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Hogei urtean, hirukoiztu egin dira mendiko erreskateak,
mendizaletasuna ere areagotu egin delako b Ezbeharrak
izaten dituztenen %15 soilik dira mendizale federatuak 2-3
b

2

Astekoa

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko martxoaren 20a

Mikel Orbañanos Iribar

endian
ibiltzeko
usadioa
aspaldikoa
da Euskal
Herrian.
Urte osoan, bertako eta inguruko
gailurrak milaka mendizaleren
topagune izaten dira. Gaur-gaurkoz, ordea, COVID-19 birusagatik Hego Euskal Herrian indarrean sartu den alarma egoera dela
eta, mendiek zein basoek bestelako irudi bat dute, eta ondorengo
asteetan ere egoerak berdintsu
jarraituko du. Izan ere, Espainiako Gobernuak hainbat neurri
hartu ditu koronabirusari aurre
egiteko; horien artean, kaleko
aisialdi ekintzak debekatzea,
baita mendiko jarduerak ere.
Alarma egoera indarrean dela
mendiko istripu bat gertatzen
bada, zaurituak erreskatea
ordaindu beharko du, eta ez da
batere merkea.
Azken hamarkadan, mendizaletasuna areagotu egin da, nola
turismoagatik, hala imitazio efektuengatik. «Aldi berean, udaberritik udazkenera bitarte, erreskate kopuruak nabarmen hazi dira; hogei urte eskasean, erreskateak hirukoiztu egin dira, eta horrek hilkortasun indizearen
igoera ekarri du». Asier Alonso
Osakidetzako Larrialdietako medikuaren adierazpenak dira.
Mendiak ere badu bere alde iluna.
1996tik 2018ra arteko Araba,
Bizkai eta Gipuzkoako mendi
erreskateen bilakaera aztertu dute Alonsok eta osasungintzako
zein segurtasun arloko zenbait
profesionalek. Deigarria da erreskate kopuruak izan duen gorakada: 1996an, 78 erreskate egin zituzten; 2006an, berriz, 115; eta
2018an, 267. Iazko urtea ez da hobea izan: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak plazaratu dituen
datuen arabera, iaz 331 mendi
erreskate egin ziren, eta Gipuzkoan, zehazki, 116. Nagusiki, 45 eta
60 urte artekoak izan ohi dira
erreskatatuak. Hilen kopurua hamabost eta hogei artean egonkortu da azken urteetan.
Datu horiek mahai gainean jarrita, ikerlariek ondorioztatu zuten erreskate lanean mendian espezializatua dagoen mediku baten beharra zegoela. «Erreskateen %80etan arrazoi sanitarioak
daude: bihotzekoak, hausturak,
erorikoak... Horregatik, erreskatatzaileekin batera medikuak ere
joan behar duela uste dugu, biktimari lehen sorospena egin diezaion: in situ artatzeak hiltzeko
arriskua murriztuko luke».
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Hogei urtean hirukoiztu egin dira mendiko
erreskateak, mendizaletasuna areagotu ahala.
COVID-19 birusagatik alarma egoera indarrean
dagoenez, ezin da mendira irten, eta zaurituak
ordaindu beharko du erreskatea. Adituek
beharrezkotzat dute mendizaleak ongi formatzea.

Erabaki onean
dago gakoa
Ertzaintzaren erreskate simulazio bat,
Donostiako Ulia mendian. JON URBE / FOKU
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Ertzaintzaren erreskate talde bat, zauritua ohatilan helikopterora eramaten. BERRIA

Osasungintzako profesionalak
joatearen aldarria ez da ikertzaileena bakarrik, baita Euskadiko
Mendi Federazioarena ere.
«Mendizaleok betidanik eskatu
dugu medikuak erreskate taldean egon behar duela», azaldu du
Igor Lasa Gipuzkoako Goi Mendi
Eskolako zuzendariak. Federazioko aholkularitza medikoa ere
eskaera bera egiten ari da, baina
Osasun Sailak standby egoeran
du gaia.
EAEn Ertzaintzako Zaintza eta
Erreskate Unitatekoak edota
suhiltzaileak jarduten dira erreskateetan, lekuaren edota kasuaren arabera. Gaizka Etxabe Larrialdiko arduradun teknikariak
azaldu duenez, erreskate dei bat
jaso orduko telefono konferentzia
bat egiten dute Ertzaintzaren,
Osakidetzako larrialdi zerbitzukoen eta suhiltzaileen artean.
«Une oro, egoeraren berri dakite», zehaztu du.
Oro har, helikopteroa edota
autoa erabiltzen dituzte garraio
gisa. Helikopteroaren kasuan,
esaterako, pilotuaz eta kopilotuaz
gain, Ertzaintzaren Zaintza eta
Erreskate Unitateko mendiko bi
agente joaten dira, garabilari batekin. Guztira, beraz, bost lagun.
Horrez gain, mendizaleak lokalizatzeko Segurtasun Saileko larrialdietakoek bi aplikazio erabiltzen dituzte: 112 SOS Deiak eta Safe 365. Etxabek esan du bi aplikazio horiei esker «erraztasun handiagoarekin» aurkitzen dituztela
pertsonak. Halere, Lasak dio
erreskate taldeak erreskatatua inmobilizatu besterik ez duela egiten. «Zauritua ohatilan jaso besterik ez dute egiten, eta Osakidetzako helikopterora lekualdatze-

ko denbora asko galtzen dute. Horrek bere ondorioak ditu».
Bestalde, erreskate taldean
nolako ertzainak joaten diren ere
aztertu behar dela uste du Lasak.
«Nik batzuk ezagutzen ditut, eta
asko beste ataletatik etorritakoak
dira. Ez dira berez erreskatekoak». Urrunago ere joan da: «Istiluen aurkako ertzainak ere jarduten dira». Hortaz, erreskate
taldeak mendizale eta teknikarien talde bat izan behar duela
dio, «eta ez polizia talde bat».
Suitzako eredua jarri du adibide
gisa: «Mendiko formakuntza
duten bi mediku jarduten dira.
Zauritua dagoen lekura iristen
direnean, aurrena teknikaria jaisten da, ingurua segurua dela ziurtatzeko, eta gero medikuaren

‘‘
Istripuen %60tik gora
erabaki okerren
ondorioz gertatzen dira;
forkamuntza egokia
beharrezkoa da»
Igor Lasa
Gipuzkoako Goi Mendi Eskola

«Erreskateen %80etan
arrazoi sanitarioak
daudenez, erreskate
taldeetan medikuek ere
joan behar dute»
Asier Alonso
Osakidetzako Larrialdietako erizaina

«Guk egiten ditugun
erreskate gehienak
landa eremukoak
izaten dira, eta ez
goi mendikoak»
Gaizka Etxabe
Larrialdiko arduradun teknikaria

esku egoten da zauritua». Espainiako zenbait autonomia erkidegotan ere antzeko eredu bat dute,
besteak beste Aragoin, Asturiasen eta Kantabrian.
Etxabek, ordea, bestelako iritzi
bat du. Haren arabera, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban erreskatatu dituztenek «zauri larririk»
ez dute izaten, argudiatuta bertako erliebeak ez duela zerikusirik
Pirinioetako eta Alpeetako mendiekin. «Guk egiten ditugun
erreskate gehienak landa eremukoak izaten dira, eta ez goi mendikoak». Gipuzkoan, esaterako,
Aizkorri, Aralar, Aiako Harriak,
Adarra eta Hernio aipatu ditu
mendi «arriskutsu» gisa. Zehaztu du ezbeharrik gehienak mendi
ibiltaritzan suertatzen direla, eta
ez arriskutsutzat hartzen direnetan. Aitzitik, erreskate zailenak
mendian esperientzia handia duten mendizaleekin izaten dituzte.
«Gogortasun handia dagoen lekuetan ibiltzen dira».

Ardura eta zentzua
Alonso, Etxabe eta Lasa bat datoz:
diotenez, istripuak ugaritzearen
arrazoi nagusiak mendiaren erakargarritasun turistikoa eta mendizaletasuna areagotzea dira. Askotariko jarduerak egiten ditu
jendeak: mendi ibiltaritza, espeleologia, eskalada, txirrindularitza... Alonsok azaldu duenez, asteburuero 66.000 pertsona inguru joaten dira mendira, eta horietatik ia erdiak dira mendizale federatuak –30.000–. Gipuzkoako
Federazioan, zehazki, 15.400 pertsona daude izena emanda. Bestalde, zehaztu du mendizaletasuna areagotzearen saltoa batez ere
2012tik 2013ra eman zela, baita

erreskate kopuruen igoera nabarmena ere. «150 erreskate inguru
izatetik 280 izatera igaro zen».
Igoera hori ikusita, 2012an,
hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak
erreskateak ordaintzeko disuasio
neurri bat jarri zuen indarrean,
erreskateak ez baitira merkeak;
Segurtasun Sailak emandako datuen arabera, Ertzaintzaren helikopteroa ordubetez erabiltzeak
2.220 euro balio du. Disuasio neurri horren arabera, baldintza batzuetan mendi istripu bat gertatuz
gero, zaurituak ordaindu beharko
zuen erreskatea. Alta, Lasaren esanetan, lege hori ez da aurrera eraman. Alonsori, bestalde, neurri
hori ez zaio eraginkorra iruditzen:
«Datuek erakusten dute neurriak
ez duela eraginik izan, aurkakoa
baizik: erreskatatuen egoera lehen
baino larriagoa da orain». Hezkuntzarako eta formakuntzarako
gai bat dela uste du.
Hain justu, Lasak ikusten du istripu asko mendiko esperientzia
faltarekin lotuta daudela. «Ezbeharrak izaten dituztenen %15 soilik dira mendizale federatuak. Beraz, jende asko ezagutzarik gabe
joaten da mendira, eta, aldi berean, ausartegi». Gaur egun, gehienek Internetetik eskuratzen dute
informazioa. Lasak dioenez, jendeak uste du ibilaldiaren trackarekin nahikoa dela: «Horrek
ezagutzen ez dituzten leku askotara joatea eragiten du». Segurtasuna erabat teknologian jartzeak
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orientazio sena galtzea dakarrela
ohartarazi du. «Jendeak ez du
pentsatzen, eta, mendian ahalmen hori galtzen badugu, erabaki
onak hartzeko ahalmena gutxitu
egingo zaigu».
Euskal Goi Mendi Eskolak formakuntza saioak ematen ditu federatuak dauden mendizaleentzat. Nagusiki orientazio eta segurtasun arlokoak izaten dira
ikastaroak, «istripuak ekiditeko
helburuarekin», esan du Lasak.
Haren arabera, segurtasuna bermatzeko hiru ardatz nagusi daude: lehena, formakuntza egokia
izatea –arlo fisikoan, elikaduran,
orientazioan...–; bigarrena, plangintza egoki bat egitea –meteorologia, distantzia, denbora...–; eta
azkena, material eta arropa egokia eramatea. Halere, betebehar
horiek ondo finkatuak eduki
arren, Lasak dioenez, segurtasuna «momentuan hartzen diren
erabakiekin» lotua dago: «Istripuen %60tik gora erabaki okerren
ondorioz gertatzen dira. Esperientziak eta formakuntza egokiak erabaki onak hartzea errazten du».
Gauzak horrela, mendira joatean zentzuz, arduraz eta errespetuz jokatu behar dela azaldu du
Lasak. «Jendeak jabetu behar du
arrisku puntu bat beti egongo
dela; edozein momentutan eta
gutxien espero duenean, eroriko
batengatik bizitza osorako ondorioak izan ditzake mendizaleak».
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Konfinamenduetan
ikasitakoa
onfinatuta gaude
etxean. Batzuondako
ez da aurten bizi izan
dugun lehenengoa.
Oraingoa, ostera, orokorragoa
da, eta askoz ere zorrotzagoa. Aurrekoan, gure osasunagatik egin
genuen, eta hau gure osasunagatik ez ezik, osasun kolektiboagatik ere bada. Otsailean, furano eta
dioxinek etxeratu gintuzten Eitzaga ingurukook; martxoan, aldiz, koranabirusak erretiratu gaitu. Lehenengoan, ezin genituen
leihoak zabaldu, eta bigarren honetan, terraza edota balkoirik ez
dugunok besteon inbidiatan gaude, halakoak izateak askatasun
pixka bat ematen duelako.
Katastrofe bi bizi (izan) ditugu
2020aren hasieran. Fuerte hasi
dela urtea, Iñigo lez, esan geneza-

K

ke. Hondamendi biek konpondu
barik jarraitzen dute. Zaldibarkoak hor segitzen du, nahiz eta komunikabideetatik desagertu. Joaquin eta Alberto zaborpean daude, eta pentsatu nahi dut bila
dabiltzala oraindik. Zarama pilatuta A-8aren bazterrean, eta kamioikadak ateratzen, zabortegia
husteko, jakin barik nora daramaten bertatik irteten dena.
Birusarena konpontzeko ez
dakit zenbat beharko den. Egia
da halako egoeran ezin garela luzaroan egon; hau da, honek
(etxetik irten barik, lana eta lanpostua kolokan…) ezin du hileak
iraun.
Egunen batean normaltasunera itzuli arren, kontu asko kanbiatu beharko ditugu. Begitantzen zait tragedia biek hausna-

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
rrarazi beharko liguketela gure
munduaz eta bizimoduaz. Eta sakonki eragin gugan, ezin dugulako jarraitu orain arte moduan.
Ezinezkoa da dirua eta negozioa
pertsonen gainetik jartzea. Ezin
liteke gure modeloa etenbako
hazkundean oinarritzea. Hazkundea ekonomian kontu positiboa da; zenbat eta gehiago hazi
herrialdea, orduan eta hobea.
Hobea norendako? Haztea mugarik gabe, gigantismoa litzateke.
Noraino handitu liteke produkzioa? Zertarako? Zeren eta noren
lepotik?
Pertsonen gainetik dago beti
produkzioa, hori hala da. Egitea
da garrantzitsuena gure ereduan.
Egin, dirua irabazteko. Berdin dio
nor zapaldu behar den, noren
osasuna jarri jokoan. Gauzak fa-

Irudia b Donostia

brikatu, kontsumi ditzagun.
Arin, bizkor. Komuneko paper
barik gera ez gaitezen. Bete dezagun erosketako orgatxoa mukururaino, badaezpada. Bost kilo
arroz, zazpi oilasko, lau pakete
makarroi, eta hogeita hamar jogurt!
Erdia, gero, iraungitze data pasatuta zaborretara botatzeko. Ai,
eneka jardungo dugu gastatutako diruaz damututa. Psikosiak
jota egon diren supermerkatuetan ibiliz gero, denok kutsatu
gara kontsumismo konpultsibo

Laguntzak iragarri
dituzte
enpresendako,
baina zaintzarako
zer? Zaintza barik
ez dago bizirik,
konturatu ote gara?

horrekin, koronabirusarekin kutsatu ez bagara, behintzat.
Baina zein gizarte mota nahi
dugu? Zertan aldatu beharko genuke? Nik, adibidez, asko eskertuko nuke jendartea hain konpetitiboa ez izatea. Ez dadila izan
nork gehien eduki, nork azkarren
egin. Dena berdintsuago, bizitza
ez delako Egunean Behin, nor lehenengo geratu rankingean.
Era berean, bizitza jarriko nuke
erdigunean, zaintza denaren
muina izan dadin. Laguntzak iragarri dituzte enpresendako, baina zaintzarako zer? Zaintza barik
ez dago bizirik, konturatu ote
gara? Zaintza jaiotzetik hil arteko
ekintza da, aurrera egin, eta ondo
elikatuta eta jantzita ibiltzen laguntzen diguna, kariñoa eta oinarrizko euskarria dena. Zergatik
dira garrantzitsuagoak, esaterako, futbolariak zahar-etxeetako
zaintzaileak baino?
Pertsonak aurretik beti, makalenak batez ere. Hau ez da onkeria, zentzuna besterik ez. Ea ikasi
eta lortzen dugun!

Soraluzeko «hilketa matxista» salatzeko
lapiko jotzeak egin dira herrietan
GIZARTEA b Emakume bat hilik aurkitu zuen Ertzaintzak astelehen

goizaldean, Soraluzen, eta espetxeratu egin dute haren semea, hilketa
leporatuta. Mugimendu feministak deituta, lapiko jotzeak egin dituzte
herrietan, «hilketa matxista» hori salatzeko..

Larunbatean Grosen hilketa bat egitea
egotzita, espetxeratu egin dute gizon bat
GIZARTEA b Gizonezko batek beste bat hil zuen larunbat gauean Donostiako Gros auzoko parke batean. 30 labankada baino gehiago
eman zizkion. Ustezko hiltzailea, 31 urtekoa, Martuteneko espetxean
sartu dute. Polizia aurrekariak ditu.

1.150
GIPUZKOAKO DIPUTAZIOAREN UDALEKUETAKO PLAZAK
Martxoaren 24ra bitartean eman beharko dute izena Gipuzkoako Foru
Aldundiaren udalekuetan parte hartu nahi duten gaztetxoek. 1.150 plaza
eskainiko ditu aurten, eta horietatik %5 hezkuntza behar bereziak dituztenentzat izango dira. Zozketa martxoaren 30ean egingo dute.

Elias Kerejeta zine eskolak lehen
urtearen balorazio positiboa egin du

Alerta egoerak kaleak hustu ditu
Parkeak zintaz inguratuta, okindegien eta farmazien aurrean jendea ilaran metro bateko distantziara, supermerkatuetako apal asko hutsik, txakurrik gabeko ia inor ez kalean, eta, etxeetan, jendea denbora nola pasatu
asmatu nahian. COVID-19 birusari aurre egiteko indarrean jarri duten alarma egoerak irudi hori eragin du Gipuzkoan. Gutxienez, hamabost egunerako hartu dute neurria. Etxean konfinatzeko agindua betetzen ez dutenentzat zigorrak iragarri dituzte: arinenak ere 100 eta 600 euro artekoak izango dira. JON URBE / FOKU

KULTURA b 2018ko irailean hasi zen Elias Kerejeta zine eskolaren lehen ikasturtea, eta 2019an amaitu zen. Besteak beste, EHUko master
tituluen aitortza lortu du; artxiboa, komisarioa eta sorkuntza arloko
proiektu pedagogikoak jarri ditu martxan eta lau proiektu sortu ditu.
Hala, eskolako ordezkariek balorazio positiboa egin dute.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.
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«Baina jendea dagoeneko konturatzen da aldaketa hori badatorrela; San Martin inguruko obrekin, esaterako, jende askok onartu du autoa hartu beharrik ez
duela gauza batzuk egiteko. Ari
da aldatzen edozein txikikeria
egiteko autoa hartzearen kultura
hori». Metroa martxan jartzeak,
gainera, autoa etxean uztea are

«Kontzesioa amaitzean,
akaso parking batzuei
planteatu beharko
diegu egoiliarrentzat
soilik izan behar dutela»
Enrique Ramos
Donostiako Ekologia zinegotzia

Udalak abiadura mugatu nahi du, hirira sartzeko eta hiritik irteteko erabiltzen diren errepideetan ez beste guztietan. JON URBE / FOKU

Autoak, orduko 30 kilometrora
Donostiako Udalak klima larrialdia aitortu du b Mugikortasunari lotuta, autoen abiadura
mugatzeaz gain, isurpen gutxiko eremuak sortu nahi ditu b Pixkanaka jarriko ditu neurriak
Miren Garate

Eusko Jaurlaritzak eta Europako
hainbat hirik eta herrialdek egin
duten bezala, Donostiako Udalak
ere klima larrialdian dagoela aitortu du aste honetan, eta, horrekin batera, zenbait neurri iragarri
ditu. Mugikortasunari lotutakoak
dira horietako batzuk. Besteak
beste, orduko 30 kilometrora
mugatu nahi du abiadura hiriko
ia auzo guztietan, aurrez Iruñeak
eta Bilbok egin izan duten moduan. Donostiara sartzeko eta hiritik irteteko erabiltzen direnak
izango dira salbuespena.
Enrique Ramos Ekologiako eta
Osasun Publikoko zinegotziak
emandako datuaren arabera, trafikoak eragindakoak dira CO2
isurpen guztien %60. «Gehien
gastatzen dugunetik aurrez daiteke gehien. 30eko abiadurako
guneen bidez, oinez egiten diren
joan-etorriei eman nahi diegu lehentasuna». Udalaren helburua
da, hain zuzen, orain autoz egiten
diren joan-etorrien erdiak oinez
edo bizikletaz egitea geroan.

Zinegotziak uste du autoen
abiadura murrizteak hainbat
onura ekarriko dituela. «Abiadura gutxitzeak kontsumoa gutxitzea eragingo du, eta, ondorioz,
baita isurpenak gutxitzea ere. Eta
zarata ere gutxitu egingo da».
Neurri horrekin batera, udalak
isurpen gutxiko eremuak finkatu
nahi ditu. Gune horietako batzuetara ezingo da autoarekin joan,
edo egoiliarrek bakarrik izango
dute aukera. «Beste hiri batzuetan egin duten bezala, eraztun
moduko batzuk sortzea izan daiteke aukera bat, ibilgailu partikularrak murrizteko».
Donostiak hainbat eredu ditu
begiz jota, besteak beste Milangoa: «Eraztun moduko batzuk
dituzte antolatuta, eta, erdiguneko eremu bat ere bai. Donostian
Parte Zaharra izan daiteke hori,
igual Bulebarreraino...». Ramosek esan du oraindik ez dutela
erabaki zein izango diren isurpen
gutxiko eremuak, eta udalak
ikerketa bat egiteko eskatuko
duela, erabaki hori hartu ahal izateko. «Auzo bakoitzak trataera

ezberdina izango du; Bulebarrean
eta Intxaurrondon edo Aieten ez
ditugu neurri berberak hartuko,
baina auzoetan ere egin beharko
dira trafikoa lasaitzeko guneak
eta isurpen gutxiko guneak».

Datak, zehaztu gabe
Data zehatzik ez dute mugikortasunari lotutako neurri horiek.
«Ez ditugu egun batetik bestera
hartuko, legegintzaldi honetan
eta hurrengoetan baizik, baina

bide horri jarraitu beharko diogu». Ohiturak aldatu eta parkingetan aldaketak egiteko aukera
ere mahai gainean dagoela iragarri du Ramosek: «Kontzesioak
amaitzen direnean, akaso parking batzuei planteatu beharko
diegu egoiliarrentzat bakarrik
izan behar dutela, txandakakoak
izanda trafikoa sortzen laguntzen
dutelako». Udalak hartu nahi dituen neurriek aldaketa handiak
ekar ditzakete mugikortasunean.

erakargarriago egingo duela uste
du, donostiarrentzat nahiz inguruko herrietakoentzat. «Jakinez
gero metroa edo topoa dagoela
5-7 minutuan behin, eta gainera
ordutegi zabala duela, segituan
ikusten da autoa hartzea ez duela
merezi».
Klima larrialdiaren adierazpenaren harira, Donostiako Udalak
beste arlo batzuetan ere zehaztu
ditu helburuak. Ramosen esanetan, hirigintzako proiektuetan
eraginkortasun energetikoa kontuan izatea eta ingurumenari lotutako irizpideak betetzea, 2025.
urterako birziklatze tasa %60ra
iristea eta eguzki energia sustatzeko panel fotovoltaikoak jartzen joatea dira horietako batzuk.
«Orain pare bat urte, DSS 2050
plana onartu genuen, eta plan horrekin bat datorren neurri sorta
bat bultzatuko dugu».
Zinegotziak azaldu du udaleko
alderdi politiko guztiei eta gaiaren inguruan lan egiten duten
erakundeei eman dietela neurrien berri. «Eta egindako ekarpen guztiak kontuan hartzen
saiatu gara».
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ezinbestekoa da ondoan dauden
izenak ikertzea ere». Irizpide etimologikoekin ez ezen, toponimia
irizpide geografikoekin ere ikertzea garrantzitsua dela deritzote.
«Euskal toponimia bat da, eta
hangoa eta hemengoa ezagutu
beharra dago, deus funtsezkorik
esango bada».

Aitziber Arzallus

atxi Salaberrik eta Luis
Mari Zalduak ondutako Gipuzkoako herrien izenak. Lekukotasunak eta etimologia azterlana
argitaratu du Euskaltzaindiak, liburuan eta PDF formatuan, eta
akademiaren webgunean ere
kontsultagarri dago. Azterlanak
Gipuzkoako herrien izenak jasotzen ditu, eta baita auzo askorenak eta bestelako populazio gune
batzuenak ere. Zehazki, 182 entitate bildu dituzte, 4.500 testigantzaz jantzita —horietarik 700,
ahozkoak—. Izen bakoitzak historian erakutsi dituen formak eta
duen edo dukeen azalpen etimologikoa dakartza, gainera.
Egileak «metodologia serio bat
oinarrian hartuta eta zuhurtziaz»
jokatzen saiatu dira, eta izen berezien —toponimo, antroponimo,
oikonimo eta beste— hastapeneko
adiera emateko, hainbat elementu hartu dituzte kontuan, hala nola agiriek denboran izandako aldaerak, euskal fonetika historikoa, lekuaren nolakoak eta gaurdainoko esperientziak. Herri, elizate eta auzoen izenekin batera,
hiriburuarena eta lurralde historikoarena ere aztertu dituzte. Horrez gain, herri bakoitzaren izenaren amaieran, gentilizioa edo herritarrei deitzeko era ere ageri da.
Proiektuaren atzean «Euskal
Herriko toponimia nagusi osoa
aztertu nahia» dagoela adierazi
zuen Salaberrik, azterlana aurkezteko martxoaren 4an egin zuten agerraldian: «2004an Nafarroa Beherekoa argitaraturik eta
2015ean Arabakoa, iruditu zitzaidan bazegoela Gipuzkoakoa ere
egiteko modua». Haren esanetan, «Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba
erromatarrek ia ukitu gabeko eremutzat jo izan dira gure artean. Ez
naiz arkeologoa, baina, Kantauri
isurialdeko herrien izenak hartzen baditugu, ikusten da hori ez
dela horrela, eragina uste baino
handiagoa izan zela».

P

Argitu gabeko zalantzak

Azterlana osatzeko, 4.500 lekukotza bildu dituzte Salaberrik eta Zalduak, horietatik 700 ahozkoak. EUSKALTZAINDIA

Patxi Salaberriren eta Luis Mari Zalduaren ‘Gipuzkoako herrien izenak.
Lekukotasunak eta etimologia’ azterlana argitaratu berri du
Euskaltzaindiak, paperean eta PDF formatuan, eta Interneten ere jarri du.

Gipuzkoako herrien
izenen iragana, jasota
Baina zergatik da garrantzitsua
herrien etimologia ezagutzea?
Honako hau esan du Zalduak:
«Koldo Mitxelenak, ironia apur
batekin, esan ohi zuen munduak
ezagutzen duen hizkuntza-zaharkin biltegi oparoenetarikoa dela
toponimia, eta haren ikerketa sistematikoak, zalantzarik gabe,
fruitu naroagoa eman lezakeela.
Izan ere, toponimoek eta, oro har,
izen bereziek lehen begiratuan
ematen duen baino informazio

gehiago gordetzen dute hizkuntzari buruz». Besteak beste, duten
irauteko gaitasunarengatik, dauden tokiko hizkuntza aldatu arren
bizirik jarraitzeko ahalmena dutela dio. Haren ustetan, herrien izenak ez dira salbuespena. «Gauza
asko esaten dizkigutelako gure
iraganaz. Zer izan garen eta nondik heldu garen jakin nahi badugu, ezinbestekoa da toponimiak
ematen dizkigun datuak aztertzea. Esate baterako, azken den-

boretan hainbeste aipatu den euskalduntze berantiarraren ustekaria baztertzeko bidea ere bada
herri izenen azterketa».
Egileek iritzi diote lurralde bateko toki izenak xehe aztertzeak
iturri idatzirik gabeko garaiak argi
ditzakeela. «Toponimia zaharrena aztertzea da historiaurreko populazioen hizkuntza ezagutzeko
bide bakarretakoa, baina, toponimoek dakartzaten jakingarri guztiak azaleratzeko eta ulertzeko,

Lan mardula egin dute Salaberrik
eta Zalduak, baina aitortu dute leku izen askok eman dizkietela buruhausteak, hainbat arrazoirengatik.«Lanari lotu gintzaizkionean, bagenekien toponimo guztien
barne muinak bistaratzea zaila
eta are ezinezkoa izanen zela, eta
hola agitu da», Zalduaren arabera. «Onomastikaren ikerketa oro
har, eta toponimiarena bereziki,
berezko arazoak dauzkan eta
denboraren buruan metodo bereziak garatu dituen jarduera espezializatu bat da». Zarautz eta Eskoriatzako Mazmela eta Zarimutz esplikakizun gelditu zaizkiela onartu du, «etorkizunerako»; eta Nuarbe-ren etorkia ere
ez dutela guztiz garbi ikusi. «Beste ikertzaile batzuek argitu beharko dituzte ilun beltzean gelditu diren horiek».
Liburua atontzeko, hiruzpalau
urte behar izan dituzte, baina
kontuan izan behar da izenen azterketa izan dela bi egileen ikerjardunbide nagusia azken hamarkadotan, doktore tesia egiteko tenorean eta Euskaltzaindiaren
Onomastika batzordeko kide gisa, kasurako. Beraz, ez dira hasi
berriak lantegi horretan, eta Gipuzkoakoa ibilbide horretan ikasi
eta jasotakoaren emaitza ere bada.
Euskaltzaindiak argitaratu berri duen azterlana bien arteko lana izan dela esan dute egileek. Zaldua batez ere ahozko datuetan,
mapetakoetan eta ahozko literaturaren ingurukoetan zentratu
da, eta Salaberri, etimologia azalpenetan eta bestelako literaturan.
Bion «umea» dela adierazi dute.
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Iñigo Muguruza musikariak hiriari eta
herri musikari emandakoa sekula ez
ahazteko, Irungo Udalak haren omenezko
beka bat sortu berri du, 8.000 eurokoa.

Betirako
erreferente
Imanol Saiz Irun

I

ñigo Muguruza baxu eta
gitarra jotzaile irundarraren heriotzak hutsune
handia utzi zuen iaz Irungo Moskun eta Euskal Herriko
musikan oro har. Hutsune hori
bezain handia da musikari ezagunak utzi duen arrastoa, Irungo
hirian bereziki. Oholtzetatik
kanpo, 25 urtez Irungo Musika
Eskolan irakasle gisa aritu zen
Muguruza, eta berak musikari
zion pasio berbera transmititu die
belaunaldi askori azken hamarkadetan. Bada, haren figura
omendu eta egindako guztia
eskertzeko beka bat sortzea erabaki du Irungo Udalak, Iñigo
Muguruza Musika Beka.
Joan den ostiralean eman zuten
bekaren berri, Irungo udaletxean
egindako agerraldian. Han Jabier
Muguruza ere izan zen —Iñigoren
anaia eta musikaria bera ere—,
udalean ordezkaritza duten talde
guztietako kideekin batera.
Aurkezpenean, Jose Antonio
Santano alkateak nabarmendu
zuen musika eskolako lehen gitarra elektrikoko irakaslea izan zela
Iñigo Muguruza. Santanoren arabera, euskal musikaren «erreferente» izan zen Muguruza. «Musikari emandako guztia eta haren
ibilbidea omendu nahi ditu bekak; belaunaldi berrien eskuetan
haren legatu garrantzitsua mantendu nahi dugu».
Bekaren ideia sortu zenetik, hasieratik, udalak alboan izan ditu
Muguruzaren senideak. «Oso
pozgarria da guretzat egitasmoa
martxan ikustea; hasieratik inplikatuta egon gara. Uste dut
euskal musikak, eta herri musikak oro har, asko zor diola Iñigori. Gure gizartean bere memoria
bizirik mantentzeko balioko du
honek, eta ez da gutxi», adierazi
du Jabier Muguruza anaiak. Senide guztien izenean eskerrak
eman dizkie udaleko talde guztiei, denek babestu baitute egitasmoa. «Azken garaietan, Iñigok maiz adierazi zuen bere ilu-

sioa zela berriz ere zuzeneko
musikan eta eskolan aritzea; beraz, bekak erabat asmatu du haren ikuspegiarekin. Iñigo ezagututa, konbentzituta nago bekaren ideia izugarri gustatuko
zitzaiola», gehitu du anaiak.
Alkateak zehaztu bezala, euskal eremuan azken hamarkadetako musika modernoarekin lotura duten ikerketa proiektuen
garapena sustatu nahi du bekak.
Are gehiago. Jose Antonio Loidi
edo Serapio Mugika beka ezagunen parean egongo dela nabarmendu du, eta, beraz, 8.000 euroko diru saila izango duela. Ikerketa lana osorik egiteko, zortzi
hilabeteko epea izango dute bekaren onuradunek.
Partaidetza sustatzeko asmoz,
askotariko ikerketak egin ahalko
dira. Musika taldeak, bakarlariak, musika gaiak, biografiak,
errepertorioa edo heziketa materialak azter daitezke bekarekin,
eta herri musika sustatu eta irakasteko helburua izan beharko
dute. Azken lau hamarkadetara
mugatu dute ikerketaren esparrua, eta, nola ez, euskal musikaren ingurukoa beharko du izan.
Aurkezteko formatu ugari erabili
ahalko dira. Kultura sailekoek
jakinarazi dute horiek zehazten
datozen asteotan joango direla.
Interesdunek apirilaren 6ra bitarte izango dute lanak aurkezteko aukera. Herritarren Arreta
Zerbitzuan entregatu beharko di-

Iñigo Muguruzak 25 urtez irakasle eta musikari gisa egindakoa aitortu nahi du bekak. IMANOL SAIZ

rela zehaztu dute Irungo Udaletik.
Informazio eta xehetasun gehiago, www.irun.org webgunean
dute eskuragarri herritarrek.
Bekarekin, azken hilabeteotan
musikariak jasotako omenaldi
sorta biribilduko dute. 2019aren
amaieran, haren taldekide eta bidaide izan zirenek omenaldi bat
egin zioten Bilboko Kafe Antzokian, hiru orduko kontzertu ikusgarri batekin. Herrian bertan,
Irunen, hainbat urtean haren
ikasle izandakoek ere omenaldi
hunkigarri bat egin zioten joan
den abenduan.

Musika, bizitza
Iaz zendu zen Iñigo Muguruza,
irailaren 5ean, zehazki, denbora
luzez esklerosi anizkoitzaren aurka borrokatu ostean. Borroka gogor bezain luze horretan, azken
unera arte ez zuen gitarra utzi
nahi izan, hori baitzen bere pasio-

rik handiena: «Niretzat, musika
gauza oso handia da. Musika egitea eta musika taldeetan jotzea
izan da nire bizitza; hortaz, ez dut

Hiru Leike. Berriz ere oholtzara
igotzeko aukera izan zuen, Ane
Odriozola abeslariarekin batera;
bereziki gaztetxeetako oholtzetara, horiek baitziren gustukoen zituen agertokiak:
«Nik uste dut gaztetxeetan hil arte jotzen jarraituEuskal musikak, eta herri
ko dudala», esan zuen
musikak oro har, asko zor dio
orain dela bi urteko elkaIñigori. Bekak bere memoria
rrizketa horretan.
mantentzeko balioko du»
Euskal musikaren aro
modernoaren aitzindaJabier Muguruza
Musikaria
rietako bat izan zen Iñigo
Muguruza, eta, Fermin
«[Muguruzak] Musikari
anaiarekin batera, gazte
emandako guztia eta haren
askoren musika eta boibilbidea omendu nahi ditu
rroka erreferente nagusi
bekak. Erreferentea izan zen»
bilakatu zen. Oso gaztetaJose Antonio Santano
tik banda askotan aritu
Irungo alkatea
izan zen musikari irundaezagutzen besterik», esan zuen rra; besteak beste, Desband, Kor2018an HITZAk egindako elkarriz- tatu, Delirium Tremens, Negu
keta batean. Orduan sortu zuen Gorriak, Joxe Ripiau, Lurra eta
haren enegarren eta azken taldea, Sagarroi musika taldeetan.
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«Altxor bat daukagu
esku artean, eta jada
ez da sekula galduko»

s
ELKARRIZKETA

Xabier Bengoa b Arrasateko Zientzia Elkarteko kidea
Arrasateko Zientzia Elkarteak 60ko eta 70eko hamarkadako bideoak batu
ditu, Laso herriko argazkilariak filmatutakoak. Tokiko historia biltzen eta
ezagutarazten du elkarteak, eta beste urrats bat egin du orain.

Beñat Alberdi

Kezkak sortu zuen Arrasateko
Zientzia Elkartea (AZE): herriko
historia bildu ez izanaren kezkak,
historia ez transmititzearen kezkak. Elkarteko kide da Xabier
Bengoa (Arrasate, 1949). Hamaika
egitasmo aurkeztu dituzte gertatuak ezagutarazteko; besteak
beste, ibilbide gidatuak eta erakusketak. Azken proiektuan,
berriz, Pedro Sologaistoa Laso
argazkilariak filmatutako 60ko
eta 70eko hamarkadetako bideoak bildu dituzte.
Nola sortu zitzaizuen bilketa egiteko aukera?
Ekinaren ekinez lortu dugu erreferentzia bat herrian, eta eduki pila
bat jasotzen ditugu. Esaterako, joan den astean, bi poltsa argazki iritsi ziren guregana. Nik uste dut
jendeak esan zuela: «Hemen jendea lanean dabil, eta serio». Horren ondorioz, Pedro Sologaistoa
Laso argazkilariaren senideak
AZEra etorri ziren, berrogei bobina baino gehiagorekin.
Duela 60 eta 50 urteko filmak zeneuzkaten esku artean. Nola lortu zenuten ikustea?
Hasi ginen erreproduzitzeko bi
makina zaharrekin. Ez zen ahalegin makala izan: bata ez zebilen,

besteak ez zeukan bonbilla bat…
Nolabait moldatu ginen, eta lortu
genuen ikustea. Gero erabaki genuen digitalizatzea.
Hala ere, bobina horiekin guztiekin pelikula bat osatzea erabaki
zenuten. Nolatan?
Pelikulak lasai ikusten hasi ginen.
Ikusten genuen altxorrak zirela.
Hunkitu egiten ginen ikusten. Pelikula bat egin behar genuela erabaki genuen.
Berrogei ordu irauten zuten, guztira, pasatu zizkizueten bideoek.
Zer prozesu egin duzue, zer sartu
aukeratzeko?
Hasi ginen murrizten, berrogeitaka ordu horietatik zer sartu eta zer
ez ikusteko. Ondarea zela iruditzen zitzaiguna gorde egiten genuen. Metodo bat prestatu genuen
pelikulak ikusi eta edukiak aukeratzeko. Aukeraketa eginda, hiru
ordu irauten zuten bideoek.
Zein da irizpidea ondare den edo
ez jakiteko?
Galdu diren eraikinak, galtzeko
arriskuan dauden jaiak, irakaskuntzan izan diren aldaketak…
Horrelako gauzak sartu ditugu.
Zinemagintzan moldatu zarete?
Ivan del Campo arrasatearrak lagundu gaitu. Zuzendaria da, eta
klaseak ematen ditu unibertsitatean. Harekin jarri ginen harrema-

netan, eta eskuzabal lagundu zigun. Bera ere hunkituta gelditu
zen bideoa ikusi zuenean. Hori
izan da apur bat garapena.
Edukiak aukeratu behar izan dituzue. Baina, zer sartu duzue?
Hamaika adibide daude. Esaterako, sartu dugu gure gurasoen garaiko erretiratuen egun bat, 1965.
urtekoa. Harrigarria da. Ikusten
dudanean hunkitu egiten naiz.
Gure gurasoek, beren pobrezian,
zer-nolako nortasuna erakusten
duten janzkeran jaiak direla esateko. Denak daude alkandora zuriekin dotore jantzita. Ez da ikusten
gorbata bat ere.

«Galdu diren eraikinak,
galtzeko arriskuan
dauden jaiak...
Horrelako gauzak
sartu ditugu»
Ez zen erraza izango aukeraketa.
Irudi mordo bat geneuzkan. Adibidez, 1964ko euskal jaiak sartu ditugu. Lehertu egiten da festa, eta
Arrasatek euskal aldarrikapen bat
egiten du. 1964a zela kontuan hartuta, imajinatu Arrasateko kuartelak eta poliziak nola arituko ziren.
Agertzen dira 1977an ikurrina legeztatu zeneko irudiak ere, zernola dagoen herri guztia kalean.

GOIENA

Nolabait, herriko mugarri historikoak bildu dituzue?
Bai, eta kulturalak. Altxor bat da
ikustea txistularien lehen ohorezko presidentea bere txistulariekin
kontzertu bat ematen Arrasaten.
Irudi horiek ez daude, edo guk ez
ditugu orain artean behintzat ezagutu.
Garai haietako bideoak ikusteko
aukera izan duzue, beraz.
Bai, eta aldaketak ikusteko. Guk
ezagutu ditugun Arrasateko sanjoanetan, hirugarren egunean,
jende guztia zen kalean, jaiak bizitzen. Gaur egun, beste era batera
ospatzen dira. Garai hartan nola
gu umeak ginen, gogoratzen gara
Colorin y sus muñecos halako
panpinen ikuskizun batekin. Horrelako gauzak daude filmean.
Alde horretatik, balioko dizue
orain artean kontatu izan duzuena bisualki erakusteko?
Bai, hor daude irudiak. Gure asmoa da ekainaren 10ean argitara

ematea Arrasateko Kulturaten,
koronabirusak uzten badigu.
Agertzen den jende kopuruaren
arabera, errepikatu egingo dugu.
Berrogei ordurekin hasi, hirura
laburtu, baina, azkenean, zenbat
iraungo du filmak?
Ordubetekoa egitekotan geratu
ginen, baina jada pelikula eginda
zegoenean gogoratu ginen Arrasate Telebistak elkarrizketatu zuela
Laso. Egun, Goiena da telebista hori, eta, artxiboan hasi ziren begira.
Aurkitu egin zuten, eta hori ere
sartu dugu. Nik uste dut altxor baten aurrean gaudela eta jada ez dela galduko.
Teaserra zabaldu duzue. Zer iruditu zaie herritarrei?
Zoritxarrez, koronabirusaren
eraginez, denok gaude etxean.
Argazkilariaren urteurrena izan
zen larunbatean. Horretarako
egin genuen film labur hori,
baina ezin izan dugu jendearen
iritzirik jaso.

