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Oroitua nor den:
4O
- Informatzaileek aditzera eman dutenez, nor zen ez dakiten baserritar baten
omenez ipini zen gurutze hori XX. mendearen lehen laurdenean. Baserritar hori
ba omen zihoan behin gurdia tiraka zeraman idi parearekin, aipatu herri bidean
behera. Halako batean, idiak bidean trabatu eta gurdia irauli egin zen. Gurdiak
baserritarra bete-betean zapaldu eta bertan utzi zuen hilda. Haren izatea gogoratzeko jarri zen gurutzea horrenbestez, kare-harri baten gainean.
- Gurutzearen zatirik handiena, puskatu zena, karaitzaren ondoan urteak egon
arren norbaitek, noizbait, handik ezkutarazi egin zuen.
- Gurutzea puskatu izanaren inguruan, bi bertsio jaso dira: batak 36-39ko Gerra
Zibila aipatzen du. Nafarroatik zetorren Molaren ejertzitoak egun batzuk egin
zituen inguru horretan, errepublikanoek Buruntzan jarritako defentsagatik
Donostiarantz aurrera egin ezinda. Bitarte horretan, soldaduren batek gurutzea
puskatu egin zuten, agi denez. Bigarren bertsioak, gurutzea herdoilak hartuta
puskatu zela dio.
4IIturriak:
Lekukotzak: Joxe Antonio Iturrioz (Iturrioz etxea) eta Joxe Oiartzabal (Ortzaika
baserria).

4. KARRIKA ETA SORABILLA AUZO INGURUAK.
4.1. N-1 Irun-Madril errepideko mugarriak.
Kokapenak:
4K
Garai batean zutik zeudenen artetik hiruk behintzat, iraun dute. Tolosa-Lasarte
norabidea hartuta:
Lehena, Karrikan, Istuitza etxearen parean dago, ezkerreko espaloian. Harrizkoa da, txuri-gorriz margotua; nahiko egoera onean dago, nahiz eta auto edo
kamioiren batek emandako kolpe baten ondorioz ertzean puska bat kendua eduki.
449 kilometroa markatzen du.
Bigarrena, Istuitza etxean bertan dago. Burdinezkoa da eta herdoilak nahiko
janda dago. 446 kilometroa markatzen du.
Hirugarrena, azkenik. Gaztetxearen parean ikus daiteke, eskuineko espaloiaren
gainean. Harrizkoa da eta Donostiara iristeko 16 kilometro geratzen direla markatzen du.
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449 kilometroa markatzen duen mugarria.

Madrildik 446 kilometrora dagoela markatzen duen mugarria.
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Donostiara iristeko 16 kilometro geratzen dela dioen mugarria.

Mugarrien ezaugarriak:
4M
N-1 Madrid-Irun errepide nazionaleko hiru mugarri, harrizkoak. Garai ezberdinetan ipinitakoak dira.
Zeren adierazleak ziren:
4Z
Mugarri horiek garai bateko N-1 Madrid-Irun errepide nazionalean barrena zenbagarren kilometroa zen adierazteko ipini ziren bazterretan.
Errepide zahar horrek erdi-erditik zeharkatzen zituen Madril eta Irun artean kokatzen diren herri gehienak, eta Andoain ere ez zen libratzen; Karrikan sartu eta
Etxeberrieta, Zumea, Kale Berria, Bastero eta Bazkardo gurutzatzen zituen Oria
auzoranzko bidea hartu aurretik.
1972az geroztik zeharbideak egiten hasi ziren eta mugarri horiek beren funtzioa
galdu egin zuten. Gainera, azken urtetan makina bat azpiegitura eraiki dira (ingurabideak, saihesbideak…) errepidean edo honen bazterretan. Aldaketa horien eraginez,
lau bat kilometrotan laburtu da Madril eta Irun arteko errepidea azken urtetan.
4IIturria:
- Lekukotza: Migel Mari Oiartzabal.
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4.2. Frantzisko Etxebesteren oroimenezko hilarria.
Kokapena:
4K
Karrika auzoan, Istuitza Torre ondoan, espaloiaren bazterrean dago.
Oroitarriaren ezaugarriak:
4O
Hilarria da. Bere estetikari erreparatuz gero, kanposantuetan kale bazterretan
baino ohikoago jarri izan dela esan daiteke.

Andoaingo udalerrian zutik dagoen hilarririk zaharrena izango da ziurrenik Karrikako hauxe.

4IIdazkunak zer dioen:
EL DIA 12 DE AGOSTO
DE 1872 FALLECIÓ
FRANCISCO ECHEVESTE
A LA EDAD DE 44 AÑOS
Oroitua nor den:
4O
Frantzisko Etxebeste Elosegi (Andoain, 1829 - 1872). 44 urte zituen heriotza heldu zitzaion garaian. Emaztea, Joxepa Anttoni Amantegi Egues zen, 46 urterekin. Hiru seme-alaba zituen bikoteak: Joxe Manuel (1850), Isidora (1852) eta Juan
Bautista (1854).
Nekazariak ziren eta Gurmendi baserrian (Sorabilla) bizi ziren; maizterrak ziren
bertan.
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Jakingarri gehiago:
4J
Datu txikiak eta susmoak baino ezin dira pilatu hilarriaren gainean.
Andoaingo erregistro zibilean Etxebeste itota hil zela besterik ez dator. Hil zela
138 urte pasa diren arren, gerta zitekeen haren edo berari jarritako hilarriaren
oroitzapena belaunaldiz belaunaldi transmititu izana Karrika edo Sorabillako
auzotarren artean. Kontsulta egin zaien bizpahiru auzotarrek, urruneko aditzea
baino ez dute; Oria ibaian itota hil ote zen, hilarria dagoen tokian erail eta Oria ibaira bota ote zuten, apustuekin lotutako kontu-garbiketaren ondorioa izan ote zen…
… Ezin ezer zehatza jakin. Nolanahi ere, udalbatzako liburu aktetan, pare bat
datu topa daitezke gertakizun ilun baten aurrean egon gaitezkeela pentsarazten
gaituztenak.
Biak ere Pedro Irazu alkate duen udal korporazioak hartzen dituen erabakiak
dira.
Lehena, 1872ko irailaren 1eko aktan irakur daiteke: “(…) que se expediese 10
pesetas en favor de Agustín Fernández, por la extración de dos cadáveres el uno
del río Leizaran y el otro de Oria”.
Bigarrena, berriz, 1873ko ekainaren 29ko aktak biltzen du: “(…) se expida 60
pesetas en favor de Jose Angel Miranda, médico cirujano de la villa de Urnieta,
por una autopsia cadavérica practicada el 14 de agosto de 1872”.
4IIturriak:
- Andoaingo bake epaitegiko heriotza erregistroak.
- A.U.A., 1872-1873ko Udal Plenoko akta, AH LH/66.

4.3. Sorabillako karobien ibilbideko panelak.
Kokapenak:
4K
Hiru panel daude: bata, handia tamainaz, Sorabilla auzoko sarreran; beste bi, txikiak, Erramuetako eta Erdoixtako karobien albo banatan.
Panelen ezaugarriak:
4P
Sorabilla auzoko lau karobiek osatzen duten ibilbide tematikoaren berri ematen
du panel handiak. Txikiek, bere aldetik, Erramuetako eta Erdoixtako karobien
ezaugarriak ematen dituzte jakitera.
Jakingarri gehiago:
4J
- Lau karobi txukundu eta berreskuratu dira azken urtetan Sorabilla auzoan (Bordatxuri, Erramueta, Erdoixta eta Bazkardo Txiki), eta horri esker, argitan jarri zaigu
antzinako nekazal gizarteak karea lortzeko erabiltzen zuen sistema eta, azken batean, antzinako bizimoduaren alor bat.
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- Panelak Andoaingo udalak jarri zituen 2009ko apirilean, Burdina taldearekin elkarlanean. Burdina bolondresez osatutako andoaindarrek osatzen dute. Leitzaran
bailarako eta Andoaingo kultur eta industria ondare aberatsaren kontserbazioaz
kezkatuta, zenbait herritar 2002an elkartu eta auzolandegiak antolatzeari ekin zioten. 16 eta 60 bitarteko jendea biltzen da udan edo asteburuetan antolatzen diren
berreskurapen lanetan. Meategiak, kargalekuak, karobiak, bide zaharrak… denetarik garbitu dute, asko ezkutatzen baitute sastrakek eta landareriak Leitzaran bailaran eta Andoaingo bazterretan.

Sorabilla auzoaren sarreran dagoen panel handia.

Erramuetako karobiaren alboan informazio panel txiki bat dago.

- Beste karobiren artean, Ortzaikakoa (Goiburu auzoa) berreskuratu dute aspalditxo honetan. Eraikuntza bikaina, ikusgarria da zinez, eta berau erabiltzen du
taldeak karobi baten funtzionamendu praktikoa erakusteko jendeari; urtero pizteko
usadioa hartu du, jai giroan.
- 2008an meatzaritzaren inguruko parke tematikoaren
egitasmo potoloa plazaratu
zuen Burdina taldeak. Behar
diren harreman instituzionalak egin, adostasunak lortu eta bestelako zereginak
gauzatu bitartean, berreskuratzeen agendan hainbat
ondare dauzka izendatuta
taldeak.
Burdina taldeko kideak, 2009an egindako jai egun batean.

92

Xabier Lasa Bergara

4.4. Jose Urkolaren oroimenezko plaka.
Kokapena:
4K
Sorabillako San Martin elizaren kanpoaldeko horman.
Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Hormara itsatsitako plaka bat da.

Eliza atariko horman itsatsita dago plaka. Irudia Sorabillako jaietan ateratakoa da.

Plakako idazkunak zer dioen:
4P
AQUÍ FALLECIÓ JOSÉ URCOLA UGARTEMENDIA
EL 21 DE MARZO 1960, A LOS 11 AÑOS
R.I.P.
Oroitua nor den:
4O
Jose Urkola Ugartemendia Zizurkilen jaio zen, 1948-08-08an. Izumitz baserrian
(Zizurkil) bizi zen. Bere gurasoak Juan eta Benita ziren; arreba, berriz, Mikaela, 10
urtekoa. Baserria Atxulondoko bailara zokoan zegoen, Saratxota baserriaren
ondoan. Nahiz eta inguru hori Zizurkilgo udalerriaren parte izan, bidea errazago
egiten zen Sorabillara jaistea, hauxe gertuago geratzen baitzen. Familiak
Sorabillarako joera zuen, hortaz.
Jose Urkola istripuz hil zen, 11 urte zituela.
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Jakingarri gehiago:
4J
Giza-tragedia kutsu handia hartu zuen istripuak.
Astelehenez, goizeko 08:30etan hil zen elizaren aurre aurrean, iri batek menditik behera arrastaka ekarri eta gero. Sorabillan bertan izan ziren hileta elizkizuna
eta lurperatzea; hurrengo egunean izan zen hori, Domingo Iurramendi bertako
apaizak zuzenduta.
Joakina Irizar eta Bentura Uranga bertako bizilagunek eman dute testigantza,
istripu lazgarriaren inguruan.
Irizar, Sorabilla plazan dagoen Errekalde etxeko jatetxeko arduraduna zen garai
hartan, 1956an Maria Oiartzabalek taberna utzi eta gero.
“Garaia, argala zen mutila. Adunara jaitsita zegoen; alegia, baserria
urruti egon, egunero ez ibiltzeagatik gora eta behera, astea Adunan igarotzen zuela uste dudala, eta asteburutarako etxera joaten zen.
Ume horren ama eta nire koinata ahizpak ziren, eta justu aste bete
lehenago hona gure tabernara ekarri zuten, igande batean. Ume lotsatia
zen; ez zuen kaleko jendearekin tratu askorik izateko aukerarik izango,
baserria horren urrun egonda…
Istuitza baserriko Luxiorekin tratua egina zuten, idiekin nola edo halako
trukea zuten. Itzumitzatik Istuitzara idi zaharrak utzi eta berriak baserrira zeramatzaten, astelehena zen.
Goikoetxeberri baserritik gorago zihoazen aita semeak…”.

Bidean gora, atzean utzi zuten Gaztañadi baserriko Bentura Urangak jarraitzen
du gertakizunen sekuentziarekin:
“Adituta daukadanez, Goikoetxeberri baserritik gora zihoazela bi idiekin, ogitartekoa jateko bide bazterrean geratu ziren.
Orduntxe, hor inguruko baserri bateko etxeko jauna txekorrarekin omen
zihoan, beherako bidean, hiltegira eramateko asmoz. Ezinean omen
zetorren, jakina, eta harena omen zen nekea! Baserritar horrek aitari esan
omen zion: “hi, pixka lagunduko al diak txekorrarekin?”.
Zorigaiztoko bitarte hartan, Josek azienda eramateko soka lepoan inguruan, korbata baten antzera zeraman. Ogitartekoa biltzen zuen paper
lurrera bota du umeak, eta jakina, idia gazteak izan… bazebilen haizea, eta
papera astindu du, azienda ikaratu da, eta hor hasi da lasterka, ihesi etorritako bidetik. Eta atzetik, sokatik tiraka eta arrastaka, umea eraman du berarekin… Behera eta behera jarraitu zuten, biek Sorabillako plazara iritsi
ziren arte; idia elizako eskaileren parean geratu zen arte!
Enborra bezalaxe eraman zuen bidean behera, eta abiatzerako, umea
hila izango zen! Izan ere, ba al dakizu zer kolpeak jasoko zituen, jo bazterra,
jo idia… Enborra bezalaxe, arrastaka ekarri baitzuen!”.
Plazan gertatu zena, Joakina Irizarrek dauka gogoan:
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“Idia erori egin zen, irrits eginda eliza pare horretan. Altxa zen, buelta eman
zuen eta umeari begiraka gelditu zen, kieto. Umea jada hila zegoen, egongo ez
zen, bada, hila!
“Joakina, ikaragarria pasa zaigu!” esanez sartu ziren gure etxean. Enbor
bat zirudien ume gizarajoak, horrelako itxuran agertu zen han behintzat. “Eta
orain zer egin behar degu ba?” galdetu zidaten eta “ekartzazue, behintzat,
tabernaraino!” erantzun nien eta gela batean, ohe batean jarri zuten. Orduan
ume hori ekarri zuten gure etxeraino, eta aita ere bai. Pentsa dezakezu nola
egongo zen aita, urduritasunak jota. Ni ere ezjakin samarra, tuntuna! Eta
“kafe bat hartzazu” esan eta eman nion koinata pixka bat botata. Aitak
berehala, izan zuen halako atake nerbioetakoa. Ez da harritzekoa!
Gerora etorri ziran epailea, apaiza eta gainerakoak, eta halaxe eraman
zuten etxetik mutila, beren autopsiak eta egitera”.

4IIturriak:
- Lekukotzak: Joakina Irizar (Errekalde jatetxeko arduraduna istripua gertatu zen
sasoian) eta Bentura Uranga (Gaztañadi baserria).
- Sorabillako San Martin elizako heriotza agiriak.

4.5. Joxe Mari Iturzaetari bi oroigarriak.
Kokapenak:
4K
Bi oroigarri topa daitezke Sorabillako auzoan. Eskultura Sorabillako plazan,
erdigunean dagoen lorategiaren barnean kokatzen da. Plaka, berriz, Seroretxe
etxeak (Joxe Mari Iturzaetaren jaiotetxea) frontoi aldera duen horman.
Oroigarrien idazkunek zer dioten:
4O
Etxean itsatsitako plakaren idazkunak, zera dio:
HEMEN JAIO ZEN
JOXE MARI ITURZAETA
AZKEN HAMARKADA
HONTAKO
PELOTARIRIK ONENA
ANDOAIN, 1994KO APIRILAK 10
Eskulturaren azpian, lurrean dagoen plakak, berriz, zera dio:
JOXE MARI ITURZAETA-ren
oroimenez
SORABILLAKO ETA ANDOAINGO LAGUNEK
1994KO APIRILAREN 9AN
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Seroretxe etxeko plaka, Iturzaetaren alargun Marisol
Doncelek bistaratu zuen, 1994-04-09an egin zen ekitaldian.

Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Markinako karaitzan landutako eskultura da. Leunduta dauka alde bat, hain zuzen hutsune borobila eta hutsune horretan gertatzen den frontisaren eta pilotaren
arteko kontaktoa. Gainerako guztia, kanpoko alde guztia, abujardatuta dago.
Oroitua nor den:
4O
Jose Mari Iturzaeta Sarasola palako pilotari profesionala. 1964-01-22an jaio
zen, Sorabilla auzoko plazan dagoen Seroretxe edo Elizondo etxean. Hain zuzen,
eskultura pilotalekuari eta Iturzaetaren jaiotetxeari begira dago.
Iturzaeta garaiko pala pilotaririk abilena izan zen, jaiotetxeko plakak ondo
zehazten duen moduan; bere ezker besoak pilotari ematen zion abiadak ez zuen
parekorik.
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Joxe Mari Iturzaeta garaiko pala pilotaririk onena izan zen.

Sorabillako auzoan hazi izen eta bertako pilotalekuan gogortu zen kirolari gisa,
beste inon baino gehiago. Jada txikitatik eskuz nahiz palaz jokatzeko dohain apartak erakutsi zituen, eta palaren aldeko hautua egin zuen noizbait. 1986-06-03an
eman zuen profesionaletarako jausia, Carmelo Balda pilotalekuan; harrezkero,
Bilboko Deportivon jokatu zituen partida gehienak. 1993-09-09an jokatu zuen
azkena Juan Carlos Otero bikotekide zuela. Bitarte horretan, hiru aldiz izan zen
bikotekako Euskadiko txapeldun, eta behin banakakoan. Hainbat torneo ere irabazi zituen han hemen.
1994-02-16an hil zen, gaixotasun larri batek jota, 30 urte besterik ez zituela,
beraz.
Egilea nor den:
4E
Oroitarria Xabier Laka Antxustegi eskultoreak diseinatu zuen, auzoko gazteek
eskatuta5.

5

Xabier Lakaren biografiari buruzko informazio gehiago 2.5.atalean.
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Eskulturaren sinbologia interpretatzen:
4E
Egilearen esanetan, “eskultura nahiko xaloa da. Esfera konkabo baten barnean
beste esfera bat irudikatuta dago. Pilota geldituta dago, frontoiko frontisa jotzen
duen unean hain zuzen. Badago une bat, non pilotak eta frontoiak bat egiten duten
une batean; horixe nahi du islatu eskulturak. Elkar ukitu aurretik, pilota pilota da eta
frontoia frontoia. Baina kontakto une horretan biek bat egiten dute; pilotak bizitza
zeukana, hil egiten da segundoaren milaren batean. Azken batean, metaforarekin jokatu nahi nuen, kontakto hori dela heriotza adierazi nahian, alegia. Bizitzaren ostean
datorren heriotzak ez du irauten, heriotza kontaktuzko instant hori besterik ez da”.
Jakingarri gehiago:
4J
- Eskultura eta Seroretxe etxeko
plaka 1994-04-09an Iturzaetaren
familiak, auzokideek eta Andoaingo
lagunek inauguratu zituzten. Aldi
berean, pilota jaialdia antolatu zen
Arrate pilotalekuan, Andoaingo
udalaren eta Euskal pilotaren federazioaren artean; Iturzaetarekin
batera Bilboko Deportivon aritzen
ziren profesionalek eta Euskal klubetako afizionatuen arteko partidak
jokatu ziren. Arraten ere aparteko
protagonismoa hartu zuen Iturzaetaren familiak, berriro ere agerian
geratu zelarik pilotaren munduak
honi zion estimazioa.
- 2005-08-08an, Sorabilla-Errotagain auzo elkarteak antolatuta,
Joxe Ramon eta Mari Joxepa pilotariaren gurasoak,
Iturzaetaren gorazarreko ekitaldia
eskultura inguruko lorategia txukuntzen.
ospatu zen; Sorabillako jaien baitan
antolatu zen, eta handik aurrera,
honakoak izan dira aitormena jaso duten pertsona edo elkarteak: Agustin Olasagasti San Martin elizako organo jolea (2006), Burdina taldea (2007), Aitor Mendiluze bertsolaria (2008) eta Juantxo Arregi Axeri Dantzako buruzagia (2009).
- Berez, Laka eskultoreak bigarren artelan bat egin zuen, Iturzaetari eskainia.
Aipatu dugun lehena omenaldi publikoa egiteko erabili zen. Bigarrena, berriz,
pilotariaren irudiarekin eginiko bustoa izan zen; erabilera soilik pribatua izateko
egin zuen eta gurasoei oparitu zien. Buztin refraktarioa (erregogorra) da materiala, labean tenperatu altuan erretakoa. Egileak adierazi duenez, “ez nuen interpretazio zuzena egin nahi; bere sena, bere begiraturen bat, bere keinuren bat islatu
nahi izan nuen”.
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4IIturriak:
Lekukotzak: Joxe Ramon Iturzaeta eta Mari Joxepa Sarasola (Jose Mari Iturzaetaren gurasoak).
- Lehenbiziko argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.

4.6. Sorabillako iturriko eskultura.
Kokapena:
4K
Sorabillako pilotalekuan eta Seroretxe eta Errekalde etxeen ondoan, iturriaren
gainean dago.
Izatez, artelana eskulturak, beronen peanak eta horien azpian geratzen den askak osatzen dute.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Markinako karaitzan egindako eskultura da. Harria leundu ordez dago abujardatuta dago, alegia koskak kolpe txikiz eginda.
Egilea nor den:
4E
Aiako eskultura tailerra (tartean, Xabier Laka eskulturagilea); Andoaingo udalak
eskatu zion artelana burutzea6.
Artelana interpretatzen:
4A
Lakak adierazi duenez, eskulturak pertsona baten gorputz bat irudikatzen du,
makurtuta balego bezala (erdi etzanda, erdi eserita lurrean), lepoa luzaturik eta elizaruntz begira; formaren sintesia da, alegia. “Tailerrekoek inguru hori diseinatzeko

Eskulturak eta iturriak espazio amankomun bat osatzen dute.
6

Xabier Lakaren biografiari buruzko informazio gehiago:ikus 2.5.atala.
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agindua jaso genuen une beretik, argi ikusi genuen eskulturaren eta elizaren, eta
hain zuzen, beronen dorrearen arteko elkarrizketa bat behar zela izan. Eskulturaren begiratuak Seroretxe etxea justu justu zeharkatzen du gainetik, eta ondoren
iristen da dorreraino”.
Eskulturarekin bat egingo zuen iturriaren beharra ere ikusi zuten tailerrekoek,
eta horrela erantsi zuten inguruaren diseinura: “Iturria lau hodikoa izatea pentsatu zen; leku banatatik ateratzen ziren ur zorrotenak gurutzatu egiten ziren, zurrunbiloa sortuz. Ur hori dena askan biltzen zen gero”.
Jakingarri gehiago:
4J
Xabier Lakari oroitzapen mingotsa geratzen zaio orduan egin zenaren zein
gerora leku horrek izan duen zainketaren gainean: “Guk eskatu zitzaigun ekarpena egin genuen; Andoaingo udalak arkitektonikoki, ordea, ez zuen txukun jokatu,
hots, inguruak merezi zuen sentiberatasunez; artisten eta arkitektoen artean
proiektu integral polit bat egiteko aukera galdu zuen. Horrela, hainbat xehetasun
eta detaile errematatu gabe utzi zituen. Zerbait eraiki osteko urtetan egin behar
izaten zaion zainketari dagokionez ere, utzikeria da nagusi”.
4IIturria:
Lekukotza: Xabier Laka eskulturagilea.

4.7. Elordiko (Sorabilla-Aduna) mugarria.
Kokapena:
4K
Elordiko mendi muinoan dago.

Mugarri zaharra, azken urtetan jarri den porlanezko mugarri baten ondoan dago.
Horien alboan, berriz, gerra karlisten garaiko lubakia dirudiena dago.

100

Xabier Lasa Bergara

Mugarriaren ezaugarriak:
4M
Sorabilla eta Adunako lur eremuak banatzeko jarritako mugarria da. Alde batean
S (Sorabilla) hizkia ageri da; bestean, berriz A hizkia (Aduna).
Jakingarri gehiago:
4J
- Sorabilla, Aiztondoko Alkatetza Nagusiko parte izan zen antzina-antzinatik.
Sorabillarekin batera, honakoak ziren alkatetza horren kide: Asteasu, Larraul,
Urnietak Lasarten zeukan partea eta Astigarraga Murgia ez gainerako guztia.
Asteasu zen alkatetza horretako herri burua.
- Sorabilla Alkatetza Nagusi horretatik 1843an banandu zen eta udalerri propioa
eratu zuen, alkate eta administrazio propioa edukirik. 1882-1883 urte bitarte
iraun zuen burujabetasun horrek; Andoainekin egin zuen bat, bertako bizilagunek
halaxe eskatuta. 676 biztanle zituen orduan Sorabillak; 2.600, Andoainek.
- Argazkian ageri den mugarria Sorabilla udalerri izan zela adieraziz geratzen
den aztarna fisiko bakarra izango da ziurrenik. Pentsatzekoa da ugari izango zirela iraganean; ez baita ahantzi behar Sorabilla Aduna, Zizurkil eta Zubieta eta
Andoainekin mugatzen zela. Andoainekin, lurralde mugak Oria ibaiaren bitartez
zehazten zituen arren, beste hiru herrien kasuan mugarriak ohi ziren derrigorrean funtzio hori betetzen zutenak.
4IIturria:
AYERBE, Rosa; DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: “Andoain, de tierra a villazgo
(1379-1615)”, Leyçaur, 0, 1996.

4.8. Belkoaingo maldetan bide seinaleak.
Kokapena:
4K
Belkoain mendiaren inguruko bideetan ipinita daude.
Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Bat da burdinazkoa, eta gainerakoak egurrezkoak. Guztiak ere bidegurutzetan
kokatuta daude, oinezkoari informazioa helarazteko.
Belkoaingo maldetan garrantzitsuena den bidegurutzean, hots, Malako lepokoan, burdinazkoa dago; honek Aduna, Zarate, Belkoain eta Andoaingo norabideak
markatzen ditu, hain zuzen. Harrizko oinarri batean asentatuta jarri zuen egileak,
eta agudo, bere goiko muturra oinarri gisa erabili zuten beste zenbaitek Bernardo
Caballero aipagai zuen oroitarri bat jartzeko.
Jakingarri gehiago:
4J
Juan Mari Artola Andoaingo herritarraren ekimena izan zen burdinazko eta
egurrezko seinale horiek jartzea 1999an.
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Zarate, Aduna, Belkoain eta Andoaingo norabideak
zehazten dituen burdinazko seinalea, Malako lepoan.

Hainbat bidegurutzetan topa daitezkeen egurrezko seinaleak. Erramueta baserritik gertu dagoen
eskuinekoaren ondoan, Buruntzaldeako Mankomunitateak berriak ipini ditu orain gutxi.
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4.9. Bernardo Caballerori oroigarria.
Kokapena:
4K
Belkoaingo tontorraren mendebaldean, Marea izeneko bidegurutzean; Zarate,
Aduna, Belkoain edo Andoainerako bidea hartzeko bidegurutzean, alegia. Burdinezko oroigarria norabideak markatzen dituen seinalearen gainean dago.
Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Burnizko oroigarria da, lauburuaren forma hartzen duena. Bere erdian plaka bat
darama. Bide seinaleen zutabearen gainean dago.
Plakako idazkunak zer dioen:
4P
EN RECUERDO A
BERNARDO CABALLERO
1957-1998

Oroigarria bide-seinaleen gainean dago.

Bernardo Caballero Aralarko basoetan barrena.

Oroitua nor den:
4O
Bernardo Caballero Caballero. 1998-02-08an hil zen, 40 urte zituelarik. Ezkongabea zen; Dionisio eta Maria Isabel ziren bere gurasoak, eta Maria Jesus, Juan Antonio, Jose Manuel, Miguel Angel eta Maria Isabel bere anai-arrebak. Agustin Leitza
kalean bizi zen.
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Jakingarri gehiago:
4J
Lauburua Caballeroren lagunek jarri zuten, Juan Markezek egin ostean. Oso
mendizalea zen; Belkoaingo parajeak maite zituen bereziki, eta horretxegatik lagunek jarri zuten oroigarria tontor horretatik gertu, bere mendebaldeko hegalean.
Lauburua burdinazko seinalearen gainean dago, esan bezala; seinale hori bere
garaian Juan Mari Artolak jarritakoa da, Belkoaingo inguruetan egurrezko beste
seiren bat seinale argigarriekin batera 1999-01-20an.
4IIturriak:
- Lekukotza: Miguel Angel Caballero (Bernardo Caballeroren anaia).
- Bigarren argazkiaren lagatzailea: Miguel Angel Caballero.

4.10. Belkoaingo gurutzea.
Kokapena:
4K
Aduna udalerriko lurretan dago, nahiz eta Andoainekin muga egin handik oso
gertu. Ez dago mendiko punturik garaienean, baina bai zelaitsuenean.
Gurutzearen ezaugarriak:
4G
Zortzi metroko luzera duen gurutzea da, inguruetatik nonahitik ikusteko moduan
egun argitan.
Oroituak nortzuk diren:
4O
Buruntzako kasuan egin bezala, oraingoan ere ekimenaren bultzatzaileek beraiek azaldu zuten nortzuen oroitzapenez altxa nahi zen gurutzea: “(…) Una gran
cruz a la memoria de los caídos en esta San Cruzada que gracias a Dios y a nuestro
invicto Caudillo terminó felizmente”.
Nortzuk ipinia:
4N
Adunako FET y de las JONS erakundearen eskutik heldu zen gurutzea Belkoaingo puntan jartzeko ekimena. 1939-08-27an egindako udal batzan, Julian Zabala alkateak gidatzen zuen udal taldeak gurutzearen berri eman zuen lehenbiziko aldiz:
“(…) Dada cuenta de los deseos formulados por la jefatura local de FET
y de las JONS que le animan a construir en la cumbre del monte Belcoain
de esta jurisdicción, una gran cruz a la memoria de los caidos en esta
Santa Cruzada que gracias a Dios y a nuestro invicto Caudillo terminó
felizmente y solicitando permiso por tratarse de terreno comunal el
lugar en que se trata de emplazar; acuerda acceder a la petición y ponerlo en conocimiento de la oficina forestal de Guipúzcoa a los efectos que
procedan”.
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4IInaugurazio data:
1939-09-24an egin zen gurutzearen
inaugurazio ofiziala.
Jakingarri gehiago:
4J
- 1939ko urriko prentsa kronika batek jakinarazten digu Belkoainen eta Buruntzan
bina gurutze jarri zirela eta zein arrazoik
bultzatu zieten egileei.
- Gurutzea nola ordaindu, komeria eta buruhauste bizitu zituen Adunako udalak;
izan ere, hain herri txiki batek diru iturriak
ere txikiak baitzituen orduan, zer esanik ez
gerra ostean! Egin behar da kontu Adunako udalak 1940ean, adibidez, 10.250,16 pezetako aurrekontua izan zuela.
- Adunako udal batzen akten sekuentzia
irakurtzea komeni da, gurutzearen aspektu ekonomikoa zertan zetzan jakiteko. JuGurutzea 1939az geroztik dirau zutik; aldameneko
lian Zabala alkateak eta Juan Bautista
buzoia askoz ere berriagoa da.
Zalakain, Benito Jauregi, Pedro Bengoetxea, Juan Bautista Ormaetxea eta Migel
Franzisko Aburuza zinegotziek osatu zuten urte horietan udal taldea, frankistek
herria okupatuz geroztik; Alberto Aranburu izendatu zuten idazkari, Rafael Bereziartu kargutik kendu ostean.
- 1939-09-10ean egin zen udal batzan, ikusirik gurutzearen obrak amaitzen ari zirela eta gastuak ordaintzeko dirua behar zela, erabaki zen Gipuzkoako mendietako
injineruari herri baso bateko bi haritz sendo ebakitzeko baimena eskatzea; haritz
horiekin lortutako diru kopurua gastuak kitatzeko bideratuko lirateke. Zinegotziek
aho batez ziurtatu zutenez, udalaren altxor-publiko murritzak hala jokatzea gomendatzen omen zuen.
- Urriaren 8an injineruaren baimena lortuta, azaroaren 26rako jarri zen enkantearen hitzordua udaletxean. Azaroaren 26an bertan egin zen udal batzan, jakinarazi
zen bi hariztiengatik 381 pezeta eskatu zirela, baina inork ez zituela erosi nahi izan.
Gaia eztabaidatu ostean, zinegotziek hiru erabaki hartu zituzten: salneurria 332
pezetara jaistea, abenduaren 8an berriro egitea enkantea, eta azkenik, bi erabaki
horiek bandoaren bidez jakinaraztea herrian.
- Abenduaren 10ean egindako udal batzan, jakinarazi zen bi haritzek izan zutela
eroslerik: Carlos Etxeberria zela bera, 357 pezeta eskaini eta gero. Poza adierazi
zen horregatik; izan ere, Adunan eta Andoaingo Sorabilla zein Karrika auzoetan
harpidetza kanpaina egin arren defizitak bere horretan jarraitzen zuen.
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- Abenduaren 14an egindako udal batzan, berriz, jakinarazi zen beste 20 pezeta
batu zirela gurutzearen gustuak kitatzeko kutxara, zenbait pinu txiki saldu ostean;
hala ere, 333,34 pezetako zorra geratzen zela oraindik, aitortu zen. Gauzak horrela,
bildutakoek zor hori udalaren bizkar hartzea erabaki zuten.
- Gurutzearen egitasmoa dezente bideratuta zegoelarik, bertan plaka jartzeko
ideia ere atera zen, nonbait. Horrela, orain aurretik aipaturiko abenduaren 24ko
udal batza horretan, Manuel Mujikak plaka gurutzean ipintzeko aurrekontua aurkeztu ziola udalari jakinarazi zen; mahai gainean utzi zen gaia.
- Plakaren asmoa hutsean geratu zela, tankera horixe hartzen du kontuak. Adunako zaharrenei galdetuta behintzat, inork ez du ezagutu Belkoaingo gurutzea plaka
eta guzti.
- Plaka benetan jarri, Adunako herritarrek jarri zuten, ikurriña zintzilikatzearekin
batera, 1998-09-22an. Plakak honako idatzia darama:
IKURRINA HAU 1998´KO
IRAILAREN 20AN JARRI GENUEN
ADUNAKO HERRITARRAK

Adunarrek jarritako plaka, ikurriñaren jartzea jakinaraziz.
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- Jarritako ikurriña oihalezkoa izanik, lau haizetara zerabilen haizeak goi alde hartan, eta erabat hondatu egin zen halako batean. Hortaz, 2000ko abenduan txapazko
ikurriña berri bat ipini zuten adunarrek. Garai hartan ospatzen ari ziren Kultur Astearen barruan izan zen hori, mendi martxa antolatu eta gero. Betirako geratu dela
ikurriña hori, dirudi.

Adunarrek txapazko ikurriña jarri zuten eguneko irudia, 2000ko abenduan.

4IIturriak:
- Adunako 1939-1940ko udal akten liburua.
- Aiurri aldizkaria, 2000-12-22ko 137. zenbakia.
- Hirugarren argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.

4.11. Belkoaingo buzoia.
Kokapena:
4K
Gurutzearen oinarrian bertan.
Buzoiaren ezaugarriak:
4B
Buzoiak bere barnean igela bat aho zabalik gordetzen du. Txartela, oharra… bere
ahoko zuloan sar dezan gonbidatzen zaio mendizaleari.
Euskal Herriko gainerako buzoien antzera, honek ere estilo propioa dauka; igelak markatzen duena da oraingo honetan.
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Igela aho zabal bat topa daiteke buzoiaren tapatxoa irekiz gero.

Nork ipinia:
4N
Andoaingo Euskalduna Mendigoizale taldeak 1998an ipini zuen.
4IIdazkunak zer dioen:
Buzoiak tapa dauka, eta beronek plakatxoa darama itsatsita, honako informazioa
ematen duelarik:
BELKOAIN
488 MTS. 1998

4.12. Belkoaingo monumentu megalitikoa.
Kokapena:
4K
Belkoaingo gurutzearen ipar-ekialdean dago, handik 180 metrora.
Monumentuaren ezaugarriak:
4M
Trikuharria da, 11 metroko diametroa daukalarik. Ganbara hondatua dauka,
baina eraikuntza osatzen zuen harlauza bat zutik dago.
1978an aurkitu zuten J. Altuna eta K. Mariezkurrenak.
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Belkoaingo mendi gainean dago trikuharria.

Jakingarri gehiago:
4J
- Belkoaingo gainaren iparraldean, lau bideko bidegurutzean -Garate eta Pagarte
baserrietatik gertu alegia-, panel bat dago, Andatzako estazio megalitikoari buruzko informazioa ematen duena.
- Izan ere, trikuharri hau Andatzako estazio megalitikoaren barnean kokatzen da,
eta Gipuzkoan dauden 28 estazio megalitikoetako bat da.
- Estazioa hamar trikuharrik (Arkotxa, Olaiko, Karramiolotz, Andatza I eta II, Loatzu
I eta II, beldarrain, Zarateko Benta eta Belkoain) eta zista batek (Andatza III) osatzen
dute. Aduna, Aia, Andoain, Donostia, Usurbil eta Zizurkilgo udalerrietan sakabanatzen dira. Belkoaingoa Andoaingo udalerrian kokatzen den bakarra da.
- Kobre Aro (k.a. 2.500-2000) eta Brontze Aroan (k.a. 2.000-1.000) Belkoain eta
Zarate Haitz mendien artean bizi ziren gizakiek eraikitako eraikuntzak dira, euren
hildakoen gorpuak ehorzteko.
Bi aro horiek Metal Aroko bi garai dira, Pirineo inguruko kronologian.
- Trikuharriak Euskal Herriko lehen arkitekturak dira. Laukizuzen formako hilobi-ganbarak dira. Hainbat harlauzaz eta zutik jarritako blokeez osatzen dira;
goian beste harlauza bat izan ohi dute. Barruan, gorpuak ehorzten zituzten. Eraikuntza gehienak hautsita daude, Belkoaingoa kasurako, eta hari pila soilen tankera daukate gaur egun. Hondamen orokor horien gainean, zera adierazi du Luis
del Barriok, Andatzako Estazio Megalitikoko seinaleztapen eta garbiketa lanak
beregain hartu ohi dituen Lurralain enpresako zuzendariak: “(…) Trikuharrien
eraikuntza garaian, heriotzaren ondoren arimak bidaiatu egiten zuela pentsatzen
hasi zen gizakia. Arimari bidaia hori egiten laguntzeko, gorpuaren ondoan elikagaiak, apaingarriak, zeramikak…, jartzen zituzten. Ehorzteko modu horrek, trikuharriak desegin eta lapurretak egiteko tentazioa piztu izan du mende askotan
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zehar, horregatik, itxura nahasi samarra izaten dute gaur egun aurkitzen diren
trikuharriek”.
- Trikuharriak jentilen ehorzleku zirela mendetan pentsatu izanak, hala ere, baliatu izan du eraikuntza horien elementuak iraun dezaten. “Gizakia lehendabiziko bizilekuak eta txabolak egiten hasi zenean, harriak lortzeko bi aukera nagusi zituen:
harrobira joan eta harria atera, edo mendian aurkitzen zituen harri piletatik hartu
eta eraman. Bigarren aukera hori zen errazena, baina bazen harri pila horiek
ehorzlekuak ziren errezeloa eta badaezpada ere, ez zituzten guztiz desegiten”.
- Indusketa lanak soilik Zarate benta eta Andatza IIko trikuharrietan egin dira;
1965ean izan zen hori, Altuna eta Apellaniz arkeologoen eskutik. Batez ere gezi
puntak eta zeramika puskak topatu ziren bertan. Gainerako trikuharriak ikertu
gabe jarraitzen dute oraindik.
4IIturriak:
- LARREA, Juan Jose: “Andoain historiaurrean edo Andoaingo historiaurrea”,
Andoaingo Paperak, 2, 1990.
- “Andatzako estazio megalitikoa” esku orria. www. euskadi.net.
- Aiurri aldizkaria. 2005-05-08ko 322. zenbakia.

4.13. Bonifazio Gonzalori oroigarria.
Kokapena:
4K
Belkoaingo gurutzearen ipar-ekialdean, Elkazabal izeneko eremuan. Mareako
bidegurutzetik Pagarte eta Garate baserrietara doan pistan, eskuineko bide bazterrean, pinudi baten barnean, Adunako lursailean.

Oroitarria, Belkoaingo gainaren ipar-ekialdean dago.
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Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Harri bloke baten gainean plaka bat dago itsatsita.
Plakak zer adierazten dioen:
4P
Plakak Bonifaziorekin (1922-2009) hasten den zuhaitz genealogikoa irudikatzen
du. Bertan, bere bi semeak eta horien emazteak (Jose Luis-Pilar eta Jesus MariaMaria Jesus) eta azken bikote honen bi seme-alabak (Iker eta Joana) agertzen dira.
Oroitua nor den:
4O
Bonifazio Gonzalo Portillo (Huitzi, 1922 - Andoain, 2010), 2010-09-27an hil zen,
Andoainen.
Jakingarri gehiago:
4J
Bonifazio naturzalea zen, Belkoaingo parajeak zituen gogoko pasean ibiltzeko
edo perretxikoak biltzera joateko.
Bonifaziok esana zuen bere gorpua ez zuela nahi kanposantura eraman zezaten, ez zuela gogoko halako zeremoniarik. Hileta elizkizuna bai baina gero erraustu egin zuten, beraz, bere borondateari jarraiki. Hautsen parte bat oroitarriko
inguruan, eta beste partea perretxikotarako bereziki ezagutzen zuen zoko ezkutu
batean barreiatu zituzten. Familia giroko ekitalditxoa Bonifazo hil eta handik hiru
egunetara ospatu zuten. Bezperan, plaka tailer batean egin eta oroitarriaren gainean ipini zuten semeek. Bestalde, esan behar da bi pinu koxkor ipini zituztela
oroitarriaren alde banatan, Bonifazio berak etxean zaintzen zituenak hain zuzen.
Bonifazio Sorabillara joaten zen ia arratsaldero lagunekin tertulian jardutera.

Bonifazio Sorabillara joaten zen ia arratsaldero lagunekin tertulian jardutera. Bere ezkerretara,
Visitación González, Maritxu Gonzalo eta Juan Jauregi daude, San Martin eliza atarian.
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4IIturriak:
- Lekukotza: Jone Aldaz (iloba).
- El Diario Vasco, 2009-09-28ko zenbakia.

4.14. Felix Arizetari oroigarria.
Kokapena:
4K
Belkoaingo gainaren iparraldean, lau bideko bidegurutzean, Garate eta Pagarte
baserrietatik gertu dago. Oroituaren heriotza gertatu zen tokian bertan dago ipinita.
Oroitarriaren ezaugarriak:
4O
Kare-harrian egindako oroitarria. Zuhaixkez eta loreez inguratuta dago.
Oroitarria jarriaz geroztik, plaka bat itsatsi diote (2010eko apirilean).
Oroitarriaren idazkunak zer dioen:
4O
FELIX ARIZETA
MAIOZ
1959-2-9AN
2003-7-16AN
G.B.
Plakaren idazkunak zer dioen:
4P
BERE AZKEN KUTTUNA
Estaba sufriendo mucho
ultimamente no se porque
razones, y por esto e llegado
a esta conclusion
Disfrutar mucho de la vida
Felix Ariceta
Oroitua nor den:
4O
Felix Arizeta Maioz, 44 urteko gizonezkoa. 2003-07-16an hil zen istripuz. Maria
Jesus Txintxurreta zen bere emaztea, eta
Itsaso eta Janire alabak. Larraulgo
Larrun-Bide baserrian bizi zen, eta Arima 2000 S.L. lantegiko langilea zen.
Oroitarria, Belkoaingo bidegurutzeko bazter
batean dago.
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Jakingarri gehiago:
4J
Plakak eskuizkribu bat erakusten du, Felix Arizetak berak sinatutakoa.
4IIturria:
- El Diario Vasco, 2003-07-17ko zenbakia.

4.15. Antonio Montesen oroimenezko plaka.
Kokapena:
4K
Sorabillako auzoan, N-1 errepidearen bazterrean, Donostia-Tolosa norabidean,
Ikastola pareko bihurgunea pasa eta ehun bat metrora.
Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Plaka da, errepide bazterreko hormara itsatsita. Azpian lorontzitxo bat dauka.

Tolosako norabidean, N-1 errepidearen bazterrean dago plaka.

Plakako idazkunak zer dioen:
4P
ANTONIO MONTES
DOMÍNGUEZ
DE TUS FAMILIARES
Y CICLOTURISTAS TOLOSA C.E.
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Oroitua nor den:
4O
Antonio Montes Domínguez, 37 urteko gizonezkoa. Lourdes Garate zen bere
emaztea eta Leire eta Amaia bere alabak.
Jakingarri gehiago:
4J
Antonio Montes Tolosako zikloturista zen. Istripuz hil zen, plaka jarrita dagoen
pare horretan; lurrean zegoen harearekin aurreko gurpila labaindu, lurrera erori
eta kolpea hartu zuen buruan. Berehala hil zen. Tolosako beste hiru lagun zikloturistekin batera zihoan.
4IIturria:
- El Diario Vasco, 1986-02-26ko zenbakia.

4.16. “Geroak esan beza” eskultura.
Kokapena:
4K
Txistoki pasealekuan dagoen Aita Larramendi ikastolako atzekaldean, N-1 errepidetik gertu.
Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Burdinean landutako artelana da. Plaka bat dauka azpian.

Eskultura N-1aren eta Ikastolako eraikuntzaren arteko belazean dago.
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Plakako idazkunak zer dioen:
4P
GEROAK ESAN BEZA
A.M. LARRAMENDI IKASTOLA
1963-1988
Egilea nor den:
4E
Gotzon Etxeberria Setien (Andoain, 1952) pintore eta eskulturagilea. Gaur
kolektiboa osatu zuten artista batzuekin, eta Remigio Mendibururekin batez ere,
abiatu zen sormen bideetatik.
Bere bizian artea eta hezkuntza uztartu dituen artista da Etxeberria. 30 urtez
artearen irakaskuntzan Andoaingo Aita Larramendi ikastolan eta Donostiako
Barandiaran Lizeoan aritu ondoren, sorkuntzaren munduari emana dabil. Brontzean eta olibondo egurrean landutako eskulturekin ari da lanean azken boladan,
forma zoomorfo eta fitomorfoak sortuz, besteak beste. Andoaingo eskultura egin
zuenetik, hainbat galerietan jarri ditu bere obrak erakusgai. Olibondoak badu
bihotzik darama izenburua bere azken erakusketak.
Jakingarri gehiago:
4J
- Aita Larramendi Ikastolaren 25.
urteurrenaren ospakizunen barnean
inauguratu zuten artelan hau, 198811-13an.

Gotzon Etxeberria Setien, fusilatuei omenez egindako
bere eskulturaren ondoan.

- Makina bat ekitaldi antolatu ziren
Ikastolaren 25. urteurrenaren harira.
Azaroaren 5ean ekin zitzaion eta hil
bereko 13a bukatu. Bitarte horretan,
liburu eta diska zaharren azoka,
hitzaldiak, antzerkia, abesbatza emanaldia, bertsolariak… izan ziren egunez egun. Ekitaldirik nagusiena, dena
den, hilaren 13an, igandean egin zena
izan zen; ikastolako lehen irakasle eta
batzarkideei omenaldia eskaini
zitzaien. Goratzarrearen unerik hunkigarriena andereñoek eskultura bistaratu zuteneko unea izan zen.
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Ikastolako lehenbiziko andereñoek eskulturaren aurrean omenaldia jaso zuten unean.

4IIturriak:
- Aita Larramendi Ikastolako idazkaritzako artxibategia.
- Hirugarren argazkiaren lagatzailea: Aita Larramendi ikastolako artxibategia.
- AIZPURUA, Justo; KAMIO, Garazi: Aita Larramendi Ikastola. 1963-… 40 urte, mila zorion, Ikastolak argitaratutako liburua, 2004ko maiatzean.

4.17. “Oria ibaia” eskultura.
Kokapena:
4K
Allurralde kiroldegia eta Ubitarte futbol zelairen artean dago. Oria ibaian barrena doan Txistoki Pasealekuaren ertzean.

Txistokiko pasealekuan, Oria ibaiari begira dago artelana.
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Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Zink materialean landutako eskultura da.
Egilea nor den:
4E
Iñaki Olazabal Ezeiza (Andoain, 1959). Sorabillako eskultura tailerrean eman
zituen lehendabiziko pausoak. Harriarekin hasi eta gero, burdina, kobrea eta bestelako materialak jorratu izan ditu. Duela gutxi arte soilik iturgintzarako erabili
izan den zink-a lantzen du egun, Zumaian daukan tailerrean. “Material arina da
eta lantzeko erraza. Guraizeekin moztu eta estainuarekin elkartzen ditut piezak.
Ondoren osagai kimikoz egindako patina ematen diot gainetik eta horrek itxura
oso berezia ematen dio obrari. Erakusketaren batean nire obraren bat badago,
jendearen begiak erakartzen ditu, ezberdina delako”.
Espazio publiko ugaritan jarri ditu bere artelanak azken urtetan. 2008ko apirilean Gipuzkoako Batzar Nagusien atarian biolentziaren biktimen oroimenezko
eskultura, besteak beste.
Artelana interpretatzen:
4A
Allurraldeko eskultura, “Oria ibaia” izeneko proiektuaren parte da. Oria ibaiaren ertzean ipinitako zazpi eskulturek osatzen dute guztira, proiektua. Sorlekutik
itsasoratzerainoko bidean diren beste hainbat herritan kokatzen dira, hain zuzen:
Zegama, Ordizia, Ikaztegieta, Tolosa, Andoain, Zubieta eta Orio.
Egilearen esanetan, “Orio ibaia zaintzen duen begia da; Zegama, ostera, sorlekua. Gainontzeko herrietatik ibaia pasa egiten da eta eskultura bakoitzak hori
jasotzen du, tokian tokiko ezaugarriekin”.
Jakingarri gehiago:
4J
- Zazpi eskulturak kokatzeko, kontratuak herri bakoitzeko udalen eta Gipuzkoako Diputazioaren arten sinatu
ziren. Diputazioak eskuratu zituen jabetza intelektualekiko eskubideak; ondasunaren jabetza, berriz, bi instituzioen artean erdibanatuta geratu zen.
- Olazabalek tailer mugikorrak antolatu izan ditu “Oria
ibaia” proiektuko eskulturaren bat ipini duen herrietan.
Kalean lana egitea, eta eskultura bera kaleratzea da bere
filosofia. Horretarako, nahikoa izan zuen aterpe txikiren
Iñaki Olazabal, azken aldian
bat, eskulturaren lantze prozesua edonoren begitara jarzinka lantzen ari den
tzeko. Andoainera etorri zenean, adibidez, Basteroko
eskulturagilea.
sarrera nagusian jarri zuen tailer mugikor hori, eta
2005eko irailaren 15etik urriaren 15era bitarte jardun zuen. Herritarren jakinmina
piztu ahal izan zuen era horretan.
- 2004an abian jarri eta 2006an amaitu zuen Olazabalek “Oria Ibaia” egitasmo
artistikoa.
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4IIturriak:
- Lekukotza: Iñaki Olazabal eskulturagilea.
- Aiurri hamaboskaria, 2003-03-28ko 187. zenbakia.
- Karkara aldizkaria, 2006-02-24ko 198. zenbakia.

4.18. Andoaingo udalerriaren “A” logotipoa.
Kokapena:
4K
Kiroldegiko sarreran dago. Herriko paisaje urbanoan, leku bakarretakoa izango da,
ez bakarra, non ikus daitekeen A sinboloa (Andoaingo udalerriaren logotipo ofiziala).
Berez, kiroldegiko sarrera horretako
lurrean, bi irudi topa daitezke: txikia
bata eta handia bestea.
Oroitua zer den:
4O
Gipuzkoako 29 toki hiribildu legez
eratu eta Tolosa, Ordizia eta Segurako jurisdikziopetatik at geldituz
jurisdikzio zibila lortu zuten
1615ean. 1990an, hortaz, herri
sorreren prozesua gauzatu zenaren 375. urteurrena betetzen zen.
Hefemeride hori ospatzeko,
Andoaingo udalak maiatzaren 20tik
ekainaren 3ra luzatu ziren ekitaldiak antolatu zituen herriko hainbat erakunde eta eragileen batera.
Tartean, herriaren logotipo alegorikoa izango zena sortzeko ideien
lehiaketa zabaldu zuen. “A” hori
irten zen garaile.
Logotipoa interpretatzen:
4L
“Aztarnak” du izenburu logotipo- Kiroldegiko sarreran bi irudi daude, A logotipoarekin. Bat txikia,
aurrean; bestea, handia, atzean.
ak. Xabier Laka egilearen hitzetan
“asmoa Andoaingo A inizialarekin
eta bere armarriak dituen lau marrekin jokatzea izan zen. Bestalde, Andoainek zerbait badu, horiek ibaiak gainditzen dituzten zubiak dira; horrela, A hori zubia bezala da, eta lau marrak, berriz,
Andoain zeharkatzen duten Leitzaran eta Oria ibaietako ura”.
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Egilea nor den:
4E
Xabier Laka Antxustegi eskulturagilea7.
Jakingarri gehiago:
4J
- 23 lan aurkeztu ziren logotipoa aukeratzeko lehiaketara, eta artearekin loturiko
epaimahaikideek 1889-10-24an erabaki zuten Lakaren “Aztarnak” lana nabarmentzea.
- Logotipoa udalaren edozein inprimaki, programa, kartel, kamiseta, intsignia,
e.a.etan erreproduzitu zen ospakizunak iraun zuen denboran eta hurrengo urtetan.
- Makina bat ekitaldi egin zen 375. urteurrenaren karira. Besteak beste:
maketa, pintura eta argazki zaharren erakusketa, baserrietako tresneria eta
antzinako janzkien erakusketa, euskal jaialdi txikia, Andoaingo sormen tailerraren Plazaolako zeramikazko muralaren bistaratzea, Leyçaur aldizkariaren aurkezpena, beteranoen arteko Euskalduna-Real Sociedad futbol partida (Isidro
Langararen omenaldia barne), Andoaingo mugetatik bira, Franco hil osteko erregimen aldaketaren inguruko mahai ingurua, Oskorri eta Gabinete Caligariren
kontzertuak…
- Udalak ekitaldi sorta bultzatzerakoan dimentsio nagusiki munizipala eman nahi
izan zion, ospakizun efektistak alde batera utzita; Andoaingo giza komunitatearen
espirituaren suspergarri izateko aproposa izan zitezkeen ekitaldiak antolatu nahi
izan zituen, iragan historikoa berreskuratu eta orainari buruzko gogoeta eraginez
etorkizuna eraikitzen lagungarri izan zitezkeelakoan.
- Hein handi batean asmatu zen formularekin, baina kritikak ere entzun ziren
herriko sektore gazte dinamikoen aldetik. Gabinete Caligari rock kontzertua antolatu izanak piztu zuen haserrea, batik bat. Ez herriarekin ezta euskal musikarekin
zein kulturarekin ere batere zerikusirik ez zuen ekitaldi bakar batean dirutza
xahutzen zen bitartean, herriko musika taldeek ez zutela laguntzarik jasotzen eta
miserian bizi zirela salatu zuten orduan, eta manifestazio jendetsua burutu zuten
Andoaingo kaleetan zehar.
4IIturriak:
- Lekukotza: Xabier Laka eskulturagilea.
- A.U.A., Andoaingo herriaren sorreraren 375. urtemuga, AN 1749-1750.

7

Xabier Lakaren biografiari buruzko informazio gehiago:ikus 2.5. atala.
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5. HERRIGUNEKO BEHEKO KALEAK.
5.1. Kale hormetako margolanak.
Kokapena:
4K
Bazkardoko pilotalekuaren ondoko parkean, Allurralde kiroldegiaren eta Isidro
Langara zubiaren inguruko hormetan, Mimendi kaleko igogailuko hormetan eta
Itzala tabernaren (Kale Nagusia) ondoko horman.

Bazkardoko haur parkea artez eta kolorez apainduta.

Margolanen ezaugarriak:
4M
Graffitismoaren kulturatik datorren sprayekin egindako artelanak dira. Kolore
anitzeko sprayak erabiltzen dira artelan horiek gauzatzeko.
Egileak nortzuk diren:
4E
Aarón Bachiller andoaindarra eta Lander Subiza donostiarrak. Arte eta diseinuko batxilergoa egina daukate biek. Lehenak graffitiaren kultura landu du hasieratik. Bigarrenak, aldiz, klasikoagotzat jo daitezkeen diziplinak jorratu ditu artean
(mihisea, olio-pintura…). Andoaingo Udalak kontratatu dituzte margolan hauek
egiteko.
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Bachiller eta Subiza kiroldegi ondoko horma margotzen.

Ez diote uko egiten pinturaren munduak azken urtetan bizitu duen garapenari,
eta alde horretatik, sormenarekin eta pinturarekin zerikusia duen edozerk erakartzen die. Esperimentazioaren bidetik doaz, teknika eta konbinazio ezberdinak
erabiliz.
Jakingarri gehiago:
4J
- 2009-2010eko epealdian egin dituzte pintaketa horiek, Andoaingo udalarekin
hitzarmena sinatu eta gero. Gaien aldetik denetik jorratu dituzte horietan: haurren mundua, kirolak, herriko erreferentzia paisajistikoak, gizarte arazo eta
aldarrikapenak…
- Eurek egiten dutena artea dela aldarrikatu nahi dute. “Spraya erabiliz, hormetan pintura artistikoa egitea helburu duten artistatzat daukate euren burua.
Herrietako fatxadak eta horma tristeak estetikoki edertu, koloreztatu edertu egiten dituzte. Paisaje urbanoari bizitza ematen diote, azken batean.
4IIturriak:
- Lekukotzak: Aarón Bachiller eta Lander Subiza artistak.
- Aiurri aldizkaria, 1010-04-16ko 232. zenbakian.

5.2. “Zehar” eskultura.
Kokapena:
4K
Oria eta Leitzaran ibaiek bat egiten duten lur-tartean, espigoia edo morrua deitzen den tokian. Santa Krutz baselizaren parean.
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Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Burdinan landutako artelana da.
Egilea nor den:
4E
Xabier Laka eskulturagilea da8.
Artelana interpretatzen:
4A
- Egilearen asmoa ez zen elementu
artistiko opakoa jartzea kai-mutur
horretan. Horretxegatik, leiho irekiaren ideia jorratu zuen, eta gainera
perspektiba ezberdinekin jokatu
zuen. Ikusleak eskultura kontenplatzeaz gain ingurutik doazen bi ibaiak
edo Kale Nagusiko etxeak ere kontuan har ditzan; eskulturak eta parajeak bat egin zezaten azken batean.
Era horretan, eskultura garaiera handiko bi zutabek osatzen dute, eta
horietan bi plano inklinatu asentatzen
dira, paraleloak direnak elkarrekin.
- Azpimarratzekoa da, aldi berean,
zein egoki dauden jarrita eskultura
osatzen duten zati guztien forma
lerrozuzenak eta angeluarrak.

Oria eta Leitzaran ibaiak batzen diren morruan
dago artelana.

Jakingarri gehiago:
4J
- Artelanak badu bere zergatia. 1990eko lehen hilabeteetan Oria eta Leitzaran bereziten zituen lur zatia urbanizatu zen; Montserrat Ruiz Fabré arkitektoak aurkeztutako proiektua eraiki zen hain zuzen, honek irabazi baitzuen udalak 1989ko
azaroan plazaratu zuen ideien lehiaketa. Behin leku hori urbanizaturik, Andoaingo
udalak kai-mutur horretan eskultura ipintzea otu zitzaion. Horretarako Sorabillako tailerrari egin zion eskaintza; hango egileen artean lehiaketa prozesua egin ostean, Lakaren “Zehar” izenburuko eskultura hobetsi zen.
- 1990ean zehar bistaratu zen eskultura; Andoaingo udalerriaren sorreraren 375.
urteurrena zela-eta egin ziren ospakizunen hondarrean gertatu zen ekitaldi hori.
- Eskultura jartzearekin batera ika-mikarik sortu zen egilearen eta udalaren artean, azken honek barandak jartzeko asmoa azaldu zuelako. Lakak hainbat arrazoi argudiatu zituen Andoaingo agintariek egitasmo hori burutik ken zezaten. Lehenbizi,
kostaldeko herrien eskarmentua azaldu zien: kaietan barandarik ez jarri arren, istripurik ez da gertatzen. Segurtasunarekin loturikoa izan zen bigarren arrazoia ere;

8

Xabier Lakaren biografiari buruzko informazio gehiago 2.5.atalean.
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Andoaingo mapa jarri zien mahai gainean, arriskuz beteriko makina bat puntu
gorriz marrazturik. Eta hirugarrengo argudioa, azkenik, estetikoa izan zen, kontuan
hartzen zelarik inguruak eta eskulturak berak ere indarra galduko luketela.
4IIturriak:
- Lekukotza: Xabier Laka (eskulturagilea).
- A.U.A., “Zehar” eskulturaren espedientea, AN 1749-1750.

5.3. “Goiztirian, arimaren garrasia” eskultura.
Kokapena:
4K
Etxeberrieta auzoan, Alfaro Parkean dago.
Aparteko sinbologia eduki zezakeelako erabaki zen Etxeberrietako ingurunea
eskulturaren kokaleku gisa hartzea: Errepublikako urtetan auzo hori nahiko borrokalaria izan zen, eta faxisten altxamendua heldu zenean auzo horretakoak izan
ziren lehen lau fusilatuak (Antonio Aranzabal, Nemesio Fernández, Pío Arzallus,
Kruz Aldasoro); familia-aitak, eta oso ezagunak ziren lauak. Andoaingo gizartean
zirrararik latzena eragin zuen gertakizuna izan zen horiena.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Berez artelan multzoa da: brontzezko bi eskulturek eta karaitzazko hormak osatzen dute artelana.
Hormaren atzealdeko idazkunek zer dioten:
4H
GOIZTIRIAN,
ARIMAREN GARRASIA
IN MEMORIAM
Gerra Zibilean fusilatutako andoaindarrei
AL ALBA,
EL GRITO DEL ALMA
IN MEMORIAM
A los fusilados andoaindarras de la Guerra Civil
Horma osatzen duten zenbait harritan aldi berean, 22 fusilatu andoaindarren izenak idatzita daude hitz larriz.
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Oroituak nortzuk diren:
4O
Ideologia abertzalea, sozialista edo komunista zuten 22 gizasemeen izen abizenak agertzen dira horman. Hots: Esteban Olalde, Ambrosio Garcia, Gregorio Martinez, Jose Kruz Amilibia, Antonio Aranzabal, Nemesio Fernandez, Pio Arzallus,
Kruz Aldasoro, Migel Amondarain, Faustino Aldaz, Secundino Anton, Jose Lasa,
Sixto Prestamero, Frantzisko Fernandez, Migel Urretabizkaia, Bautista Martinez,
Blas Rubio, Jose Arana, Juan Antonio Irulegi, Jose Mari Monge, Biktor Sarasketa
eta Casiano Izquierdo. Horiek dira errepresio frankista ikertu ondoren fusilatu gisa
zentsatu zituenak frankismoaren biktimen eskubideen alde diharduen Oroituz,
Andoainen taldeak. Eskultura, era berean, frankismoak era batera edo bestera zapaldu zituen andoaindar guztien omenaldi sinbolikotzat har daiteke.

Fusilamenduaren bi eszena irudikatzen duten brontzezko eskultura banak
eta horma batek osatzen dute eskultura-multzoa.

Artelana interpretatzen:
4A
Brontzezko pieza batek fusilatzera doazen pertsona irudikatzen du, jada fusilatua dagoena besteak. Atzean geratzen den horma, berriz, fusilatuen horma da
(kanposantuenak izan ziren horma horiek Gerra Zibilean, maiz).
Artelanak daukan orientazioa, propio jarritakoa da: fusilatzera doazen pertsona
ekialdera begira dago, eta beraz egunsentiko lehen eguzki izpiek bete-betean
ematen diote; borreroari bizkarrez harrapatzen dute. Ilunabarrean, mendebaldetik datozen azken printzak azkenik, hormaren atzealdean grabatuta dauden
Andoaingo 22 fusilatuen izenak argitzen dituzte. Horrenbestez, gertakizuna deskribatzen da aurrealdean, oroimena atzealdean.
Modu dramatikoan hildako pertsona guztiak presente daudela obran adierazi
zuen egileak, besteak beste.
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Egilea nor den:
4E
Gotzon Etxeberria Setien pintore eta eskulturagilea9.
Jakingarri gehiago:
4J
- Eskultura 2006-05-20an bistaratu zen ekitaldi jendetsu eta hunkigarri batekin.
Andoaingo udalak eta Oroituz, Andoainen herri elkarteak antolatu zuten ekitaldia,
eta besteak beste, 1936az geroztik Andoaindik urrun, Katalunian bizitzera kondenatu zituzten Olalde Pereda familiako Pako semeak hartu zuen hitza; bere aita,
Esteban Olalde postaria, faxistek Andoain okupatu eta hurrengo egunean fusilatu
zuten Sorabillan.
- Ekitaldi hori Oroituz, Andoainen elkarteak 2002an ekin zion lanaren emaitza
izan zen hein handi batean. Frankismoko biktimen eta lekukoen testigantzak bildu
eta gainerako agiriak biltzeari ekin zion. Franco hil ostean estatuan atondu zen
trantsizio politiko iruzurtiak lurpean mantendu nahi izan zuen errealitatea bistaratzea zen elkartearen helburua. Alegia, demokrazia eta justiziaren alde frankismoan bizia eman zuten abertzaleen, komunisten sozialisten, anarkisten…
belaunaldi guztiaren oroimena eta duintasuna berreskuratzea. Asmo horri eutsirik, 2004ko martxo-apirilean hitzaldiak eta mahai-inguruak antolatu zituen historialariekin zein biktimekin. Orduan eskaini zitzaien biktimei lehenbiziko omenaldi
publikoa.
- Horman agertzen zen testuak, ika-mikarik eragin zuen. Fusilatuen zenbait
familiarrek esplizitoagoa izan behar zela iruditu zitzaien prentsara bidalitako iritzi
artikulu batean. Eure senideak nork eta zergatik erail zituzten, ezinbesteko bi
datu horiek hitzetan jartzea eskatu zuten; 70 urteko isiltasunaren ostean egiari
eta fusilatuen oroimenari zor zitzaiela horrelako keinurik. Egileak ez zuen begi
onez ikusi proposamena, eta udalak nahiz eta hitzez baiezkoa eman hitzez, ez du
deusik egin urte hauetan.
- Eskultura bistaratu eta agudo, Gerra Zibila Andoainen aztertzen zuen liburua
argitaratu zuen Oroituz, Andoainen elkarteak. Geroztik, biktimen alde
jarraitzen du elkarteak “Egia, Justizia eta Erreparazia”ren lemari jarraiki.
Euskal Herriko talde memorialisten bilgune den Lau Haizetara Gogoan-eko partaide da. Bilgune honek instituzio politikoen akuilu izan nahi du, “ikusirik instituzioek frankismoaren biktimen konpondu gabeko gaiari soilik omenaldi edo
eskulturen ekintza mediatikoekin heldu nahi diotela”.
- Eskulturaren aurrean bi ekitaldi antolatzen dira Errepublikaren eguntzat hartzen den apirilaren 14ero. Bata udaleko ordezkariek egiten duten lore eskaintza
instituzionala izan ohi da. Bigarrena, ostera, Oroituz, Andoainen elkarteak
antolaturik biktimen familiarrak eta herritarrak biltzen dituen ekitaldi publikoa;
bertan txalapartariak, dantzariak, bertsolariak eta egun horretarako osatutako
Errepublikanoen Musika Bandaren emanaldiarekin gozatu ahal izaten da, bat eginez euskal kultura eta oroimen historikoaren aldeko aldarrikapenak.
9

Gotzon Etxeberriaren biografiari buruzko informazio gehiago 4.15.atalean.
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Biktimen familiarrak, Oroituz, Andoainen elkartea, Errepublikanoen Musika Banda
eta herritarrak biltzen dira apirilaren 14 aldiro.

4IIturriak:
- Aiurri hamaboskaria, 2004-03-26ko 209. zenbakia.
- Aiurri astekaria, 2006-05-26ko 70. zenbakia (fusilatuei eskainitako gehigarria).
- El Diario Vasco , 2006-05-25eko zenbakian. Gotzon Etxeberriari egindako
elkarrizketa.
- Nor ziren fusilatuak?/¿Quiénes fueron los fusilados? Omenduen zenbait
familiarrek prentsan argitaratutako iritzia. Berria (2006-05-17), Noticias de
Gipuzkoa (2006-05-14) eta Gara (2006-05-16).
- LASA, Xabier: Ahozko historia: oroimenean lokartutako ahotsa. Oroituz,
Andoainen elkartea, Andoain, 2007. Bi liburu dira berez, euskaraz eta gazteleraz.
- A.U.A., 2004-04-14ko Udal Batzako aparteko bileraren akta, AN L-1112.

5.4. Algodonerako Emakumeen oroimenezko bi plaka.
Kokapena:
4K
Algodonerako Emakumeen Plazan, Etxeberrieta esanez ezagutzen den ingurunean daude. Berez bi plaka dira, bata bestearen erreplika, bi plazetan etxe horma
banatan ipinitakoak.
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Plaken ezaugarriak:
4P
Brontzean egindako bi plaka dira.

Plaketako bat, Algodonerako Emakumeen Plazan zintzilikatuta.

Plaken idazkunek zer dioten:
4P
Letra larriz, euskaraz eta gazteleraz datoz idatziak:
Orube honetan kokatu zen 1857. urtean La Algodonera Guipuzcoana
ehungintza lantegia, zeinak XIX. mendeko industrializazioaren hastapenetan makina bat emakume izan baitzuen langile, horiek guztiak aitzindari izan zirelarik emakume gipuzkoarra lan-merkatuan biltzen hasteko
garaian.
Andoain, 2007, martxoak 11.
En este solar se estableció en el año 1857 la factoría textil La Algodonera Guipuzcoana que, a partir del s. XIX, en la incipiente industrialización,
empleó a cientos de mujeres siendo éstas pioneras en la integración al
mercado laboral de la mujer guipuzcoana.
Andoain, 11 de marzo de 2007.

Plaketan, aldi berean, Gipuzkoako Udalaren, Andoaingo Udalaren eta Larramendi
Bazkunaren ikurrak agertzen dira.
Oroituak nortzuk diren:
4O
Plakak ondo adierazia uzten duen legez, Algodonera lantegian lan egin zuten
emakumeei eskaini nahi izan zitzaien. 2007-03-11n eginiko ekitaldian bistaratu
ziren.

OROIMENAZ MINTZATZEN DIREN ANDOAINGO KALE BAZTER ETA NATUR ZOKOAK

127

Jakingarri gehiago:
4J
- Algodonerako emakumeak urte hartako martxoaren 8ko Emakume Langileen
eguneko protagonistak bilakatu ziren Andoainen, eta horretxegatik hainbat kultur
ekintza antolatu zen, Algodonerako emakumeen aldeko omenaldi ofizial horren
aurretik. Literatura, antzerkia, zinema eta musikaz zipriztindutako hainbat ekitaldiez gain, Algodonerako emakume langileekin (Maria Dolores Irigoras eta Adelaida Ruiz de Larrinaga) mahaia ingurua ere antolatu zen.
- Bi plakak 2007-03-11n ospatu zen ekitaldi ofizial eta jendetsu baten bidez jarri
ziren. Gipuzkoako Udalak, Andoaingo Udalak eta Larramendi Bazkunak elkarlanean martxoaren 11n antolatu zuten ekitaldiaren bitartez, plaza hori emakumezko eta langile direnen sinbolo bilakatu nahi izan zen.

Algodoneran langile izandako hainbat emakumek parte hartu zuten omenaldian.

- Lana eta familia aurrera ateratzen izandako indar, adore eta balioagatik omendu zituen Andoaingo herriak emakumeak. Izan ere, XIX. mendean, industrializazioaren hastapenetan, emakumea lan-merkatura biltzen hasi zenekoan aitzindari
izan ziren.
- Ehunka izan ziren XIX. mendean altxatutako lantegi horretan ogibide izan zuten
emakumeak, baina laurogei inguru izan ziren lekuko biziak. Horietako asko bertaratu ziren ekitaldira eta denak ere argazki batean parte hartu zuten. Eskerronez
eta hunkituta jaso zuten “Algodonerako emakumea naiz ni” adierazten zuen oroigarria eta ziurtagiria. Herriko hainbat kultur eragilek parte hartu zuten ekitaldian,
eta horien artean ziren Aitor Mendiluze eta Jokin Sorozabalek botatako bertso
baten zatiak laburbil dezake omenduen balioa:
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Udaberriko goiz fresko hontan
egun on bezate danak.
Hemen ditugu Algodoneran
langile leial izanak.
Zuek zerate plaza honetan
gure ohorezko damak,
gure umeen amonak eta
gure herriaren amak.
4IIturriak:
- Aiurri aldizkaria; astekariko 101. eta 103. zenbakiak eta hamaboskariko 273.
zenbakia.
- Aiurri aldizkaria: bigarren argazkia.
- GONZÁLEZ, Fátima; MARTÍNEZ, Mónica: Algodonerako emakumeak 1857-1965.
Ekitaldiekin batera argitaratu zen liburuska.

5.5. “Beste” eskultura.
Kokapena:
4K
Zumea Plazan dago, erdigunean dago.

Bere oinarria hainbat ekitaldi publiko burutzeko erabili izan da.
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Artelanaren ezaugarriak:
4A
Altzairuzko perfileriarekin eraikitako artelana da. 12.500 kilo izan ditzakeela
kalkulatu da.
Artelana jolasleku ere bazela adierazi zuten egileek, erabilera zaindu baten
ikuspegitik.
Hasieran halaxe ez diseinatu arren obraren ertzetan barandak erantsi zituzten
egileek, segurtasun kontuak zirela medio; horixe eskatu zioten lehiaketan artelana hobetsi zuten epaimahaikideek eta udalak.
Egileak nortzuk diren:
4E
Nerea Zapirain, Alejandro Mitxelena eta Ibon Salaberria.
Artelana interpretatzen:
4A
Espazio publikoa modu modernoagoan okupatzeko saiakera egin zuten artelan
honen bitartez egileek. www. arteleku.net gunean zera eman zuten aditzera,
besteak beste, gazteleraz, “(…) Hasieratik beharrezkoa iruditu zitzaigun plaza
fisikoa nahiz bere erabilpena jabetza publikokoa izango zela jakinaraztea, eta
ondorioz, jendeak parte hartze aktiboa izan behar zuela bertan… Zer edo zer
fisikoa jartzea soilik pentsa genezakeen; begiratzeko ez beste edozertarako
adibidez, baina pauso bat gehiago ematen ahalegindu ginen. Zapaldu, salto egin
edota bakarrik nahiz lagunduta eseri nahi genuen bertan…”.

Haurrek berehala bilatu zioten praktikotasuna artelanari, txirrista moduan erabiliz adibidez.
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Jakingarri gehiago:
4J
- Polemika izan du atzean eskulturak, jarri zenez geroztik bertatik ia-ia. Ondorengo lerroetan, labur eta kronologikoki adieraziko da egundaino gertatu den guztia,
nahiz eta ertz ugari eduki nahiko korapilatsua gertatzen ari den prozesuak.
2005-02-28an, herriko 540 biztanleek artelana Zumea Plazatik kentzeko eskaera egin zioten udalari. Irizpide estetiko-artistikoak alde batera utzita, segurtasun
arrazoiak aipatu zituzten eskaerari eusteko. Haurrentzat probokatzailea eta arriskutsua dela adierazi zuten. Argudiatu zutenez, haurrek eskalatzeko eta arriskuaren zentzua bizitzeko gaitasuna frogan jar dezaten “gonbidatzen” zuen artelanak.
Zenbait haur egiturako gainaldetik erori zirela edo egurrezko ezpalak gorputzean
sartutako kasuak gertatu zirela baieztatu zuten.
Eskaerak, alderdi politikoen artean gaia eztabaidatzea eta udaleko sail
ezberdinetako teknikariek txostenak idaztea eragin zuen.
- Azpimarratzekoa da kultur teknikariaren txostena. Beste arrazoien artean,
adierazi zuen lekualdatzea egin arren artelanari hasieratik ikusi zizkioten akats
berberak izaten jarraituko duela beste kokalekuetan. Galdera zehatza luzatu
zuen: alegia, jarrera hori zabalduko balitz beste alorretara, eta haurrak zuhaitzetara igotzen hasiko balira, ea zuhaitzak mozteko erabakia hartuko lukeen udalak… Autokritika ere egin zuen, zera esanez, udalak arte sorkuntzarekiko
sentsibilitatea eta hezkuntza maila lantzea helburutzat eduki arren, ez zuela
hartu betarik herritarrei artelanaren ezaugarriak eta erabilera adierazteko.
37.270 euro kalkulatu zituen udal arkitektoak 2008ko urrian, lekualdatzeak eragin zitzakeen gastuengatik galdetuta.
Egileek ere alegazioak aurkeztu zituzten 2008-05-06an. Besteak beste, adierazi
zuten artelanaren kokalekua Zumea Plaza izatea erabakiorra izan zela artelanaren berezko ezaugarriak antolatzerakoan, eta jabetza intelektualaren eskubideak
direla-eta artelanean eragina izan zezakeen edozein gertaeraren berri izateko
eskubidea aldarrikatu zuten.
- 2009-02-22an, tokiko Gobernu Batzarrak, alkatetzak eskuordeturik, erabaki
zuen segurtasun arazoak zirela-eta, eskultura lekualdatzea Alfaro Parkera (Etxeberrieta plaza eta Txitibar zeharkaleko 1. zenbakiaren artean dagoen espaziora).
Udal erabakia gauzatzeke zegoelarik, ezusteko atal berri bat ezagutu zuen
eskulturaren aferak, 2010eko uztailean; hain zuzen ere, Leyçaur 11 aldizkaria
inprentara joan aurreko egunetan izan zen hori. Hileko lehen egunetan haur batek
istripua izan zuen eskulturan bertan, konortea galdu zuelarik. Agudo, udal gobernuak eskulturari itxitura jartzeko agindua eman zuen; piezaz pieza kendu eta biltegi batera eramana izan zen egun gutxiren buruan. Udalak ez zuen zehaztu noiz
edo non jarriko zen etorkizunean, ezta inoiz gehiago jarriko zenik ere.
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4IIturriak:
- A.U.A., “Beste” eskulturaren espedientea, OB 89/05.
- Aiurri aldizkaria. 2010-07-16ko 245. zenbakia.

5.6. Gudariei oroigarria.
Kokapena:
4K
Bekoplazan egon da urtetan, 2008ko irailean ezezagun batzuek bere tokitik atera
eta desagertarazi zuten arte. Urtero legez, Gudarien Eguna izendatuta dagoen irailaren 27an, omenaldi publikoa burutu eta gau hartan egin zuten azio hori ezezagunek.
Geroztik ez da berririk jarri.

Oroigarria irudian ikus daiteke urrun samar, bi zuhaitzen artean; 2005-05-03an,
Santa Krutz jaien baitan herri-danborrada ospatu zen garaikoa da.
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Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Burdinezko suontzia edo pebeteroa zen, sugar iraunkorra duen ontzia alegia.
Plaka zeukan behealdean. Plaka horrek bizia eman zuten eusko gudariei egiten
zien omena.
4IIturria:
- Argazkiaren lagatzailea: Fer Irazu.

5.7. Olagain auzoko artelana.
Kokapena:
4K
Olagain auzunearen sarreran dagoen lorategian dago. Gurutze Santuaren Etxetaldea/Grupo de la Santa Cruz izena eman zioten auzune horri, eta horrela ezagutu
da 2003an udalak Olagain izena ofizializatu zuen arte, lursail horretan, Leitzarango
ertzean zegoen ola baten izen zaharrago eta jatorrago bat gogoratuz.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Langile bat irudikatzen du panpina baten tankera hartzen duen artelanak; pikatxoia eta pala dauzka eskutan. Alkartasuna hitza agertzen da, auzunea eraiki zuen
langileen kooperatibaren izena alegia. Palan, berriz, C, V eta A inizialak ageri dira,
Cooperativa de Vecinos Alkartasuna alegia.

Manuel Gonzalez eta Pello Barandiaran, panpinaren egileetako bi.
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Artelana interpretatzen:
4A
Auzoan sartzen den bisitariari ongietorria emateaz gain langile-auzoan sartzen
dela transmititzeko zutitu zen dagoen tokian, auzoaren sarreran alegia. Herritarrek osatutako Alkartasuna Kooperatibak eraiki zuen auzunea, eta prozesu
horrek sentiarazi zien harrotasun puntua ere islatu nahi izan zuen artelanak bere
garaian.
Egileak nortzuk diren:
4E
Artista baten kontua baino, auzotarren artean egindako elkarlana izan zen; nahiko herrikoia gertatu zen, beraz sormen prozesua. Hain zehazki, desagertutako
Comaq lantegiko lankideen ekimena izan zen; Pello Barandiaran delineatzaileak
diseinatu ondoren, Manuel Gonzalez eta Jose Antonio Perez Gabarainek landu
zuten galdaragintzan, lantegiko material ezberdina birziklatuz.
Jakingarri gehiago:
4J
Auzunea 1972-08-27an inauguratu zen. Etxebizitzaren premian ziren herriko
langileak Alkartasuna Kooperatiba eratu zuten, etxeen eraikuntzak modu merkeagoan bultzatzeko. Hiru eraikin erraldoi (116 etxebizitza) zutitu ziren Garaikoerrota baserria besterik ez zegoen lur sail horretan. Ekimen kolektibo horri esker,
milioi bat pezeta balio zuen etxe bat erdi prezioan atera zitzaien, egun, hantxe bizi
diren bizilagunei. Gerora, beste bi etxe txikiagoak eraiki ziren (44 etxebizitza),
aurrekoen ondoan.
4IIturriak:
- Lekukotzak: Manuel Gonzalez eta Pello Barandiaran.
- Aiurri hamaboskaria, 2009-12-18ko 335. zenbakia.
- Andoain. Bertako kale eta plazetan barrena. Andoaingo Udalaren argitalpena,
Bildumaren bigarren liburuska, Andoain, 2010.

6. HERRIGUNEKO GOIKO KALEAK.
6.1. Plazaola bideko zeramika murala.
Kokapena:
4K
Plazaola Kalean dago, oinezkoentzat Leitzarango bailarara sartzeko igo behar
den aldapatxoko ezker horman.
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Artelana interpretatzen:
4A
Auzoan sartzen den bisitariari ongietorria emateaz gain langile-auzoan sartzen
dela transmititzeko zutitu zen dagoen tokian, auzoaren sarreran alegia. Herritarrek osatutako Alkartasuna Kooperatibak eraiki zuen auzunea, eta prozesu
horrek sentiarazi zien harrotasun puntua ere islatu nahi izan zuen artelanak bere
garaian.
Egileak nortzuk diren:
4E
Artista baten kontua baino, auzotarren artean egindako elkarlana izan zen; nahiko herrikoia gertatu zen, beraz sormen prozesua. Hain zehazki, desagertutako
Comaq lantegiko lankideen ekimena izan zen; Pello Barandiaran delineatzaileak
diseinatu ondoren, Manuel Gonzalez eta Jose Antonio Perez Gabarainek landu
zuten galdaragintzan, lantegiko material ezberdina birziklatuz.
Jakingarri gehiago:
4J
Auzunea 1972-08-27an inauguratu zen. Etxebizitzaren premian ziren herriko
langileak Alkartasuna Kooperatiba eratu zuten, etxeen eraikuntzak modu merkeagoan bultzatzeko. Hiru eraikin erraldoi (116 etxebizitza) zutitu ziren Garaikoerrota baserria besterik ez zegoen lur sail horretan. Ekimen kolektibo horri esker,
milioi bat pezeta balio zuen etxe bat erdi prezioan atera zitzaien, egun, hantxe bizi
diren bizilagunei. Gerora, beste bi etxe txikiagoak eraiki ziren (44 etxebizitza),
aurrekoen ondoan.
4IIturriak:
- Lekukotzak: Manuel Gonzalez eta Pello Barandiaran.
- Aiurri hamaboskaria, 2009-12-18ko 335. zenbakia.
- Andoain. Bertako kale eta plazetan barrena. Andoaingo Udalaren argitalpena,
Bildumaren bigarren liburuska, Andoain, 2010.

6. HERRIGUNEKO GOIKO KALEAK.
6.1. Plazaola bideko zeramika murala.
Kokapena:
4K
Plazaola Kalean dago, oinezkoentzat Leitzarango bailarara sartzeko igo behar
den aldapatxoko ezker horman.
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Artelanaren ezaugarriak:
4A
Hori zatitan banatzen da zeramika murala. 230 piezek osatzen dute artelan osoa.
Axulejuak dira pieza horiek, eta forma eta tamaina ezberdinak dituzte.
Egileak nortzuk diren:
4E
Andoaingo Sormen Tailerra. Eduardo Arreseygor10 irakaslearen ardurapean, honako ikasleek hartu zuten parte: Edorta Sueskun, Jose Antonio Barranco, Arantxa
Zabala, Itziar Erasun, Izaskun Olano, Esther Amondarain, Aitor Izagirre, Pakea Bocadulce eta Ainhoa Akutain.

Zeramika horma, forma eta neurri anitz dituzten azuleju txikiez osaturikoa.

Artelana interpretatzen:
4A
Muralak Leitzaran bailararako sarrera irudikatzen du; hori ulertzeko, murala
Trentxikiko ibilbidera sartzeko aldapatxoan kokatzen dela kontuan hartu behar
da. Haizeak zuhaitz bat kolpatzen du, eta bere hostoak bailaran zehar galtzen
dira. Ondo erreparatuz gero, naturaren makina bat elementu agertzen dira han
hemen: fauna eta flora anitza, udazkeneko hostoak, zuhaitz enborra…

10 Arreseygorren biografiari buruzko informazio gehiago 2.4.atalean.
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Azken batean, naturaren interpretazio abstraktoa, eskematikoa da; kontzepzio
horren barruan, irizpide aske batez egin dira naturaren elementuen formak eta
koloreak.
Jakingarri gehiago:
4J
- Arreseygorrek zuzentzen duen sormen tailerrak garai hartan kanporako ekintzak egiteko gogoa zeukala eta, udaleko kultura sailarekin hitzartutako ekimenaren emaitza izan zen zeramika horma.
- Erdiko murala 1990-05-24an inauguratu zen, udaleko ordezkaria politikoak eta
egileak egon zirelarik bertan; ekitaldia Andoaingo herriaren sorreraren 375. urtemuga zela eta antolatu ziren ospakizunen barnean sartu zen. Ezker eskuin dauden muralak, berriz, 1990-09-04an jarri ziren.
- Nahiko konplexua gertatu zen sormen prozesua. Ikasleei ideiak proposatzeko
eskatu zien irakasleak lehenbizikoz. Aurkeztutakoen artean, erakargarriena
aukeratu, eta ondoren, kokalekua bilatu zen. Urte bereko Aste Santutan hasi ziren
lanean egileak, goiz eta arratsaldez.
- Sortze prozesua laburki azaltze aldera: eraikuntza guztiaren dimentsioa kalkulatu eta lurrean plastikoa jartzen da; ondoren, material refraktarioa (erregogorra) den
buztina jartzen da gainean (kiloak eta kiloak). Zapaltzen da buztina, plastikoaren
gainean; forma ematen zaio, hots, moldeatzen da (modelatze lana); 230 piezak partzelatzen dira (mozten dira); partzelek zenbaki bana daramate; pieza bakoitza hustu
egiten da (tresneria bereziaren bitartez); lehortzen uzten da, labekatzen da (1.000
gradutara), esmalteztatzen da, tenperatura baxuko esmalte zeramikoarekin. Ondoren, bigarren aldiz labekatzen da; eta azkenik, horman muntatzen dira piezak.
- Joxe Pisador igeltseroaren bizkar jarri zen piezak horman kolokatzea.
4IIturriak:
- Eduardo Arreseygor eta Margarita Oiartzun, Andoaingo Sormen Tailerreko
arduradunak.
- Egin egunkaria, 1990-05-26 eta 1990-09-06ko aleak, Descubierta la primera
parte del mural cerámico del polígono 33, eta Completado el mural cerámico
colocado en el Polígono 33. Xofor Oria kronikariak idatzita.

6.2. Eskailera luzeetako zeramika murala.
Kokapena:
4K
Leitzaran ikastetxera eta Plazaola kalera iristeko Joakin Larreta kaletik igo
behar ziren eskailera piko-pikoen amaieran zegoen.
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Artelana eskailera mekanikoaren obrek txikitu zuten.

Gizarte moderno honen aurrerapenekiko morrontzak eta kulturarekiko sentiberatasun eskasak, bi errealitateek bat eginik elementu artistiko hori desegin
egin dute orain aurretik, 2009ko abenduan.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Zeramizko artelana zen, muralean egina. 9 metroko zabalera eta 1,4 metroko
altuera zuen murala zen.
Egileak nortzuk izan ziren:
4E
Leitzaran institutuko ikasleen esku egon zen hori gauzatzea. Ideiaren atzean,
Patxi Rodriguez irakaslea eta Marta Torello zeramista izan ziren. Bost ikasgelek
burututako egitasmoa izan zen; 14 eta 16 urte bitarteko ikasleek hartu zuten
parte, 50 ikasle izanik guztira. 1998-1999 ikasturtean ipini zen murala; hain zuzen
ere, Sanjuanetan hasi eta Saninaziotan amaitu zen ipintze prozesua.
Artelana interpretatzen:
4A
Biziaren zikloa islatzen zuen. Ezkerrean ura eta elementu hotzak irudikatzen
ziren; eta erdialdean, ostera, ortzadarra eta bizitza adierazten zuten elementuekin jokatzen zen. Eskuinaldean, azkenik, beroa eta lehortearen metafora islatu
nahi zen.
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Jakingarri gehiago:
4J
- Artelan osoa ikastetxeko tresnak erabiliz egin zen. Guztira, gres harri motako
2.000 kilo erabili ziren, 1.250 gradutara egosi zirenak eskolako labean. Zeramika
hori koloreztatzeko esmalteak ikerketa kimikoen bitartez lortu ziren, eta horretarako laborategitxo bat ireki zen ikastetxean bertan.
- Artelana auzotarren eta eskailerak erabiltzen zituzten bizilagunen gogokoa
gertatu zen. Inguru urbanizatuari estetika ikusgarria eta alaitasuna txertatzen
ziola artelanak adierazi zuten, besteak beste.
- Eskailera mekanikoen eraikuntzak artelan guztia kendu egin zuen. 2009ko udan
gauzatu zen txikizioa, eta 2009-12-18an inauguratu ziren eskailera mekanikoak.
Aurretik, hala ere, Ikastetxeko zuzendaritzak artelana kontserbatu edo berreskura zitekeen galdetu zion Andoaingo udalari, baina honek ezezkoa erantzun zion.
4IIturriak:
- Aiurri hamaboskaria, 1999-11-12ko 112. zenbakia.
- Argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.

6.3. Plazaola bideko ikur ezberdinak.
Kokapenak:
4K
Plazaolako trenbide zaharrean zehar ikus daitezke, bideak Andoaingo
herrigunea zeharkatzen duen zatian
hain zuzen.
El em e nt u e z b er d i ne n e z au ga 4E
rriak:
Leitzaran 31-ko anagrama edo
Plazaola trenbideko 31 lokomotora
agertzen dituzten sinbologia, irudiak, zintzilikarioak, informazio
panelak, plakak tunelen sarreretan,
e.a. dira.
Beste atal batean aztergai dugun
Eduardo Arreseygorren “Eguzkitrena” eskultura-markesina ere
multzo horretan sar genezake.
Leitzaran 31-ko sinboloa daraman zintzilikarioa,
Plazaola kalean.
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31 Lokomotoraren erreprodukzioa, Plazaola kalean.

31 Lokomotoraren irudia daraman zintzilikarioa, Urigain kultura etxearen parean.
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Jakingarri gehiago:
4J
- Elementu ezberdin horiek Andoaingo Udaleko sustapen ekonomikoa, enplegua
eta gazteria sailak jarriak dira. Sail honen zerbitzuen artean, Leitzaran 31 sustapen ekonomikoa izeneko atala dago. Sektore turistikoaren garapena sustatzea
enplegu eta aberastasun iturri gisa, horixe da atal horren helburua. Aktuazio hori
garapen iraunkorraren testuinguru kontzeptualaren barruan eta eragile publikoen nahiz pribatuen arteko lankidetzan oinarritzen da.
Orain arte gauzatu diren ekimenen artean Plazaolako Trentxikiaren natur bidea
eta Leitzaran Bisitarien Etxea azpimarra daitezke.
- 31 Lokomotore edo “txokolateraren” irudia “Tren Txikiko 31 Euskal Herrira”
herri taldeak zabaldu zuen Andoainen lehenbiziko aldiz, 1995ean. Berez, lokomotora Plazaolako trenbidean urtetan gora eta behera ibili ostean, 1943an Bierzora
eraman zuten. Herri taldeak 1994an Cubillos del Sileko (Leon) geltokiko trenbide
baliogabetu batean lokalizatu zuen eta harrezkero kanpaina bati ekin zion indarrak bilduz, informazioa zabalduz, argazki erakusketak antolatuz, sinadurak bilduz eta Leongo gobernuari lokomotorea Euskal Herrira ekartzeko eskaria
luzatuz. Helburua ez zuen lortu taldeak, baina behintzat lortu zuen Leongo gobernuak lokomotorea konpondu zezan eta Ponferradako trenaren museoan ikusgai
jar zezan.

“Tren Txikiko 31 Euskal Herrira” herri taldea 1995eko inauterietan, Jose Antonio Agirre Plazan.
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4IIturria:
- www.andoain.org. Andoaingo Udalaren web orria.
- Aiurri aldizkaria, 1994ko iraileko 5. zenbakia.
- Laugarren argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.

6.4. Zenbait auzuneetako plakak.
Kokapenak:
4K
Alejandro Calonge auzuneko, Larramendi auzo-taldeko, Agustin Leitza etxe taldeko, Olagain auzoko eta Plazaolako etxe taldeen leku ikusgarrietan daude.
Jakingarri gehiago:
4J
- Andoaingo espazio urbanoa abiada bizian joan zen hazten 50, 60 eta 70eko
hamarkadetan. Andoaingo zenbait auzunek eraikuntza prozesu berezia bizitu izan
zuten sasoi horietan, eta horixe bera adierazteko agian, aztarna fisiko agerikoak
utzi nahi izan zituzten beren bizilagunek; auzo horien hormaren batean zintzilikatutako plakak edo lurrean ipinitako ikurrak izan daitezke prozesu horren aztarna
argienak.
- Nahiz eta gaur egun auzune horien izendegi gehienak ofizialki aldatuta egon,
hor diraute, lekuko gisa, sinbologia berezia bat gorderik berarekin. Klase xumeko
biztanle haien ilusioak eta ametsak horietan bilduta geratuko balira bezala.
- Frankismoaren lehen boladan, oso etxebizitza gutxi eraiki zen Andoainen. Bertan lan egiten zuten 2.500 langileetarik asko ondoko herrietan bizi ziren. 1951ean
soilik bost etxebizitza eraiki ziren; 1953an, 45. 1954an, SAPA enpresak 40 etxebizitza (5 etxe-bloke) egin zituen eta Calonge Etxe Taldean bildu zituen.

Calonge auzoa, SAPA lantegiak bultzatutakoa 1957an.
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SAPA lantegiaren ekimena kontuan jartzekoa izan arren, 50eko hamarkada
horretan etxe promotore pribatuek ez zioten erantzuten etxe bizitza ez oso
garestiak eskatzen zituzten erosleen eskaerei.
Egoera horri aurre egiteko, 1954 aldera Aita Larramendi Etxe-Taldearen ekimena
abian jarri zen, udalaren eskutik. Erosle pribatuez gain, Laborde, SAPA, Inquitex,
Fierro, Magnesitas Navarra eta Leitzarango Papertegia ere sartu ziren egitasmoan.
Ondarreta baserriaren lur sailetan, 306 etxebizitza (18 bloke) eraiki ziren; 1960-1030ean inauguratu ziren, ekitaldi publiko jendetsua suertatu zelarik. Gaur egun, etxe
talde hori Agustin Leitza kalea, Belkoain kalea, Doktor Huizi kalea, Gernika kalea
eta Zuberoa kaleetan sakabanatuta dago.

Aita Larramendi Etxe-Taldearen plaka, Doktor Huizi kalean.

60ko hamarkadan emigrazioa hazten
joan zen Andoainen; garapen ekonomikoak lantegi berriak sortu zituen, eta
horiek eskulana erakarri zuten Euskal
Herriko gainerako herrialdeetatik eta
Estatu espainiarretik. 1959an, 4.647 biztanle zituen Andoainek; 1969an, 7.060;
1970ean, 11.818; eta 1981ean, azkenik,
16.187.
Aita Larramendi Etxe-Taldean bertan bizi ziren edo bizitu
ziren bizilagunek jai egun bana ospatu zuten 2007an eta
2008an (irudian). 2010ean, berriz, auzunearen sorreraren
50. urteurrena betetzen zela eta, jaia handikiro ospatu
zuten; hori ekainaren 20an gertatu zen.
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60ko urte horietan zehar, besteak beste, 185 etxebizitza eraiki ziren herriko goiko
aldean Agustin Leitza Etxe-Talde gisa, hainbat promotore pribatuek bultzatuta.
Etxe-talde hori gaur egun sakabanatuta agertzen da, Agustin Leitza kalea, Agustin
Leitza Atzealdea eta Agustin Leitza Plaza bezala.

Agustin Leitza Etxe-Taldeko bi plaka daude Agustin Leitza Plazan.

Hamarkadaren azken urteetan Cooperativa Viviendas Alkartasuna edo
Alkartasuna kooperatiba sortu zuten
etxearen premia zuten hainbat eroslek
—langile klasekoak denak—, eta formula horri esker etxe saila (bost bloke)
eraiki ahal izan ziren orain Plazaola
kalea den ingurune horretan.
Gerora, 1972an, kooperatiba horrek
berak hiru eraikin erraldoi (116 etxebizitza) eraiki zituen, Olagain Leitzaran
arroaren ertzean; beste bi etxeak ondorengo urteetan etorri ziren (44 etxebizitza).

Cooperativa Viviendas Alkartasuna adierazten duen
ikurrak, hiru etxeen sarreretan irauten du oraindik.
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Gurutze Santuaren Etxe-Taldea bezala bataiatu zuten auzune hori; hala ere, azken urtetan Andoaingo udalak Olagain auzunea jarri dio izen ofiziala, garai batean
lur sail horietan zegoen Olagain-Borda jauregia gogoan hartuta.

Alkartasuna kooperatibak Gurutze Santuaren Etxe-Taldeak ere eraiki zituen, Olagain-Bordako lur sailetan.

4IIturriak:
- URRUTIA OCHOA, Peio: “XXV años de paz y cinco mil días de paciencia ”,
Leyçaur, 10, 2008, 207-371. or.
- Hirugarren argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.
- Andoain. Bertako kale eta plazetan barrena. Andoaingo Udalaren argitalpena,
Bildumaren bigarren liburuska, Andoain, 2010.

6.5. José Luis López de Lacalleren oroimenezko eskultura.
Kokapena:
4K
Rikardo Arregi kalean, José Luis López de Lacalle izena daraman parkean, honen
goiko partean dago. Leku hori “lehengo kanposantua” bezala ezagutu izan da urtetan.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Eskultura da oroigarria, harkaitz baten gainean altzairu herdoilgaitzeko “L” batek
errematatutakoa. “L” forma hartzen duen tutuak 8 zentimetroko diametroa du.
Harkaitzean idazkuna daukan plaka bat itsatsita dauka.
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Plakaren idazkunak zer dioen:
4P
ASKATASUNAREN ALDE
HILDAKOEN OMENEZ
EN HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS POR LA LIBERTAD
Andoain, 2002-5-7

Senideak, alderdikideak eta lagunak oroigarria bistaratu zen egunean, 2002-05-07an.

Artelana interpretatzen:
4A
“L” horrek Lopez de Lacalle abizenaren iniziala zein “Libertad” hitza irudikatzen
ditu.
Egilea nor den:
4E
José Antonio Pérez Gabarainek buru zuen Andoaingo PSE-EE alderdiak bultzatu
zuen ekimena, eta eurek diseinatu zuten eskultura 2002-05-07an.
Oroitua nor den:
4O
José Luis López de Lacalle (Tolosa, 1938 - Andoain, 2000). Bere emaztea, Mari
Paz Artolazabal; seme-alabak, Aitziber eta Alain.
PCE alderdiko militantea izan zen frankismoan, eta CCOO sindikatuko sortzaileetakoa. PSEren aldeko jarrera politikoa hartu zuen azken urtetan, eta Ermuko Foroko bultzatzailea izan zen. El Diario Vasco eta El Mundo egunkarietako zutabegile
politikoa zen.
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ETA erakunde armatuak 2000-05-07an erail zuen Ondarreta kaleko bere etxe aurrean, egunero bezala egunkariak erostetik zetorrela.
Jakingarri gehiago:
4J
- Andoaingo Osoko Udalbatzak 2002-4-18an zera onartu
zuen: José Luis López de Lacalle izena iraganeko kanposantuko parkeari jartzea, eta bertan beronen oroimenezko
monolitoa jartzea. PSE-EE, EAJ eta PPk alde botatu zuten;
EH eta EAk kontra.

José Luis López

de Lacalle,
- Lacalle hil zuten egun berean egin zen aparteko udalbaprentsako zutabegile
tzan PSE-EE, EAJ-EA eta PPk aurkeztu zuten mozioa onartu
politikoa zen.
zen; Lacallek askatasunaren eta justiziaren alde hartutako
konpromisoa aitortu ondoren, hilketa gaitzetsi eta herriko
elkarbizitza haustera zetorren gertakizuna zela aldarrikatu
zen. Bien bitartean, alkatetza zeukan Euskal Herritarrok-ek heriotzaren galera
atsekabez hartu eta senitarteko eta lagunek sentitzen zuten saminarekin bat egiteaz gain, alderdi politikoen ardura aipatu zuen gatazka gainditu ahal izateko.

- Andoaingo PSE-EE alderdiak urteurrenero antolatu ohi du oroitzapenezko ekitaldia. Bestalde, bere senitarteko eta lagun talde batek bere izena daraman fundazioa sortu zuten. Fundazio horrek Lacalle zena oroitzeaz gain sariak banatzen
ditu urtero, bere ustez askatasuna, demokrazia eta tolerantzia gisako balore etikoak hoberen irudikatzen dituen pertsonen artean.
4IIturriak:
- Lehenbiziko argazkiaren lagatzailea: Aiurri aldizkaria.
- Aiurri aldizkaria, 2000-05-12ko 124. zenbakia.

6.6. Diktadura frankistaren ikurrak.
Kokapenak:
4K
Agustin Leitza kalean (4), eta Olagain (3) eta Karrika (2) auzunetan. Etxe eskaratzetan zintzilikatuta daude, edonoren bistan.
4IIkurren ezaugarriak:
Ideologia faxista eta ultraeskuindarra izaki, frankismoaren erakunde politiko
ofiziala izan zen Falangearen sinbologia da. Bost gezi eta uztarri bat ditu oinarri
ikurrak.
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Agustin Leitzan, Olagain auzunean eta Karrika auzunean
diktadura frankistako hainbat plaka aurki daitezke
hormetan itsatsita.
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- Falangismoa, 1936ko kolpe militarrari eta ondorengo errepresio basatiari esker
Estatu espainiarrean 40 urtez agindu zuen diktadura frankistaren zutabe politikoa
izan zen. Bide bazterrak hilotzez josi zituen errepresio frankistaren beso militarra
suertatu zen lehen urtetan, eta gizartean kontrol sozio-politikoa ezarri zuen estatu aparatua izan zen gerora.
- Azken urtetako legediari erreparatuz gero, argi dago plaka horiek ez luketela
egon behar dauden lekuan; legedia ez dela betetzen alegia. Izan ere, abenduaren
26ko 52/2007ko Memoria Historikoaren Legearen 15. artikuluak, sinboloen eta
monumentu publikoen inguruko artikuluak alegia, zera dio bere lehen puntuan:
“Administrazio publikoek, dagozkien eskumenei jarraiki, behar diren neurriak
hartuko dituzte altxamendu militarraren, Gerra Zibilaren eta Diktaduraren errepresioa modu pertsonalean nahiz kolektiboan goraipatzen dituzten armarri, ikur,
plaka edo bestelako objetuak erretira daitezen”.
- Frankismoaren biktimen eskubideen eta “egia, justizia eta erreparazioa” printzipioaren defentsan diharduten estatuko talde memorialista gehienen iritziz
Memoria Historikoaren Lege hori, praktikan, trantsizioaren garaian elite politikoak eta frankismoko estatu aparatuek hitzartu zuten “puntu eta kito”a indartzera
dator. Bada, biktimen eskubideak zokoratu ez ezik, kongresuak onartua duen hori
bete ere, betetzen ere ez da ari, ikusten denez.
- Estatu mailako legedi horretaz gain, ez da ahantzi behar Andoaingo Udalak
2004-04-14an egin zuen aparteko batzarraldian onartu zuen mozioa, frankismoaren biktimen eskubideen alde herri mailan diharduen “Oroituz, Andoainen” elkarteak proposatuta. Hainbat punturen artean, sinbologia frankista aipagai zuen bat
ekarriko dugu gogora:
“Andoaingo Udalak, beragandik hasita, administrazio publiko guztiak
premiatzen ditu:
…) askatasunaren aurkako elementu sinbolikoak espazio publikotik erretira ditzaten eta horiek guztiak gainditu nahi ditugu historiaren parte izan
daitezen…”.

4IIturriak:
- Memoria Historikoaren Legea, 52/2007. Espainiako kongresua.
- A.U.A., 2004-04-14ko Udal Batzako aparteko bileraren akta, AN L-1112.

6.7. Rikardo Arregiren oroimenezko bi panel.
Kokapenak:
4K
Rikardo Arregi kalean daude; bata Agustin Leitza kalearen ondoan; bestea Goiko
Plazan, San Martin elizaren aldamenean.
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Bi panel dira Rikardo Arregi eta bere jardun intelektuala gogoratzen dutenak.

Oroigarrien ezaugarriak:
4O
Bi panel dira, Rikardo Arregiren argazkia eta idatzitako artikuluen pasarteak biltzen dituztenak. Bere andoaindartasuna, demokrazia, Europa eta euskara ditu
hausnar gai, 60ko hamarkadan zehar Zeruko Argia astekarian idatzi zituenak.
Oroitua nor den:
4O
Rikardo Arregi Aranburu (Andoain, 1942-Mendaro, 1969). Euskal idazlea, pentsalaria eta eragilea izan zen bere bizialdi labur baina intentsoan. Apaiztegian
egin zituen hamar urtetan Europan garaian nagusi ziren filosofia eta politikako
korronte gehienak ezagutzea ekarri zion. Zeruko Argia, Anaitasuna eta Jakin
aldizkarietan kazetari gisa jardun zuen eta horietan informazio politikoa eta euskal kultura jorratu zituen batik bat (hirurehundik gora artikulu). Sozialismoa,
ezkerra eta “euskaltzaleen Jainkoa” helduleku zituen saiakerak ere idatzi zituen.
Euskaltzain urgazle ere izan zen.
Berritzailea izan zen bere garairako. Ia egundoko ahaleginak burutu zituen hutsean zegoen euskararen mundua, eta alde horretatik, zenbait proiektu diseinatu
zituen euskara garaiko kultura adierazteko tresna modernoa bihur zedin. Kazetaritzan pentsalari ausart eta eragile azaltzeaz gain, alfabetatzearen mugimendua
martxan jarri zuen beste zenbait euskaltzalerekin batera eta Euskaltzaindiaren
babesean. Bere ustez, alfabetatzearen helburua gramatika ikastea baino, bizitzako
jarduera guztietan moldatzeko komunikazio-tresna praktikoa bihurtzea zen.
Jakingarri gehiago:
4J
- Arregi herriko “Seme Kuttun” izendatu zuen Andoaingo Udalak 1989-07-15ean
egindako aparteko batzarraldian. Bere irudia Andoaingo batzar aretoko hormetan
dago geroztik, beste hainbat herriko seme eta alaben antzera. Ekitaldi berean,
Manuel Lekuona “Ohorezko Seme” izendatua izan zen, haren irudia ere horman
zintzilikatu egin zelarik.
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- Andoaingo kale batek bere izena 1979ko azaroaz geroztik darama. Ama Kandida
Etorbidean abiatu eta Goiko Plazan amaitzen da kalea.
- Arregiren heriotzaren 10. urteurrena aitzakiatzat hartuta, Rikardo Arregi Kultur
Taldeak hamar egunez luzatu zen kultur ekitaldi sorta antolatu zuen 1979an.
- 2009ko hondarrean, Goikoplazan dagoen panelaren aldamenean Basteroko
zine-kartelera iragartzen duen beste panela ipini dute. Ikuspegi estetiko batetik,
badirudi “lehian” jarri nahi dituztela bi panelak. Era horretan, benetakoa da Arregiren kultur irismena eta itzala banaliza daitekeen arriskua.
4IIturria:
BAZTARRIKA, Patxi: Rikardo Arregi (1942-1969), Bidegileak bildumako alea,
Gazteiz, 1998.

6.8. Aita Larramendiren oroimenezko giza-irudia.
Kokapena:
4K
Goikoplazan dago. Tourseko San Martin elizaren ezker alboan. Hasierako urtetan, elizatik gertuago zegoen lorategi baten erdian egon zen.
Giza irudiaren ezaugarriak:
4G
Bustoa oinarri baten gainean dago, dena karaitzan egindakoa. Aita Manuel
Larramendi gerritik gora ageri da. Udaletxeari eta elizari begiratzen die. Bere
alboan, El Imposible Vencido liburua dauka eta azpian jaiotza eta heriotza datak,
1690-1766.
4IIdazkunak zer dioen:
Bustoari eusten dion karaitzazko oinarrian, honako hitzak ageri dira erliebean:
ANDOAIN´GO
ERRIAK
LARRAMENDI´RI
1966
Idazkunaren azpian, berriz, Andoaingo armarria dago.
Bustoak atzean beste plaka bat zuela bistaratu zen bere garaian; guganaino ez da
iritsi, ordea.
Idazkunak honakoa zioen:
EL IMPOSIBLE VENCIDO
DICCIONARIO TRILINGÜE
COROGRAFÍA DE GUIPÚZCOA
OBRAS COMPLETAS
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Umeez edo jaietako jolastokiz inguratuta egoten da maiz Larramendiren giza irudia, plazaren erdian.

Egilea nor den:
4E
Jose Lopetegi Goikoetxea eskulturagile eta dekoratzaile donostiarra. Bustoetan
espezializatu zen artista hau; hainbat pertsonai publiko ospetsuen giza-irudiak
egin zituen, Atano III eta Raimundo Sarriegirenak tartean.
Oroitua nor den:
4O
Manuel Larramendi jesuita andoaindarra da goretsi nahi dena11.
Jakingarri gehiago:
4J
- Larramendiren jaiotzaren bigarren mendeurrena gogoratzeko ospakizun berezia antolatu zen 1890-12-28an; egun hartan, Goikoplazan beraren oroimenezko
estatua jartzea helburu zuen batzordea izendatu zen, garaiko Euskal-Erria aldizkariak zioenari erreparatzen badiogu:
“(…) Digno remate de esta fiesta memorable, tan solemne como conmovedora en su misma sencillez, fue el acuerdo, tomado por aclamación, de
erigir una estatua al esclarecido autor de El Imposible vencido, gloria
inmarcesible de la Euskaria.
¿Venceremos nosotros lo posible, inaugurando, dentro de breve plazo,
aquel monumento?
Vergüenza sería no hacerlo”.

Egitasmoa ez zen gauzatu bistan denez, eta beraz, pentsatzekoa da lotsa zabalduko zela zenbait larramendizaleengan.
11

Aita Larramendiren biografiari buruzko informazio gehiago:ikus 2.5.atala.
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- 1929ko apirilean, El Imposible Vencido obraren argitalpenaren bigarren mendeurrena ospatu zen Andoainen. Euskal kulturaren kutsua hartu zuten antolatu
ziren ekitaldiak, eta Euskaltzaleak erakundeko hainbat euskal idazlek Larramendiren gramatika, korografia era hiztegigintza izan zituzten aztergai.
- Aipagai dugun bustoa 1967ko maiatzean inauguratu zen. Urte bete lehenago,
Larramendiri miresmena eta eskerronezko ekitaldiak antolatu ziren bere heriotzaren bigarrengo mendeurrena zela eta. Sona handiko ekitaldiak egin ziren, eta
horien karira, Jose Mari Garagorri alkateak berriro ere estatua ipintzearen ideia
zabaldu zuen 1966ko maiatzean; herritar askoren nahia jaso zuela adierazi zuen.
Etorkizunean España Plaza berritzeko udalak zeukan egitasmoarekin bat egin
zezakeela estatuak zehaztu zuen alkateak. Elizaren aldamenean, herriko kanposantua garai batean egon zen tokian aipatu zuen jartzeko lekurik egokiena bezala.
- Denboraren poderioz, proposamenarekin aurrera egiteko erabakia hartu zuen
udalak eta horrenbestez, 1967ko ekainean inauguratu zuten bustoa, plaza inguru
hori berritzearekin batera.
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Inaugurazio eguneko irudia. Lehen lerroan agertzen dira, besteak beste, ezkerretik eskuinera:
(1) Nemesio Etxaniz apaiza euskaltzalea; (2) Alejandro Gantzarain medikua; (3) Nikolas Apaolaza erretorea;
(4) Jesus Iturrioz meza emailea; (5) Jose Mari Garagorri alkatea; (6) Martin Oreja eliz-mutila;
(7) Victor Odriozola alkate ordea; (8) Jose Mari Olazabal antolaketa batzordekidea;
eta (9) Juan de la Revilla eliz-mutila
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Geroztik, Larramendiren bizitza eta obra jakitera emateko asmoa zuten beste bi
ekitaldi sorta antolatu izan dira Andoainen. Bata, Ttaka-Ttaka kultur elkarteak
aurrera eraman zuena 1985eko urrian, eta bestea Udalak, Euskaltzaindiak, Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak antolatu zutena 1990ean, Larramendiren jaiotzaren hirugarren mendeurrenaren harira.
4IIturriak:
- Euskal-Erria Revista Bascongada, aldizkaria, 23. zenbakia. 1890eko bigarren
seihilabetekoa. Larramendiren jaiotzaren bigarren mendeurrena zela eta
ospatu ziren ekitaldien inguruko kronika, 576 orr.
- A.U.A., Larramendi heriotzaren II. Urteurreneko ekitaldiaren espedientea
(1966-1967), AN 1748/06.
- LASA, XABIER: Aita Manuel Larramendi. Bizitza eta obra. 1690-1990,
Andoaingo Udala, 1991.

6.9. Aita Larramendiren oroimenezko hilarria.
Kokapena:
4K
San Martin de Tourseko San Martin parrokiaren aurrealdean. Bi oroigarrietatik,
eskerraldean dagoena da.

Bi oroigarri daude zintzilik elizaren alde banatan.
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Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Hilarria da. Aita Larramendiri goratzarre egiten dion idatzia darama.
Oroitua nor den:
4O
Manuel Larramendi jesuita andoaindarra goratu nahi da, San Martin elizaren
eraikuntzan eduki zuen ezinbesteko parte hartzeagatik12.
Hilarrian datorren idazkuna:
4H
ERUDITISSIMO AC PERILLUSTRI ANDOAINENSI
P. EMMANUEL DE LARRAMENDI, S.J.
QUI HUJUS TEMPLI CONSTRUCTIONEM
PERSONALI SUA CURA ET DILIGENTIA
PROMOVIT.
IN MEMORIAM.
PARA PERPETUA RECORDACIÓN.
BETIKO GOGOANGARRI
1759-1959.

Elizaren ezkerraldean dago Larramendiri eskainitako hilarria.
12

Aita Larramendiren biografiari buruzko informazio gehiago:ikus 2.5.atala.
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Jakingarri gehiago:
4J
Agustin Leitzari zein Larramendiri eskainitako bi hilarriak 1959an ipini ziren.
Elizaren eraikuntzaren 200. urteurrena gogoratu nahi zen, eta horretarako hainbat ekitaldi antolatu ziren Andoainen urte horretan; bi hilarriak jartzea, horietako bat izan zen, ekitaldi ofizial baten bitartez burutu zena. Horrez gain, hitzaldi
mordoa entzun ahal izan zen pentsalari eta ikerlari ezagunen eskutik 1958ko
abenduan; besteak beste, honakok hartu zuten hitza (andoaindarrak nahiz herriz
kanpokoak): Manuel Lekuona, Jose Maria Donosty, Jose Maria Urrutia, Gelasio
Aranburu, David Esnal, Sebastian Insausti, Martin Ugalde, Jose Artetxe eta Joakin Bermejo. Denek ere elizaren eraikuntzaren eta bere bultzatzaile nagusien
inguruan jardun zuten.
4IIturria:
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio; ASTIZARAIN, Maria Isabel: Agustín de Leyza… el bienhechor indiano, Andoaingo udala, 1994.

6.10. Agustin Leitzaren oroimenezko hilarria.
Kokapena:
4K
Tourseko San Martin parrokiaren aurrealdean. Bi hilarrietatik, eskuinaldekoa da.
Oroigarriaren ezaugarriak:
4O
Hilarria da, eta Agustin Leitzari goratzarre egiten dion idatzia darama.
Hilarrian datorren idazkuna:
4H
HUMILLIMO EAQUE AC DITISSIMO ANDOAINENSI
D. AUGUSTINO DE LEIZA
QUI MAGNIFICI HUJUS TEMPLI FABRICAM
AB IMIS USQUE AD SUMMUM
PROPRIIS EXPENSIS
PERSOLVIT.
IN MEMORIAM.
PARA PERPETUA RECORDACIÓN.
BETIKO GOGOANGARRI
1759-1959.
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Eliza aurrean eskuinaldean dago plaka.

Oroitua nor den:
4O
Agustin Leitza Andoaingo indiano onegilea da. Bere jarrera goratu nahi da, San
Martin elizaren eraikuntzarako premiazkoa zen dirua jarri zuelako.
Leitza Andoainen jaio zen 1694an, eta gazte zela Amerikara joan zen bizitzera,
Argentinako iparraldean dagoen San Salvador de Jujuy hirira. Dirua zuen familia
bateko emakume batekin ezkondu eta negozioak egin zituen han. Handia zen bere
jaioterrirako zeukan maitasuna, eta eliza eraikitzeko dirua eskainiz erakutsi nahi
izan zuen sentimendu hori.
Herritar ugari mesfidati agertu ziren hasieran, Leitzak dirua zerbaiten truke
emango zuen errezeloa hartuta. Elizaren patronazgoa herriarena izango zela argi
eta garbi utzi nahi izan zuen, ordea, Leitzak, eta horren adierazgarri, elizaren fatxadaren erdian Andoaingo herriaren armarria jartzea proposatu zuen.
Aita Larramendik egin zituen bitartekari lanak, Leitzaren borondatea
Andoaingo plazan gauza zedin. 1759an ekin zitzaion eraikuntzari eta 1770ean
amaitu, Francisco Ibero arkitektoaren ardurapean betire. Tourseko San Martin
elizak XVIII. mendeko ezaugarri arkitektoniko guztiak biltzen ditu.
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Jakingarri gehiago:
4J
- Larramendiri zein Agustin Leitzari eskainitako bi hilarriak 1959an ipini ziren. Elizaren eraikuntzaren 200. urteurrena
gogoratu nahi zen, eta horretarako hainbat
ekitaldi antolatu ziren Andoainen aipatu
urte garaitsuan; bi hilarriak jartzea izan
zen horietako ekitaldi bat, egun ofizial
baten bitartez burutu zena. Horrez gain,
hitzaldi mordoa entzun ahal izan zen pentsalari eta ikerlari ezagunen eskutik
1958ko abenduan; besteak beste, honakok
hartu zuten hitza (andoaindarrak nahiz
herriz kanpokoak): Manuel Lekuona, Jose
Maria Donosty, Jose Maria Urrutia, Gelasio
Aranburu, David Esnal, Sebastian Insausti,
Martin Ugalde, Jose Artetxe eta Joakin
Bermejo. Denek ere elizaren eraikuntzaren
eta bere bultzatzaileen inguruan jardun
zuten.
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Agustin Leitza, Andoaingo seme onegilea.

- Indiano hau jaio zeneko hirugarren mendeurrena betetzen zela eta, 1994ko azaroan herriko seme kuttun izendatu zuen Andoaingo Udalak. Hilaren 6an egindako
bilkura bereziaren bitartez gertatu zen hori. Era horretan, Agustin Leitzaren irudia, herriko pertsonai ospetsuen argazkiak zintzilikatuta dauden udaletxeko plenoa aretoan kokatu zuten; Emilio Truchuelo izan zen irudi horren egilea. Aldi
berean, Fernando Aizpuruak Leitzaren oroitzapeneko Salbea eratu zuen; ekintza
hori zen Leitzak eskatua zuena dirua ematearen truke, eta harrezgero Sanjuanetan abesten du Alberto Agirre abesbatzak.
- 1994ko ekitaldi nagusi horren aurretik, nolanahi ere, beste hainbat ekitaldi
burutu zen, Agustin Leitza ez ezik San Martin elizaren eraikuntzaren inguruko
xehetasunak ezagutzera emateko asmoz. San Martin elizak eta Udalak eratutako
batzorde mistoa arduratu zen ospakizunak antolatzeaz. Jose Ignacio Telletxea Idigoras eta Maria Isabel Astiazarain historialariak eta Jose Antonio Pagola Bikario
Nagusiak hitzaldi bana eman zuten, eta Agustin de Leyza el bienhechor indiano
izeneko liburua aurkeztu zen, aipatu bi historialarik idatzitakoa. Hiru zatitan
banatzen zen liburua: Leitzaren bizitzaren kontakizuna, elizaren eraikuntzaren
kronika, eta, San Martin elizak artearen ikuspegitik duen garrantziaren azalpena.
- Azkenik, ezin dugu ahantzi bere izena daraman kale bat ere badela Andoaingo
kale izendegian, Goikoplazatik gertu.
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4IIturriak:
- TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio; ASTIZARAN, María Isabel: Agustín de
Leyza… el bienhechor indiano, Andoaingo udala, 1994.
- Aiurri aldizkaria, 1994ko urria-azaroko zenbakia.

6.11. Manuel Lekuonaren oroimenezko artelana.
Kokapena:
4K
Andoaingo udaletxearen aldamenean, Erretoretxearen pareko lurretan dago.
Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Markina harrian eta burdinan landutako artelana da.
Plakako idazkunak zer dioen:
4P
MANUEL LEKUONA
1894-1987
Andoaingo herriak
1988
Artelana interpretatzen:
4A
Egileak bere garaian adierazi zuenez, elkarrekin erlazionatuta dauden harrizko
blokeek Lekuonaren kultur egintza zabalaren aberastasuna irudikatzen dute.
Bestalde, bertikalki dagoen artelanaren zatia zerura begira dago, eta gurutzea
sinbolizatzen du; Lekuonaren bizitzan ardatz izan zen elementua, hain zuzen.
Artelanean igarri daitekeenez, forma geometrikoak, bi dimentsioko planoak eta
materialen alternantzia nahasten dira.
Oroitua nor den:
4O
Manuel Lekuona Etxabeguren (Oiartzun, 1894-1987). Euskal gaien inguruko
ikerlari eta idazlea izan zen. Euskal folklorea eta ohiturak, ahozko literatura, herri
xehearen bizimodua, arkitektura erlijiosoa… hamaika gai jorratu zituen, esan
bezala. Euskal aldizkarietako kolaboratzaile nekaezina izan zen; besteak beste,
Euskaltzaindiako lehendakaria (1967-1970) eta Kardaberaz Akademiaren bultzatzaile nagusia izan zen. 30eko hamarkadan ahozkotasunari buruz argitaratu
zituen ikerketek lortu zuten orduko euskal idazle eta intelektualek bertsolaritza
estimuan har zezaten.
36-39ko gerra zibilean bi anai erail zizkioten frankistek, eta bera ere jomugan
eduki zuten; Lasarten Brigiden komentuen babestu zen urte odoltsu horietan.
Calahorran urte mordoa egin ostean, Andoainera heldu zen: Arregi Aranburu
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familiaren Eguzki-alde etxea izan zuen bizitoki bolada luze batean (1956-1976);
Jesusen Alaben kaperaua izan zen Berrozpeko etxean, urte horietan. Garairik
emankorrena gertatu zen berarentzat, kultur produkzioari dagokionez. Euskal
Herriko kultur gaiez aparte, Andoaingo errealitatea ere ez zuen ahantzi.
Andoaingo euskalgintzan murgildu zen, bertako ikastetxe eta kultur mugimenduek eskatuta zenbait ikastaldi eman zituen.

Manuel Lekuona Andoaingo ikastolako irakasle, ikasle eta gurasoen aurrean
mintzaldia ematen.

Era berean, Andoaingo herriari buruzko toponimia eta historia ikertu zuen;
nabarmentzekoak dira, pertsonai ospetsuak eta San Martin eliza gaitzat hartuta
kaleratu zituen lanak.
Egilea nor den:
4E
Iñaki Olazabal Ezeiza eskulturagilea13.
Jakingarri gehiago:
4J
- Eskulturaren bistaratze ofiziala 1988-02-21ean eman zen, Lekuonari eta bere
obrari eskainitako kultur astearen baitan, Udaleko ENBk (Euskararen normalkuntzarako Batzordea) eta Kultura Batzordeak antolaturik.
Carlos Sanz alkateak hitza hartu zuen esateko “artea ere landu zuen oiartzuarraren oroitzapenetan betirako zerbait agerian utzi nahiz eskultura bat jartzea
erabaki” zuela udalak. Juan Mari Lekuonak ondoren adierazi zuenez, “On Manueli gustukoen zitzaion tokian jarri da eskultura”. Hitzaldiak amaiturik, Lekuonak
hainbeste maite eta goratu izan zituen bertsolarien (Sebastian Lizaso, Agirre,
Lazkano, Mitxelena eta Lopetegi) saioa entzun ahal izan zuten bertaratutakoek.
13

Iñaki Olazabalen biografiari buruzko informazio gehiago,4.16. atalean.
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Irudian, oroigarria bistaratu zeneko ekitaldia ofiziala ageri da.

Beste hainbat kultur ekitaldi ospatu zen, esan bezala aste horretan. Ahozkotasuna eta antzerkia mintzagai izan zituzten hizlarien artean, Xabier Amuriza,
Patziku Perurena, Mikel Azurmendi, Mikel Mendizabal, eta Eugenio Arozena aipa
daitezke. Easo Abesbatza, Argia Dantza taldea eta Xabier Lete eta Antton Valverderen emanaldiak gozagarri gertatu ziren, besteak beste. Bere bi iloba Juan Mari
eta Julian Lekuonak ere parte hartu zuten, biek batera, kultur astean; lehenak
hitzaldia eman zuen ahozko literatura izanik hizpide, eta bigarrenak musika errezitaldia eskaini zuen.
- Eskultura bi alditan behintzat hondatuta azaldu izan da. Lehena 1993ko uztailean gertatu zen, beheko zatia borraz jota kolpatu egin zuen baten batek. Bigarrengo txandan, haur bat eskulturako goiko zatian zintzilikatu eta lurrera bota egin
zuen; txikituta geratu zen aipatu zati hori. Bi alditan udalak bere gain hartu zituen
konponketa gastuak.
- Andoaingo herriak Lekuona “Ohorezko Seme” izendatu zuen 1989-07-15ean,
ezohiko udalbatzar baten bidez. Areto nagusiko hormetan bere irudia zintzilikatu
zen. Ekitaldi berean, Rikardo Arregi ere “Seme Kuttun” izan zen izendatua eta
beronen irudia hormetan jarria, beste hainbat herriko seme eta alaben aldamenean.
- Andoaingo herriak Manuel Lekuonari zor diona erakusteko, beste behin, bere
izena jarri zion azken urtetan sortu berri den auzo bateko plazari. Bizitoki izan
zuen Bazkardo auzotik gertu, Trentxikiaren estazio zaharreko inguruan kokatuta
dagoen plaza da, hain zuzen, bere izena hartu duena.
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4IIturriak:
- A.U.A., Manuel Lekuonaren omenaldia: eskulturaren espedientea, AN 549/10.
- A.U.A., Manuel Lekuona ohorezko seme izendatzea, AN 663/10.
- Lehen argazkiaren lagatzailea: www.eskerrikaskoandereño.com.
- Bigarren argazkiaren lagatzailea: A.U.A., AN 549/10.
- Omenaldiaren karira antolatzaileek argitaratu zuten liburuska.

6.12. La Salle-Berrozpeko lehendabiziko eskultura.
Kokapena:
4K
La Salle-Berrozpeko ikastetxeko lorategian dago.
Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Karaitzan egindako artelana da. Harrizkoak diren bi zati ditu: oinarria, eta, eguzki
erlojua sustengatzen duen harrijasotzaileen harria. Oinarriak plaka dauka itsatsia.
Plakako idazkunak zer dioen:
4P
50 URTETAN
1984
LA SALLE-ANDOAIN
(Idazkunaz gain, La Salle kongregazioaren ikurra eta bi lauburu agertzen
dira plakan).
Artelana interpretatzen:
4A
Nazario Imaz egilearen hitzetan,
“Harri zilindrikoa etzanda dago lurrean, edonork altxatzeko zain bezala.
Bere gainean, eguzki erlojua dago.
Inklinazio egokiarekin jarri zen erloju
hori bere garaian, lurraren posizioaeta kontuan hartuta. Egun argitan,
ondo irakurri liteke ordua”.
Egilea nor den:
4E
Nazario Imaz Ezeizabarrena (Ikaztegieta, 1945). Anai salletarra, Irunen
eta Donostian irakaskuntzan urtetan
Eskultura bistaratu zen eguneko irudia.

OROIMENAZ MINTZATZEN DIREN ANDOAINGO KALE BAZTER ETA NATUR ZOKOAK

161

jardun eta gero, zazpi urte igaro zituen Nikaraguan. 1983an heldu zen Andoainera,
La Salle-Berrozpe ikastetxera, eta geroztik, bertan ari da irakasle gisa; aurten,
2009-2010 ikasturtearen amaieran du hartzekoa erretiroa.
Artearen alorrean, autodidakta da Imaz. Sorabillako eskultura tailerrean eduki
zituen lehen harremanak eskulanen sormenarekin. Egurraren lanketari ekin zion
lehenbizi, harriari errespetua ziolako. Denborarekin harria probatu eta, konturatu
zen material guztiek ere esku lan berdintsua eskatzen dutela. Bere burua ez dauka
sortzailetzat zentzu zorrotzean; esku-langile edo “harri-zulatzaile” gisa definitzen
da, “sortzaile izateko, premiazkoak baitira barne bakea eta denbora”.
Imazek harrigintzarekin jarraitzen du. Besteak beste, bi metro dituen granitozko
eskultura ari da lantzen, La Salleko kongregazioak Asension (Errioxa) daukan barnetegian. Xabier Egaña beste eskulturagilea eta bion esku dago egitasmoa. Egañak
eredua buztinean diseinatzen du, eta Imazek eskulana.
Aldi berean, egun, kararriaz eta harea harriaz egindako maskorrak egin eta Santiagoko bidean jartzen ditu. Oraingoz 120 bat jarri ditu, Gipuzkoan gehienbat.
Horietatik hiru Andoainen: La Salle-Berrozpe ikastetxean Lanbide Heziketak daukan eraikuntzako horma batean lehena, Bordatxiki etxeko horman (ikastetxeko
sarreran) bigarrena, eta Olajauneko etxean hirugarrena. Inork eskatu ahala, maskor berri bat jartzeko prest agertzen da.

Nazario Imaz sormen tailerrean, erromesaren zorro eta makila biltzen
dituen kararriazko irudi batekin. Maskorren irudiak, berriz, atzean ditu.

Oroitua zer den:
4O
La Salleko anaiak Andoainera heldu zireneko 50. urteurrenaren ospakizunen
barruan bistaratu zen eskultura, 1984an.
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Jakingarri gehiago:
4J
- La Salle ikastetxea 1934-10-23an jarri zen abian hiru anai irakaslerekin eta 154
ikaslerekin, Merkatu Plazan. Kristau baloreak eta kalitatezko irakaskuntza izan
zituzten ardatz salletarrek. 1984an mende erdia bete zelarik, ospatzeko aitzakia
ederra ikusi zen. Urriko hilabete osoa ekitaldiz josi zen, hartara. Besteak beste,
Mikel Bikondoak zuzenduriko akordeoilarien, Donato Goienetxe perkusio irakaslearen eta udal abesbatzaren eta txistularien emanaldiak izan ziren; Martin Ugaldek hitzaldia eman zuen “Ikastetxearen Eguna” ospatu zen; ikasleek prestaturiko
danborradak, txarangak eta karrozek Andoaingo kaleak alaitu zituzten… Azkenik,
urriaren 11n egun handia izan zen. Elizkizun buru Jose Mari Setien izan zuen herri
mezaren ostean, soka dantza dantzatu zuten Lizar Makileko dantzariek plazan.
Ondoren, Nazario Maizen eskultura bistaratu zen. Ekitaldi ofizial hori buruturik,
La Salle ikastetxeko patioan, euskal jaialdia heldu zen hainbat bertsolarik, Sarobe
anai trikitilariek, Iñaki Perurena harrijasotzaileak, Arria IIak eta Mendizabalek
parte hartu zutelarik. Egunari bukaera alaitsua emateko, 750 mahaikide (ikasle
ohi, ikasle, irakasle, guraso…) bildu zituen bazkaria antolatu zen.
4IIturriak:
- Lekukotza: Nazario Imaz eskulturagilea.
- LASA, Xabier: La Salle-Berrozpe
(1945-1995). 50 urte bizirik… herriaren zerbitzuan. La Salle-Berrozpe
ikastetxearen argitalpena, Andoain,
1996.

6 . 1 3 . La S al le - B er r o z p e ko b ig a rr e n
eskultura.
Kokapena:
4K
La Salle-Berrozpe Ikastetxeko eremuan dago.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Altzairuan egindako eskultura da,
hiru figura biltzen dituena. Egileak berak esana da: “Lanbide Heziketarekin
harreman estua duen ikastetxearen
historia omentzen da, eta industriaren mundua irudikatzeko asmoa dago
material hori aukeratzerakoan”.

Hiru figurek osatzen duten artelana.
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Artelana interpretatzen:
4A
Egilearen hitzak izan litezke egokienak artelanera hurbiltzeko: “Gurutzatzen,
eta batez ere harremantzen diren hiru figurekin jokatu nuen. Emakumea eta gizonezkoa batetik, eta horiekin batera etzanda dagoen hirugarren figura bat, sinbolikoki zer den argi uzten ez duena. Etzanda? Hilda? Menpeko egoeran?... Beste
biren itzala, emaitza… izan daiteke. Ezkutuan bezala dago, noiz zutituko zain.
Zutik dauden bi figurak irakasleak, ikasleak, gurasoak… izan daitezke, gizaki
sozialak alegia. Hirugarrenak, berriz, definitzen zailak diren interpretazioak susper ditzake. Beste biren harremanaren fruitu izan daiteke, guztiok amesten dugun
etorkizuna, gaur gauzatzen ari garen orainari jarraipena ematera doana.
Hiru figurek angelua osatzen dute, espazio bat. Etzanda dagoenak garrantzi
gutxiago duela ematen du, gutxietsi egiten dela… Anbiguotasun horrekin jokatu
nahi nuen; azken batean, hiruek ere giza talde bat osatzen baitute, eta talde
horretan harremanak aldakorrak, menpekoak… izan daitezke.

Gainerakoan, ikusle bakoitza artelanaren aurrean jarri bedi, eta, berrinterpreta
dezala bere modura, dakien edo interesatzen zaion tokitik hasita...”.
Oroitua zer den:
4O
La Salle-Berrozpe ikastetxeak Lanbide Heziketa martxan jarri zueneko 50. urteurrenaren ospakizunen barruan bistaratu zen eskultura.
Egilea nor den:
4E
Xabier Egaña (Las Arenas, Bizkaia, 1943). Beste lanen artean Arantzazuko Basilikako beirateak egin zituen Javier Alvarez de Eulate pintorearen eskutik murgildu
zen artelanen unibertsoan. 60 eta 70eko hamarkadetan Oteizaren tailerraren
inguruan ere ibili zen sormen lanak burutzen. Geroztik, egurra, harria, keramika,
burdina eta beste hainbat material landu izan ditu. Europako makina bat galerietan erakutsi ditu bere obrak. Bere curriculumean hainbat artelan azaltzen dira:
muralak, espazio publikoetako hormen ornamentua eta dekorazioa, eskulturak…
Berak diseinatu zituen, adibidez, La Salle-Berrozpeko ikastetxeko sarreretako
ateak, forma deigarriak dituztenak.
Urtetan adierazpen plastikoaren ikasgaia eman izan du ikastetxe ugaritan, La
Salle-Berrozpe aipa daiteke horien artean.
Une honetan La Salle pertsonaia historikoan inspiratutako eskultura lantzen ari
da San Asension (Errioxa), Nazario Imaz La Salle-Berrozpeko irakaslearekin
batera.
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Xabier Egaña mintzatzen, eskulturaren bistaratze egunean.

Jakingarri gehiago:
4J
- Lanbide Heziketaren hastapena izan zen Aprendizen Eskolak 1945-10-15ean
ireki zituen ateak, La Salle ikastetxearen baitan. Hamabost ikaslerekin hasi zen
herriko gaztedia lan munduan sartzeko prestatu nahi zuen eskola berri hori.
- Ekitaldiz osatutako hainbat egunetan zehar ospatu zen Lanbide Heziketaren 50.
urteurrena. Eskultura egun horietako batean bistaratu zen, “Instituzioaren
eguna” deiturikoan, 1995-10-22ko eguerdian. Aurretik, Meza nagusia Elizbarrutiko Gotzain Jose Maria Setienek eta ikastetxeko ikasle ohi diren apaizek eman
zuten San Martin parrokian. Ondoren heldu zen eskulturaren bistaratze ekitaldian, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Inaxio Oliberik, Mikel Balerdi eta
Jesus Mari Arrieta ikastetxeko zuzendariek, Juan Jose Brunet Gipuzkoako Anai
Probintzialak eta Xabier Egaña egilea berak hartu zuten hitza. Ekitaldiko unerik
hunkigarrienak omenaldi pertsonalizatuen atalak ekarri zituen. Luzea izan zen
gogoratuen zerrenda, tamaina txikiko eskultura bana jaso zutelarik: ikastetxeko
lehen eta bigarren txandetako ikasleak; Patxi Sueskun eta Patxi Irulegi (lehen irakasleak), Antonio Urdangarin Anaia, Ascension Ortigosa, eta Iñaki Setien irakasle
beteranoak, eta, Angel Garate eta Felix Ezama zuzendari ohiak.
- Ospakizun ekitaldiak, berez, 1995-10-16an hasi eta 1996ko maiatza bitarte luzatu
ziren. Andoaindarrei era guztietako ekintzak eskaini zizkieten antolatzaileek: hitzaldiak, Donostiako Orfeoiaren emanaldia, Olentzerori buruzko Kixmi erakusketa,
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La Salle mendi ibilaldia, nazioarteko gazteen topaketak, kirol astea, argazki lehiaketa eta argazki zaharren erakusketa, historia biltzen zuen liburuaren aurkezpena…
4IIturriak:
- Lekukotza: Xabier Egaña (eskulturagilea).
- Bigarren argazkiaren lagatzailea: La Salle-Berrozpe ikastetxeko artxibategia.

6.14. “Gudaria” eskultura.
Kokapena:
4K
Urigain Kultura Etxean, ate nagusitik barruko aterainoko tartean dagoen korridorean dago.
Eskulturaren ezaugarriak:
4E
Markinako karaitza beltzean egindako eskultura. 100x50x50 neurrikoa, gutxi gora behera. Artelanen merkatuan, orduko 350.000 pezetetan baloratua.
Egilea nor den:
4E
Xabier Laka Antxustegi eskulturagilea14.
Artelana interpretatzen:
4A
Artelan osoaren zati bat bere bertikaltasunean dago, landu gabe. Ezkutuan eta
horren atzean berriz, Gudari bat irudikatzen
duen figura dago; haren babesean dago, zelatan balego bezala, erasorako prest.
Jakingarri gehiago:
4J
- Lakak gidatzen zuen Sorabillako
Tailerrak Andoaingo udalarekin egin zuen
hitzarmenaren barnean kokatu behar dugu
Gudari izenburuko artelan hauxe.
- Eskultura honek kokapenaren gaineko
eztabaida piztu zuen. 1985eko otsailean
egileak Udaleko Kultura Batzordean adierazi zuenez, eskultura eraikin baten
barruan jartzeko planteatuta zegoen;
udalbatzar aretoko sarrerako hall-a izan

14

“Gudaria” artelana Urigain Kultura Etxean
barnean dago.

Xabier Lakaren biografiari buruzko informazio gehiago,2.5.atalean..
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zitekeen toki egokiena berarentzat. Kaleko haize libretan jarriz gero, ordea, ez
luke emango nahi zen joko estetikoa, eta gainera, obrak berezko leunketa eta trinkotasunak galera jasan zitzakeen, bere ustez. Udalak, azkenik, Urigaingo Kultura
Etxeko sarreran kokatu zuen muzin eginez egilearen eskaerari, eta hortxe jarraitzen du, “behin behineko egoeran, baina betirako”, itxura denez. Ez dagokion
tokian, alegia.
Egileak adierazi duenez, barne indarrak xahutu egin zitzaizkion garai hartan
sortutako eztabaidak, eta gaur egun ez dago ezer eskatzen hasteko animoz,
eskulturarekiko lotura afektiboa ere ahaitu egin zaio urteen poderioz.
4IIturria:
- Lekukotza: Xabier Laka eskulturagilea.

6.15. “Josebaren etxea” eskultura.
Kokapena:
4K
Goikoplazan, Urigain etxearen lorategian, udaletxearen parean.
Artelanaren ezaugarriak:
4A
Altzairu corten izeneko materialean egindako artelana da. Hiru metro terdi ditu
luzeran, eta zortzi tona pisatzen du. Pertsona baten silueta nabarmentzen da hiru
hormen barruan.

Eskultura, Urigain etxearen lorategian dago.
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Artelana interpretatzen:
4A
Egilearen aburuz, eskultura “Josebaren eta terrorismoaren biktima guztien
etxea da; euskal herritar guztien askatasunaren espazioa sinbolizatzen du. Obra,
euskal artearen kategoria estetikoak eta euskal gizartearen balio erreal eta solidarioak batzen ditu”.
Egilea nor den:
4E
Agustin Ibarrola (Basauri, 1930). Pintore eta eskulturagile autodidakta, hainbat
estilo jorratu ditu bere ibilbide pertsonalean: kubismoa, konstruktibismoa, espresionismoa, pintura soziala… Omako Basoa edo Llaneseko (Asturias) Memoriaren
Kuboak nabarmendu litezke azken urteetako bere obra oparotik. Egun, Basta Ya!
eta Ermuko Foroko kidea da.
Oroitua nor den:
4O
Joseba Pagazaurtundua (Errenteria, 1958 - Andoain,
2003): Bere emaztea, Estibalitz Garmendia; semeak,
Alain eta Ander. Andoaingo udaltzaingoko burua zen.
ETA(pm)-ko militantea izan zen Franco hil aurretik,
eta EIA eta PSEko kide izan zen ondorengo urtetan.
¡Basta Ya! plataformako militantea zen. ETAk 2003-028an erail zuen atentatu batean. Heriotzak samina eta
ezinegona ekarri zuen herrira, eta goia jo zuen haustura politikoak Andoainen.
Jakingarri gehiago:
4J
- Heriotza gertatu eta urte bete beranduago, Osoko
Udalbatzak 2004-02-05ean egin zuen aparteko batzarraldian, Pagazaurtunduari Andoaingo Domina ematea
erabaki zuen (PP, PSE eta EB alderdien aldeko botoekin eta EAJ eta EAren kontrako botoekin) “herritar gisa
erakutsi zuen jarrera ausart, zibiko eta demokratikoa”
zela medio. Batzar berean, Pagazaurtunduaren aldeko
eskultura inauguratzea erabaki zen.
2004-02-08an egin zen, hain zuzen, artelanaren bistaratze ekitaldia.
- Senide, lagun eta alderdikideek hilketaren urteurrena gogoratzeko ekitaldia burutzen dute urtero, eskulturaren aurrean.

Agustin Ibarrola,
bere obra baten altzoan.

Joseba Pagazaurtunduari
Andoaingo udalak
Andoaingo Domina
eman zion.
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4IIturriak:
- Aiurri aldizkaria, 2003ko urtekaria.
- A.U.A., Joseba Pagazaurtunduari
Andoaingo domina izendatzen dion
espedientea, (2004), AN 2336/11.

6.16. “Arrantzalea” giza irudia.
Kokapena:
4K
Andoaingo udaletxeko batzar aretoan dago, publikoarentzat jarrita dauPlaka udaltzaingoaren eraikuntza barruko
horma batean dago zintzilikatuta.
den aulkien atzealdean. 1929az
geroztik aretoko hormetan zintzilikatu
diren herriko seme eta alaba ospetsuen erretratuei begira bezala dago.
Plakako idazkunak zer dioen:
4P
ARRANTZALEA
Julio Beobide (1891-1969).
Arregi Aranburu sendiak Andoaingo herriari emandako irudia da
Escultura donada al pueblo de Andoain por la familia Arregi Aranburu
Egilea nor den:
4E
Julio Beobide (1891-1969) zumaiarra. Egurra eta zura landu ziten batik bat, nahiz ez
baztertu bestelako arte teknikak. Kristautasunari loturiko pertsonaiak edo herriko
jende xehearen irudiak landu zituen maiz.
Bere obrarik ezagunenak akaso, bere bizitzan zizelatu izan zituen makina bat Kristo
gurutzatuak dira; horien artean, “Erorien
Bailaran” (Valle de los Caídos) dagoena.
Jakingarri gehiago:
4J
Andoaingo udaleko kultura batzordeak ez
du aztertu izan gaia, eta ez dago plenoan hartutako erabaki ofizialik; alkatetzaren erabakia da busto hori dagoen tokian egotea,
ezagutzen ez diren arrazoi politikoak, artistikoak, historikoak… direla medio.

Giza irudia, Udaleko batzar aretoan.
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6.17. Herriko seme-alaba ospetsuen erretratuak.
Kokapena:
4K
Medailoietan dauden erretratuak Andoaingo udaletxeko batzar aretoko hormetan daude zintzilikatuta.

Euskal gizarteko arlo batean zein bestean nabarmendu izan diren
12 pertsonai daude ikusgai udaletxeko batzar aretoan.

Oroituak nortzuk diren:
4O
Andoaingo herriaren historian zehar arlo batean edo bestean nabarmendu
diren hamabi pertsonai publiko dira guztira, ezkerretik eskuinera: Martin Ugalde,
Agustin Leitza, Rikardo Arregi, Manuel Lekuona, Aita Larramendi, Ama Kandida,
Anbrosia Olabide, Patrizio Orkaiztegi, Nemesio Olariaga, Modesto Huizi, Joakin
Larreta eta Juan Bautista Erro.
Gogoan izan batzuen aipamen biografiko laburrak aurreko ataletan egin direla;
hala nola, Ugalde (1.5. atala), Leitza (6.10. atala), Arregi (6.7. atala), Lekuona (6.11.
atala), Larramendi (2.5. atala) eta Kandida (1.4. atala). Gainerakoenak, ondorengo
lerroetan datoz.
Anbrosia Olabide (1829-1913), besteenganako eskuzabaltasunagatik nabarmendu zen. Emakume babesgabeen aterpea ireki zuen Gasteizen besteak beste, eta
Oblaten Kongregazioko Ama Nagusia izan zen urtetan. Egun, Olabideren izena darama udaleko gizarte zerbitzuen eta jubilatuen egoitza hartzen dituen eraikuntzak.
Patrizio Orkaiztegi (1840-1924), apaiz euskaltzalea, euskal gaien idazlea eta
argitaratzailea izan zen. Bere olerkiak eta idatziak Euskal-Erria, Euskal Esnalea,
Euskatzale eta beste zenbait agerkarietan kaleratu zituen.
- Nemesio Olariaga (1864-1933), euskaltzale eta abertzalea, Argentinan igaro
zituen bere bizitzako urterik gehienak. Lehena izan zen Sabino Aranaren ideiak
Amerikan zabaltzen; aberatsa izaki, Buenos Aireseko Euskal Etxearen eta Irrintzi
egunkariaren bultzatzailea izan zen, besteak beste.
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- Modesto Huizi (1878-1919), Gipuzkoa osoan ospe izugarria lortu zuen medikua
izan zen. Nuestra Señora de las Mercedes klinika ireki zuen Luis Egañarekin batera Donostian, eta Probintzia-ospitaleko zuzendari izendatu zuten. Egun, bere
izena darama Andoaingo kale batek.

Anbrosia Olabide, Patrizio Orkaiztegi eta Nemesio Olariaga, 1929an horman zintzilikatu ziren
sona handiko zenbait pertsonai.

- Joakin Larreta (1857-1910), ingeniaria eta idazle euskaltzalea izan zen, bere
anai Juan Bautistaren antzera. Itzultzaile gisa ere zenbait liburu euskaratu zituen.
Egun, bere izena darama Andoaingo kale batek.
- Juan Batista Erro (1773-1854), euskararen ikerlaria izan zen eta hainbat argitalpen kaleratu zituen, alfabetoari buruzkoak tartean. Ideologiaz karlista zen eta
politikan parte hartu zuen. Estatu Kontseilaria eta Ogasun Ministroa izan zen Fernando VII.aren agintaldian, eta Ministro Unibertsala ere izan zen lehen gerrate
Karlistan. Militar gisa ere Napoleonen ejertzitoaren inbasioaren kontra nabarmendu zen. Egun, bere izena darama Andoaingo kale batek.
Jakingarri gehiago:
4J
Irizpide argirik gabeko praktika izan da pertsonai ospetsuen erretratuak zintzilikatzearena batzar aretoan. 1929an udaletxea berritzearekin batera eraman zen
aurrera lehenbiziko ekimena. Orduko agintariek herriko zenbait seme eta alaba
ospetsuen erretratuak jarri zituzten aretoan, merezimenduei buruzko inongo irizpide, hausnarketa, espediente edo araudirik ezarri gabe. 1988ra arte itxaron
behar izan zen araudiren bat atontzeko. Harrezkero, Ama Kandida, Agustin Leitza
eta Martin Ugalde dira Alaba edo Seme Kuttun izendatu direnak. Manuel Lekuona, berriz, Ohorezko Seme izendatu zen.
4IIturria:
Lekukotza: Jon Unanue.
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7. AZKEN ERANSKINA.
Orain arte agertutako zerrendan ez dira sartu hildakoen oroimenez errepidean
ikus daitezkeen lore sortak nahiz naturguneetan landatutako zuhaitzak (hildakoaren errautsak inguruan haizatu eta gero, normalki).
Bi jokabide horiek nahiko zabalduak daude gizartean. Lehenengo kasuetan,
oroituak auto-istripua non izan zuen hantxe paratzen da lore sorta. Bigarrengoetan, aldiz, hildakoak bizirik zela maite zuen paraje naturalaren bat aukeratzen da.
Informazio emaile izango izan daitekeen plaka, errotulu… e.a.ik ez da jartzen
alboan, eta oroituaren inguruko anonimatorik handiena mantentzen da era horretan. Lore edo zuhaitz jartzaileek beste inork ez du jakiten oroituari buruzko xehetasunik.
Zenbait adibide bildu dira irudi bidez, gainerako guztien ilustragarri gerta daitezkeelakoan.

Lore sorta Andoain-Urnieta errepidean, Upategi (Buruntza) baserriaren parean.
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Lore sorta bide seinalera itsatsita, Andoaindik Lasartera doan errepidean, Arrantzuko harrobiaren parean.

Lore sorta bide seinalera itsatsita, Lasartetik Andoainera doan errepidean, Aitzbeltzeko haitzaren parean.
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Fermin Etxeberria artzain bertsolariaren oroimenez
landatutako zuhaizka, Garate eta Pagarte (Sorabilla)
baserrietatik gertu.

2001ean istripuz hil zen Roberto Cabrejas altuera
jauzilariaren oroimenez landatutako zuhaizka
Bertxin indarretxeko “500 eskaileretan” gora,
eskuin aldean dago.

8. INFORMAZIO ITURRIAK.
8.1. Artxibategiak.

-

8.1.1. Agiriak.
Andoaingo Udal Artxibategia (AUA).
Andoaingo Erregistro Zibila.
Andoaingo Parrokiako Artxibategia.
Koldo Mitxelena Liburutegiko Hemeroteka.

8.1.2. Argazkiak.
- Andoaingo Udal Artxibategia (AUA).
- Aiurri aldizkaria.
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