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Euskaltzale 
amorratua

MARIA 
ARIZMENDI 
ISASA 
KAXETA

(1909-2001)

G
arai zailetan ere bere buruari fidel 

izandako per tsonaren adibide ar-

gia da Maria Arizmendi, euskara-

ren alde beharrez ko zen guztia egiteko 

prest. Urnietan jaio zen Maria Arizmen-

di, Idiazabal kalearen amaieran, 1909ko 

maia tzaren 4an, Belandiako bulegoetako 

e txe batean. 2.000 biztanle inguru zituen 

herrian jaio zen, Kaxetan. Amona Josefa 

trenbideko pasabideko langaren zain-

tzailea izaki, Kaxeta izena hartu zuen 

betiko ondoren bizitoki izan zuen e txeak 

eta baita bertako kasta guztiak ere. Eta 

Mariari ere, Kaxeta izena eman zion bi-

zitokiak. Emakume euskal tzale, aber-

tzale eta oso irakurria zen. Bere euska-

rarekiko militan tzia zein eliz koitasuna 

izan ziren bizi tzako arda tz. Euskara nor-

maliza tzeko helburuz an tzerki taldean 

aritu zen Gerra Zibila baino lehen, bi-

tartean eta ondoren. Bere ekinak bideari 

ondo heldu eta uzteko momentua zue-

la ikusi zuen arte. Apal baina etenga-

be egin zuen lan Mariak euskal testuak 

taula gainera eramateko herriko gazteak 

zuzen tzen.
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artean Belandiako bulegoak zeuden, eta 

bertan, Kaxeta e txea. 

Alkizako Juana Josefa Zatarain, Isasaren 

alarguna, bizi zen Idiazabal kaleko Kaxe-

ta e txean bere seme-alabekin: Jose Kruz, 

M.ª Josefa, Gregoria, Maria, Margarita, 

Sebastian eta Juanita. Jose Cruz eta Se-

bastian, Urnietako saskigile ezagunak 

izan ziren: Jose Kruzek Urnietako plazan 

egiten zuen lan eta Sebastianek txabola 

handi batean, bere e txearen aurrealdean, 

errepidearen beste aldean. Sebastian Isa-

sak udalari baimena eskatu zion bera 

bizi zen e txean al txaera egiteko. Horrela, 

1922ko abuztuaren 20an horrek baimena 

HERRI EUSKALDUNA

XX. mende hasieran, Urnieta baserri gi-

roko herri aber tzale eta euskalduna zen, 

natura eta lasaitasuna ziren nagusi. In-

guruko herrietako sagardogileak igan-

detan herrira gertura tzen ziren plazara, 

herriko musika bandak jo tzen zituen 

soinuekin «al agarrao» dan tzan egitera. 

Erromeriarik ez zen egunetan, Urnie-

tako plazak zelaia zirudien. Urnietako 

udale txea eta eliza tontorrean eta alde 

banatan trenbidea eta errepidea. Hain 

justu Urnietako alde batean (egun er-

ditik zeharka tzen du) Idiazabal kaleak 

herriaren muga jar tzen zuen. Horien 

Urnietako herrigunea Langardatik ikusita (1954)
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euskal idaz leek argitaratutakoari adi 

egon eta horiek irakur tzeko zaletasuna 

zuelako, ondoren. 

Aber tzaletasuna indar tsu zegoen Gerra 

Zibila baino lehenagoko garaian, ba tzoki 

ugari inauguratu zen eta bertan inguru 

euskaldunagoa lor tzeko lan egiten zen, 

ohitura zaharrak berreskura tzeko, ikasta-

ro, hi tzaldi, txango, festa eta jarduera ugari 

antolatuz euskarari bul tzada eman nahian. 

emango dio «para elevar un piso en la casa 

n.º 28 de la calle Idiazabal» M.ª  Joxepa 

Jose Domingo Arizmendi Mi txelenarekin 

ez kondu eta bien fruitu izan ziren Juan, 

Margarita, Enrique, Miguel, Maria eta 

Gloria. Mariak bi urte zituela hil zen Jose 

Domingo Arizmendi, sei seme-alaben 

aita, beraz, Mariak gazte zelarik hasi be-

har izan zuen lanean, amari lagun tzeko. 

Jostun lanetan hasi zen 17 urte zituela 

Idiazabal kaleko tailerrean bere ahizpekin 

batera. Bertako ateak zabalik, josi bitar-

tean, modaz gain, honekin zerikusi handi-

rik ez zuten sare ugari egindakoa da Maria 

bertan. Baserrietatik herrira jaisten zirenak 

Kaxetan gera tzen ziren, zapatak aldatu, 

salda hartu eta kontu-kontari ari tzeko.

Euskal tzale amorratua, euskara arlo guz-

tietan erabiliz hiz kun tza bizirik manten-

tzea zuen bere jarduera guztietan helburu. 

Arizmenditarrek ezin zuten ukatu zaine-

tan zuten aber tzaletasuna eta konpromi-

so politikoarekin ezin bananduta zera-

maten beti euskara. Euskaraz irakur tzen 

ohitura handia zuena zen Maria, meza 

liburu, Aran tzazu aldiz karia edo Aran-

tzazuko egutegiari esker hasieran, eta 

Etxe atarian
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Gazte zelarik hasi zen Maria an tzerkian 

herrian, bere hiru ahizpekin batera, an-

tzo kia ere bazuen Ba tzokian izaten zituz-

ten en tseguak, Gerra Zibilean fusilatu 

zuten Roke Lasarteren zuzendari tza-

pean. Ba tzokia Ma txoenean zabaldu zu-

ten Errepublika garaiko giroak lagunduta 

eta 1936an Gerra Zibila hasi arte iraun 

zuen zabalik. I tziar txo, Bio tz berak, Mai-

tearen neurriz, Txibiribiri, Negarrez igaro 

zen a tsoa, Damua garaiz eta abar. Donos-

tiako Kur tsaalean ere izan ziren pare bat 

aldiz Negarrez igaro zen a tsoa eta Uste di-

ñat-Ya lo creo lanak taularatuz 1934ko 

Donostiako Lehen An tzerki egunean. Do-

nostia ko Kursaaleko Saski-Naski loka-

lean ema naldiak egin ohi ziren gerra au-

rretik. An tzerkia, kantaldia, dan tza eta 

denetik izaten zen bertan, eta Mariak ere 

eskaini zituen emanaldiak. 

An tzez lanen testuak tradizionalistak iza-

ten ziren. Beti ere hiz kun tza minoriza-

tuan eskain tzen zituzten beren lanak 

ba tzokian, alfabetatu gabeko herriaren 

hez kun tzarekiko a txikimendu eta kon-

tzien tziazioa bilatuz, aktualitate gaiak 

eta arazoak landuz. An tzerkigin tza he-

AN TZERKIGIN TZAK 
GARRAN TZI HANDIA

An tzerkigin tzak garran tzia handia izan 

zuen borroka horretan, hiz kun tza eta kul-

tura susta tzeko primerako bitartekoa ze-

lako, herritarrengana iristeko modu bikai-

na. An tzertiaren bidez, gainera, euskal 

dan tza, musika, ber tso eta abarrak taulara-

tzen ziren. Askatasun egarriak eraginda, 

kultura piz kunde garaia izan zen Gerra 

Zibila aurretik Euskal Herri guztian. Eus-

kal kulturak garai abera tsa bizi izan zuen 

eta horretan ere ekarpena egin zuen Maria 

Arizmendi Kaxeta urnietarrak.

Hiru ahizpak amarekin
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ne D’Abadiek Lore Jokoak ekarri zituen 

Euskal Herrira, Urnietan 1886an antolatu 

zituzten euskal kultura gora tzeko kultura 

eta folklore festa ezaguna.

Euskal kulturaren garai hoberena II. Erre-

publikan bizi izan zen. Euskalduntasuna 

balore aber tzaleez eta kristautasunez ze-

goen bustia. «Jaungoikoa eta lege zaha-

rra» lema sabindarretik oso gertu. Maria 

bera ere EAJko Emakume Aber tzaleen 

Ba tzako kide zen eta, an tzerkiaz gain, 

ekitaldi ugari antola tzen zituzten herrian 

bertan. 

Jarduera kultural eta politikoa nahastu 

egiten ziren sarri, Gerra aurreko euskal 

aber tzaletasuna bideratuago zegoen kul-

tur jarduerara, lan politikoetara baino. 

rrikoi eta modu kolektiboan egindakoak 

har tzen du indarra, sentimendu, pen-

tsamendu eta helburu konkretu ba tzuen 

mendera. 

Euskal egileen testuak har tzen zituzten 

oinarri Urnietako an tzerkigileek eta ohol-

tza a tzealdean, fokuen a tzean, Maria iza-

ten zen obra bikain atera zedin adi. Gaiak 

ondo aukeratu beharra zegoen, herrita-

rrengana iri tsi behar zuten, alfabetatu ga-

beko hiz kun tzan an tzeztutakoa ulertu 

eta horrekin diberti zitezen lor tzea ez 

bai tzen erronka makala. Baina, beti ere, 

pen tsamendu edo ideia zeha tz ba tzuk 

gizartera tzeko helburua ahaztu gabe.

1860. urtean, dekretuz foruak indargabe-

tu ziren, euskal nortasuneko legea ber-

tan behera u tziz. Horren harira, euskal 

kultu raren babes ezaren kon tzien tzia har-

tuta, euskal kulturak indar berezia hartu 

zuen eta horren biho tz zen euskararen 

aldeko aldarriak handiagoak. Inoiz baino 

euskal tzale gehiago bildu ziren hiz kun-

tzaren alde eta poesia, ber tsolari tza, narra-

tiba, an tzerkigin tza, euskal irakaskun tza, 

kazetari tza… izugarri sustatu ziren, Eus-

kal Piz kundea deitutako garaian. Antoi-

Bisita txartela
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izanagatik irekia zen «al agarrao» dan-

tza tzeko aukera ere eskain tzen bai tzuten 

herriko musika bandak jo tzen zituen 

doinuek, dan tza soltea alde batera u tzi 

gabe. Aber tzaletasuna indar tsu zegoen. 

1932ko apirilean Urnietako Euz ko E txea 

inaugura tzeko Donostiako ezpata dan-

tzari eta jai herrikoia, zein plazan mitin 

aber tzalea egiteko baimena eskuratu egin 

zuen Angel Lasarteren eskaerak. Gaine-

ra, egun Idiazabal kalea denari Sabino 

Arana Goiri izena jar tzeko eskaera egin 

zioten Arizmendik eta herriko beste zen-

bait jel tzalek Gerra Zibila baino lehen. 

Faxistak Urnietara iristearekin batera 

berriro Idiazabal izatera pasa bazen ere.

El País Vasco aldiz kariak 1926an argitara-

tutakoa horren adibide argia da: «No hay 

que confundir separatismo con naciona-

lismo, ni mucho menos con vasquismo. 

Las masas nacionalistas no son nacio-

nalistas, las masas nacionalistas, por lo 

menos en Guipúzcoa, son más bien auto-

nomistas, enamoradas de las costumbres 

y del idioma del país. En ese amor las 

masas nacionalistas no están solas. An-

tes de que el nacionalismo prendiera en 

las masas ya existía». Industrializazioak 

aldaketa ugari ekarri zituen Gipuz koara 

eta aldaketa horien aurrean, sustraiei hel-

tzeko beharra ikusi zuten askok. Baina, 

Urnieta euskal tradizio eta kulturari fidel 

Egi Billa, 1969ko sanmigeletako emanaldian, irailaren 29an Egi Billa taldeko kideak antzezpenaren ondoren
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Maria eta Margarita

públicas como en las privadas, ha de ser 

eminentemente católica y españolista».

Errekete nafarrei Donostiarako bidea 

eragozteko helburuz dinamita jarri zu-

ten Urnieta inguruan. Hala ere, Mola 

jeneralaren soldaduek, 1936ko abuztua-

ren 17rako Andoain inguruak hartuta 

zituzten eta iraila hasieran iri tsi ziren Ur-

nietara. Bandera hori-gorriak jarri zituz-

ten errekete eta karlistek herrian hartu-

tako tokietan. Euskaraz ko an tzez lanak 

taulara tzeko arizmenditarrek erabil tzen 

zuten Urnietako Ba tzokia ere Falanjeak 

hartu zuen indarrez eta bertako kultur 

jarduera guztia ezinbestean eten behar 

izan zuten.

EUSKALTASUNAGATIK 
ZIGORTUA

Urnieta herri guztiz euskalduna zen or-

duan, kanpotik herrira gertura tzen zi-

ren erdaldun gu txiek ere euskara bere-

hala ikasi beste erremediorik ez zuten, 

urnietarrekin hi tz egiteko modu baka-

rra bai tzen gerra aurretik. Ikastola sor-

tzeko asmoa lora tzen hasia zen urnie-

tar euskal tzaleen baitan, baina 1936az 

geroztik guda giroak sufrimendu ugari 

ekarri zuen Urnietara ere. Abuztuaren 

31n, Gipuz koako Gerra Ba tzorde Kar-

listak Urnietako Alkate Lehendakariari 

bidalitako gutun batean argi adierazten 

zion: «La enseñanza, tanto en las escuelas 

Emakume 
adoretsua
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ezagunak ziren Urnietan eta ondoko he-

rrian, Andoainen. Zigor gisa, ilea moz-

tu, rizino olioa irenstarazi eta Andoain-

go plazan eduki zituzten geldi, inora 

joan ezinik, barruak nahastu eta goitik 

egin zuten arte. Urnietako bost emaku-

meek tinko eu tsi zioten duintasunari, 

izan ere, ilea moztu ondoren, Alkain eta 

Arizmendi ahizpek egunero Urigaingo 

komandan tzian aurkeztu behar izaten 

zuten. Urnietatik Andoainerako bidea 

arrosarioa errezatuz edo euskal abestiak 

kantatuz agiten zuten, «Gora Euskadi 

Askatuta» oihuka tzeko beldurrik ere ez 

zuten izaten. Andoaingo errepublikar 

asko izaten ziren Urnietako gazte txoak 

Kale txikitik Andoaingo Goikoplazara 

joaten ikusteko. Argi zuten ez zutela zer-

tan lo tsatua eta kuraia eta duintasunaren 

erakustaldi bikaina eskain tzen zuten egu-

nero. 

GERRAOSTE GOGORRA

Leherketa eta bonba ho tsak isildu arren, 

askatasun falta eta errepresioa izan zen 

nagusi ondorengo urteetan. Lehenen-

go urte la tzak pasa ondoren, askatasun 

Arizmendi ahizpek ere jasan zuten faxisten 

indarra gazte izanik ere. Hirurak Andoai-

nera joan eta ilea moztu zieten. «E txera 

iri tsi arte malkorik ez!», esan zien hirurei 

amak, eta baita hauek bete ere, hasierako 

momentu txarra pasata batere axola ez 

bali tzaie bezala joan ziren Andoainera 

oinez, egunero agertu behar bai tzuten 

bertan. 

Miren eta Soledad Alkain Elosegi batetik 

eta Margarita, Maria eta Gloria Ariz-

mendi Isasa ziren, euskal tzale eta aber-

tzale izateagatik zigortuak. Izaera bizi eta 

euskal an tzerkigin tzarekiko zaletasuna 

ezagun egin zen Errepublika garaian eta 

Erbestean zegoen anaiarentzat prestatutako familia argazkia
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tasunak bul tza tzen zituen bertan parte 

har tzera, ondo pasa tzeko eta, bide batez, 

euskal kultura eta euskara bul tza tzeko, 

an tzerkia kez ka konkretu ba tzuen trans-

misore bihurtuz.

EGI BILLA TALDEA

La Voz de España egunkariko kritikariak 

Egi Billa Gipuz koako «talderik aktiboe-

na» zela esan zuen. Avelino Barriolaren 

Gai dagoenaren indarra, Toribio Alzaga-

ren Bernaiño’ren larriak, Pedro Sarrie-

giren Maite ere neurriz eta Joshe Mari’ren 

puxkak, Antonio Maria Labayenen Kali-

fornia Ku-ku, Domejon de Andia eta Aga-

falta eta errepresioaren aurrean, Mariak 

Egi Billa an tzerki taldea sortu zuen he-

rriko zenbait gazterekin batera 1965ean. 

«1965ean sortu zen ikusirik bertako gaz-

te ba tzuek, erriko illtasuna, alde bate-

tik, eta bestetik berriz, bearra bai diru 

ordainketa ba tzuek egiteko, ta batez ere 

gaztiak elkartu ta danon artian giro bat 

sor tzeko premia nabari tzen zutelako. 

Zerbait egin nai ta an tzerki talde batekin 

asi ziren», u tzi zuen ida tzia Arizmendik 

eskuiz kribu batean.

XX. mende hasieran an tzerkigin tzak ga-

rran tzia handia zuen Euskal Herrian, 

Gi puz koako hiriburuko Victoria Eugenia 

an tzokian programazio zabala eskain tzen 

bai tzen, Santo Tomas egunean An tzoki 

Zaharra euskal an tzerkiak eta euskal tza-

leek bete tzen zuten. Gainera, lehenago 

goi mailako jendearen tzat ziren kultura 

jarduera herritarrengana iristea lortu zen 

euskal an tzerkigin tzari esker. Kultura 

zein politika oso presente zeuden gipuz-

koarren bizi tza sozialean. Bertako edo 

inguruko herrietakoak ziren an tzez lanak 

egiten zituztenak. Taldeak afizionatuak 

izaten ziren gehienak, gustu edo zale-

Jostun bazkaria
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igande eta jai egunetako emanaldia herri 

askotan. «Etengabe ari dira lanian, aur-

keztu dituzte an ta an ta an, mabitaraño. 

Estado de excepción garaian galarazita 

egon ziren ortaz gainera 1971n ikasi ta 

prest jarri ondoren an tzeztu gabe gelditu 

ziran Larzabalen Nor alkate (jaun onen 

lanak debekatuak zeudelata). Batez beste 

350  ekinaldi egin dituzte ba… an tzerki 

bakoi tza hogei ta bost bat bider an tzeztu 

izan dute. Biz kaia ta Gipuz ko’n ez da izan-

go uri eta erririk talde au ezagu tzen ez 

duanik», ida tzi zuen Mariak. Asko izan 

ziren an tzeztu zituzten lanak: Gai da-

goenaren indarra, Maite ere neurriz, Ka-

lifornia Ku-Ku, Igartutako landarea... eta 

zalan tzarik gabe gehien an tzeztu zutena 

Iñaki Begiristainen Muga ausleak izan 

zen, 38  emanaldi inguru eskaini zituzten 

Euskal Herriko txoko desberdinetan. Ko-

mediak eta gizarte gaiak lan tzen zituzten 

batez ere, politikan gehiegi ez nahasteko 

arreta berezia jarriz. 1979. urtean Egin 

egunkariak (Egin, II.  Urtea, 142. zenba-

kia) Egi bila taldearen estreinaldi baten 

berri eman zuen, Estanis Urruzola Uxola-

ren Askatasun garra tza obra politikoare-

na: «Askatasun Garra tza obrak Irlandako 

ren seme… Ismael, Estanislao Urruzola 

Uxolaren Askatasun garra tza eta Iñaki Be-

giristainen Kire tsa Dari, Bakartasun billa, 

lurrun argi; Mugausle, Igartutako landarea 

eta Bata zu eta bestea ni. Genero drama-

tikoko aktoreek emanaldiak sarri izaten 

zituzten eta herriz herri ibili beharra iza-

ten zuten an tzerki taldeek. Gero eta talde 

gehiago ziren euskaraz ko an tzerkigin tzan 

aritu nahi zutenak eta ohiko bihurtu zen 

Antzezlaneko kartela
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cionados de este pueblo dicha actuación 

y también porque Uxola cuenta también 

con muchas simpatías aquí en Legorreta».

EUSKALDUN TZEKO TRESNA

Aktoreek profesionaltasun handiz jardun 

behar izaten zuten; euskal an tzerkigin-

tza normalizatu zedin lor tzeko, baina 

amateurrak ziren. Maria Arizmendik argi 

zuen taldearen helburua: «Beti goguan 

edukirik, bere eginkizun nagusia, euskal 

ohitura, jolas jator, euskal kultura eman 

ta zabaldu, ta... batez ere gure euskera 

maitia plazaratu, eraku tsi ta danen au-

rrian bere aberastasuna goora tzia izan 

da». An tzerkigin tza, euskaraz ko gizarte 

bat sor tzeko tresna baliagarri gisa ikusi 

zuen Mariak eta horri ekin zion Egi Billa 

taldearekin: «Lanketa honen arra sar tzen 

bazaizu barruan izango duzu betirako. 

Astuna da, bai, baina sor tzen dituen po-

zak ez dira arinak. Heziketa la tza eta 

neke tsua du an tzez lanak, baina a tsegin 

zoragarriak ere berekin dakar tz eta jakin-

tza alderdian herritarrei eskain tzen zaio-

na ez da txan txetakoa», azaldu zuen Egi 

Billako zuzendariak. 

errealitatearen bidez, euskal problema 

nazionala errefleja tzen du. Hiru familia 

ager tzen dira, postura eta ideologia dife-

renterekin». Hainbestekoa izan zen lan 

honen arrakasta eskaera ugari jaso zituzte-

la herri askotan bertan ere ikusi nahi zu-

tela esanez. Hori da Legorretako kronikan 

kazetari batek egiten duen eskaera: «Pues 

sabemos del éxito que está obteniendo 

dicha obra por todos los pueblos donde 

se da a conocer, y creemos también de que 

llenaría de satisfacción a los muchos afi-

Igartutako Landarea, Urnietan
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egileei zegokien garran tzia ematen jakin 

zuen, beren tokian jar tzen jakin zuen.

«Mariaren tzat euskara bul tza tzea eta he-

rrian sal tsa sor tzea zen. Taldekide guz-

tiak lagunak ginen, 20 inguru, mendira 

elkarrekin joaten ginen… deitu egingo 

zigun Mariak eta gu parte har tzeko prest 

agertu ginen», gogora tzen du Mari-

lo Lasak, Egi Billako kide izandakoak. 

Taldeak an tzezten zituen obrak Mariak 

berak aukera tzen zituen, paperak ere 

berak bana tzen zituen, «baina gustura 

har tzen genuen». Ondo antola tzen ziren 

gazteak an tzez lanetarako beharrez ko zi-

tuzten jan tzi eta atrezoa bila tzeko. Obra 

Roke Lasarterekin Gerra aurretik oina-

rriz ko zenbait ezagu tza jaso zituzten Ma-

riak eta bere taldekideek: gorpu tza zuzen 

manten tzeko, eskuak gehiegi ez mugi-

tzeko, ondo ahoska tzeko... Garaiko joera 

plastikoei adi, bestelakoetan jar tzen zuen 

arreta Mariak: testuen zuzentasuna, eus-

kara zuzena eta ahoskera ona. «I txiagoa 

ematen zuen, baina oso irekia zen», az-

pimarratu du Eugenio Arozena In txisu 

an tzerki talde ai tzindariko buruak. Izan 

ere, Egi Billako an tzerkigileek beste garai-

kideagoetatik ikasitakoak dira, ezer baz-

tertu gabe, Euskal Herriko egileen testu 

tradizionalistak taulara tzen zituzten. Iña-

ki Begiristain, Uxola, Har tzabal... garaiko 

Egi Billako antzezleak
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tzerki talderik, herriko jendea zen, zale-

tasunagatik egiten genuen». Marilok argi 

du gaur egungo an tzerkigin tzak eta garai 

hartakoak zerikusi gu txi dutela: «Orain 

ondo egitearekin ez da nahikoa, zerbait 

gehiago eskaini behar da».

Urnietako parroko zen José Goya Azur-

mendik 1970eko irailean egindako eskae-

irakurri, behar zituzten gauzak zein tzuk 

izango ziren pen tsatu eta e txeko gauzak 

eramanda ager tzen ziren an tzez leak obra 

presta tzera. Orduan Mariak ikusi eta be-

rak antola tzen zituen beharrez koak zein 

jan tziei egin ziezaz kieten konponketak. 

Jostun lanetan ere ari tzen zen, beraz, 

Maria an tzerki taldearekin ere, gazteek 

eramandakoarekin obrarako egoki izan 

zitez keen jan tziak aton tzen bai tzituen.

Herriz herri ibil tzen ziren Egi Billako 

an tzez leak beren obrak taula gainera era-

mateko: «Ba tzuetan ko txeetan joaten gi-

nen eta besteeetan autobusetan, ijitoen 

tankera izaten genuen. Guk an tzerkia 

egin eta ondo pasa nahiko genuen. Ho-

rrela ibil tzen ginen, adarrak edo obra-

rako behar zena bildu eta ko txean sar-

tzen. Lehen an tzerkian deskan tsua izaten 

zen, orduan bokata ba tzuk ematen ziz-

kiguten eta kito, gu gustura». 

Maria apuntadore izaten zen, aktoreei 

testuko esaldiren bat ahaztuz gero gor-

tina a tzealdean izaten zen bera testua 

esateko, «beraz ez genuen arazorik iza-

ten. Publiko aldetik exigen tzia ere ez zen 

izugarria. Herri askotan ez zegoen an-

Baimenen ordainketak
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ematen, egia da, an tzerki bat jar tzeak 

gure erri txo batean, ainbesteko garran-

tzirik izan bear duanik emen, gure aldetik 

gai ortaz ezer esateko, ez gure idaz kiak 

inportan tzirik dutelako, baizik an tzerki 

bat jar tzeak orrenbestekoa sekulan izan 

bear ez lukelako, bañako onelakoa da 

gure an tzerki-giroa, exkaxa eta urriya, 

eta onek bul tza tzen gaitu onelako gauz 

batengatik zerbit esatera. Beti izaten 

dira jende ba tzuk edozerren kontra joan 

bearrak a tzea egiten ez diotenak, eta 

oietako bat da Egi Billa taldea, i txure 

behin tzat».

rari eran tzunez, 1971ko maia tzaren 7an, 

Urnietako Udaleko Komisio Iraunkorrak 

Elizondo zineari baimena eman zion, 

hobeki esan «la oportuna licencia muni-

cipal para la instalación de un cinema-

tógrafo en la Plaza San Juan». 1968rako, 

ordea, Elizondo an tzokia zen jada Juan 

M.ª Aguirre arkitekto teknikoak irailean 

ida tzitako memorian ageri denez, gai-

nera, 362 aulki zituen parrokiakoa zen 

lokala. Instalazioek garran tzia handia 

izan zuten herriaren jarduera susta tzeko, 

El Diario Vasco egunkariak Urnietako 

kronikak ida tzitakoaren arabera: «Ez du 

1975eko azaroaren 19ko baimenaEgi Billa egunkarian
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Deia 1978

tenperamentuz ere, beti dira oportunista-

goak». Eta ziur gaineratu zuen: «Era ba-

tez zein bestez, euskal gizartearen bitan 

bana tzearen beste lekuko bat baino ez 

da, an tzerki inguruan gertatutako hau». 

Baserri mundua alda tzen ari zen, desa-

ger tzen, kez ka modernoago ba tzuek har-

tu zuten euskal gizartea, abangoardiak 

agin tzen zuen. Artista mugimendu inte-

resgarria sortu zen, mugimendua handia 

zen eta esperimentazioa ere an tzerakoa. 

Behar ideologiko berriak sortu ziren eta 

Egi Billak eskain tzen zituen an tzez lan 

kostunbristak alde batetara uzteko ga-

raia iri tsi zen, gai konplexuagoen beharra 

zegoen. Giroa egoera politikoak baldin-

AN TZERKI MUNDUA. 
ZATIKETA

An tzerki mundua bitan banatuta zegoela 

esan zuen 1978ko irailaren 10ean Amati-

ño gazteak Deian argitaratutako albistean 

eta egoera «euskal gizarteak jasaten duen 

bitasunaren lekuko» zela azpimarratu 

zuen. Izan ere Kultura Saila eta Euskal 

An tzerki Taldeen Bil tzarra banatuta zeu-

den: «Ba tzuen aldetik, euskal mundua 

ez ezagu tzean (kasu honetan euskal an-

tzerki mundua) eta, besteen aldetik, eus-

kal ekin tzek aparatu ofizialei ez lo tzeko 

duten iner tzia, egiaz ko euskal alternatiba 

batez argi eta garbi azal tzen ez diren ar-

tea, behin tzat. Honetaz, erdal taldeak, 

Nortasun handiko 
emakumea
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IZAERA GOGORRA

Ezin uler daiteke Maria Arizmendiren 

ibilbidea bere izaera gogorra aipatu gabe. 

Bere pen tsamenduei tinko eu tsi zien garai-

rik gogorrenetan ere horrek arazo bat edo 

beste ekarri ziz kion arren eta bere izaera 

ere baldin tzatu zuen bere ideiak defenda-

tzeko beti gogor egin behar horrek ere, 

irribarrea alde batera u tzi gabe. 

Ideia eta teoriaz gain, tinko eusten zien 

ekin tzetan ere bere ideiei, hala egin zuen 

baita 1970ean, Burgoseko juizioko ma-

tzatua zegoen, gizarte euskalduna bera 

ere zatitua zegoen eta horren isla zen 

an tzerkigin tza bera ere. Instituzioetatik 

kanpo leherketa kulturala gerta tzen ari 

zen, eta bilaketa lana eta esperimentazioa 

ziren nagusi. 

Euskal an tzerkigin tza mikazten joan eta 

adinean gora joan ahala u tzi zuen Ma-

riak an tzerkigin tza, berak ereindakoak 

bere bidetik zihoala ikusi zuenean, 1980. 

urtean. Pixkanaka ba tzokietan an tzerki 

emanaldien antolakun tzak behera egin 

zuen, gainera. 

1918ko Josepe Albaiterua

Maria Arizmendi
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Amona Anttonik lagun tzen zion horretan 

eta arteetarako erakusten zuen abilezian 

treba tzeko aukera amonak egiten zion 

lanak erraztu zion. Bere iloba Agurnek 

oso gogoan du izebaren izaera indar-

tsua: «Inork ez zuen goberna tzen bera, 

kontrarik egin gabe». Emakume Aber-

tzaleen Ba tzako kide izan zen Arizmendi, 

ideia kon tserba tzaileak zituen gaurkoe-

nifestazioetan: gazte txoak izaten ziren 

manifestazioetan eta horien artean, Maria 

Arizmendi eta Sabina Arruarte izaten 

ziren, Guardia Zibilak identifika tzeko 

eskatu orduko, beraiek izenak arduradun 

gisa emateko prest. Bere ekin tzetan ere 

ausardia politikoa erakusten zuen, adorea 

eta kemena. Batez ere, injustizien kontra 

borroka egiteko indar handia zuen eta 

besteen pen tsamenduekiko errespetua 

eta ulermen zabala bere ideologiatik ha-

ratago. Kaxetako e txea Franco garaian 

babesleku izan zen askoren tzat. 

Eusko Alderdi Jel tzaleko militante izan 

zen gaztetatik, baina partiduan bertan 

banaketa gertatu zenean Eusko Alkarta-

sunera jo zuen, gogor orduan ere, tinko, 

Carlos Garaikoe txeari babesa eskainiz. 

Hauteskundeetarako EAko zerrendetan 

joateaz gain, baserriz baserri aritu zen 

kanpainan Maria, beti ere tinko, baina 

«arerio politiko» izan zitez keenekin ha-

rreman ona mantenduz. 

Mariak ez zuen e txekoandre izaerarik, 

e txekoak eginda izaten zituen eta ho-

rrek bestelako zaletasun eta kez ketan 

guztiz ari tzeko aukera eskain tzen zion. 

Urnietan jaso zuen omenaldia
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kin alderatuz gero, baina emakume ba-

tzuek izan zuten beren bideari jarrai-

tzeko aukera eta horri gogor heldu zion 

Mariak.

Gaztetatik Txapelenea ondoko pisura 

joaten ziren bi ahizpak jostera, Marga-

rita zen titular eta Maria lagun tzaile ari-

tzen zen, beranduago Kaxetan jarri zuten 

tailerra: behean saldu, goian e txea zu-

ten. Lanari esker independen tzia ekono-

mikoa lor tzen zuten, garai hartan askok 

ezin zutena: burujabe izatea.

Denetik josten zuen, ez kon tza, jaunar-

tzeak, baita hiru ahizpen ez kon tza trajea 

ere bi ahizpek egin zuten. Bertan kontu 

ugari izaten zituzten, bezero, ikasle eta 

jostunen artean. Eta moda arda tz iza-

ten zuten, aldiz kari zein egunkarietan 

Europako az ken moda joerei adi izaten 

zirenetakoak bai tziren arizmenditarrak. 

Igandetan Donostiara joaten ziren biak 

elegante jan tzita, liga tzera, baina ez dute 

gogoan Mariaren bikoterik.

Hori bai, Maria «beti liburuak ordain-

tzen ari zen», gogora tzen du Agurne bere 

ilobak. Autodidakta izan arren, euskara Margarita eta Maria ahizpak dotore

Jostun txartela
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pik. Patroiak egiteko igandetan Donos-

tiara joan eta Otaegin hartutako pastelak 

bil tzeko paperak erabil tzen zituzten eta 

telak Arizalan erosten zituzten.

Gainera, guztiz lorezalea zen, elizara ere 

e txekoak eramaten zituen, bera ardura-

tzen zen aton tzeaz: geranioak...

«Zorro tza zen, baina goxoa, gazteekin 

ondo molda tzen zena», azpimarratu du 

Marilok an tzerki taldeko kide izandakoak. 

«Bai jostundegia dela edo kanta tzeko 

kontuak direla, neri beti, jende artean eta 

gazte jende artean ibil tzea tokatu zait», 

esaten zuen Mariak.

eta euskal kulturaren ezagu tza zabala lor-

tu zuen, garaian eskura zitez keen liburu 

eskasak irakurrita eta pren tsari adi egon-

da, batez ere. Bere ikasle izan zen Maripi 

Sarasolak artista tzat du Maria Arizmendi, 

«artista euskal tzalea. Denetik egiten zuen, 

an tzerkia, kantua... oso detailista zen este-

tika aldetik. Ausarta zen, izaera fuertekoa, 

gaitasun handikoa. Suertea izan genuen 

herrian horrelako per tsona bat edukita».

Sekula ez zuen adinik esan, noiz jaio zen 

eta zenbat urte zituen jakitea oso zail jarri 

zien besteei, «oso presumida zen, bai», 

azaldu du Agurnek. Hainbeste, argaz kia 

prestatuta u tzi zuela bera hil tzen zenerako 

eskelan jar tzeko. Beti txukun eta elegante 

joaten zen Maria, arropatik hasita, noski, 

berak egiten bai tzituen bere tzat egoki jo-

tzen zituenak. «Oso guapak ziren bi ahiz-

pak» eta hori zaindu egiten zuten. 

Kaxetako e txea irekita eduki tzen zuten 

beti arizmenditarrek, beti kafea izaten 

zen sutan, bisitaren bat bazen eskain-

tzeko. Beheko pisuan, sala bat zegoen 

bezeroek eskatutako arropa bertan proba 

zezaten eta goian tailerra zegoen «oso 

ondo josten zuten», gogoratu du Mari-

Maria Arizmendi
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Maripi Sarasola Mariarengana jostera 

joaten zen gazteetako bat zen, eta be-

rehala ikusi zuen Mariak Maripik balio 

zezakeela hain desiratua zen ikastolaren 

proiektua abian jar tzeko. Honen euskal-

tzaletasun eta haurrekiko zaletasuna 

ezagututa ikastolako hastapenetarako 

aukeratu zuen. Eta ondo aukeratu ere, 

primeran bete zuen bere lana ikasto-

lako hasierako urte gogor haietan eta 

bertan jarrai tzen du lanean urte ba tzuk 

beranduago Egape Ikastola publifikatu 

den garaian ere. Magisteri tza zuen neska 

euskaldun baten bila zebil tzan eta Ma-

ripi topatu zuten, oraindik magisteri tza 

EGAPE IKASTOLA

Urnietan zegoen mugimendu euskal-

tzalearen baitan, Gerra aurretik ere ikas-

tola sor tzeko asmoa errotuta zegoen, bai-

na Gerra Zibilak etena suposatu zuen 

ekimen horretan ere eta 1966ra arte ez 

zen Egape ikastola sortu. Ikastolaren 

sorreran bere ekarpena egin zuen bai-

ta Mariak. Urnietako guraso zenbaitek 

seme-alabei heziketa euskalduna emate-

ko beharra ikusi bezain pronto, han zen 

Maria, lagun tzeko prest. Egape ikastola, 

parrokiako lokaletan, Elizondo zinema-

ren azpiko lokaletan hasi zen.

Egape ikastola 1969an
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ELIZA, BIZI TZAKO 
ABIAPUNTU

Mariari buruz hi tz egiterakoan ezin da 

aipatu gabe u tzi Urnietako Parrokiare-

kin zuen harreman estua, bertan bizi tza 

egiten zuen. Bera zen euskal Elizako mu-

gimenduan hain parte garran tzi tsua du-

ten laikoetako bat. Loreak hain gogoko 

zituen, beti zuen lore sorta bat familia 

edo ingurukoei opari tzeko prest eta, nola 

ez, Urnietako eliza eta ermita alai tzeko 

ere bai. Inplikazio izugarria zuen eta bere 

sen tsibilitate guztia parrokiaren esku jar-

tzen zuen: eliza aton tzen zuen (loreak 

eta zapiak txukun jarrita egon zitezen ar-

dura tzen zen), 11etako mezetako koroan 

tonua ematen zuen igandero eta Egube-

rritan, sanmigeletan eta egun berezietan 

abestu ere egiten zuen «soloak egiten 

ikasi gabea, baina balio zezakeela uste 

zutena.

«Nik ez nekien ondo zertara nindoan», 

gogora tzen du Maripik. Jardín de Infancia 

zuen neska tsa bat nahikoa zen garai har-

tan, elizaren menpe zegoen haur tzaindegi 

bat jar tzeko, praktikak egin ondoren 

hasi zen haurrekin Maripi eta, bitartean, 

magisteri tza ikasteari ekin zion lan horre-

tan jarraitu ahal izateko. Esfor tzu handia 

egin behar izan zuen Maripik garai hartan, 

baina berak juntako kideek egindakoa 

azpimarra tzen du: «Babestuta senti tzen 

nin tzen, edozertarako, hor zeuden be-

raiek, lagun tzeko prest». Bertan zeuden 

Sabina Arruarte, An tselmo Unanue, Maria 

Arizmendi, Xabier Larre txea, eta Benan-

txio Laskibar (apaiza), 16 urteko irakasle 

gazteari lagundu eta babesa emateko.

Eliza atarian Urnietan jaso zuen omenaldia
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guztian. Momentu historiko eta egoera 

politiko konkretu baten adierazgarri da 

Maria Arizmendi. Gainera, berak zituen 

baliabideak ondo aprobe txa tzen jakin 

zuen, izan ere, emakume independentea 

zen, lana egiten zuenez dirua zuen eta 

denbora bere zaletasun zein ideologiari 

fidel izanez jarduera ugari egiteko balia-

tu zuen. 

Euskara eta euskal tzaletasunaren garai 

emankorrenetako batetatik Gerra Zibile-

ko errepresiora, tran tsizioko beldurrera 

eta ondorengo teknologia aurrerapen az-

karrera pasa zen Maria eta egoera al-

daketa horietara egoki tzeaz gain, ber-

tan bere ekarpenak egiteko gai izan zen, 

beti bere ideologiari fidel. Euskararen 

aldeko lanean etengabe jarduna, ikasto-

zituen, oso aho ts ona zuen», azpimarratu 

du Maripik. 

«Eliza ere berak goberna tzen zuen», az-

pimarratu du bere iloba Agurnek. De-

netik egitera ohituta, elizan ere gauza 

bera egiten zuen eta elizako bizimoduan 

guztiz sartuta zegoen Maria, izan ere, Eli-

za zuen bizi tzako abiapuntu. Igandeko 

mezatara fidel, herritar askoren bilgune 

bihur tzen zen asteroko hi tzordua.

SASI GUZTIEN GAINETIK

Euskarari eskaini zion bere bizi tza eta 

lana Mariak. Egun, Mariak zein berak 

bezalakoxeak direnek egindako lana-

ren fruituak jaso ditugu ondorengo be-

launaldiek, Urnietan zein Euskal Herri 

Egia Billako antzezle taldea
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rritarrak maite zituena eta herritarrek 

oraindik ere maite dutena. Bera joan da, 

bana Mariak emandakoak gure artean 

jarraituko du luzerako.

laren bul tza tzaile, Urnietan bere fruituak 

u tzitakoa da eta Euskal Herria bera beza-

lakoen lanei esker eraikia.

Hurrengo txangoa presta tzen ari zela 

2001eko abuztuan gida tzeko baimenik 

ez zuen auto batek harrapatu eta ospita-

leratu egin behar izan zuten. Herritarrek 

Maria gaixorik zegoenean uneoro bera-

rekin egoteko txandak antolatu zituz-

ten, bakarrik egon ez zedin eta familiari 

lagun tzeko. Egun ba tzuk beranduago, 

abuztuaren 13an, hil zen ospitalean. Hiru 

anai-arrebak, hain bizi tza gogorra bizi 

ondoren istripuetan hil ziren. 

Hurrengo belaunaldiek gogoan dute Ma-

ria. Urnietak eman duen per tsona karis-

matikoenetako bat izan da Maria. He- Kartela

Azpeitian jaso zuten omenaldia
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