 

Belen bodega, sagardotegia. taberna, zaldi -gurdien geltoki eta perratokia. 

DURE BASERRIAK 

aiton-amonek non erosi eta non jan-edana bazutela 
ohartuko gara. Establezimendu gutxi baldin baziren 
martxan, jaso ahal izan ditugun datu eskasetatik 
ondoriorta dezakegunez, Añorgan ordurako jada 
zabalduak ziren eta beraz, zaharrenak izan bide dire- 
nak honakoak ditugu: Zubi-ondo baserriko taberna, 
izen honegatik baino "Inpernua" bezala ezagutua; 
handik gertu baina gorago, Belen baserri ederreko 
taberna, "Zerua" bezala ere ezagutua eta egun errepi- 
dearen zabaltzeagatik eraitsia; Añorga Txiki baserrian 
egon omen zen taberna, gero kantina eta azkenik 
denda moduan amaitu zuena; honen parean zegoen 
Moriane Behekoan zegoen taberna, non ostatu hartu 
izan zen batzuetan; Unanue Beni baserriko benta eta 
Errekalde-Haundi etxeko tabernak. 
Hauetako gurtietako batek berak ere ez 
dizkigu egun bere ateak zabaltzen. 

Bestalde, ez dugu ahaztu behar, 
egungo N-1 errepidea hasieran kostako 
bide soila zela eta Donostiatik Gaztela- 
rako errepide nagusia Aldapetatik gora, 
Aiete eta Oriamenditik igarotzen zela, 
Hemani eta Urnietatik barrena Andoain 
parean, egungoarekin bat egiteko. Hala, 
Ailorgako gainalde hartan, Katxola, 
Oriamendi eta Txendarmenea baserrie- 
tan taberna edo sagardotegiak ere bazi- 
ren. Azken honetan gainera, Club 
Deportivo Añorga, gero Añorga K.K.E 
izango zenaren hazia izan zen elkartea 
zegoen, eta ugari izan ziren Etxeluzen 
barrena gainalde haietara hurbiltzen 

ziren añorgatarrak. 

Honetaz gain, Añorga garai haietan 
sagarrondoz betea zegoela kontuan 
hartuz, ez da harritzekoa, sagardo 
garaian, baserri ugari sagardotegi 
bihurtzea. Oso ospetsu zen, esatera- 
ko, Rekalde-berri etxeko sagardote- 
gia, Segundone bezala ezagutua, 
Segundo Loinaz izan baitzen urce 
luzeetan bertako ugazaba. Ugaria eta 
bikaina omen zen bertako sagardoa 
eta baserri, taberna eta ostatu askotan 
egon ohi zen Segundoneko sagardoa 
mahai gainean. Aspaldian, 011o base- 
rrian ere, ur fresko eta gardeneko itu- 
rriaz gain, izan bide zen sagardotegi 
bat. Hauetaz gain, Benturane eta 
Moriane Goikoa baserriek ere ateak 

zabaltzen ziturten txotx garaian. Unanue Berri base- 
rriko taberna ere, sagardotegi izatera igaro zen, asko 
iraungo ez bazuen ere bodegoi bihurtu aurretik. 

XX.mendean sartu aurretik, beraz, gutxi ziren 
Añorgan baserri eta etxebizitzak. Sarreran aipatu 
moduan, Inpernuan bazen taberna zuen baserri zahar 
bat, Zubiondo, bolatoki eta guzti zuena. Diputazioak 
bertan kamineroen etxea eraiki zuen eta baila  preson- 
degia izan zen eraikuntza erraldoia ere. Bertako 
taberna gerra aurretiko zenbait urtetan gobernatu 
zuena, egun Belen -Berri baserrian bizi den Juana 
Zelarain afiorgatarra dugu. Berak dioenez, Inpernuan 

58 



Itsasalde^ 

O • ^. , 
:xikiko 

ntina 
^ 	 .., 

L%1
lV
AAp  

t,^^ • , .. 

o 

(--,IBAE,A .^ ^ o  i Ill1 ilíl.^  

 

AÑORGAKO  TAB
^
E
^

R
^,.
N

w 
 EN KOKAPEN

p
A^ r^•^^ 

(

°o 

^^..•0^.0^,.' ^.Y^ 

^oo  

6°. 

w 
Urresti Berri 

0  °  

u 
o ;  
. io^! 

o 	
tttt

, 

e  Behekop  .'p t° . 7. 

w® 
 

:
a
oo  

:

a °• .p  
tlaá>••'OO ` ti  

A  Itxi diren tabernak *  Zabalik dirauten tabernak 

® 
 

Sagardotegiak 
+  Ardandegiak 

fir Kantinak 

i 

... 

A

.:.  
• o •  m®aguSe 
--ro 

fl Benturanc 
o  04;  

Oriamendi  

o • 

• 

o' 
Taberna-Be a•  

n0 
o- :` ' - ' '^  Unanue-Berri 

a^ o O pOQj . 
°o v.^C

°sc?, 	
I^i^{ -.,.:0  ^ 	2 	 ^ 	 esó^ o 	' F 	 / ,; d 

,̂^ • 	• 	S^an^a ' 	 . i 
► . a 	 On  PI 	 1_ '_' ^,° 	Irubide 	̂,  	• 	, 

Re calde•B^ggrri 
., .` C. 

 ^„ 	
Es4íaola' 	Segundo^ie•• ,: 	 ^  ^ , 	)  

^ 	. í Eâ it  
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GORE BASERRIAK 

prisioneroak zeudenean, bere etxeko komunetik ikus  

zitezkeen, baila beraiekin hitzegin ere. Horrela fami- 
liak presoak ikustera etortzean, komunera pasarazten  

zituen, eta alai baino alaiago ateratzen ziren taberna  
honetatik. Gerra zibilaren garaian, ordea, susmo txa- 
rrak zirela eta, jai egunetan "bilera" edo dantzaleku  

izan zen taberna hau ixtera behartuak izan ziren eta  
sekula ez zituen Inpernuak gehiago bere ateak zabal- 
duko.  

"Inpernu" izenaren jatorria aspaldikoa dugu bertan  

jaio baitzen "Judas", Bibliako pertsonaia ez, baina Jose  

Mari Izagirre "Judas", bai. Bestalde, lehen aipatu dugun  

Inpemuko presondegian asko  
ziren hiltzen ziren edo hiltzen  

zituzten presoak eta gertaki- 
zun goibel eta latz honek bene-  
tako inpernu zela sinistera era-  
man zuen inguruko auzotarra.  

Judasek, 1870 urte aldera,  
Inpemutik gertu, Morga alde-  
rantz, egun Antiguora joateko  

errepidea igarotzen den  
lekuan, Belen eraiki zuen,  

taberna eder eta dotoreaz gain  
12 etxebizitza ere izan zituena.  
Behean bodega-sagardotegia  
zegoen eta goian taberna.  
Zaldi-karroen geltoki garran-  

tzitsu ere izan bide zen Belen.  
Errementeria ere izan zen ber-  
tan eta behiak perratzen eta  

baserriko lan-tresnak konpon-  
du eta egiten ez zitzaien sekula  

lanik falta, ez eta zaldi-karroak  
konpontzen ere. Honezaz gain,  
Jose Mari Rezolak gidatua,  

"sagardo txanpainizatua" egin  
ohi zen eraikin horretan. Jabe  

asko izan zituen tabernak bata  
bestearen ondoren, eta azkene-  
an Aizpuruatarrek hartu zuten  

bertako ardura autobus kon- 
painia sortu baino lehenago.  

Unanue -Berri baserriko  
bentak ere ezagutu zuen XIX.  

mendea, auzoko zaharrenek,  
baraiek mundura etortzerako  

hura benta zela esaten baitute  

beti, bolatoki eta guzti. Baz- 

kari asko ematen omen ziren garai haietan. Hasieran 
taberna edo benta izan bazen ere, 1950. urte aldera, 
sagardotegi izatera igaro zen, ateak sagardo garaian 
bakarrik irekiz. Katxolatik eta Segundonetik ekartzen 
omen zuten sagardoa, bertakoaz gain noski. Ez zuen 
asko iraungo ordea, laupabost urte geroago, bi nafa- 
rrek lokala hartu eta bodegoia martxan jarri baitzuten. 
"Naparroatik ekartzen zuten ardoa, barriketan, eta 
karreteran deskargartzen genuen" diosku Maritxuk. 
"Kuadrila ugari etortzen zen hona, sarritan beraiek 
jana ekarri eta beraiek prestatzen zuten. Sekulako 
anbientea egoten zen eta asko kantatzen zuten" Pilar- 
txok. Ardandegia zen, baina berriro ere taberna 



Pedrito Zapirain. Zapata eta Santos Uribe Esnaola tabcrnarcn atarían duela 43 urce. 

Ezkerreko bigarrenetik hasita. Manuel Arizmendi. Julian. Ricardo eta lose Mari 
Rezola  eta Julian Legarra apaiza Jolas Etxean. 

GURE BASERRIAK 

luzea baitzuten beren baserrietara eta 
noski, garai haietan bide guztia oinez edo 
bizikletaz egin beharra zegoen, ez baitzen 
autorik. Kantinaz gain etxebizitzak 
zituen, eta bertan jaioak dira añorgatar 
asko eta asko, esaterako, Azkaratetarrak, 
Garciatarrak, Martineztarrak, Usandiza- 
gatarrak... Añorgako lehen frontoia alda- 
menean izan zuen. Gutxi gora-behera 
1932. urtera arte iraun zuen, 1922an Club 
Deportivoa zabaldu baitzuten gaur egun- 
go leku berean eta langile asko bertara 
igaro baitzen sabela betetzera. Club 
Deportivoa, Jolas Etxea izatera igaro zen, 
eta hamaika aldaketa eta berrikuntza eza- 
gutu dituen arren, egun Añorgako bihotza 
izaten darrai. 

moduan amaitu zuen 1965. urte inguruan betirako 
ateak itxi zituen arte. 

1910 inguruan, Añorga Txikitik, Añorga Haundi 
baserri inguruetara pasa zen zementu fabrika, egun 
kokatzen den leku berera, Cementos Rezola izena har- 
tuz, Rezolatarrak izan baitziren fabrikaren sortzaile eta 
gidari. Horrela, Añorga Txikiko lantoki zaharrean, bes- 
tean egingo zen zementua garraiatu ahal izateko barri- 
kak egingo ziren zetozen urteetan. Añorga auzoa fabri- 
karen inguruan eta fabrikari esker haziko zen gaur egun 
dena izatera iritsi arte. Lantegiarekin bat, kantina ospe- 
tsua ere  jaio zen, eta ez zen langilerik Rezolan, lanordua 
baino lehen edo ondoren bertara sartzen ez zenik, tra- 
goska edan edo mokadu bat jatera. Lanetik atenta bide 

1911n, bestalde, Ibarrezkerreko Somo- 
rrostrotik Antonio Arzak gaintzarra etorri 
zen Añorga aldera, han ikasitako ogibi- 
dea hemengoei erakustera. Aire libreko 
meatzaritzan ibilia zen hum,  eta bertakoei 
boladurak egiteko dimamita nola jarri 
erakustera etorri zen. Amasorrain harrobi 
zaharrean hasi zen !anean,  eta inguru 
haietan emango zituen bere bizitzako 
azken urteak. Izan ere, 1911. urtean 
Arzak-Enea etxea eraiki zuen, bertan 
Taberna Berri ostatua irekiz. Etxe hartan 
bertan bizi izan zen 1933an zendu arte. 
Tabernak berriz, 1973 urtera arte, Urdan- 
garintarren gidaritzapean jarraituko zuen. 
Une  horretan bertan, Errota-Zahar base- 
rriaz gain, Belen, Benturane, Bidarte 
etxea eta Taberna-Berri eraitsi zituzten 

errepidearen zabaltze-lanak zirela eta. Bodega eta bola- 
tokia zituen kanpoaldean eta bizartegi eta ileapaidegia 
barrualdean. Noski, sos batzuk irabaztearren, ostatu ere 
ematen zen igarotzen ziren turista urriei, frantsesak 
gehienetan. 

Errekaldek, hain txikia izanda ere, taberna ugari eza- 
gutu ditu. Errekalde-Haundi izan zen lehen taberna 
egon zen etxea. Taberna izateaz gain, janari-denda ere 
bazen, eta zenbait urte beranduago denda soil izatera 
igaro zen. Asko dira bertan musean aritu diren añorgata- 
rrak. "Lau erregetara jokatzen genuen, baina beti muse- 
an;  tutea eta eskoba beranduagokoak din" diosku Ina- 
xio Esnaolak. Esnaolatarrek hain zuzen, 
Errekalde-Haundi atzeko Telleria etxean, egun "P ana- 
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Kantina zaharraren sarrera. 

Arzak enea etxea.  Bertan  zegoen Taberna Berri. 

CURE BASERRIAK 

deras" edo Unanue taberna kokatua dagoen horretan, 
sagardoa egin ohi zuten bertako tolarean. 1925  une  
aldera, berriz, Esnaola -Enea eraiki zuten (orain Errekal- 
de elkartea dagoenean), eta bertan taberna zabaldu ere . 
Behean, egungo elkartearen lekuan kupelategia zegoen, 
eta ikatz biltegia ere, ikatza saltzen baitzuten. Zenbait 
une  beranduago, 1950  une  aldera hasita 80a bitartean, 
kupelak egin eta konponduko ziren bertan. Telleria 
etxeko sagardotegia itxi zela, umeek pilotan jolastu ohi 
zuten bertako hormetan eta zenbait une  beranduago, 
inguru hauetan jaio den añorgatar askoren eskolaurreko 
eskola publikoak zabaldu zituen Udalak. Hauek Erre- 
kaldeko goialdera pasa zirenean -egun zutik diraute-, 
1970  une  aldera Unanuetarrek, Unanue taberna abian 
jarri zuten, askok "Panaderas" gisa ezagu- 
tzen duguna eta egun oraindik martxan 
dirauena. 1936an Esnaola -Enea etxeari 
beste eraikuntza-zati bat erantsi zioten, eta 
1950ean beste azken ttipitxo bat. Azken bi 
hauetan zabaldu zuten, 87an itxi den Esna- 
ola taberna. Egun, lokal horretan, ohartzen 
bazarete, "Kebidek" tximini denda topatu 
ahalko duzue. 

1940 urtean, Antonio Trantze igantzia- 
rra Nafarroako lurrak utzi eta Añorgara 
hurbildu zen, Luzuriagan lan egitera. Iru- 
bideko alabarekin ezkondu eta Irubiden 
dantzaleku edo bilera abiarazi zuten. 
Ospetsuetan ospetsuena, ez zen jaiegun 
arratsalderik bertara jendea dantza egite- 
ra hurbitzen ez zenik. Gutako askoren 
gurasoek hor elkar ezagutuko zuten 
beharbada; "Donostiatik ere oinez eta 
bizikletaz etortzen ziren, neskameak 
ziren gehienak, eta baserrietako jen- 
dea" dio Antoniok. Eskusoinua ez zen 
arratsalde guztian isildu ere egiten; 
horrela bertan jo izan duten akordeoi- 
lariak ugari izan dira: Satur Agirre, 
"Andoaingo jaungoikoa" gisa ezagu- 
tzen zena, Bikondoa aita, baita 
Benantxio añorgatarra ere. Sekulako 
giroa egon ohi zen arratsaldeko bos- 
tetatik ilunabarra bitartean. Etxe ata- 
rian zuen plaza eta euria eginez gero 
baju bat ere bazuen itsatsirik Irubi- 
dek. Lasarteko Okendo plazan egon 
ohi zen orkestinak ere, jende mordoa 
erakartzen zuen, eta batetik bestera 
ibili ohi zen garai haietako gazte jen- 

dea. Hernaniko Oialumerekin batera garai hartako 
dantzalekurik sonatuena izan zen. 1959an, ordea, 
dantzalekua, 1993an behin-betirako ateak itxi zituen 
arte, taberna eta jafetxe soila izatera igaro zen. Trafi- 
koa handitu ahala gero eta kamioilari gehiago gertura- 
tzen zen bertan bazkaltzera. Dantza garaian, berriz, 
hainbeste kamioilari ez, baina Luzuriaga, Oasa eta 
Abrasivas del Norteko langilerik ez zen bertako lanor- 
duak jasan ahal izateko kopatxoa hartzen ez zuenik, 
eta txistorra eta tortila ogitartekoak barra-barra sal- 
tzen omen ziren Antonioren esanetan. 

Auzotar gazteok apenas entzuna badugu ere, para- 
dore ospetsu bat izan zen behin Añorgan. Errekaldeko 
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gain, bailararen sakonetik betidanik igaro izan 
den Gorga erreka lurperatuz, betikoz kondenatu 
zuten. Honetaz gain, baserri eta etxe mordoa 
izan ziren eraitsiak eta beraiekin bat Añorgako 
tabernak izandako asko ere: Belen, Moriane 
Goikoa, Benturane, Errota -Zahar, Taberna 
Berri , Bidarte... 

Eskuarki errepide nagusiaren aide banatara 
izan baldin badira taberna, sagardotegi eta 
bodegoi gehienak, Añorgako goialdean, hots, 
mendialdean ere, badira eta izan diva taberna 
zenbait: Izagirre sagardotegia eta Itsasalde erre - 

tegia kasu. Añorgako mugetan ere, Aingeru 
Zaindaria eta Lukainkategin esaterako, bada 
non jan-edana. 

Unanue Berri. 

  

etxe multzoaren aurrean, errepidearen bestaldean eta 
trenbidearen aurrean, jardinez inguraturik, Bidarte 
etxea zegoen. Egun eraitsia, sona eta ospe handiko 
paradorea izan zen bertan, ezkontza osteko hamaika 
bazkari zerbitzatuz bere onenetan. Zabalegiko eskola- 
tik Bautista Morales eta bere emazte maistra Bidarte 
etxe honetara etorri zirenean, paradorea aitzin, eskola 
izan zen etxeko goi partean eta bodegoi eta pentsu- 
biltegia behekoan. Maistra zendu zela, eskola itxi eta 
Moralesek paradorea jarri zuen, segituan arrakasta 
izan eta ospe handia hartuko zuena. Urte batzuetara 
bertako neskame edo zerbitzariarekin ezkondu zen 
Morales, baina 1973an eraitsi zutenez Bidarte etxea, 
negozioa eten egin zen. 

Arestian aipatu moduan, 1973an, N-1 errepidearen 
bikoizketa-lanek, auzoa betirako bitan banatzeaz 

1950-60 aldera Urresti Garai (Aingern Zaindaria) 
baserriko etxeko jaunak, bere semeen artean banatu 
zituen lurrak. Jose Gomez Esnal seme gazteenari, b ase- 
rri aurrekoak egokitu zitzaizkion eta bertan Urresti 
Beni,  bi etxebizitzako etxea, eraiki zuen. Lehenengo 
pisuan izan zuen honek taberna; satrera errepidera begi- 
ra zeukan, ez egungo autopistara. Garai hartan auzoko 
taberna zen, Lukainkategin oraindik ez baitzen tabe rna- 
rik. Zabuak zituen alboan, tokan ere aritzen ziren... 
igande goizetan jende asko hurbildu ohi zen. 1975  ingu- 
ruan autopista zela eta, egun ikus daitekeen trintxera 
edo mendi-ebakidura itzela egin zuten, lehen laua bai- 
tzen autopista bestalderaino. Urresti Berriko taberna 
desjabetu eta bota ezezik, inguruan lekutzen zen Kanpo 
Eder baserria ere  eraitsi zuten. Gem freid  zen Lukainka- 
tegin taberna. Antza denez, Ostiral Santu egunean etxe 
horretakoak, bijilia egin beharrean, txorizoa jaten harm- 
patu zituztelako deitzen zaio horrela, benetako izena 

Kolon-Etxeberri baitu. 

Ez da hemen amaitzen, ez, Añorgak azken mende 
honetan izan dituen tabernen zerrenda.. Izan dira 
gehiago, esaterako Eguzkitza etxeko Santxo ardande- 
gia. 1970ean abiarazi bazuten negozioa, arrendatzaile 
askoren eskuetatik igaro da: Iruretagoiena izan zen 
lehena 1973 arte; Sancho etorriko zen ondoren 1975 
arte eta azkenik 1989 arte altzari almazena bihurtu 
aurretik, Jose Luis Cuesta. Azken hau izan bazen ere  
luzeen iraungo zuena, Sancho bezala ezagutu izan 
dugu beti auzotarrok ardandegia, baita aldameneko 
malda latza ere. Egun, Añorga-Txiki auzoan ere  badi- 
ra gehiago, Belen, Añorga-Txiki, kafetegia, helade- 
ria...baina ez dugu orain beraietaz aipamenik egingo, 
auzoa bezala tabernak gazteak baitira. 
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Orain 85 urte Añorgan jaioa, haurtzaro jostari, bihurri eta bizia izan ondoren, gerrak eta Ian- 
istripu gogor batek markatutako gaztaro eta helduaro korapilatsuei aurre egin eta, familia 

handi baten epelean, zahartzaro gozoan bizi den gizon bat ekarri dugu guregana: 

MIGUEL SOROA 

ako
guel Soroa Izagirre bost anai-arreba- 

 familia bateko bigarrena da. 
anuel Soroa eta Dominika Izagirre 

zituen gurasoak. Eliza aurreko etxe handian jaio zen 
1915ean, gerora Azkaratetarrak bizi izan diren etxebi- 
zitzan hain zuzen. Sei une zituela, etxebizi- 
tza horretatik Karmengo auzoko etxe 
batera joan zen bizitzera familia, 
gerora Azkaratetan:ak bizi izango 
zirena hura ere. Han bizi izan 
zen ezkondu eta Aginara 
joan arte. Ez zuen asko tar- 
datu berriz Añorgara etor- 
tzen. Arzak enean bizi 
izan zen urte batzuz; 
etxea egin zuen gero 
eta bertan bizi da 
orain Inaxi emaztea- 
rekin, seme-alabak, 
errain-suhiak eta 
bilobak germ  dituela. 

Gaztaroaz galde- 
tuz gero Migueli, 
txiki-txikitako urteak 
ahaztu eta gazte-garai- 
ko bizikleta-kontuetara 
jotzen du zuzen, ez baita 
alferrik bizikleta izan 
bere pasio handiena. Irri- 
farra ezpainetan duela 
gogoratzen du nola egiten zen 
Añorgatik irteera Goizuetara 
maiatzaren batean eta  30 lagun 
inguruko tropela elkartzen zela ibi- 
laldi hartan. Bizikleta-lagunen izenak 
arrapaladan datozkio gogora: Matias Igoa, 
Bene txirrindulari handia, Eugenio Artola Errotaburu- 
koa eta hainbat eta hainbat, eta ongi oroitzen da Alcion 
markako Beneren bizikleta eleganteaz, bere Peugeotaz 
—urkila bere gustura jarria zuena— eta baila auzotarrek 
suskripzioz Benerentzat erositako BH ederraz ere . 

Eskola-garaiaz propio galdetu behar zaio mutiko 
zeneko kontuetara jo dezan. Zazpi-zortzi urterekin 
hasi eta 13 urtera arte Morga Txikiko eskolan ibili 
zen. Salvador Polina izan zuen maisu eta parrez gogo- 
ratzen du Miguelek Polinaren agindupean Gernikako 

Arbola kantatzen zela bertan, baita Primo 
de Riveraren diktadura-garaian ere. 

Indarrez eta erritmoz abesteko 
agintzen omen zien gogo biziz; 

zortzikoa zela eta indarrez eta 
alai kantatu behar zela, 

"parece mentira que seais 
vascos" gaineratzen 
omen zuen ikasleei gar 
gehiago eskatzearekin 
batera. 

Zazpi urte zituela 
aita hil zitzaion, 
pulmonia baten 
ondorioz. Etxean 
aita falta zela, bost 
seme-alaba hazi 
behar eta amak 
harategia jarri zuen 
etxean bertan -orain 
gutxi arte mostrado- 

rea hor zegoen maila- 
ren kontra, harategia 

zen kasetaren ondoan-. 
Haragia beste harategi 

batzuetan erosten zuen, 
Donostian-edo, eta  gem, zati- 

tuta, Morgan saldu. Miguelek 
ondo gogoan du amari laguntzeko 

nola egiten zuten egunero anaia 
Manuelek eta biak eskolara joan aurretik 

haragi-errepartoa etxez etxe —libra erdi bat etxe gehie- 
netan, eltzerako—. Haragia paketetan bildu eta xestua 
hartuta hor joaten ziren Miguel Añorga Txikira eta 
kantinara eta Manuel  Morga aldera. 
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Miguel Añorgako lehen dantza-taldean. goian eskubian. 

Ordurako ordea, Añorga Txikiko eskola utzi eta 
Donostian hasia zen Miguel maestria ikasten, gaur 
egun posta-etxea den Urdaneta kaleko eraikinean. 
Tranbiaz joaten zen hasieran, etxean amak ez baitzion 
baimenik ematen bizikletaz joan eta etortzeko. Muti- 
ko bihurria nonbait Miguel eta ama fidatzen ez. Hala, 
tranbian gora eta behera ibiltzen zen —baita maiz 
askotan Aieten barrena oinez etxera etorri ere—, antza 
denez bera baino fidatzekoagoa zen anaia zaharrenari 
joan-etorriak bizikletan egiten uzten zioten bitartean. 

Ez zen, halare, mantso-mantso agindutakoak kun- 
plitzera mugatzen zen mutila gure Miguel. Tranbiari 
ere laster hartu zion buelta. Añorgatik Donostiara 45 
zentimo balio zuen txartelak; Benta Berriraino 20 
zentimo; eta Benta Berritik Donostiaraino beste 20 
zentimo. Hala, eginahalak eta bi egiten zituen Migue- 
lek joan-etorri bakoitzean bost zentimo irabazteko 
bidaiak zatika egiten, Benta Berriraino lehenengo eta 
handik Donostiara gero. 

Villabona bertatu egin al da? 
Miguelen ametsa, ordea, bizikleta zen beti: amak 

haragi-partitzeko eta eskolaralco bizikleta noiz utziko 
zion. Hala, behin anaia Manuel ondoezik zegoela, 
haren partez Villabonara haragi bila joan beharra ger- 
tatu zen eta, Miguelek amari uzteko eta uzteko, eta 

honek eman zion azkenean baimena eta baita gustora 
asko abiatu ere gure Miguel. Villabonaraino joan, 
haragia txukun-txukun lotu eta buelta etxera. Ailegatu 
zenean amak hala esan omen zion: "Zer, Villabona 
bertatu egin al da?" Miguel pozik. Handik laster, 
eskolara ere bizikletaz hasi zen. 

Ikakketak bukatu eta 18 urterekin fabrikan hasi zen 
mekaniko. Prudencio Gonzalez izan zuen, lanean hasi 
zenean, lehen ofizial eta ederki akordatzen da zein- 
tzuk izan ziren haren aginduetara izandako lehen 
lanak: banda bat jartzea lehena eta harrobirako Rus- 
ton makinatzarra montatzea bigarrena —desmontatua 
etorri zen Santander aldetik-edo—. Handik laster Titan 
izeneko trituradora egokitu zitzaion martxan jartzea. 
Maestriako ikasketak hainbat lanetarako egokitasuna 
ematen zioten eta batzuetan tornoan ibili behar izaten 
bazuen ere, berak nahiago izaten zuen leku batean 
geldi baino gauza batean eta bestean kanpoan aritzea. 

Lanean hasi eta gutxira ama hil zitzaien. Aita zena- 
ren arreba Estanis, Estanis Soroa, etorri zen etxera 
bost anai-arreben kargu egitera. Ezkongabea zen eta 
lanbidez jostuna —"ederki elegante ibiltzen nintzen ni" 
esaten du Miguelek— eta hark eraman zuen handik 
aurrera autoritatez eta genioz etxe haren gobernua. 
Amarekin bezala, borroka izaten zuten izebarekin ere 
bizikletan karreretan -eta aritzeko. Behin, izebak 
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karrera batera joaten utzi ez eta haren aurretik bizikle- 
ta etxetik atera ezin zuelarik, leihotik aten behar izan 
zuen eta ixilean aide egin karrerara (gero, tropela etxe 
aurretik pasatzean ezin izeba agurtu gabe egon eta hor 
oihu egin zion "tía! "). 

Txirrindularitzaz gain, bazuen Miguelek gaztetan 
beste pasio bat: dantza. Hasiera-hasieratik ibili zen 
Añorgako dantza-taldean eta, iadanik heldua zela, 19 
bat une  zituela, Bartzelonan ere aritu zen obra batean 
dantzari, aukeraketarako saio gogor batzuetan -galtza 
motzetan eginarazten zireten erakustaldia- hartarako 
plaza eskuratuta.  

giz kargatuta etorri. Migelek kontatzen duenez ondo 
portatu ziren garai hartan Rezolakoak. 

Irina ere nondik edo handik ekarri zuten eta, auzo- 
ko okina kanpoan harrapatu zuenez gerraurre nahastu 
hark, lehen okin izandago Jose Manuel Agirresarobe 
ekarri zuten ogia egitera. Añorgan argindarrik ez zen 
iadanik -Goizuetako zentrala reketeen esku baitzego- 
en eta mortua baitzuten argindarra- eta gau oso bat 
egin zuten Miguelek-eta amasadoraren korrei eskuz 
eragiten; bat nekatzen zenean beste batek hartu uha- 
lak eta tira eta tira haiei; txanda gero eta horrela lana 
bukatu arte. 

Makinei eskuz eragiten 
Soldaduskara joan aurretik harrapatu zuen gerrak 

Miguel. Kuotako soldadu izateko prestatua zen, garai 
hartan posible baitzen din' baten truke etxetik gertu 
-Loiolan kasu honetan- eta, goardiarik ez zela behin- 
tzat, egun erdia libre izanda zortzi hilabeteko soldadu- 
tza egitea. Aurrez instrukzioa ikasia eduki behar iza- 
ten zen eta dirua pagatu gero. Miguelek ikasia zuen 
instrukzioa, Atotxa aldean egiten zuten hori paisanoz- 
ko militar batek erakutsita, baina pagatzeko denbora- 
rik ez zion eman gerra piztu baitzen ordura baino 
lehen. Farrez gogoratzen du gerrara "pagatu gabe" 
joan zela eta beste batzuk, berriz, "pagatuta" joan 
zirela. 

Gerrara joan aurretik, ordea, izan zituen kontatzeko 
moduko bizipenak. Uztailaren 18an militarrak Afri- 
kan altxatu eta Reketeak hemen 
sartu bitartean giro nahasia bizi 
izan Donostian eta baila Añorgan 
ere. Suministro-falta zen arazoe- 
tako bat, dendak-eta itxita baitzi- 
ren asko eta garraioak ez baitzuen 
ongi funtzionatzen. Añorgan, 
ordea, ez zen faltarik izan. Rezo- 
lako nagusiek, auzoan jakirik fal- 
tatu ez zedin, Miguel eta beste 
gane batzuek bidaltzen zituen, 
dirua eta kotxea utzita -eta armak 
ere  eskainita- olio eta haragi bila. 
Donostiako San Bizente kaleko 
biltegi batetik olio- partida handi 
bat ekarri zuen Miguelek beste 
batzuekin batera bertara kotxez 
joanda eta Usurbil aldera ere joan 
izan zen, oinez, eta handik hara- 

Donostiaren defentsa pixka bat antolatzen hasi 
zenean, kañoi bat ekarri zuten Oriamendin jartzeko. 
Hura goraino igotzeko jendea eskatu zioten Rezolari 
eta Miguel ibili zen, beste hainbatekin baten, kañoia 
Oriamendira igotzeko asto -lana egiten. Behin goian 
enplazatu zutela, Vicente izeneko sargento batek tiroa 
gidatuta, Monte Torcido aldera aritu ziren tiroka. 
Kañoia zaindu beharra zegoela -eta, gaueko guardia 
egiten jarri zuten jendea eta Miguelek ere egin zituen 
gauez kañoiaren zainketa-lanak. 

Almirante Cervera ontzitik botatzen ziturten kaño- 
nazoak ziren Añorga aztoratzen zuten beste kontu bat. 
Miguelek gogoan du obus bat orain bizi den etxe 
aurre inguruan lehertu zeneko pasartzea. Nonbait, 
Domingo Zelarain lanean ari zen han, momentu 
horretara arte, harrobiko bertederako pareta pintatzen, 
baina, nonbait egarritu eta, Taberna Berrira joan zen 
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informazioa ematera. Donostiatik etsaiak noiz hurbil-  

dukok babo gehiago kezkatzen zituen, ordea, goseak,  

eta han zeuden janaria noiz etorriko zain. Baita etorri  

ere azkenean; ogia, xerra frejituak eta ardoa. Jaterik ia  

ez zegoen haragi gogorra albo batean utzi eta ogiari  
lehen mokaduak ematen hasi zirenea, ordea, han has-  
ten zaizkie tirola Mendizorrotz aldetik. Jatekoak utzi  

eta lurrean etzanda tiro egiteko agindua jaso zuten.  

Baina nola manejatzen ziren katxarro haiek? Inork ez  

zien halakorik azaldu. Hala ere, nola hala asmatu eta  
ekin zioten tiroei erantzuteari. Tiroka ari zirela, txori- 
kantua sumatzen zuten inguruan eta batek harrituta  
galdetu zuen zer txori-klase zen hori tiro-hotsekin  
izutu gabe txistuka ari zena. Beste batek erantzun  

zion haiek ez zire txori-kabtuak, baizik eta bala-soi-  
nuak zirela entzuten zutena. Hasiberriaren inozentzia!  

Ohituko zen gero, gure Miguel, beste asko bezala,  

bala-soinura.  
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basoerdi bat hartzera. Justu orduantxe jo zuen luna  
obusak eta eztanda egin. Domingo bueltatu zenean,  

berak pintura gainean utzitako brotxak ile guztia  
metrallaz moztua zuen. Don Julian bertaratu zenean  

eta gertatutakoa ikusi, 10 zentimo eman zizkion  

Domingori beste baxoerdia har zezan, basoerdia har-  

tzeagatik salbatu zuela -eta bizia.  

Lagun koadrilak aurrera  

Gauzak zetn itxura hartzen ari ziren ikusita —Fran-  

coren aldekoak gainean zeuden—, erabakia hartzeko  

garaia heldu zitzaien eta Miguelek, beste hainbatekin  

batera, aurrera egitea erabaki zuen. Beren asmoa  

Azpeitian osatzen ari ziren gudaltalderen batean sar-  
tzea zen. Hainbat atera ziren, baina zortzi izan ziren  
elkarrekiko ibilbidean jarraitu zutenak: Eduardo eta  
Xalbador Zabala, Simon Setien, Angel Arzak, Anto- 
nio  Iruretagoiena, Miguel Goldarazena eta Miguel  
bera. Trena hartuta Zumaiaraino joan ziren lehenik.  

Miguelek kontatzen duenez, talde hartan dena zen  
denena eta dena konpartitzen zen; inon komunismorik  

bazen, han bazela behintzat. Miguelek dio "Tajada"  
10 zentimo besterik ez zituela aten zela etxetik, baina  
berak, lan bat kobratu berria zuela-eta, bazeramala  

Zumaian denontzako bazkari oparoa pagatzeko adina.  

Azpeitira helduta, izena eman zuten soldadu-talde  

batean eta halako ohaska batzuetan jarri ziren lotan.  

Goizean korneta-hotsa entzun eta —"hau jaikitzeko  
izango duk"— hor elkartu ziren beniek bezalako hain-  

batekin. Ilaran jarri eta fusil bana eman zieten. Gosal-  
du al zuten galdetu zieten eta haien ezezkoaren aurre-  

an kafesnea eta ogi puskaren bana emanda, hor saw  

zituzten autobusean. Autobusean Orioraino, eta han-  
dik, oinez, Arratsainera. Francoren aldekoak Donos- 
tian sartuak ziren ordurako eta haien abantzea kontro-  

latu behar zuten. Fusila eman zieten, baina haiei jaten  
emateaz inor ez zen akordatu eta, egun osoa ezer jar  
gabe pasa ondoren, bertan pasa zuten gaua sakon  
baten babesean, etxetik eraman zuen gabardinan bil-  

duta Miguel, ondo gogoan duenez.  

Hurrengo goiza Mendizorrotz eta Donostia aldera  
begira pasa zuten. Emakumezko baserritar bat ikusi  
zuten halako baten Donostia aldetik zetorrela astoare- 
kin. Beregana joateko boluntario aurkeztuta, han jetxi  
zen beregana Miguel. Nafarrak Donostian zirela,  
baina horretaz gain gauzan handirik ez zuen hark  

ikusi, baba bazekarren berekin eguneko La Voz egun- 
karia eta hura eskatuta itzuli ziren gora ofizialari  

Bakoitzak gainean zituen 150 tiroak gastatuta, erre-  

tirada egin zuten. Oriora lehenik —beraiek pasatakoan  

bota zuten dinamitaz zubia— eta handik Alkiza aldera.  

Alkizako hartan izandako pasadizo bat du Miguelek  
gogoan. Nonbait, ilunabar batean baserri bateko gan-  
baran egokitu ziren hango leiho txikietatik etsaiei tiro  
egiten. Gaua beztearekin batera tiroak ahitzen joan  

ziren eta gauzak baretu zirenean lotarako etzan ziren  

erlkarren ondoan. Inguruetan soldadu-saldoa zen eta  
haiek ere lotarako asmoz Migel eta hauek zeuden  

ganbarara sartzen ziren. Hala pasa zuten gauaren  
parte handi bat, norbait etortzen zen aldioro alboan  
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zegoenari ukalondoarekin eman eta tokia eginez. 
Miguelek Simon zuen alboan eta han egiten zion bul- 
tza eta Simonek, aldi berean, bere alboan zuenari. 
Hari, berriz, molestia handirik ez zioten eragiten 
Simonen ukalondoek, lasai segitzen baitzuen bere 
horretan. "Hau dek tipoa! Bultza eta bultza eta segi 
lasai lotan mugitu gabe". Gau guztia haren kexuan 

pasata, iritxi da goiza eta gizona nor arraio ote zen 
ikusten hasi direnean hor konturatu dira hildako bat 
dela. Tiroketan balaren batek jo eta bertan utzi zuten 
eta Simoni egokitu zitzaion gaua haren ondoan egitea. 

Gero, Saturraran eta Gernikan geldialdiak eginda, 
Bermion egokitu ziren. Han ezarri zieten koartela eta 
handik egiten zituzten frenterako irteerak. Frentetik 
bueltan, Bermion zuten berriz koartela zain. Miguel 
eta bere lagunak gutxi egoten ziren, ordea, koartelean. 
Bermiora Joan berritan ezagun bat topatu zuen 
Miguelek kalean, emakumezko bat zen, garai batean 
Donostian Gaitango konteen  mude  zela Morgan-eta 
ibiltzen zena. Hark ere Miguel ezagutu eta bere etxera 
joateko esan zion. Miguelek ezeztz bera bakarrik ez 
zela joango, Añorgako lagunekin atera zeta eta haie- 
kin egon nahi zuela. Denak joateko esan zien orduan 
emakume hark eta, harrez gero, haren etxean instalatu 
ziren añorgatarrak. Han zirela, ez zitzaien sekula jaki- 
rik falta izan, ezta erropa garbi eta lehorrik ere . Hala- 
ko harremana egin zuten eta halako oroimen ona dute 
elkarrena, oraindik ere badu Miguelek haren seme- 
alabekin harremana. 

Saseta batalloian ametralladore 
Gernikako Agustinoetan akuartelatuta zirela, ame- 

Añorgatar  koadrila Artikutzan. Miguel. Eduardo Zabala, Matías Igoa. Simon Setien. Angel Arzak eta Agustin Olaizola. 
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tralladorez hornitu zituzten eta gudasaila ame trallado- 
reen inguruan berrantolatu zen. Saseta batalloian bar- 
neratuta, lau laguneko eskuadraka jarri zituzten, 
eskuadra bakoitza ametralladora baten arduran. 
Miguel kabo-tiradore jarri zuten hasieran eta sargen- 
tu, gero, Angel Arzak eta honek bezala Arzak abizena 
zuten bi altzatarrekin batera eskuadra osatzen; Simon, 
Matias eta "Tajada" beste batean jarri zituzten Ordoki 
sargentuaren agindupean. 

Arrapaladan ahoratzen zaizkio Migueli garai harta- 
ko oroitzapenak. Bizi-bizi ditu gaueko goardietako 
beldurrak; Donostian desenbarkoa egingo zutelako 
zurrumurruak eragiten zien euforia farregarria; 
Berriatua tiroka hartzean egin zuten abantze bakarra; 
koarteletik frentera autobusean zihoazela Egibar apai- 
zak denei absoluzioa ematen zienekoa... Detailetan 
sartu gabe gogora- 
tzen ditu Kalamuaren 
defentsan egindako 
ahaleginak, han jaso- 
tako abiazioaren 
eraso gogorrak eta 
etsaiak atakean atzera 
egin zuenean Ordo- 
kik "gracias a los de 
Añorga no se ha  per- 
dido este monte" 
aldarrikatzea. 

Farm gozoz gogora 
ekartzen 	dituen 
pasarteak ere ugari 
ditu Miguelek. Non- 
bait erretagoardiatik 
preparatuta ekartzen 
zieten janariarekin kexu ziren eta osagaiak ekartzeko 
eskatu zuten, beraiek moldatuko zituztela -eta bertan. 
Hala, txandaka, inor libratu gabe, haietako batek pres- 
tatzen zuen eguneko janaria eta Miguelek gogoan du 
Angel Arzak, kozinero tokatzen zitzaion batean, hor 
ari zela besteen begiradaren aurrean arrozesnea pres- 
tatzen. Arrozari eragin eta eragin, tarteka egurrezko 
goilara atera eta, probatzeko-edo, mingaina pasatzen 
zion muturretik muturrera. Sake handikoa zen Arzak 
eta pala bat adinako mingaina -ateratzen omen zuen, 
eta denak zeuden kezkatan halako goilara- pasada 
asko egitekotan ez ote ziren arrozesnez eskas gelditu- 
ko. Denak Arzaki begira, erdi-apustuka esaten zioten 
elkarri "baietz berriz atera mingaina" eta, luze gabe, 
han ateratzen zuen Arzakek bere mingain handia eta 

garbitzen zuen goilara, publiko zituen lagunen farre 
disimulatuen aurrean. 

Arzakek farrerako motibuak ezezik, susto ona ere 
eman zien behin, Intxortetatiko erretiradan. Bapatean 
Angelen arrastorik ez eta bati eta besteri galdetu eta 
inork ez zekien haren berririk ematen. Bene Lanziego 
añorgar ziklista hil berria zen garai hartan eta Miguel- 
eta kezkatuta zeuden Angeli berdina gertatu ote 
zitzaion. Baina, Elorrion barrena Gernikara ailegatu 
eta bertan gauean atseden hartzen ari zirela, halako 
batean zabaldu zen Angel  allegara  zelako bernia. Non- 
bait erretirada hastean ametralladora bat ikusi zuen 
inor kargu egiten ez zena eta hura etsaiarentzako utzi 
baino nahiago izan zuen bizkarrean hartu eta erama- 
tea. Ametrailadora haiek bi lagunek ematekoak izaten 
ziren —batek makina eta besteak tripodea— eta muni- 

zioa eraman behar 
izaten zen aparte, 
baina Angelek osorik 
hartu zuen bizkarrean 
eta pixkanaka egin 
zuen harekin behera, 
frankistek tiro egiten 
ziotenean buelta 
eman, ametralladora  
lurrean jarri eta haiei 
erantzuten. Hala tar- 
datu zuen tardatu 
zuena. 

Gernika 
Biharamonean bi 
eguneko permisoa 
eman zieten eta Ber- 

meora joatea erabaki zuten hango familia agurtzera. 
Trena hartzera zihoazela, Junker bonbarderoak ikusi 
zituzten irixten. Zerbait egin behar, eta batzuk alde 
batera eta besteak bestera egin zuten. Miguelek mendi 
aldera jo zuen Angelekin batera, han arrisku gutxiago 
izango zutelakoan. Zanga batean sartu eta handik 
ikusi zuten Gernikako bonbardaketa eta baita heiza- 
hegazkinen ametralladoretatik babestu ere, bai aide 
batetik eta bai bestetik etortzen baitzitzaizkien tiroka 
eta  eme  egon behar baitzuten zangaren aide batean 
edo bestean babesten. Guzti-guztia ikusi zuen Migue- 
lek; bonbardaketa basatiaren garraztasun guztia ikusi, 
usaitu, entzun, sentitu eta arnastu zuen, mendi-aldeko 
ikuslekutik lehenik eta kale deseginetan bertan gero. 
Izan ere, behin bonbardaketa bukatutakoan, herrira 
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jetxi ziren eta eta han aritu baitzirik etxe desegin arte- 
tik jendea ateratzen lehenik eta, behin jendea aterata- 
koan, ahal zen gauza guztiak salbatzen gem. Ospitala 
bonbek harrapatu zuten eta hango zauritu asko eta 
asko berriz kolpatuak —asko hilak— gertatu ziren. Han 
aritu ziren Miguel eta lagunak (berriz elkartuak ziren 
laguntza-lanetan hastean), ahal zuten moduan, 
batzuetan eskilarak erabiliz ohatila-moduan, jendea 
ateratzen. Bertan laguntzen ari zirela, Jose Antonio 
lehendakaria ikusi zuten, laster azaldu baitzen hura 
han txikizioa bertatik ezagutzera eta kaltetuei elkarta- 
suna adieraztera. 

Etsaiak abiazioa zuen arma poteretsua, Miguelen 
aldekoen gogo eta indarrek menperatu ezin zutena 
eta, bestelakoez ere ongi hornituak zeudenez, aurrera 
ari ziren egiten. Miguelek -eta, berriz, atzera. Behin, 
Gamiz-Fika inguruan Bilboko zinturoitik erretiradan 
zirela, erdi galduta ibili ziren egun t'erdiz. Une batean 
Arzak eta biak pixka bat gelditu egin behar izan zuten 
une batean, Arzakek zeraman munizio-kaxa ez bai- 
tzan ondo ixten eta ezinean baitzebilen hura besapean 
eraman ezinik. Miguelek munizio-zinta guztia atera 
eta bizkar-bueltan jarri zion, hiruzpalau bueltatan, 
Arzaki eta harrika bota kaxa hutsa. Mexikano errebo- 
luzionari baten itxura omen zuen Arzakek bala-mor- 
doa gainean zuela. Hala, aurrerago joan ziren kideen- 
gana jo zuten, baina, bapatean, arbola artean, 
beraiengandik gertu, kaskodun soldaduak ikusi zituz- 
ten banaka-banaka norantza berean lasterka zihoaze- 
la. Etsaiak frentea hautsi eta aurrera sartzen ad zirela 
pentsatu zuen Miguelek eta, zenbat ziren edo zein 
indar izango zuten ezin jakinik, isilean jarraitu zuten, 
beldurrez, lagunak topatu arte. Lagunak topatuta, 
farre egin zioten; beren beldur-irudikapenak izango 
zirela; baina laster haiek ere ikusi zituzten eta lard 
baino larriago jarraitu zuten beldurrak aidean, nekeak 
leher eginda eta goseak akabatzen, halako batean 
beren soldaduak topatu zituzten arte. Eusko Indarra- 
koak ziren eta hod jakitean Añorgako Luis Basurtoz 
galdetu zuten, bai baitzekiten hura Eusko Indarran 
zegoela. Laster agertu zen Luis eta hauek jatekorik ba 
ote zuen galdetu ziotenean, txabola-moduko batean 
lekua egin eta ontzikada garbantzo -arroz ekarri zien. 
Tripa bete eta atseden pixka bat hartu zuten; eta han 
jakin zuten beren parean azaltzen ziren soldatuak 
berak bezala atzera zihoazen beste batalloi bateko sol- 
daduak zirela. Haiek ere somatuko zituzten Miguel 
eta hauek eta gauza bera gertatuko zitzaien segurue- 
nik.  

Frankistak Bilbo aldera arrimatzen zirela, Artxan- 
dan izan tiren azkeneko batalla gogorrak eta han ere 
izan zen aldi baten Miguel, ametralladoren lehen 
lerroan, etsaiaren abantzea eragozten. Oso gogoan 
ditu han egin zituen him egunak; tartekako lo-kulux- 
kez aparteko atsedenik gabeko him egun gogorrak. 

Bilbo erortzear zegoela, metrailetak banatu zizkie- 
ten kalez kaleko borrokan hiria defendatzeko eta hor 
ibili ziren batetik bestera: Gallarta lehenik, Bilbon 
gero, Carlton hotela babesten gero eta, azkenik, non- 
bait errendizioaren erabakia hartuta zela, aginduak 
kunplituz, frankistei errenditu eta armak entregatzera 
joan ziren Alhondigara. Kamioi batean botarazi ziz- 
kieten armak eta pena handiz bota zuen Miguelek 
hain iskilu ederra; kolpe handi batez hura baliogabetu 
ondoren bota ere, ez zedila etsaiarentzat baliagarri 
izan. 

Gerra -preso 
Presoaldi luzea hasi zuen orduan Miguelek. Arriaga 

antzokian eduki zituzten bolada batez pilatuta. Zortzi 
egun egon ziren bertan mokadurik probatu gabe, 
preso gehienentzat jateko apurrik izaten baldin bazen 
ere, Sasetakoei ez baitzieten exertxo ere ematen. 
Berarekin ziren orduan Antonio "Pilon", "Tajada", 
Simon eta Arzak. Txipiroi-kaxuela izan zuten zortzi 
eguneko barauaren ondoren probatu zuten lehen 
gauza eta hura ere nahiko peripeziaren ondoren esku- 
ratuta. Nonbat Arriagako leiho batetik Isidoro osaba 
ikusi zuen Miguelek (izebaren senargaia zen eta a rte- 
an osaba zen ala ez ez zekien Miguelek eta horixe gal- 
detu zion lehen agurraren ondoren) eta haren bidez 
garai batean J.M. Rezolaren neskame izan zen eta 
Gran Vian bizi zen Rufina izeneko emakume batek 
ekarri zien kaxuela. Entregatu orduko jaso zuen, 
ordea, bueltan kazuela garbi-garbia eta harrituta gera- 
tu zen Miguel eta lagunek di -da batean egindako gar- 
biketarekin. Gehiago ekartzeko eskatu zioten. 

Bilbotik Gasteizera eraman zituzten kamioietan, 
kamioi bakoitzean eskoltako bi soldadu zituztela. Bi 
soldadu eta biak ezagunak, kasualitatez. Ezer txarrik 
ez egiteko haien eskaerei farrez erantzun eta hor aile- 
gatu ziren Gazteizera. Hango kaleetan barrena zihoa- 
zela ogi-banatzailea ikusi zuten kalean eta hasi hasi 
ziren ogia eskatzen, halakoa baitzuten atzeratutako 
gosea atzeratuta, eta baita haiek eskuzabal emandako- 
arekin asealditxoa hartu ere. Gasteiztik, Logroñoko 
zezen-plazara eraman zituzten. Hilabete egin zuten 
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basea egitera eta han egon zen 
1939ko urrira arte. Pilarikaren 
bezperan eman zioten lizentzia 
eta, hango festetan gelditu 
gabe, etxe aldera abiatu zen. 
Bukatuak ziren uniformeak. 
Halere, nonbait barrengo arrak 
bakean uzten ez, eta, Castejo- 
neko bidegurutzean, etxera 
joan aurretik beste leku batzuk 
bisitatzea erabaki zuen. Bilbo- 
ra joan zen lagunak bisitatzera 
—Simon artean preso zen eta 
hura ere  bisitatu zuen—, frente- 
an ibilitako lekuak ere bisitatu 
zituen eta Bermioko familia 
agurtu zuen. Zortzi egun egin 
zituen horretan eta hor itzuli 
zen azkenean Añorgara 

Soroa-Azpiroz familia. 

han eta han ezagutu zituen Miguelek zorriak eta aipa- 
tu nahi ez dituen beste miseria batzuk. Han zeudela, 
baina, Donjulian Rezola etorri zitzaien bisitan eta 
berekin ekarri zituen senideak ere, preso bakoitzeko 
senide bat, arreba Karmen Miguelen kasuan. Diru 
pixka bat ere eman omen zien. Handik Burgosera, 
San Pedro de Cardeñara; eta handik, berriz, Bilbora, 
langile espezialisten batalloia osatzera. 

Bilbon, beren kargu zegoen ofizialari egun bateko 
permisoa eskatu zioten, ausarki, etxera joan-etorria 
egin nahi zutela argudiatuz. Zeru eta lurrean diren 
guztiarengatik zin egin zioten ez zutela ihes egingo 
eta bueltan izango zirela biharamonean. Eman zieten 
permisoa. Goizean goizeko trenak aide egin zien, 
ordea, eta hor geratu ziren Atxurin zer egin ez zekite- 
la. Baina, halako batean, arraia Bilbora eramaten zuen 
kotxe bat pasa zen Donostiarantz zetorrena eta han 
etorri ziren arrain-kajen artean estu-estu, hango usai- 
na munduko usain onenaren parekotzat jota. Hura 
abentura etxerako bidea! Justu urtebete pasatakoan 
benito  etxera! Familia eta lagunak ikusi eta besarka- 
tzera! Ez zen beraiek nahi adinako egonaldia izan, 
baina zerbait izan zen. Bueltan egun bat atzeratu ziren 
eta horrek ekar ziezaieken ondórioengatik larritasun 
ederrak pasa zituzten. Ez zen ezer gertatu eta hor 
jarraitu zuen Miguelen presoaldiak, Sevillan oraingo- 
an. 

Sevillatik Zaragozara eraman zuten, automobil- 

Uniforme -kontuak ez ziren, 
Miguelen zoritxarrerako, 

bukatuak. Soldaduskaldia osorik bete gabe zuela eta 
hor deitu zuten soldadutza egitera. Donostiako kasi- 
noan izan zuten lehenengo eta handik Iruñera, solda- 
du hasiberrien ikasketak egitera. Parrez gogoratzen du 
Iruñean zirela nola eramaten zituzten Burlatara tiro- 
praktikak egitera, ikasteko baino gehiago zutenean 
horretaz erakusteko. Iruñetik Oiartzunera eraman 
zituzten eta hortik Gaintxurizketara defentsarako bun- 
kerrak eta lurpeko bideak egiera. Haiek ere noizbait 
bukatu ziren eta itzuli ahal izan zuen betirako etxera. 
San Anton egun batez iritxi zen, 26 urte bete bezpera- 
tan. 

Bizimodu ederra 

Lanera bueltatzeko ez zuen arazorik izan Miguelek. 
Beste batzuei ez bezala, lizentziako paperetan "solda- 
do"  hitza jarri zioten eta ez "trabajador" eta horri 
esker sartu zen zuzenean lehen bezala tailerrean 
mekaniko. Pasatako estualdi eta nekeen ondoren, 
aurrekoaren parean gozoa azaldu zitzaion bizitza 
Migueli: fabrikan lana egin eta bizikletan bere paseo- 
ak egin. Hura paotxa! 

Bizikleta gainetik ezagutu zuen, hain justu, gero 
emazte izango zuen Inaxi. Aginatik pasatzean bide- 
bazterrean ikusita piztu zitzaion harekiko gogoa, eta 
ugaritzen joan ziren Aginagako pasaerak. Pixkanaka 
harremana egin zuten eta iritxi ziren ezkongai izatera. 
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Une  gozoak haiek!. Miguelek bazuen Santos Amili- 
biarekin batera gerra aurrean hasitako proiektua: bin- 
tzako bizikleta egitea; tandema egitea, alegia. Hura 
bukatu zuten eta hor joaten zen Miguel tandemaren 
gainean bakarrik Agiñaraino eta handik aurrera biko- 
tea paseoan. 

Ezkongaialdi !aburra izan eta 1942an ezkondu ziren 
Miguel eta Inaxi. Agifiara ezkondu ziren, Inaxiren 
etxera, eta bizikletan etortzen zen egunero handik 
lanera Miguel; berdin euria, haizea edo elurra egin. 

Istripua eta bizitzan aurrera 

Bi urtera, iadanik tailerreko enkargatu zela, istripu 
!arria izan zuen Miguelek fabrikan. Estali gabeko sin- 
fín batean oina sartu eta hanka galdu baitzuen. Une 
gogorrak izan ziren haiek Miguel eta familiarentzat. 
Seme bat jaioa eta alaba jaiotzeko, ilusioak eta asmo- 
ak borborka eta ezbeharra bapatean. 

ederrak egiten zituen Miguelek. 

Etxe propioa edukitzea zen Miguelen eta Inaxiren 
nahia eta Rezolak langileentzat terrenoak eskaintzen 
zituelajakin bezain azkar, hor joan zen Miguel Donju- 
liani aurrez begiz jota zituen terrenoak eskatzera. Rezo- 
lak baiezkoa eman eta terreno hura erosita, hor ekin 
zion Soroatarren familiak beste abentura bati: etxea egi- 
tea. Bi urteko lana izan zuten. Aita, ama, seme edo 
alaba, denek heldu zuten karretila, aitzurra, pala edo 
behar zena. Masa egin, zabaldu... Familia osoaren ilusio 
eta ahaleginak denontzako etxean bilduta. 

Etxe horretan hartu gintuen Miguelek hauek guztiak 
kontatzeko eta, berari entzuten gustora baino gustorago 
egon ginenez, berriz ere joan nahiko genuke halako 
beste hizketaldi atsegina izatera. Joango gara, Miguelek 
asko dauka-eta kontatzeko. Kontatzeko, jakinarazteko 
eta sentiarazteko. Urte askotan izan dadila. 

Bizitzan aurrera egiten lehendik ere 
ikasiak ziren bai Miguel eta bai Inaxi eta 
hura ere gainditu eta langile- familia nor- 
mal bati dagokion bizitzan murgildu 
ziren pixkabaka (Miguelentzat gauza 
normala bizikletaz ibiltzea izan da bell 
eta istripuaren ondorengo une larrietan 
berriz ere bizikletaz ibiltzerik izango 
zuela agindu ziotenean eman zuen —hala 
aitortzen du erdi irrifarrez— egoera gain - 

ditzeko esperantza-saltoa). Miguel hasi 
zen berriz fabrikan eta familia handitzen 
joan zen. 

Agiñatik Taberna Berrira etorri ziren 
bizitzera, handik denbora batera, gerra 
aurrean Solidaridad -ena zen lokalera. 
Etxe txikia zen hain familia handiarentzat 
baina hor bizi izan ziren hainbat urtez. 
Bost seme-alaba zituztela —zaharrenak 
bederatzi urte— bixkiak etorri ziren, eta 
gehiago ere etorri ziren gem.  Halako 
familia aurrera ateratzeko derrigorrezkoa 
zen bai amaren eta bai aitaren, bien, aha- 
legina eta Miguelek betidanik lagundu 
izan du etxeko lanetan, enkarguak egin. 
haurrei jaten eman, erropa zabaldu eta 
gainerako lanetan. Berea izaten zen, adi- 
bidez, jaiero postrea egitearen ardura eta 
Errotazarren esnegaina hartuta bizkotxo 



AÑORQATARREI GALDEZKA 

Auzotarrei galdezka joateko hartu dugun ohiturari jarraiki, auzotarren iniziatiba eta irudimena 

bilatu nahi izan dugu oraingoan. Eta ekimenerako gaitasun horrek auzoarentzako onura ekar- 

tzea bilatu nahi dugunez, beren ustean auzoan zer gauza berri, zein ekintza, ideia, proposa- 
men berri martxan jarri edo egin Iitekeen galdetu diegu. 

ZER FALTA DA AUZOAN? 
ZER EGIN LITEKE, BERRIA, HUTSUNE 

BAT BETETZEKO? 
Hemos querido sondear la imaginación e iniciativa de la gente del barrio y, queriendo sacar 

provecho de sus ideas, les hemos preguntado qué actividad, mejora o innovación propondrían 
que viniera a llenar una carencia existente en nuestro barrio. 

Oler Mendiola 

FACILIDADES PARAACCEDERA LOS PISOS 

ARGI DAUKAT zer dagoen faltan Morgan: Gazteentza- 
ko pisuak ez egotea. Añorgatarrek egiten ari diren eta egin 
behar diren pisu horietara sartu ahal izateko bentaja batzuk 
eskatzen ditut. Auzotarroi neurri batean erraztasun batzuk 
ematea. Egingo diren pisuen portzentai batean behintzak 
añorgatarrak direnak sartu ahal izatea. 

Guzti honen soluzioa ez dago gure esku, udaletxearenean 
baizik, baina horretarako auzotarren artean elkartu eta guz- 
tion artean gure kexak azaldu behar zaizkio udaletxeari. 
Hala ere auzotarren artean mugimendu hori badago, nola- 
bait ez gaude geldi eta mobilizazioak hasi dira guzti hau bai 
udaletxe, irrati eta entitate desberdinak jakinen gainean jar- 
tzeko. 

Bestalde, beste hutsune bat ere nabaritzen dut, izan ere 
Donostiako auzoa izanik ez ditugu beste auzoek diturten 
aktibidadeak, ez eta instalazioak ere. Klubak antolatzen ez 
badu, Donostian antolatzen diren hainbat ekitaldi ez dira 
Añorgara ekartzen eta nahiz eta is auzo gurtiek, adibidez 
bere polikiroldegia izan, Morgan hori falta zaigu. 
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Joakin Urdangarin 

NO FALTA NADA  

FALTA EZ DA, nire ustez, ezer falta; ez behintzat auzo- 
ko jendeak gehiago egin beharko lukeela esateko. Egin 
beharko litzatekeena baino gehiago ere egiten da auzo 
honetan eta ez dago !anean  ari direnei gehiago eskatze- 
rik.  

Asun Fernandez  

GAZTEAK AUZOTIK ATERA  
BEHAR EZ IZATEA  

FALTAR, YO CREO que faltan cosas sobre todo para  

que la juventud no tenga que salir del barrio para diver- 
tirse. No se... películas, biblioteca... Para los pequeños  

ya hay bastantes cosas para los días de semana, pero los  

fines de semana quedan muy vacíos.  

^ 
ANORGATARREI QALDEZKA  

Luis Zubia  

ZAHARRENTZAKO BILTOKIA  
AÑORGATXIKIN  

YO VEO QUE en Añorga Txiki sería muy importate  

hacer un hogar para jubilados y, de hecho, me he estado  

moviendo para que en los locales de la antigua escuela se  

abra un local para los mayores. Sé que algunos han inter- 
pretado ese deseo como un acto en contra del local de  

Añorga, pero tengo que decir que de ninguna manera  

pretendo quitarle nada al Gure kabia. Yo seguiré vinien- 
do aquí aunque se abra uno nuevo en Añorga Txiki. Hay  

que tener en cuenta que la gente mayor de Añorga Txiki,  

sobre todo si tiene alguna minusbalía, no puede venir a  

Añorga y, por otra parte, por diversas razones, a Gure  

Kabia no vienen mujeres. Creo que puede tener éxito un  

local para mayores en Añorga Txiki. Yo estoy por ello, y  

que conste que yo vengo muy a gusto a Añorga.  
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AÑORGATARREI GALDEZKA 

Maribel Ganzo 

GEHIAGO ELKAR EZAGUTZEKO 
BITARTEKOAK 

FALTAR, EN ERREKALDE faltan reuniones entre vecinos que sir- 
vieran para conocernos más. Habría que hacer de vez en cuando alguna 
cena o alguna salida y no sólo saludarnos cuando vamos a echar la 
basura. Errekalde de ser un barrio de gente mayor a pasado a ser un 
barrio de gente joven, con el problema que eso conlleva: todo el día tra- 
bajando, etc. Por otra parte, yo estoy muy agradecida a Eusko Tren, por 
el servicio que dá, lo cual ha dado algo de vida al barrio. 

Marisa Arizmendi 

FALTA CONEXION ENTRE AÑORGAY M 
ANORGATXIKI 

FALTAN GEHIEN SOMATZEN DUDANA Añorga eta Añorga 
Txikiren arteko komunikazioa da. Elkartasun -falta somatzen dut. 
Nahiz eta soluzioa zein izan daitekeen ez dakidan, hau gertatzeko 
arrazoien artean errepide aldetik dagoen komunikazio txarra eta bes- 
tetik ohitura faltak ere guzti hau bultzatzen dut. Nahiz eta ni Añorgan 
jaioa izan, gaur egun Añorga Txikin bizi naiz eta lana ere bertan 
dagoen estankoan egiten dut. Seme-alabak txikiak zirenean banuen 
Añorgara gerturatzeko aitzakirik, baina gaur egun ez dut behar hori 
ikusten. Gazteak gehiago animatzen direla ikusten dut, bertara Joan 
eta zenbait aktibidadetan parte hartuz, baina ni bezalako jendearen- 
tzat ez dut aitzakirik ikusten. 

Fali Garcia 

FALTA? LAU KATU CARA-ETA! 

PARA SER UN BARRIO tan pequeño yo veo que no falta 
nada. Para los pocos que somos tener semejante fronton, 
semejante campo... Bastante ambiente hay, que si con los 
pelotaris, el futbol... Música también ya traeis de vez en cuan- 
do (ahora, además ya no lo sufro).. Tampoco hay que preten- 
der imposibles. Si quisiéramos coloborar u organizar algo 
para nosotras, ya lo haríamos, ya hay donde hacerlo, pero 
muchas veces estamos la mar de a gusto en casa y eso tam- 
bién es bueno. 



HOBEKUNTZAK ETA PROIEKTUAK 

Algunos de los proyectos urbanísticos, como Belartza y Amasorrain Berri, siguen su curso y 

otros, como la rotonda de Marga Txiki, sigue todavía sin comenzar. 

ITXURALDAKETA 
z dago egitasmo berri handirik —ofi- 
zialik behintzat— auzoaren hirigintza 
edo ibilbide-sareari dagokionean. 

Lehenagotik martxan dauden Belartza indus- 
trialdeko eta Amasorrain Berri auzuneko obrek 
aurrera darraite eta gem eta garbiago ikus dai- 
teke zer izango diren bata eta bestea eta bien 
artean osatzen duten inguru berria. 

Inguru hori guztia eraikitzeak bertan sortuta- 
ko kaleei izena eman beharra ekarri dio Udala- 
ri eta hor ditugu izendatu berriak, Errekatxulo 
kalea, Gurutzegi kalea, Fernando Mugica 
kalea, Belartza kalea eta Amasorrain kalea. 
Añorgako toponiko berriak dira, horietako 
gehienak lehendik ere Añorgako leku-izen iza- 
nagatik. 

Denominaciones como Erre - 

katxulo kalea o Gurutzegi 
kalea pasarán a engrosar la 

lista de denominaciones ofi- 
ciales del barrio. 

Inguruan bizi diren auzotarrek hartzen ari 
dira iadanik paisaia berriarekiko ohitura. Urru- 
tixeago bizi direnentzat, inguru haietako iru- 
diak ekarri ditugu orriotara. 

Bestetik, aipatu behar da, oraindik ofizialki 
ezer ez badago ere, ari direla zabaltzen Belar- 
tza II izango litzatekeen industri poligono 
berriaren aipamenak. Belartzaren proiektuan 
lurrez bete eta arbolak landatzekoa zen eremu 
bat ordeka eginda utzi dute, baina bertan arbo- 
larik landatu gabe eta inguruetan egon diren 
espekulazio-usaiko lur-erosketek zerbait pen- 
tsarazten dute. 

Urtez une ateratako argazkiek  ongi  erakusten dute aldaketa. 
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AUZOTARRAK  

No nos atrevimos a proponerles que posaran para nosotros y nos contaran sus cosas. Los  
encontramos juntos en la sociedad un mediodía especial de celebración y, "aquí te pillo, aqui 

te cepillo" les retratamos y grabamos la conversación.  

SOZIEDADEAN SOLASEAN  
Arratsaldeon, arratsaldeon. 
Gaur kafe-kopak merke-merke, musutruk, 

ez billete ez txanpon. 
Gaur, guk, Mikel eta Pablo jaun txit prestuok, 

bete ditugu soziedade hontan 300 egun; 
txarrak gutxi, gehienak on. 

Hurbil zaitezte denak, Marijose edo Mariasuntzion; 
Juanaxio, Angel Mari edo Miren Gotzon; 
Jokin, beltx hori, ez hadi ezkutatu inon. 
Denak zaudete konbidatuta, 

arrimatzen ez dena hor konpon. 

Zuzen eta goxo datorrena 
erraz daiteke gurekin ezkon, 

elkartuko gara eta gozatu- 
ko dugu bonbon;  

J^ kritika 	ustelek 
egiten digute tilin-tolon, 

haiek uxatu eta ixiltzen gera gu kanpeon. 

Har ezazue kafea, puroa eta kopa bana ron 
eta egin dizuela on! 

Umorea, saleroa eta sukaldean esku ona pare honek badu; 
itxura, ordea, beharko zenukete gehixeago zaindu. 
Argaltzerik alferrik dizuet eskatuko, baina ilea moz ezazue tajuz, 
Zuk, Pablo, baitirudizu panda-artza, beste horrek, berriz, Arzallus. 

Gure tripa edertxoak dira gure profesioaren propaganda onena, 
zure ilaje horrekin eskasa egingo duzu pelukeriarena. 

Jate-kontutan izango zarete, bai, jakitun 
ile-kontutan, ordea, hutsaren pare, erabat tuntun. 
Gizonezko gutxi joaten zarete gugana 

eta bistan da aurrean zer dugun, 
hemen, rokero txupabeltzdun, sukaldari batazuridun 

edo kozinero txilabadun, 
ilea luze edo motz, liso edo kixkur, beltz edo erdi beltz, 

beti graziagutxidun. 



AUZOTARRAK 

Nirekin ez zaitez sartu, moñoña 
grazia faltan ez baizik eta sobran baitaukat eta on-ona. 

Kursaaletik deitu zidaten jeke batzuei prestatzeko otordu oparoa; 
gozatu ederra hartu dute eta baita pentsatu e re naizela moroa. 

Normala eta espero izatekoa; 
zabaltzen ez badu ahoa, 
nekez sinis baitaiteke kontrakoa. 

Ni  ncu konturatu ere ez naiz egin zindoazela mozorroztuta 

........ o 

Zuek zarete, zuek, maleante-koadrila! 
Nekez topatuko duzue ni bezalako artista sotila. 

Aurreskua, balet klasikoa, tangoa edo klaketerako ni bezalakorik alferrik bila 
Dantzan ezezik, hizketan ere banaiz abila, 

eta berdin imita dezaket moroa edo andaluziar guardiazibila, 
baita Txorre ere, Clemente, Sebastian Lizaso, 

Imanol apaiza eta beste mila 
Berdin egingo dut italiano, ingles edo portugesez, 

hartuz gero karrerilla; 
gaur bertan "Sahalammh alhekuhm" eta antzekoak bota ditut pila. 

"Sahalammh alhekuhm" eta zakurraren biolina! 
Errekaldeko inglesez: aikanget-nou, satisfeixon! 
Hitz asko, trago gutxi eta nik hemen no satisfeixon. 
Ilea, pelukeria eta txorakeria. Karkamal kuadrilla 

Taberna hontan berriketa asko eta musika on gutxi; 
Benito, El Puma, Iglesias eta Oskorri asko, 
baina Te Klas, Brusespristin eta Kridens gutxi. 

Martxa gutxi. 

Baina gaur, jaun-andreak, egun handia da, 
gaur Lou Reed kontzertuan. 

Atera azkar tragoa. -korrientea neri-. 
Gaur kontzertua handia. 

Bihar akabatuta banago, berdin du; 
bihartik aurrera akabatu naiteke noiznahi. 



Zakugileak  zakuak josteko makincn aurrean. 

LANBIDE ZAHARRAK 

Pasa  den urteko ariari jarraituz, porlan-kontuak ekarriko ditugu berriro lanbide zaharren 
txoko honetara. 

ZAKUGI LEAK 

2zen kina da hasiera batean porlana barrike- 
t an garraiatzen zela, baina ondoren 
zakuetan eramaten hasi ziren. Hori dela 
behar hori betetzeko Rezolako fabrikan 

bertan zakuak egiteko tailerra jarri zuten. Horrela, 
fabrikaren beharrak lanbide berri bat sortu zuen, hau 
da, zakugileena. Edo agian hobe esanda beraiek esa- 
ten zuten bezala "sakeras". 

Orain dela 60 urte izan zen aldaketa hori, barrikak 
desagertu eta jutezko edo espartzuzko zakuak egiten 
hasi zirenekoa. Garai haietara bueltatu eta lanbide 
horren xehetasunak ezagutzeko Miren Zabalaren 
laguntza izan dugu, ben  izan baitzen urte askotan 
bertako tailerrean langile. 

Añorga Txikin zuten tailerra, gaur egun tren-geltokia 
eta Atotxa Erreka tartean geratzen den lur zati horretan. 
Barrikak egiten ziren tokian hain zuzen ere. Lanbide 
horrek desagertu behar izan zuenez, tailerra zakuak egi- 
teko toki txukun eta berrian egokitu zuten. Bi gela zeu- 
den, batean zaku berriak egiten ziren eta bestean berriz 
aurretik erabilitako zaku zaharrak sarestatu eta berriz 
erabiltzeko prest uzten zituzten. Baterako eta besterako 

josteko makina desberdinak erabiltzen ziren. 

Mirenekin batera lanean zeintzuk aritzen ziren ere 
gogoratu genuen, denak añorgatar neska gazteak 
ziren: Margarita Setien, Carmen Zelarain, Maritxu 
Aizpurua, Cecili Tolaretxipi eta Josefina Marañon. 
Beraien arteko giroa oso ona zen, gazteak izanik Ian 
asko egiten zuten baina atseden garaian kontu-kontari 
nola aritzen ziren gogoratzen zuen Mirenek: haserako 
orduetan lana gogor eginez atseden garaia ahal zuten 
neurrian luzatu eta Margarita Setienek hain ederki 
kontatzen zituen zinean ikusitako pelikulak entzuteko 
denbora hartzen zuten. 

Hainbat enkargatu izan ziturten, baina gurtiekin 
oso ondo moldatzen ziren. Miren, Agustin Alkain 
lasartearraz, Zuazoz eta Tomas Marañonez gogora- 
tzen zen. 

Aipatu dugu neska gazte hauek lana gogor egiten 
zutela, beraz Mireni xehetasun osoz lana deskribitze- 
ko eskatu diogu: Zakuak lehenago erabilitakoak edo 
berriak izaten ziren. Berriak, noski, beraiek egiten 
zituzten. Espartzuzkoak izaten zirela esan dugu eta 

ondoren beraiek, josteko makinen 
laguntzarekin "kadeneta" deitzen 
zaion puntua eginez zakuak erabat 
itxita uzten zituzten. Egunean 
zehar egindakoak bizkarrean hartu 
eta pilatzen joaten ziren ondoren 
zegokienei hauek hartu, bagoi eta 
kamionetetan sartu eta fabrikara 
eraman zitzaten porlanaz betetze- 
ko. Itxiak zeudela esan dugu, baina 
betetzeko zakuei txulotxo bat egin 
eta tubo baten laguntzaz porlanaz 
betetzen zituzten. 

Erabilitako zakuen prozesua pixka 
bat aldatzen zen. Berziklatzeko, 
lehenik, zaku hauek bustita egonez 
gero, eguzkitan lehortzen ziren, 
ondoren makina handi batzuetan 
sartzen ziren, bueltak eta bueltak 
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LANBIDE ZAHARRAK 

Atsedenerako tartea hartzeko aitzakian etorkizunerako argazkia egin zuten. 

ematen zituen labadora baten moduan, honen egite- 
koa zakuak astintzea zen autsak ahal ziren neurrian 
ondo kentzeko. Ondoren lehen aipatu dugun gela 
horretan zurzitu egiten zituzten, eta azkenik ondoko 
gelan "kadeneta" puntua egin eta porlanaz berriro 
betetzeko prest uzten zituzten. 

"Kadeneta" puntu honen ezaugarria arfaren punta 
batetik tira eta segida batean zakua irekia geratzen 
zela zen. 

Gure zakugileak bi turnotan egiten zuten Ian, lehe- 
nengoak goizeko 6etan sartzen ziren lanera eta lan- 
saioa eguerdiko 2etan bukatzen zuten, tartean goizeko 
8ak aldera gosaria egiteko atsedena izaten zuten. 
Bigarren turnoan berriz, arratsaldeko 2etatik l0ak 
arte. Beraz, egunean 8 ordu egiten zituzten Ian, astele- 
henetik larunbatera arte, igandea izanik beraien jaie- 
gun bakarra. Oporrak noski, ez zituzten izaten. 
Beraien soldata egunean 9 pezeta eta 5 zentimokoa 
izaten zen. Egun osoan zehar zientoka zaku presta- 
tzen zituzten porlanaz bete zitezen. 

Gure "sakerak" eder asko joaten zire lanera, izan 
ere astelehenetan txukun eta txuri txuri zeramaten 
uniformen egiten zuten lana, manta] txuri eta baita 
txapel txuriarekin ere, larunbata iristen zenerako 
autsez zikinduta izaten baziren ere. 

Esan beharra dago, nahiz eta Mirenek berak aitortu 

lana gustoz egiten zutela, eskuak erabat urratuta buka- 
tzen zutela, espartzua ez baita batere materia atsegina 
lanerako. Gainera negu garaian eskuak ozten zitzaiz- 
kien eta nahiz eta bertan bazuten estufa eder bat, ez 
zen nahikoa izaten eskuak berotzeko, beraz zintzilika 
zeuden bonbilak erabiltzen zituzten eskuak pixka bat 
gozatzeko. Estufa hark ere badu bere anekdota, izan 
ere, geldialditxoa egiten zutenean estufaren ondoan 
elkartu eta ondoko baratzetik hartzen zituzten patatak 
bertan erretzen zituzten ondoren goxo goxo jateko. 
Baina honelako egun batean Julian Rezola txorrotxak 
abisatu gabeko bisita egin zien eta honek nola ez, zer- 
tan zebiltzan somatu zuen. Baina honek errita egin 
beharrean aurrerantzean berdina egiteko baimena 
eman zien gure nesken lasaitasunerako. Hala ere, ede- 
rra izan zen pasa zuten apuroa. 

Aipatzekoa da, ez zela oso normala garai haietan 
emakumeak lanean aritzea, baina gehienak garai harta- 
ko egoera latzak behartuta lanean jartzeko prest zeuden 
ahal zuten neurrian etxera xoxa batzuk eramateko. Nor- 
malean lanean aritzen zirenen edadea 18-23 urtekoa 
izaten zen eta askotan ezkontzen zirenean lana uzten 
zuten. Mirenen kasuan hala izan zen behintzat. 

Dagoeneko desagertua den lanbide hau orain hiru- 
rogei bat urte sortu zela esan dugu, hau da, 1940 urte 
inguruan hain zuzen eta bere desagertzea paperezko 
zakuak erabiltzen hastearekin batera etorri zen. 
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HISTORIA TXIKIA 

Se les respondió apuntándoles con las escopetas. 
Los tres hombres se quedaron petrificados. Alguien 
dijo: 

—Tan lejos que no lo verán más. 

—¡No tiréis!-grité. Pueden sernos útiles. 

Lívidos levantaron los 
brazos en alto sin osar la 
menor resistencia. 

—Quitarles las armas- 
ordenó el jefe de la patru- 
lla de guardia. 

El cura estaba armado 
con una Colt. Un mili- 
ciano le desarmó. 
Mirandole significativa- 
mente y con desdén 
concentrado le espetó: 

—¡Qué bonito cáliz 
para celebrar misa! 

Calló el sacerdote 
descuajado totalmen- 
te por el error sufri- 
do. No reaccionó. 

El comité de 
Lasarte les interro- 
ga y decidió luego 
enviarlos a San 
Sebastián. Yo asis- 
tí al diálogo. 

— ¿A dónde 
iban ustedes? 

— A San 
Sebastián. 

—Pues si está en nuestro poder... 

—En Pamplona nos habían anunciado la entrada 
inminente de nuestras tropas en la ciudad. Venimos de 
combatir en Somosierra y sin descansar hemos conti- 
nuado el viaje. 

—¿Por qué tanta prisa?  

—Tengo un pariente en San Sebastián y quería saber 
si le había sucedido algo- declaró el sacerdote. 

—Nosotros también teniamos parientes en el cuartel 
de Loyola. Corríamos a saber noticias- expresaron a 
su vez los militares. 

En un coche dos hombres armados escoltaron a los 
prisioneros. El nuestro le seguía. Al atravesar Añorga, 

en ese preciso instante el cura párroco se 
dirigía a la igle- 

sia. 	Los 
añorguinos 
le saludaban 
con las mis- 
mas muestras 
de respeto 
que antes de la 
guerra. 	Su 
colega obser- 
vaba tal cuadro 
con verdadera 
extrañeza. 

— Está bien vivo- 
le subrayó el 
miliciano- Y la 
iglesia, mire allí, 
está intacta. 

El sacerdote volvió 
la cabeza. En efec- 
to, allí estaba intac- 
ta. En los periódicos 
rebeldes había leído 
que los donostiarras 
habían quemado las 
iglesias y masacrado 
a los curas por las 
calles. El miliciano, 
agresivo, insistió: 

—  ¿Han hecho ustedes 
lo mismo con los sindi- 
catos obreros y casinos 

republicanos de Navarra? 
¿Por qué los han cerrado? 

Nada contestaron los detenidos. Viendose en manos 
de quienes ellos llamaban "rojos", miraban el porve- 
nir con terrible desconfianza... 
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GORGA  

Bi hilean behin auzoko etxe guztietara hainbat albiste eta aztergai eramaten saiatu da Elkar- 

tea GORGA aldizkariaren bidez. Bertan jasotako artikulu batzuek ez dute gaurkotasunik 

galdu eta hona ekarri nahi izan ditugu sentipen baten adierazgarri gera daitezen. 

KIROLASUSTATZEAZ 

Wmararen amaierak ekarri ohi duen denboraldi- 
hasieran, eskola-ikasturtea edo kultur-progra- 

azioaren aurretik, kirolak egiten du agerpe-
na indar handiz, beste hainbat lekutan bezala, gure 
auzoan. Auzunea bapatean futbolari gazteez betetzen 
zaigu, futbol-zelaian baloiarekin batzuk, hara eta hona 
korrika beste batzuk eta inguruetan barreiatuta ariketak 
egiten beste hainbat; pilotariak ere hasiak dira taju han- 
diz eta saskibaloizaleak, gutxiago izanagatik, ez dira 
atzean geratzen. Bertako eta kanpoko gazte-jende ugari 
auzoan kirolaren jirabueltan. 

Beste kirol batzuk ere egiten dira eta bultzatzen ditu 
Añorga K.K.E.k, baina bereziki gazte-jendea biltzen 
duten kirol horiek izan nahi ditugu gaurkoan aipagai, 
nahiz eta badakigun jende zaharragoak egin ohi dituen 
beste kirol batzuetan ere, mendian edo arrantzan adibi- 
dez, urtero sartzen dela jende gazte berria. 

Futbola eta pilota dira Elkarteak bultzatu ohi dituen 
kirolen artean gazte gehien biltzen dutenak eta Elkarteak 
ahalegin eta lan handia egiten du hori horrela izan dadin. 
Zergatik egiten da, ordea, horrelako ahalegina? Auzoko 
gazteei auzoan bertan kirolean aritu daitezen aukera 
emateko? Auzotarren ikuskizun-gosea asetzeko? Auzoa- 
ren izena enmango duen talde lehiakor bat izateko? Tm- 
dizioari jarraitzeko? Arduradun zaletu batzuen kutixia 
asetzeko? 

Ezin galdera horietako bakar bati baietz edo ezetz 
borobila eman. Auzokoez gain auzokoa ez den hainbat 
eta hainbat dabil Añorgan kirola egiten; jarraitzaile 
batzuk badiren arren, partiduetan ez da ikusle gehiegirik 
izaten; lehendik datozen lan eta jokamoldeak izanagatilc, 
tradizioa besterik gabe jarraitzeak ez du zentzu handirik; 
eta arduradunak zaletasun handikoak izanda e re, hartzen 
duten lana kutixiak eskatutakoaz haragokoa izaten da. 

Kirol hauek bultzatzeak badu arrazoi orokor bat eta 
zera da berau: auzoari bizitasuna ematea. Elkarteak sus- 
tatutako beste gainerako ekintzek bezala, futbolak eta 
pilotak bat egiten dute hainbaten interes edo gustuarekin 
eta jendea erakartzen dute; bai kirolariak berak eta bai 
ikusleak eta bestelako zaletuak. Kirol horien inguruan, 
bai entrenamenduetan eta bai partiduetan, jendea biltzen 
da kirolguneetan, tabernan... eta horrek bizitu egiten du 

auzoa. Pilota-partiduak edo futbol-partiduak entreteni- 
garri eta gozagarri dira eta areago maila edo kalitate 
batekoak badira. Hortaz, arrazoizkoa eta komenigarria 
da talde onak edukitzea eta, horretarako, bidezkoa da 
maila oneko kanpoko jokalariak izatea, bertakoei kirola 
egiteko aukera kentzen ez zaien bitartean behintzat. 

Ikuskizuna sortu eta jendea erakartzeaz gain, adin 
horretako gazteei kirol-hezkuntza bat eskaintzea, kirola- 
ren bidez ohitura eta jarrera batzuk ikastaraztea ez da 
txantxetako helburua. Ongi ulertzen dute kirol-praktika- 
ren alderdi hori gazteen gurasoek, eta gazte kirolariak 
adina pozten dira haien gurasoak, kirolaren inguruko 
dinamikan sartzeko aukera izateagatik; ikusi besterik ez 
da zer nolako ahalegina egi- 
ten duten askok seme-ala- 
bak entrenamendu eta parti- 
duetara eraman eta ekartzen 
eta baita bestelakoetan ere 
Iaguntzen. 

Elkarteak oso argi du 
gazteak kirol-dinamikan 
murgilarazteak 	duen 
balioa. Kirolean emaitzen 
aurretik kirolaria bera dago 
eta hura da ongi zaindu 
beharrekoa. Prestakuntza 
fisiko eta teknikoa eman 
behar zaio eta entrenatzaile 
eta prestatzaile adituak 
jarri behar zaizkie, ahal 
bada behintzat; horrez gain, jarraipen mediko egokia e re  
egin behar zaie eta guzti horretarako Elkarteak lan, neke 
eta dint asko inbertitzen du. 

Además de ofrecer espectáculoy atraer 
público al barrio, se ofrece a los jóvenes una 

educación deportiva. El club es muy cons- 
ciente del valor que tiene el introducir a la 
juventud en una dinámica deportiva donde, 
por encima de los resultados, sea el propio 
deportistay su preparación el objetivo prio- 

ritario. 



Pasabide  polita sasoiko  daudenentzat. 
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AUZOAN ZAHARTZEA 

Wn

e  asko  hartzeak berekin dakartzan mugata- 
sun, ezintasun  eta  menpetasunen gala ekarri 

ahi  izan dugu gaurkoan orri hauetara eta 
zaharren  premiak  eta haiei ematen zaizkien erantzunak 
Añorga  auzoan  konkretuki zer  nolakoak  diren  aipatu 
nahi izan  dugu. 

Es significativo el hecho de que muchos 
añorgatarras, llegados a cierta edad, optan 
por dejar el barrioy se asientan en Donosti 

u otros lugares que les ofrecen mayores 
comodidades. 

Gertakari  ezaguna  da gure artean edadean sartzen 
hasiak  diren hainbat senar-emaztek  Añorgako etxea utzi 
eta  Donostia aldean bilatu duela bizilekua.  Añorga Tkikin, 

agian, joate hori ez da hain 
nabarmen, baina bai Morga 
eta Errekalden. Izan ere, 
gure auzoak ez baitu egokie- 
ra handirik baten eta bestera 
ibiltzeko —aldapak, eskilara 
luze eta astunak, errepide- 
bazter zatarrak,  autobusetan 
igo  eta jeisteko koska zaka- 
rrak eta geraleku  haize- 
tsuak— eta egoera horren 
aurrean hainbatek auzoa 
uztea erabakitzen dute. Bes- 
tetik,  badirudi  urteak pasa 
ahala gero eta "aparteago" 
dagoela gure auzoa, batez 
ere Donostiak  eskaintzen 

dituen aukeretatik Gure auzoak  badu,  ikusten den  bezala, 
zahartzaroa bertan egoki  bizitzeko  eragozpen  berezi  bat, 
adinean  aurrera joanak  bai baina oraindik beren buruaz 
baliatzeko  gai direnengan  eragiten  badu  areago eragiten 
duena gaixotasun edo  menpetasunen bat dutenengan. 
Azken horiez,  beren  buruaz baliatu ezinik besteren baten 
arreta  behar  duten  adinekoez nahi dugu hemen jardun. 

Añorgak,  Donostiaren gainerako auzoekin alderatuta, 
hainbat arlotan daukan  izaera bereziak badu  bere  ager- 
pena adinekoen zainketa eta  arretari dagokionean. Izaera 
berezi edo  desberdintasun horren seinale, bereizketa 
nabarmena  agertzen da  aide batetik Añorga  Txiki  eta 
bestetik Añorga-Errekalderen artean. Morga  eta Erre- 

kalden, adinekoen 
arretari  dagokione- 
an, familia ardura- 
tsu, kohesionatu 
eta zaharren babes- 
leak nagusi diren 
bitartean, ez da 
hala 	gertatzen 
Añorga  Txikin 
(horrez gain, gizarte-problematika  ugari eta  zabalagoa 
ere  agertzen du  azken honek  besteen  aldean). 

Adinekoenganako jarrera  arduratsu horren seinale  da, 
adibidez, aurtengo  urtean  Udal-zerbitzuetan zaharren 
egoitza  batera joateko Añorgatik  hiruzpalau espediente 
besterik tramitatu  ez  izana.  Kopuru eta portzentaia zeha- 
tzen kalkuloan  sartu gabe,  garbi dago gutxi direla lau 
eskaera Añorgak  daukan  populaziorako. 

Udalaren  beste  zerbitzuetan ere  erabiltzaile edo onu- 
radun gutxi  dira  Morgan. Tele-alarma  zerbitzua, adibi- 
dez, gutxik dute Añorgan,  aldi baterako egoitza-egonal- 
dietarako  eskaerarik  batere  ez dago eta etxeko 
laguntza-zerbitzua jasotzen dutenak  hamalau bat beste- 
rik  ez  dira. 

Azpimarratu behar da lehen aipatutako  auzo-desegokie- 
rak  muga gaindiezin gertatzen direla zenbait  zerbitzu ema- 
teko.  Mugatuta  dauden adinekoak egunean  zehar etxetik 
atera eta  beste  batzuekin  elkartu  eta  aktibitatean  izateko 
eta haien familiek atsedena  hartzeko  pentsatutako  Egune- 
ko Zentroaren zerbitzua, adibidez,  ezin  dute  gozatu Pedro  
Jose auzunekoek edo baserri batzuetakoek, ezinezko bai- 
tzaio  haiek jasotzen dituen  autobusari horrelako lekuetan 
sartzea  Berrehun metro  eskaseko distantzia asid da traba 
gaindiezina  izateko eta  adinekoari  zerbitzua ezin emateko. 

Kontuak kontu, familiak  dira gure auzoan nagusiki 
adinekoen premiak  asetzen dituztenak eta Udalaren 
gizarte-zerbitzuetatik  ematen diren laguntza edo zerbi- 
tzuetan ere familiek  osatzen eta kohesionatzen dituzte, 
beren  arreta, portaera eta  lanarekin, zerbitzu horiek. 

El prototipo de familia añorgatarra que tiene 
un anciano en su seno es el de una familia 
responsable, cohesionaday cuidadora de 

sus mayores. 
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EZIN AUZO HONETAN BIZI 
ure auzoa ez da Donostia ederreko lekurik 
ederrena; ez dugu itsasoa gertu, kultur eki- 
aldi handiak zeharka ere ez gaituzte uki- 

datiarrak eta turistak pasadan ere ez ditugu 
somatzen, lorategi dotorerik ez dugu eta bai, aldiz, 
hautsa, zarata, ibilbide -falta eta deserosotasun ugari. 
Hala ere, auzotar gazte askok auzo honetan nahiko 
luke bizitzen gelditu. 

Jaiolekuarekiko atxekimendu berezkoaz gain, arra- 
zoi objektiboak ere badituzte hemen segitu nahi izate- 
ko. Izan ere, auzo hau irla bat da hiri gero eta inper- 
tsonal eta hotzagoan, gero eta irla gutxiago onartzen 
dituen Donostia kosmopolitan. Añorgak badu txikita- 
sun bat, herri-giroa egotea eragiten duena; mugimen- 
du bat badu, auzotarrak elkarrekiko ekintzetan biltzen 
dituena: auzo honetan, oraindik orain, agurtu egiten 
da bidean topatzen den oro. Eta gazte askok irla 
horretan segitu nahi dute itsasoan murgildu gabe edo 
urrutiagoko beste ugarte bat bilatu gabe. 

Hiriak, ordea, ez du barkatzeko joerarik erakusten. 
Hiriaren osotasunaren arrazoiak jan egiten ditu aide 
txiki baten berezitasun eta interesak. Horrela, hiriko 
aginteak erabakitzen du, Donostiaren eta donostiar 
guztien onuraren izenean, gure auzoan industriagune 
bat jarri behar dela, errepide berri bat egin behar dela, 
etxeak eraiki behar direla edo trenbidea zabaldu behar 
dela. Eta haiek noiz, nola eta norentzat egin e re  goitik 
erabakitzen da auzotarrei hizpiderik eman gabe. 

Etxeei dagokienean, auzotarrok aspalditxotik azal- 
du izan dugu, era batean edo bestean, bertakoentzako 
etxebizitzak egiteko asmorik, baina asmo horiek 
askotan ez zetozen donostiar guztien interesekin bat 
eta bertan behera geratu izan dira. 

Berriki, ordea, etxeak hasi dira eraikitzen. Errepide 
berria eta industrialde berriarekin batera, etxeak hasi 
dira eraikitzen auzoan. Eta egitasmo handi eta nahas- 
taile horien kontra auzoan zalaparta sortu zela somatu 
zutenean, jendearen erantzun-gogoa baretzeko, etxe 
horietako batzuk, babes ofizialekoak, auzotarrentzat 
izango zirela esan zuten. Denbora pasata, ordea, ahaz- 
tuxeak geratu dira lehen esandakoak eta guztien gai- 
netik jartzen da donostiar guztien interesa eta donos- 
tiar guztiek izatea etxe horiez Jabetzeko aukera 
berdina. 

Bitartean, ordea, auzo honek ordaintzen du kostu 
guztia. Auzo honek jasan behar ditu kamioien joan- 
etorri zaratatsuak, bere bideentzat gehiegizkoa den 
zirkulazio arriskugarria, pasiatzen lasai ibili ezina, 
bideetako hautsak, hesiak, makinak eta auzotar ben i 
izango omen direnen agurrik gabeko bisitaldi hotzak. 

Berrikuntzak egiteari lotutako trabak jasan izana 
baino arrazoi handiagorik bada, ordea, etxebizitza 
berri horiek auzotarrentzat izan behar dutela esateko. 
Izan ere, badaude gehiengoaren nahiaren babea  
indargabetzen duten arrazoiak. Gehiengoak badu 

Los jóvenes, además del apego 
natural al lugar de nacimiento, 
tienen razones objetivas para 

Querer vivir en este barrio. 
Añorga tiene una dimensión 
Que hace posible el ambiente 

popular, tiene una dinámica que 
aglutina a la vecindad en activi- 
dades conjuntas; en este barrio, 
hoy por hoy, se saluda a Quien 

se encuentra en el camino. 
Auzotarrentzat ad  ote da lanean? 
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Se habla muy mucho de plura- 
lidad, como valor de conviven - 

ciay riqueza cultural, pero la 
práctica más común muestra 

una tendencia clara a la unifor- 
midad. Si de verdad se cree en 
el concepto de pluralidad, hay 
que dejar vivir a pluralidady 

para ello no hay mejor opción 
que dejar vivir a la particulari- 
dad, a la diferencia, a la perso- 

nalidad propia del barrio, en 
nuestro caso. 

balio bat, baina denok onartuko dugu giza eskubide-  

ek, adibidez, gehiengoaren nahiak baino balio handia-  

goa dutela. Zentzu horretan, gaur egun hitzetik hor- 
tzera erabiltzen den aniztasunean inork sinisten badu,  

aniztasun horn bizitzen utzi behar zaio eta aniztasu-  
nari bizitzen uzteko ez dago partikulartasunari, bere-  

zitasunari bizitzen uztea baino bide hobeagorik, bere- 
zitasunen multzoak osatzen baitu aniztasuna. Gure  

auzoak —lehen esan dugu— baditu berezitasun batzuk,  

Donostiaren izaera aberasten dutenak, eta berezitasun  
horiek desagertu egingo dira, Donostiaren itsasoak  
irentsita, haiek babesteko neurririk hartzen ez bada.  
Etxebizitza berrietan bertako gazteak sartzen ez badi- 
ra, aparteko auzo berri bat sortuko da, lotauzo berri  
bat eta nahikoa lotauzo dugun lehendik Añorga Txi- 
kin. Pena litzateke gune hori, añorgatarren bizileku  

izan beharrean, inoren loleku izatea  

Donostiak berak, duen handitasunean, bere gain har  
ditzakeen argudioak dira horiek, baina ez dago argi  

hartarako jarrerarik izango ote duen. Orain arteko ger-  

takariek ez dute zirrikitu handiegirik uzten halakorik  

espero izateko, nahiz eta antza denez badagoen auke- 
ra bat, Plan  Orokorrean jasoa baitago, nonbait, Igeldo,  

Si en una barriada de nueva construcción no 
se garantiza una proporción de casas para 
los añorgatarras, existe el riesgo clarísimo 
de crear un nuevo barrio dormitorio que 
poco aportará de bueno a nuestro barrio. 

Añorga eta Zubietan bertakoentzako etxeak egiteko  

asmoa. Ikusi egin beharko da zer bide hartzen duten  
Donostiako agintarien eta kooperatiban bildutako  
auzotarren arteko elkarrizketek.  

Bitartean, auzokoek —etxe horietan sartzeko espe- 
rantza dutenek bezala, hain zuzeneko inplikazioa ez  

duten gainerakoek— pentsatzen hasi beharko dugu  

badela, agian, garaia pixpanaka-pixkanaka gauden  

bezala egotera eraman gaituen Donostiaren presioari  

aurre egiteko eta hasi beharko dugula kontrako zen- 
tzuan presioa eta indarra egiten. Pixkanaka-piskanaka  

etorri zaizkigun inposizio horiek muga jo dute iada-  
nik. Gehiago ez dago agoantatzerik. Errekak, paseale-  

kuak, bideak suntsitu dituzte eta orain gazteak berta- 
tik bota nahi dituzte.  

Geldi egonez gero, etxe berriak ez dira auzotarren- 
tzat izango. Geldi egonez gero erasoak bata bestearen  
atzetik segituko dute etortzen: biztanle-kopuruaren  

hazkuntzak eragindako kotxe-kopuruak arriskua area-  

gotzen duela-eta, Errekaldeko trenbide gaineko p asa-  
gunea ere itxiko dute; pasagunea kenduta, banandua-  

goak izango dira Añorga eta Errekalde eta kotxez  
beteko da Amosarraingo bidea; hura ere handitu beha-  
rra etorriko da gero; trenbidearen bikoizketa izango  

da ondoren...  

Errepidearen eraginez batipat, aspalditxo hasi zen  

auzo honetan ezin bizia. Ezin bizia zen askotan senti- 
tzen zena. Orain, bertan jarraitu nahi duten gazteek  

bizi ezina dute sentimendu nagusia.  
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Urtean zehar gertatuakoak bildu nahi izan daugu !abur eta gerorako idatzita utzi. Hona 

hemen nagusienak. 

INSTANTÁNEAS DEL AÑO 
ELIZAKO IRUDIA 

Añorga Txikiko elizan azken bi urteotan berritze-lan 
handiak egin dituztc. Alde batetik, lokal berria erosi eta 
elizaren azalcra bikoiztu da . eta bestetik Jcsukristoren 
irudi berria jarri du te. 

Juan Jose Akerreta da Kristo Berpiztua (Errukiaren 
Kristoa) izeneko eskultura bereziaren egilea. Brontze 
polikromatuan egindako eskultura hau 1995 eta 1999 
tuteen  artean egina da. eta bertan gustuko dituen autore- 
en lanen eragina nabaritzen da. 

Eskultura berria jartzearekin baten amaitu ziren ber- 
tan egin beharreko lanak, eta otsailaren 6an egin zuten 
inaugurazioa. Meza J.M. Setien gotzainak eman zuen  . 
eta omenaldi txiki bat e re  egin zitzaion gotzainari, he re  
lana urtekoa baitzen. 

PRIMERA JUBILACIÓN EN LA IKASTOLA AMASSORRAIN 
En cl pasado mes de octubre se jubiló Josepa Zurutuza. Ha sido la primera jubilación en la ikastola en sus 35 

años de existencia. 

Josepa siempre a estado vinculada a la ikastola, al principio a traves de su marido Agustín Urdangarin. "alma 
mates" de la ikastola en aquellos tiempos difíciles de su nacimiento. en los que aportó incansablemente ilusión, 
entusiamo y trabajo. Agustín murió joven y Josepa al construirse el nuevo centro escolar de Añorga Txiki. hace 
18 años, pasó a ocuparse de la limpieza. Durante estos años ha sido una trabajadora a la "antigua usanza". El sen- 
tido de responsabilidad desbordaba su horario 
laboral y a cualquier hora se le podía ver en la 
ikastola, pendiente de posibles problemas. 
avisando averías, vigilando. etc. 

En el mes de octubre se le dedicaron varias 
despedidas, una con sus compañeras de traba- 
jo y otra con la participación de padres. La 
sobremesa estuvo amenizada con una colec- 
ción de bien inspirados bertsos "langile fina 
eta langile leiala, mesedeak egiteko prest bere- 
hala". "Gustora izan gen zurekin !anean. 
horregatik pude gaur zure aldamenean". 
"Zorionak Josepa bihotz bihotzctik. topa egin 
dezagun jarririkan zutik". 
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ANORGAKO TXIRRINDULARI  
FEDERATUAK  
Baditugu Añorgan federatutako hainbat txirrindulari  

gazte: afizionatu mailan Ulma-Cegasa taldean dabilen  

Iban Theys; Artzak Ortzeok/Elurra jubenil taldean  

Ekaitz Azpeitia; Artzak Ortzeok/Span Set kadeteetan  
Araitz Galatas eta Eneko Eizagirre; Artzak Ortzeok/HT  

Haratek infantil mailan Hodei Goldarazena eta talde  
bereko alebineta Xabier Iraeta.  

Hauen artean zaharrena den Iban Theys dugu kasu hone-  

tan aipagarriena, Bergarako Lehendakari txapelketan 2.  
postua egin eta pistako Keirin modalitatean Gipuzkoako azpitxapeldun baitegu.Gazte hauei afizioa denbora luze-  

an landu eta piskanaka beraien helburua betetzea opa diegu.  

ANE GANTZARAIN MEJOR TRA- 
BAJO DE DISEÑOY PLÁSTICA  1  

A finales del pasado año y por segundo curso  

consecutivo, los alumnos de 6° de la ikastola  

Amassorrain visitaron la fábrica de Cementos  

Rezola. Después de recorrer las diferentes ins- 
talaciones y conocer como se fabrica el cemen- 
to fueron obsequiados con recuerdos y un  
lunch. José Luis Grijalvo, director de la planta,  

promovió entre los estudiantes unos trabajos de  
diseño y plástica relacionados con la cementera.  

En una fiesta celebrada posteriormente en la  

propia ikastola, se efectuó la entrega de pre- 
mios. Un jurado calificador puntuó los trabajos  

de 16 alumnos. Resultó vencedora Ane Gantzarain Soroa, seguida de Olatz 011o, Unai Gaztelumendi, Amaia Aiz- 
purua, Itziar Fontaine, Jon Aguirretxe, Silvia Noriega, ect. El señor Grijalvo, hizo entrega de los premios que con- 
sistieron, en una bicicleta de montaña, un reloj, una mochila y calculadoras para todos los participantes.  

EL OTXOTE ERTIZKA  
EN SU 36 ANIVERSARIO  

Los componentes del otxote Ertizka acudieron  

el 20 de marzo del presente año, a la sidrería  

Ayalde-berri de Usurbil para dar nombre a una de  

sus kupelas. Después de las 24 horas y con el ini- 
cio del día 21, fecha en la que nació el otxote  

hace 36 años, sus componentes colocaron en una  

de sus kupelas una placa con el nombre Ertizka y  

después deleitaron con sus canciones a la nume- 
rosa clientela que llenaba la citada sidrería.  
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AUZOKO ARTISTA GAZTEAK 
Auzoko marrazkilari eta bertsozale gazteak maila 

polita ari dira erakusten han eta hemen. Donostiako Eus- 
karen Udal Patronatuak antolatzen duen Koldo Mitxele- 
na sanan, komikien atalean Maddi Del Campo izan zen 
irabazle bere kategorian; eta bertsoen atalean, irabazle 
izan ziren, bakoitza bere mailan, Beñat Gaztelumendi, 
Unai Gaztelumendi eta Kepa Matxain; Amassorraingo 
Asier Azpirozek ere jaso zuelarik aipamen berezia. Bes- 
tetik, Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketan, 
txikietan, Beñat eta Unai parte ziren taldea izan zen ira- 
bazle. Txapelketa horretan Beñat Gaztelumendi Euskal 
Herriko Txapelketa jokatzeko sailkatu zen. Bejondeiela guztiei. Argazkietan Gaztelumenditarrak eta Kepa 
Matxain. Maddi falta da. 

REZOLAN GREBA 
Aurtengo maiatzean greba izan da Rezola lantegian. Lan- 

gile eta enpresa-ordezkarien arteko elkarrizketak ezerezean 
geratu ondoren, langileek aldikako greba iragarri zuten eta 
baita egin ere bi astetan ostegun-ostiralez (maiatzaren 4, 5, 
11 eta 12an). Egun horietan lantegia erabat gelditua izan 
zuten langileek, labeak geldituta eta bulegoak ere itxita. 
Azkenean lortu zen akordioa eta harekin batera normaltasu- 
na. 

UTIKAN ETA ASGARTH 
CD bana plazaratu dituzte Euskal Herri mailan sona handia lortu 

duten Añorga Txikiko bi musika-talde hauek. Asgarth taldekoak hasi 
berriak din  eta Euskadi Gazteak antolatzen duen maketa-lehiaketan 
Entzulearen Saria irabazi zuten. Gainera, IZ disketxeak CDa graba- 
tzeko eskaintza egin eta "Jainkoen egoitza" izeneko lana egin dute. 
Hilabete ugari pasatu dituzte Euskadi Gaztea irratiko musikari one- 
nen zerrendan lehen postuan. Utikan, berriz, talde beteranoa dugu 
guztiz, eta hauek ere, "Zurrunbiloa" CDa ateratzeaz gain, Euskadi 
Gaztea irratiko zerrendan onenen anean izan dira denbora luzean. Bi 
talde hauek auzoan egin zituzten beren Cden lehen aurkezpenak. 
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ALBISTE IZAN DA 

CAMPEÓN DE EUSKADI DE SQUASH 
Jose Luis Unanue, hermano del manista zurdo Mikel, se proclamó el 

pasado mes de abril, campeón de Euskadi de Squash en la final disputada 
en Sestao. Jose Luis mantiene esta afición, de la especialidad señalada, 
desde hace algunos años y ya había jugado varias finales, pero esta ha 
sido la primera vez que se proclamó txapeldun. 

IKASTOLAN EUSKARAREN ASTEA 
Martxoaren 27tik 31 arte izan da aurten Amassorrain ikastolan 

Euskararen Astea. Bertan txotxongilo-emanaldia, herri-kirolak, 
jolasak eta abar izan ziren eta Igerategi idazleak hitzaldi bat eskaini 
zuen. 

N 
21 AÑOSVICARIO GENERAL 

DE LA DIOCESIS 
El pasado mes de febrero se produjo el relevo en el obispa- 

do de Gipuzkoa. El obispo administrador apostólico saliente, 
don José María Setién fue despedido en la catedral en una 
emotiva ceremonia y cedió el báculo al nuevo prelado don 
Juan María Uriate. Desde aquí nuestro reconocimiento a la 
labor realizada por monseñor Setién y desearle mucha suerte 
al nuevo obispo Uriarte. 

No podemos olvidar en estos momentos a nuestro paisano 
José Antonio Pagola, Vicario General de la Diócesis durante 
los últimos 21 años.En todo este tiempo ha ayudado a Setién 
en el gobierno de la Diócesis, gozando de la misma jurisdic- 
ción aunque subordinado a él. Ha promovido y coordinado la 
acción pastoral interviniendo en el nombramiento de los 
sacerdotes, sustituir al obispo durante sus ausencias, fue rector 
del seminario de Gipuzkoa, periodista, ha escrito varios 
libros...Un sacerdote estudioso que ha sabido conjugar la teo- 
ría y sus profundos conocimientos de la vida real. Además 
José Antonio sigue ejerciendo como vicario general con el 
nuevo obispo Don Juan Maria Uriarte. 

ERROMERIA 
Iaz inauguratutako usadioari jarraiki, aurten ere 

ospatu da erromeria Amassorraingo gainean San 
Joan aurreko azken igandean. Egun hartako bero 
gaiztoa xamurtzeko aproposa suertatu zen goi har- 
tako haizea eta are aproposagoa bertan zegoen 
sagardo freskoa. Jende asko bildu zen bertan eta 
badirudi auzotarrek ez dutela aitzakia handirik 
behar horrelako auzo-bazkarian buru-belarri sar- 
tzeko. 
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ALBISTE IZAN DA 

BODAS DE ORO MATRIMONIALES 
El matrimonio añorgatarra compuesto por Kontxi Olarra y 

Tomás Marañon, conmemoraron el 30 de noviembre de 
1998 las bodas matrimoniales. Alejandro Basurto y Ana Ma 
Unsari lo hicieron el 12 de octubre de 1999. Ambos matri- 
monios lo celebraron con una misa y un banquete, acompa- 
ñados con sus familiares.  

ASIER URDANPILLETA 
Azken urteetan hainbat eta hainbat probatan korri- 

ka gailendu ondoren, aurtengoan Duatloia probatan 
aritu da Asier. Euskal Herriko zirkuitoan parte hartu 
du eta seigarren geratu da Baina, horretaz gain, Sui- 
tzako Zofingenen ere aritu da, Munduko Duatloi 
Txapelketan hain zuzen ere. Nazioarteko proba 
honetan egin behar izan zuen lana hauxe izan zen: 8 
kilometro eta erdi korrika, 150 bizikletaz eta, berriro 
ere , 30 kilometro korrika. Ibilbide gurtia osatzeko 7 
ordu eta 19 minutu behar izan zituen eta sailkapen 
orokorrean, 600 bat parte-hartzaileren artean, 29. 
geratu zen. Bere mailan, 25-29 unte arteko gazteen 
artean, berriz, hirugarren geratu zen. Ez da, ez, 
marka makala auzotar gazte honek egin duena. 

IGOR GABILONDO UNA FIRME PROMESA 
Solamente tiene 20 años y figura, por segunda campaña consecutiva, como 

titular fijo en el Sanse, filial de la Real Sociedad. Nos referimos al añorgatarra 
Igor Gabilondo Del Campo, centrocampista, zurdo de muy buena técnica y nota- 
ble planta física- supera los 1.80 m.-, que además de dar muchas y buenas asis- 
tencias a sus compañeros, sabe lo que es perforar las redes rivales y ayudar a 
mantener imbatida su retaguardia. 

Inició su andadura en los equipos inferiores del Añorga, pero muy pronto la 
Real se hizo con sus servicios. Cuando escribimos estas líneas, el Sanse, con Igor 
titular entre ellos, está jugando una liguilla de ascenso a Segunda División B. 
Aquí, en "Añorga Festak 2000", estamos deseando que Igor triunfe lo antes posi- 
ble en el mundo del fútbol. 
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ARGAZKI ZAHARRA 

Duela 40 bat urteko bu argazki dakarzkizuegu banan-banan loan zaitezten bertakoak identifikatzen. 
Errekalde eskolako ikasle - taldeak dirt Esperanza Plaza eta Ma Teresa Larrañaga maistra ziturtenak. 
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En la edición de esta publicación colabora: 

kutxa fundazioa 

fundación kutxa 
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