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Hitz batzuk

Zer da historia? Nork idazten du historia? Historiaren zer parte heldu da guregana? 
Eta zergatik heldu zaigu parte hori,eta ez beste bat?

Ni 1982an jaio nintzen, liburuxka honetan hainbat aramaioarren ikuspegitik jaso 
dugun gure udalerriaren historiaren parte hau pasa eta 5 urtera… Baina ez nekien 
1977n zehar gertatutako honen gaineko gauza handirik…

Eta nik uste dut jakin beharko nukeela, nik uste gaur egun Aramaio osatzen dugun 
aramaioar guztiok jakin beharko genukeela, ez baitzen izan trantsizioa orokorrean 
markatu zuen gertakari bat, baina bai Aramaion eta aramaioarrentzako trantsizioa 
markatu zuen gertakari handi bat.

Historia ere txikitik eta guretik bizitzen ikasi behar dugu, gertakari honek Aramaio 
eta momentu horretako aramaioarrak markatu zituenez, gaur egungo aramaioarroi 
ere eragiten digulako… Nora goazen jakiteko edo erabakitzeko, nondik gatozen ere 
jakin behar dugulako…

Guzti horregatik, mikrohistoria hau gure herriaren eta herritarron historiaren parte 
delako, eta, gainera, herri bezala, elkarrekin erantzunda gauza handiak egin dai-
tezkeela erakusten digulako; protagonisten bitartez, paperera ekarri nahi izan dugu 
gertakari hau, aramaioarren historia idazten jarraitzeko, liburuetan etortzen ez den 
historia ere transmititzeko eta presente izateko.

Eskerrik asko historiako gertakari honetan herri bezala erantzun zuten aramaioarrei 
eta eskerrik asko liburuxka hau posible egin duzuen guztioi!

Lierni Altuna Ugarte

Aramaioko alkatea
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Ikurrina aske Aramaion

Estatu bat ez da garaile sentitzen
menderatu nahi duenaren arima suntsitzen duen arte

Berrogei urte igaro dira aramaioar gazte batzuk, iluntasunaren laguntzaz, Teilamen-
diko erpinean Ikurrina jarri zutenetik. Berrogei urte, jadanik, hainbat aramaioar 
–gazte zein heldu– etxeko sutondoaren inguruko isiltasunean, Aramaio gaineko 
tontorrean jarriko zuten Ikurrina hura josten aritu zirenetik.
 
Ordurako, berrogei urte zeramatzan debekatuta Hegoaldean Euskal Herriaren ban-
derak.

Ezin ahaztuzkoa, beraz, gure gazteek Ikurrina Belamendiko gurutzean, haizearen 
mende baina guztiz aske, jarri zuten eguna: 1976ko abenduaren 31, barikua. 

Gabon Zaharra, alegia.

Egun hartako ilunkeran gertatutakoa irudikatzean, Lauaxeta gazteak berrogei urte 
lehenago –altxamendu faxistak sortuko zuen gerra odoltsuaren atarian– burutu 
zuen poema samurra datorkigu gogora:

Mendi heze, ikurrin eder,
aske nahi zaittut haxian.
Hamar gazteren lerdena 

makila luzez bidian.

Taldean gutxiago baino asmo berdinarekin abiatu ziren gure gazteak, itzalgaizka 
eta txapelokerren begiradatik ezkutatuz, Herri honen askatasunaren sinboloa eta 
aldarria jartzera. 

Hiru hilabete lehenago agindu zuen espainiar Barne-ministroak Ikurrina, artean 
legeztatu gabe zegoena, ez zela aurrerantzean jazarria eta pertsegitua izango. Ala-
baina, hark esandakoak maizegi ohi zuen salbuespenik –baita odolez eta heriotzez 
beterikorik ere–, eta, ondorioz, inor gutxi fidatzen zen haren agindupeko indar erre-
presiboek joka zezaketen moduaz.

Ezta gure gazte haiek ere, eskarmentu gutxi izanagatik, ondo baino hobeto baitzeki-
ten frankismorik doilorrenak eta bortitzenak eraikitako sistema bera zela estatuko 
aginte-makineria guztia –politikoa, juridikoa zein militarra– kontrolatzen zuena.

Egun berezia, benetan, Aramaioko herria Urte Berriarekin iratzarri nahi zuen hura. 

*
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1976ko urte amaierako goiz hartan egunkarietan irakurria genuen lantsu ibili zela 
bezperan espainiar Ministro Kontseilua. Alde batetik, Ordena Publikoko Epaitegi 
frankista deuseztaturik uztea erabaki zuela zioten egunkariek eta, bestetik, laster 
asko euskal preso guztiek ezagutu eta jasan egin beharko zuten Entzutegi Nazio-
nala sortu zuela haren ordez. Are gehiago, kartzelan zeuden Alderdi Komunistako 
buruak, Santiago Carrillo barne, aske utzi zituztela zioten albisteek.

Lehenagotik zetorren susmoa egiaztatzen ari zela iruditu zitzaigun garaiko irakur-
leoi: diktadorea urtebete lehenago hila zen eta nabarmena zen frankismoak erai-
kitako arkitektura politikoa eta judiziala egokitzeko beharra zuela estatu espainia-
rrak. Eta ondorioz, urduritasuna zen nagusi boterearen inguru guztian. 

Eta jasangaitza bazitzaion ere estatuari ETAk lehendik sortutako egonezina (tartean, 
erregimen frankistaren jarraipenaren berme eta zutabe izan behar zuen Carrero 
Blancoren aurkako atentatuak ekarria), ez zen gutxiestekoa GRAPO talde antifaxis-
tak sorrarazitakoa ere, bahituta zeukan Antonio Oriol Estatuko Kontseiluko kidea 
hilarazia ez izateko epea urtarrilaren 2a jarria baitzion homologazio demokrati-
koaren bila zebilen estatu hari. Eta presio politikoa areagotu egingo zen urtarrila-
ren 24an, talde armatu berak Justizia Militarreko Kontseilu Nagusiko lehendakaria 
zen Villaescusa jenerala bahitu zuenean.

Asko eta boteretsuak, hortaz, urduritzen hasitako estamentu espainiarrak. 1977ko 
urtarrilaren amaieratik ekainera bitartean “arrazoi politiko-sozialengatik” buru-
tuko ziren 5.000 inguru atxilotzeak, lekuko; ahaztu gabe, jakina, eskuin muturreko 
indarren eraso kriminalak, urtarrilean bertan Madrilen ikusiko zen bezala: 23an am-
nistiaren aldeko manifestazio batean parte hartzen ari zen ikasle bat hil zuten, eta 
25ean bost abokatu laboralista. 

Guztiarekin ere, urte amaiera hartako albisteen zurrunbiloan bazen aldaketa-zirri-
kituren bat iragartzen zuen hurbilagoko berririk ere, besteak beste, preso politi-
koentzako amnistia modukoren bat edo dekretatuko zela zioen zurrumurrua. 

Ezaguna da polikiegi etorriko ziren erabaki haietan guztietan eragin eskerga izan 
zutela Euskal Herrian bideratzen ari zen prozesuak eta, bereziki, jarduera politikoa 
eta soziala uztartzen ikasi zuen dinamikak. 

*
Era horretan hasi ziren, bada, gurean aldaketarako haziak ereiten, nahiz eta, sa-
rriegi gertatu bezala, geureari ere egokitu zitzaion sufrimenduaren zerga gehiena 
ordaintzea. Gogoratu beharrik ez da norainokoa izan zen borroka politikoaren erre-
presioak utzitako sufrikarioa eta zenbaterainokoa, orobat, berpizturik zebilen lan-
gileen mugimenduari berari ere jasanarazitakoa, jazarpen krudelena Gasteizen izan 
genuelarik bederatzi hilabete lehenago, 1976ko martxoaren 3an, bost hildakorekin 
eta makina bat zauritu larrirekin.
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Edonola ere, esparru politikoa, soziala, sindikala, kulturala, linguistikoa... guztiak 
zeuden erreibindikazioen plataforman ehundurik, eskubide zibil eta politiko oina-
rrizkoenak, biltzeko eta elkartzeko eskubidetik hasi eta, adierazpen-askatasunetik 
igarota, hizkuntza ez hegemonikoak erabiltzeko eskubideraino, guztiak mantentzen 
baitzituzten debekatuta frankismoaren oinordekoek.

Ez zen harritzekoa, beraz, gure herrietan abian hasia zen dinamika aberatsa, berdin 
euskararen eta kulturaren aldeko ekimenak atontzeko, udaletxeetan ordura arte 
ezohiko ziren mozio politikoak aurkezteko zein manifestazio, itxialdi eta gainerako 
era erreibindikatzaileak antolatzeko. 

Euskal gizartea irakiten egon zen 1976 osoan eta, diktadura-mina zuten frankistak 
kenduta, nekez aurki zitekeen gurean, bukatzera zihoan urteak funtsezko eskubi-
deak airean utzi zitzala nahi zuenik.

Guztiz ulergarria eta eskertzekoa, hortaz, herri-gogoaren ordezkari altxatu ziren 
alkate zenbaitek aldarrikapen nagusien kriseiluaren ardura hartu izana urtebete 
lehenagotik, “Alkateen Mugimendua” deitutako hark Herri oso baten indarra, la-
guntza eta bultzada baitzeramatzan atzetik.

Betiere Euskal Herriaren normaltze-prozesuari ekin ahal izateko nahitaezko jotzen 
ziren baldintzak bere eginez, mahai ofizialen gainean jarri zituen Alkateen Mugi-
menduak amnistiaren aldeko aldarria, indar errepresiboen aurkako garrasia, eus-
kararen koofizialtasunaren gaia eta lehenagotik agindua zen ikurrinaren legaliza-
zioarena.

Atzean gelditzen hasia zen urte hartako martxoan, Venezuelan, euskal jatorri lau-
sotua zuen Fraga Iribarnek, orduan Espainiako Gobernazio ministroa zenak, Ikurri-
naren legalizazioa zela eta, jaurti zuena: “Nik bandera hori jartzeko baimena eman 
baino lehen, neure gorpuaren gainetik pasatu beharko dute”.

*
1976ko abenduaren 5ean, Athletic eta Errealaren arteko derbyan, talde bakoitzeko 
buru ziren Iribar eta Kortabarria jokalariak Ikurrinari helduta zelairatu ziren ikusle 
guztien onespen, poztasun eta txalo-zaparradaren artean.

Huraxe izan zen, bai, ezin geldi zitekeen legalizazioaren hasiera “ofiziala”. Eta inon-
go harroputzen gorpuaren gainetik pasatu beharrik ere gabe.

Hurrengo asteburuan San Mamesen agertu zen berriro Ikurrina, agerpenaren eki-
menari nolabaiteko instituzionalizazioa emanez. 

Ildo berean, 1976ko azken egun hartako egunkarian irakurri ahal izan genuen Do-
nostiako udalak bi egun lehenago eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bezperan bertan, 
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aho batez onartu zutela euskal preso politikoentzako amnistiaren aldeko mozioa. 
Eta are urrunago joanez, euskararen koofizialtasuna eta Ikurrinaren legalizazioa ere
eskatu zituela Foru Aldundiak kemen handiz. 

Albisteek ziotenez, hogeita hiru alkate hurreratu ziren Aldundira bertako balkoi na-
gusian Ikurrina jartzeko erabaki irmoarekin.

Azkenean ez omen zuten jarri, baina mozioak aho batez onartu ziren. Eta alkateen 
mugimenduak  argi erakutsi zuen gauzak aldatzera etorria zela. Eta halaxe gertatu 
zen hurrengo asteetan, besteak beste, Etxarri-Aranazen Ikurrinaren legeztatzearen 
alde biltzeko ehun milatik gora pertsona mobilizatu zituenean.

Urtarrilaren 19an, san Sebastian egunean, Donostiako hiriak Ikurrina goratu zuen 
Konstituzio plazan. Urduritasunez beterik, bai, baina oraingoan eraso polizialen 
beldurrik gabe, tolerantzia ofiziala dekretatu baitzuen gobernu espainiarrak. Ala-
baina, ez zen neurri berriarekin gehiegi poztu Bizkaiko Foru Aldundi frankista, era-
bakiaren aurkako protesta formala egin baitzuen jarraian. Bizkaiko eta Gipuzkoako 
gobernadore frankistek ere dimititu egin zuten, irizpide eta agindu berriak zirela 
eta.

1976ko egarria, sinbolo nagusietan behintzat, 1977ko urtarrilean bertan asetzen ha-
sia. 

*
Eta asetze-nahi haietan urturik jokatu zuten partida gainerako aramaioarron go-
goaren ordezkari klandestino bihurtutako protagonista gazteek. Izan ere, desira 
premiatsu hura ez zen inondik ere Aramaioko gainbarruaren mugetan agortzen, 
Belamendiko Ikurrinak –Euskal Herri guztiaren askatasun-oihua jasotzen zuen hark 
berak– erakutsi bezala, urrunagotik ere aske ikusia izateko jarria izan baitzen gure 
tontor enblematikoan.

Zorionez, 1976ko abenduaren 31 hartan gure gazteek ez zuten inkontrurik izan Bai-
nerako biztanle armatuekin.

Kuarteleko morroiek, dena den, hurrengo egunean, Ikurrina ikusi bezain azkar, har-
tu zuten ideologikoki arras jasanezin bilakatzen hasia zitzaien “eragozpen” hura 
konpontzeko bidea, lehenagotik pentsatua eta erabakita zeukatena. Eta zer hobe  
bandera-jartze haien arazoarekin behin betiko bukatzeko, Ikurrinaren euskarri 
izandako burdinazko gurutzea bera leherraraztea baino?

Hiru hankatan lehergaia. Eztanda izugarria haranean barrena. Lau hankok hautsita, 
burdinak okertuta. Eta Ikurrina, gurutzearekin batera, lurrean zafratuta. 

Bi sinbolo maitatuenak, nork berea izanik ere, zankapetan ibiliak, urratuak.
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Eta ohi bezala, gezurrez beteriko bertsio ofiziala.

Urte berriak, halere, Aramaioko herriaren duintasuna kanporatu zuen beste behin. 
Eta herrian barrena burutu zen manifestazio erraldoia duintasun horren beste ale-
txo bat baino ez zen izan. Zahar, haur, heldu eta gazte, herri guztia izan zen bertan, 
baita arrazoi bategatik edo bestegatik gorputzez kanpoan zeudenak  ere.

Manifestaldi hark garbi asko erakutsi zion estatu espainolari gure Kamusarrik ehun 
eta berrogei urte lehenago Zumalakarregiren omenez idatzitako poeman egiaztatu 
zuena: 

Zian zuen herria azkenik beretu;
Sekulan ez, ordea, bihotzak garaitu

Baiki, urteak igarotzen doazkion arren, gero eta handiago eta irmoago du Herri 
honek aspaldidanik galarazitako askatasuna eta subiranotasuna berreskuratzeko 
erabakia. Eta Ikurrina du, ez izan zalantzarik, horren guztiaren ikur nagusia.

*
Aramaion jazotakoa, azpimarratu beharrik ez dago, une hartan Euskal Herriko ba-
zter guztietan gertatzen ari zenaren ildo berekoa izan zen bete-betean, eta ez sal-
buespen bat, zeren eta orografiaren aldetik herri isolatua dela ematen badu ere, 
mendebaldeko hiru herrialdeon bihotzean dugun Aramaio hau dinamika historiko 
bizienaren erdian aritu izan baita beti. 

Izatez, gainerako euskaldunek bezainbeste borrokatu du eta jasan behar izan ditu 
aramaioarrak injustiziak eta doilorkeriak historian zehar, eta gainerako euskaldu-
nek bezain ondo jakin izan du Aitaren Etxea zutik iraunarazten ere. 

Erdi Arotik hona gertatutako nabarmenenak baino ez gogoratzearren, hor ditugu 
Ahaide Nagusien garaiko gertakari bortitzen aurkako borrokak –besteak beste, Ba-
rajuengo Torraldeko jauntxoaren kontrakoak– adibide; hor ditugu XIX. mendeko 
karlistaldietako gorabeherak eta Santa Kruz apaizaren laguntzaile izandakoenak 
ere lekuko; hor ditugu 1936ko gerran sufriarazitako gogorkeriak eta sarraskiak ere 
bizi-bizirik (nola ahaztu gure “Lurgorri”-ren eta hura bezalako abertzaleen erailke-
tak?). Eta oso hurbil ditugu, halaber, gerra ondoko errepresio latzak ekarritako ja-
zarpenak, gurekin amaitzeko ahaleginak, espetxe-aldiak, debekuak, isunak, irainak 
eta hamaika gertaera jasangaitz gehiago ere. 

Baina hemen gaude oraindik. Bizirik jarraitzen du Arbasoen Etxeak.

Eta historiaren ibilaldian berrogei urteko zikloak ezer gutxi direnez gero, zinez esan 
dezakegu begien aurrean bertan dugula oraindik bizirik Herri honen askatasun-bo-
rrokaren harian gure jendeak burutu izan dituen ekimenen kapitulu nabarmen bat, 
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liburu honek aurkezten diguna. 

*
Kapitulu horrek, dena den, ezin ahantzaraz diezazkiguke egunerokotasunak distira 
larregi gabe uzten dituen bestelako atal eta jarduera ustez arruntak. Izan ere, ba- 
tzuetan ohiko eta xume huts badirudite ere, Herri honek, bere bizitzaren jabe iza-
ten jarraitu nahi badu behinik behin, premiazkoa eta ezinbestekoa du era guztie-
tako jarrerak, ekimenak eta jardunbideak sustatzea, besteak beste, gure sustraiak 
elikatzea, gure kultura aberastea eta sendotzea, gure hizkuntza leialtasunez balia- 
tzea eta transmititzea, jendearen eskubideak bermatzea, harrera-herri eskuzabala 
izatea, ingurunea zaintzea, gure sinboloak erabiltzea, gure nortasuna osatzen duen 
oroz harro egotea...

Oraingo honetan, gure askatasun-premiaren eta nahiaren ikurra den Ikurrina errei-
bindikatzeko ekimen hartan parte hartu zutenei dagokie hitz egitea, guztion etor-
kizuna argitu dezakeen iragana nolakoa izan dugun gogoratzen hasteko testigantza 
bizia baita haiena. 

Erantsi beharrik ez da eurei omen egitea eta eskerrona adieraztea dagokigula gai-
nerako aramaioarroi.
      

Patxi Salaberri Muñoa
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Sarrera txiki bat, hainbat zehaztapen

Ez nuen bizi izan aztertu eta jarraian kontatuko dizuegun gertaera historikoa. Ez ni-
tuen, beraz, garai haietako sentipenak bizi, eta gabezi hau izan dut lan honen muga 
handiena. Gainera, atzoko historia kontzienteki kontatzeak esperientzia eskatzen 
du eta ez da nire kasua, lehenengo pausua izan daitekeen arren. 

Horrela, lana egiterako orduan nire alboan izan zaituztedanei eskertzeko unea da 
hau. Lehenik eta behin, eskertzen dut idatzi nahi izan dudan istorioa herrikide   
batzuengandik jasotzea, belaunaldien transmisioa eten gabe, elkarrizketa formal 
edota informalen bidez. Elkarrizketa horiek obra batean barnebiltzen lagundu di-
dana, berriz, Patxi Salaberri Muñoa izan da, besarkada bat zuri. 

Lana eginaz goaz aurrera esan omen zuen poeta zahar batek, batzuentzat egia 
izango dena, agian ez denentzat. Bakoitzak bere eran interpreta dezake esaldia, 
baina nire hautua lan konkretu honen ondorioetan kokatzen da. Historiaren atal 
txiki ia ikusezinak idaztearekin bat gure arbasoei zor zaiena sortzen ari gara, be-
raien bizitza eta egoera ezagutzea. Horretan darabilgu. Beraiek lan egin zuten, lana 
hitz konplexua den arren eta interpretapen ezberdinak izan ahal dituelarik, eta 
gu gara aurrera joate horretan sortu zutena. Guk, beraien antzera, gurpilari buelta 
ematen jarraitzen diogu, gure lanaren ondorioz. Subjektua, gainera, gutxitan izan-
go da indibiduala. Kolektiboak gara, gaur egun bakarti nahi gaituzten arren eta 
bakoitzak sortzen du eragin nahi duen kolektibo mota. Garai haietako subjektu 
kolektiboa Herria izan zen, segidan idatziriko historiaren ekintzailea. Historia hau 
josi bitartean garai haietako Aramaio herria imajinatu eta amestu dut, elkartasun 
erreala erakutsi zuena baita borroka gogoa ere. Honekin zera esan nahi dut, Herria 
izan zela 1976 eta 1977 urteetan eman ziren aldaketen ekintzaile eta jabe, ez lan ho-
netan azalduko diren norbanakoak soilik. Aurretik jositako guztia alde batera utzi 
gabe, Aramaioko historia josten hasi zen, gaur egun jarraitzen dugun bezala, inoiz 
amaituko ez den oihalean.

Ezingo litzateke sarrera hau amaitu lana espazialki kokatzen den lekua aipatu gabe. 
Aramaioko kaletik gora begiratuz gero, mendiek bahiturik duten herria dela dirudi. 
Herritarrek azaldu izan ohi duten bezala, zulo batean bizi gara. Zulo hori borobil- 
tzen duen tontorra dugu Teilamendi. Bertara so eginez gurutzea da mendi hau na-
barmentzen duena, historiaren parte bilakatuz. 1976-1976 urteen bitartean inguruko 
protagonista bihurtu zen Teilamendi, hilabete batzuetan zehar. Gaur egunera arte 
memorian mantendu dute herritarrek gertaturikoa eta liburu forman egikarituko 
da 40 urteren ondoren. Kontakizun hauek ez galtzeko memoria historikoa sustatu 
beharra dago. Bitartekoak utzi behar zaizkie datozen belaunaldiei, memoriak eta 
historia zaharrek ezer gutxi balio duten gizarte postmoderno honetan. 

Lan honen atal bakoitza Sabin Salaberri Urzelai herrikideak konposaturiko Bela-
mendiko gurutzea abestiaren esaldiez osotua da, kantuak ederki deskribatzen bai-
tu kontatuko den momentu historikoa.
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Gertaeren kronologia labur bat:

   - 1977ko urtarrilaren 1ean bota zuten gurutzea.

   - 1977ko martxoaren 5ean jaso zen eta plaka jarri zen.

   - 1977ko uztailaren 17an inaugurazio ekitaldia egin zen.

   - 2002ko uztailaren 21ean 25. urteurreneko ekitaldia egin zen.

   - 2017ko  urtarrilaren  1ean  lehergailu  batek  gurutzea bota  zueneko  40.  
   Urteurrena izan zen.
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Belamendiko gurutzea (...)

I. Teilamendin gurutzea lehen aldiz

Gure herriko sendimenduak jaso zinduen (...)

Lan honetan espazialki eremu bat jorratzen dugu, Aramaio, eta era zehatzago ba-
tean Teilamendi. Espazioaz gain bi figura edo  ikur ditugu, eremu horretan kokaturik 
azaltzen direnak: gurutzea -mendi-ikur gisa- eta ikurrina.

    QUE hemos venido tiempo ha alimentando un deseo que 
esperamos llevarlo ahora al terreno de la realidad.
    QUE este deseo consiste en la colocación de una Cruz de 
hierro en la cumbre del monte generalmente denominado 
Tellamunte.
    QUE siendo terreno comunal y, por ende, perteneciente 
al municipio el que corresponde al lugar en que ha de ir 
emplazada la mencionada Cruz.
    A V.E suplico se digne conceder la autorización previa 
para que en ese lugar pueda ser colocada la Cruz a que me 
refiero, cuyo acto tendrá efectividad el día 25 del actual, (…) 
(Velez de Mendizabal, 2003: 24)

Mahaigaineratuko dugun kontaketan, ikurrina gurutzean eskegi zen. Baina ezin    
litzateke Euskal Herriaren ikurra airean izan gurutzerik ez balego. Beraz, hiruko 
erregela honen bidez, Teilamendiko gurutzearen historiaren atal bati buruzko pin- 
tzelada batzuk emango ditugu, gure herrikide kontsideratu dezakegun Jose Mari 
Azkarraga Lurgorri eta bere lagunen nahi eta ekitetik abiatuz.

1935eko abuztuaren 9a zen, Espainiako II. Errepublikan barrena, hauek herriko uda-
lari idazki bat bidali zietenean: 
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Hilaren 11n udalak onartu eta Mendigoizaleak izendaturiko taldearen abangoardiaz 
eta herriaren lanaz altxatu zen gurutzea, azken 40 urtetan behintzat Teilamendi 
puntan ikusi duguna. Hau zioen lehenengo inskripzioak:

Belamendiko gurutz deuna
Aretxabaletan egin eta 

Aramayotarak jasorikua.
Zabaldu egizu ibar onetan
gizarte pakea eta zoriona.

  
Gurutzeak 1977ra arte iraun zuen handi, zintzo eta ondoko paraje guztien zaindari. 
Erreferentea zen nagusi zein gazteentzat, gure ibarreko parte maitagarri bat. Insu-
rrekzio frankista eta Frankismoa bera ikusi zituen mendi puntatik, eta azken erre-
gimen honen herdoiltze eta usteltze prozesuan aldatu zitzaion fisikoki gure herrian 
zuen presentzia.

Mendigoizaleak taldea  
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II. Teilamendin ikurrina agertu zenekoa

1. Garai ilunetan...
Garai aldakorrak izan zirela badakigu denok, bizi ez genituenok ere. Buruko memo-
rian ederto gordeta dirau gure guraso zein aiton-amonetan momentu historiko ga-
rrantzitsu hau, bai gure herriarentzako eta baita gure eskubideen alorrean. Franco 
hil ondoren eman beharreko erregimen ondorengotza ideia bat zen soilik, guztiz 
apurtu edo ez, aurpegiz aurpegi borrokatu zitzaiolarik. Horietan goia jo zuten bo-
rroketako bi ikurrinaren legalizazioa eta preso politikoen amnistia izan ziren.

Badago, gainera, bi jardun horien alde atera zen kolektibo bat, azaleratu nahi du-
gun historia guztiarekin zerikusi handia duena: Bergarako Alkateak edo Alkateen 
mugimendua.

Ikurrinaren aldeko manifestazioa. Naiz, 2017ko urtarrilaren 19a. 

Alkateen mugimendua izendapena jaso zuen taldea kontzientzia euskaldun eta 
euskaltzalea zuten alkateak ziren, batez ere Gipuzkoako zenbait herritakoak. De-
bagoienako herriak izan ziren kolektiboaren genesi edo sortzaile eta idazkietan ez 
agertu arren Aramaio ere parte hartzaile zuzena izan zen. Talde honen indarraren 
adibide garbiena 1976ko uztailaren 21ean Bergarako plazan batu ziren bost mila 
pertsonek adierazten dute, herri babes garbia izanik. 
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– Aramaixo parte izen zan, Bergarako alkatie buru izenda. Hor 
hartu zan akordue hau zan: ikurriñie debekaute auen; Madrilera 
juen biher zan Gobernuko presidentiengana, Suarez garai hare-
tan, ikurriñen legalizaziñuen eske. Kartzelako jentie be ata biher 
zan, ideologiagaittik. 1976ko abenduen Madrilera juen zien Mon-
drauko, Bergarako eta Zarauzko alkatiek. Mondraukuek tratue 
auken Orejakin, ministro garai horretan, Zerrajerako akzionista 
haundixena zalako; eta eskatu jakon zubi lanak eitteko presiden-
tiaz, eta harek baietz. Egun batzutan liberauko zala ikurriñie esan 
auen, eta ideologiagaittik kartzelan auena atako auela.

Momentu horretatik aurrera, herritarren mobilizazioekin batera, Alkateen Mugi-
menduak hainbat eginkizun garrantzitsu izan zituen, Julian Unzueta Etxebarria gure 
herriko garaiko alkateak kontatzen duen bezala: 

Alkateen mugimendua. Deia, 2016ko martxoak 25 

Hitz eta promesak soilik diruditen arren erreala izan zen hein batean, 19 preso po-
litiko inguruk etxera bidea hartu zutelako. Ikurrinaren auziak, hala ere, indar eta 
esfortzu handiagoa eskatu zuen euskal herritarrentzat.  
      
Nahi kolektiboa 1976 urtean zehar argia zen, beraz. Ikurrinaren legalizazioa ez zen 
tramite burokratiko zein judizial hutsa, askatasun desioa baizik. Dinamika konstan-
tean sartu ziren aldarrikapenek 1977ko urtarrilean izan zuten lehenagotik landatu-
rikoaren fruitua. 

Batzuetan, kanpotik begiratuta, zenbait mugimenduren aldarrikapenek praktika 
abstraktuak dirudite. Ez zen izan Euskal Herriko kasua, Aramaion gertatutakoa na-
himen errealen adibide dugu eta.
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2. ...gure herrian gaua
1976 urtearen azken hilabetean kokatu behar gara, hemen hasten baita aramaioarrok 
protagonista bihurtu gintuen gertaera sarea. 

Lehenik eta behin, aipatzekoa da Gasteizko Guardia Zibilaren teniente koronelak 
Aramaiora eginiko bisitaldia, alkatearekin -Julianekin- batu zenean hark esan-
dakoak gertatuko zenaren ispilua zirudielako. Bisita honetan, zonaldeko indar ar-
matuen buruak azken aldian agertu ziren ikurrin kantitateari buruz mintzatzen hasi 
zen Julianekin, urduritasun eta haserre handiarekin eta Teilamendiko gurutzeari 
begira zera esan zuen: 

– La próxima vez que aparezca la ikurriña va a volar! 

Ohartarazpena erreala bihurtu zen aste batzuetara, dakigun bezala. Baina goazen 
garaiko edozein gazteren buruan sartzera lehendabizi. 

Imajina ezazu segundo batez Euskal Herriko 70. hamarkadako taberna tipiko bat, 
beroa fisikoki eta giroz; Jarraitu kontzentratzen irudi horretan eta espazialki kokatu 
ezazu taberna hau Aramaioko kalean. Azkenik, izendatu ezazu Elexosteko taberna; 
Finkatu dezagun, berriro ere, data. 1976ko urtearen azken asteak; imajinatu ara-
maioar gazteen elkarrizketak baso bat eskutan; imajinatu, orain, nola ikusi daite-
ken Teilamendiko gurutzea bertatik. Sortu berri duzun irudi horretan hasi zen dena.
 
Urteko egun askotan agertzen ziren ikurrinak Euskal Herriko puntu ezberdinetan, 
mendi puntetan, etxeko balkoiren batean edota elektrizitate kable handietan zin- 
tzilik. Baina egun berezietan ikurrinek indar handiagoa hartzen zuten, jende ugarik 
ikusi eta sentitu zezakeelako eta argi zegoen urte horretako Gabon Zahar eguna ez 
zela salbuespena izango. Aramaioarrek ere bazekiten. 

Hala ere, ikurrina ez zen bere kabuz jarriko Teilamendin. Pausu bat aurrera eman 
eta euskaldunon nahien aldeko borrokan pertsona batzuk hartu behar izan zuten 
ikurrina nola egin eta nola jartzearen diagnostiko eta lanketa. Eta aurretik imajina-
tu duzuen Elexosten iritsi ziren lehenengo ideiak. 

Teilamendik, 1977ko Urte Berri egunaren aurretik izan zituen jantzirik hainbat iku-
rrin, anonimoek jarria. Ohiturei jarraiki, Nardeaga kaleko tabernatik katalejoare-
kin aritzen ziren begira gure banderak Teilamendiko gurutzea estaltzen zuenean, 
emozioz beterik. Hala ere, zintzilikatzen ziren ikurrinen tamaina nahiko txikia iza-
ten zen. Orduan, gure herritar batek, gaztetasunaren eta ideia politikoen inpultsoa 
jarraika zera proposatu zuen: 

– Agertuko dan hurrengo ikurriñie haundi-haundixe izengo da, 
ha ikusteko katalejuek biher ez izeteko!
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Ideia eta proposamen horrekin hasi zen aramaioar gazte -eta ez hain gazte- ba- 
tzuen lana, 1977 urteko lehenengo egunean herritar guztion ikusmira sortuko zue-
na, jarraian izandako tragediarekin batera.

1976ko gabonetan kokatu gaitezke, Gabon Zaharra baino aste batzuk lehenago. 
Egin beharreko lehenengo lana ikurrina egitea zen, hau da, jostea. Zeinek hartu 
zuen honetarako ardura? Denok ezagutzen dugun Paulita Unzueta Etxebarriak. Hor 
laguntzeko gogoa, hor askatasun nahia. Beraz, mundu guztia bere erritmoan eta 
beren eguneroko egitekoekin zebilen bitartean, Paulitaren etxea 6 X 2 metrotako 
ikurrina josteko enpresa bihurtu zen, gauero, gaueko hamarretatik aurrera. 

Garaiko egoera ulertzeko kasu garbia da Paulitaren alaba den Igonek, adin gutxire-
kin, tela gorri eta berdea lortzeko komeriak. Arrasaten sartu ziren ikurrinaren ko-
lore bila baina ezin zen guztia denda berdinean erosi, kolore gorri eta berdearekin 
batera ikustea ez zelako segurua. Honako hau kontatzen du Igonek gertatutakoari 
buruz: 

– Etxeko izara batzuk aprobetxau zien, baiñe tela gorrixe 
eta berdie erosi biher zan. Ni Portaloien itxi eta hau esan 
ustien: “Juen hor dauen dendara, baiñe bakarrik tela ber-
die erosi, bestela iguel konturau eitten die-eta”. Tela berdie 
erosi eta kotxien gorde ostien, “Hor dau beste denda bat 
eta hor erosi gorrixe!”, esan ustien.

Paulita Unzueta Etxebarria

Garai latzak haiek, kolore konkretu batzuk mehatxupean zeudelarik...
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Joste unetako oroitzapen eta testigantzak zapore oso gozokoak dira, benetan mo-
mentu paregabeak. Giro ederra jostunen artean, Paulitaren sutondoan. Eta giro pa-
regabe horretan, nola ez dira kontatzeko anekdota ederrak egongo ba?

- Gabetan, aitte ohera jueten zanien elkartzen gitzen sukaldien 
josten. Lagun batzuk etorten zien gau askotan lagunketan. Josten 
gazela, gau baten, atien deittu auien. Dana segiruen batzen hasi 
gitzen bilddurrez, guardasobillek izengo ete zien pentsetan. Atie 
zabaldu, eta Flora -auzokidea- zan! Hortik aurrera, sukaldien bi-
herrien, salan josten hasi gitzen, ate printzipaletik urriñau.

Nolako eredua Paulitarena, ama batek beren seme-alaba eta lagunei ikurrina jos-
ten laguntza emanikoa, edozein gauza gertatu ahal zelarik. Balentria ariketa bat. 
Emakumeen papera ezinbestekoa, berriro ere, gurean.

Lan-egun batzuk geroago, amaitutzat eman zen ikurrina. Erraldoia zen, esan bezala, 
Teilamendiko gurutzearen tamainakoa gutxi gora behera. Baina bazuen gehituriko 
kontsigna bat, garaiko pentsamolde inportanteenetarikoa jasotzen zuena, ikurrina 
bedeinkatzen zuena. Letra beltzez, telaren erdian, zera jartzen zuen: GORA EUSKADI 
SOZIALISTA.

Jostunen lana bukaturik, mendizaleenera pasa gaitezke. Eta tenporalki, urte amaie-
rako aste horiek agorturik Gabon Zahar eguneko arratsaldean kokatzen gara. Ne-
guko arratsaldeek dakartzaten iluntasunarekin batera abiatu ziren gazte aramaioar 
batzuk Teilamendira, ikurrinarekin. Urduritasuna nabaria zen, baina nabarmenagoa 
zen euskaldunon bandera herritik ikustearen nahia.

Oharkabean igotzeko desioarekin Salasaneko basotik gora abiatu ziren, Ametzuko 
bidetik beharrean. Aldatz erraldoia, hori. Zertaz hitz egingo zuten bidean zehar? 

Paulita Unzueta Etxebarria
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Zein pentsamendu izango zuen bakoitzak bere buruan? Bakoitzak imajinazioari 
buelta ugari emateko aukera duzue.

Behin Teilamendiko puntan, ikurrina jartzearen zailtasuna ikusi zuten, honen ta-
maina nabarmenaren ondorioz. Momentuan inprobisazioa izan zen nagusi. Zuhaitz 
batzuen arrama luzeak moztu behar izan zituzten ikurrinaren estruktura gisa era-
biltzeko, gurutzeak ez baitzuen guztiz tenkatzen. Hainbat maniobra egitearekin bat 
jarri zen ikurrina eta biharamuneko argia izan zen eginkizun heroikoaren erakuslei-
ho, gaueko iluntasunak gertakaria ezkutatzen zuelarik, momentuz.

Bueltan abiatu aurretik, garaiko teknika ohiko bat eraman zuten aurrera. Ikurrina-
ren artean kiribildurik kable pare bat jarri zuten, lurreraino. Kable hau lurperaturik 
puru kutxa batera lotu zuten, lehergailu baten itxura hartuz. Guardia Zibila kontuz 
ibili behar zen horrelako teknikekin, edozein momentutan eztanda probokatu ze-
zaketelako. Hara zer nolako paradoxa: ikurrina aldarrikatzen zuenaren aldekoen- 
tzako puruak, besteentzako lehergailuak...

Afal ordurako gazteak beraien etxeetako mahietan jarrita zeuden, ezer gertatu ez 
balitz bezala. Eta ezer gertatu izan ez balitz bezala, orain ere haien izenak Herriaren 
borondatearen esku anonimo modura geratuko dira gizarte-dinamikan urturik.

Ikurrina, bitartean, aramaioarrek berau ikusteko desioz.
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III. Ikurrina eta gurutzea: laidoa eta herriren
 mobilizazioa

Herri aurkako gorrotoak amildu zaitu! 

1. Ikurrina eta gurutzea lurrean, eskarniatuak
Hurrengo eguneko lehen argi izpiak 1977 urteari ateak zabaldu zizkion, Urte Berri 
eguna beraz. Gainera, eguneko protagonista oholtzan igota zegoen, ikurrina. Herri 
ororentzako egun berezia, Aramaiorentzako are gehiago gertatu zenaren ondorioz. 
Nolakoak izango ziren aramaioarren aurpegiak goizean goiz, Teilamendiko gurut-
zean ikurrina ikustean? Zein sentimendu barneratuko zuten? Eta nolakoak izango 
ziren hauen arteko elkarrizketak? Entzuten dena kontutan hartuz poztasuna zen 
nagusi.

Baina istorio guztiek izan ohi dute alde gazia, eta eguerdi aldera, ordubiak eta hi-
rurak bitartean, herria izoztu zuen soinu erraldoi batek. Segidan behin Gasteizko 
Guardia Zibilaren teniente koronelak Julian Unzueta Etxebarriari esandakoa dator-
kit burura, gorago aipatu bezala. Hark esandakoa, pena handiz guretzako, egina! 
Ikurrina eta gurutzea, lurrean. Goiz horretan, gainera, Guardia Zibilen presentzia 
nabaritu zen gurean eta Teilamendira igotzen ikusiak izan ziren.

Gurutzea botata  



20

Gurutzea botata  

Aipatzekoa da gertakizun honek izandako oihartzuna, ahoz-ahokoaz gain garai-
ko komunikabide ugarik azaldu baitzuten notizia, hurrengo egunetan, erredakzio 
bakoitzak zuen ideologiaren araberako kontakizuna eginez. El País egunkariak Ara-
maion gertatutakoren berri izan zuen eta urtarrilaren 4an Indignación en Aramayo-
na (Álava) por la voladura de una cruz izenpean. Gainera, La Vaguardia Española-k 
ere paragrafo batzuk eskaini zizkion berriari, baita ABC egunkariak ere. EGI anto-
lakunde abertzaleak ere Garaitza izeneko idazkia argitaratu zuen hilabete batzuk 
beranduago. Honek,  La cruz de Belamendi volada izenburuarekin, gertaturikoaren 
kontakizunak zehazten ditu ikurrinari hitzezko omenaldia gehituz. Esku-orri honek 
badu bere barnean aipagarria den testu bat, Jose Mari Velez de Mendizabal he-
rrikideak garai haietan idatzirikoa jaso zuena. (garaiko notiziak eta historialariak 
idatzirikoa ikus amaierako eranskinetan). Egunkari eta aldizkarien kontakizunez 
gain, Euskal Mendizale Federazioak ateratako prentsa oharra -protesta eran- na-
barmentzekoa da, beherago azalduko den bezala Aramaioko protagonista bat izan 
baitzuen atzean.

Garaiko kontakizunetara gerturatzeko, jarraian aipatzen ditut egunkariak gertaka-
riari buruz emaniko azalpenak:

Un artefacto explosivo colocado junto a una ikurriña de grandes 
dimensiones en la cruz ubicada en el monte Tellamendi, sito en 
el término de Aramayona, ha sido explosionado por artificieros 
de la Guardia Civil. De la bandera instalada en la cruz pendían 
cables conectados a dos paquetes, uno de los cuales resultó ser 
falso, pero el segundo, puesto a dos metros del pie del monu-
mento, contenía una carga explosiva que puede estimarse en 
unos cuatro kilos de goma-dinamita. En fuentes competentes se 
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informa que, dada la peligrosidad que suponía la desactivación 
de los explosivos por los numerosos cables que pendían de la 
cruz y la bandera, algunos de ellos introducidos en tierra, se pro-
cedió a explosionar los artefactos y se produjo la destrucción de 
la base de la cruz. (El País, 1977.01.04. Letra etzanean nabarmen-
dutakoa nirea).

Gure herrikideek ez zuten benetako lehergailurik jarri, puru kutxa bat soilik. Bai-
na badakigu Frankismo eta Trantsizio garaiko komunikabideek, aldizkariak nagusi, 
nolako legitimazioa bideratzen zuten erregimen diktatorialaren alde. Beraz, ironia 
erabiliz, badirudi bertan lehergailu bat aurkitu zutela Guardia Zibilek, eta horrek 
zekarren arriskua ikusirik herritar guztiak salbu egoteko beste lehergailu bat ipini 
zutela, eta abar.

Baina aramaioarrek garbi zuten haien aurkako erasoa izan zela eta erreakzioak mo-
mentuan nabaritu ziren. Honako hau esan zien leherketa entzutean,  adibidez, Pau-
litak, bere etxeko urdurituei mahai bueltan:

– Ixilik! Hamen danok ixilik! Eta ez da ezer pasau!
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Eta Julianek ikurrinarekin batera gurutzearen galerak herrirako zekarren shock-a 
azaleratzen du:

– Ifini auien kurtzie botateko lau kilo goma-bi, dana bis-
tan. Gero herri osue enterau zan kurtzie bota auiela. Kurtzie 
oso popularra zan, ze umiek eskolatik astien ziher men-
di-bueltan bat emuten urteten auienien, beti gure auien 
bertara juen, leku gogokuena zan.

Imajina ezazue zer nolako dilema, adin nagusikoek gurutzea jaso zuten, adin ertai-
nekoek ikurrinaren aldeko borroka aurrera eraman zuten eta adin txikikoak beraien 
puntu gustukoena galdu berri zuten. Argia zen herriko generazio guztien bihotzeta-
ra barneratu zela Teilamendiko puntan gertaturikoa.

2. Herriaren erantzuna
Ikurrinaren aurkako errepresioa urte haietan nabaria izan arren, gertaera honek 
muga guztiak hautsi zituen herritarrentzako eta errepresioa agertzen denean, his-
torikoki sistematizaturik Euskal Herrian, beti eman izan ohi da erantzuna, herri mo-
bilizazioaren bidez gure kasuan.

Hona, urratsez urrats, Aramaion gertatua.

Urte horietan Aramaioko alkatea zen Julian Unzueta, herriko seme kuttuna izenda-
tua gaur, esplikazio bila abiatu zen herriko guardasobillen kuartelera, haserre. Han, 
arduraduna Legutioko teniente koronela izan zela komentatu zioten eta dudarik 
gabe Legutiora joateko intentzioa azaleratu zuen. Horretarako parrokoarengana jo 
zuen berarekin joateko laguntza eskean, eta honek ezezkoa eman zion. Bertan, he-
rriko bake-epailea agertu zen, berak lagunduko ziola esanez. R5 modeloko autoa 
hartu eta Kurtzetako portuan sartu ziren, Villarealeko kuartelerantz bidean. Baina 
bigarren honi ere beldurra sartu eta ez zuen Julian kuarteleraino lagundu, kanpoan 
gelditu zen, auto barruan. Atezain zegoenari teniente koronelaren berririk bazuen 
galde egin zion eta honek baietz erantzun zuen. Tenientea agertzean hasi zen be-
raien arteko berba-talka, kuarteleko gelaxka txiki batean: 

Gela hartan mahai txiki bat eta aulki bi asen. Bera (teniente ko-
ronela), paisanoz jantzitte auen. Honakue esan nutzen nik berai:
    – ¿Cómo han cometido ustedes ese acto de terrorismo?
    – ¿Me está llamando terrorista? –berak.
    – Es que eso es terrorismo! ¿Si no es terrorismo, qué es? –nik.
    – ¿Me está llamando terrorista? Yo he cumplido órdenes, 
       y usted ya lo sabe.
Orduen nik:
    – Sí, ya lo sé. Hasta luego!
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Julian Unzueta Etxebarria 

Herrira iristean plaza guztia jendez beterik zegoen. Batzuk gogoan izango dute egun 
horietan eman ziren mugimenduak zein dimentsio eta sentipenetakoak izan ziren, 
bizi izan zutenak behintzat. Nik jasotakoa kontatu aurretik El País aldizkariko noti-
ziak zekarren deskripzioa azaleratu nahiko nuke, bai informazioa helarazten due-
lako baina baita hainbat gezur azaltzen dituelako ere:

Zeintzuk ziren hitzen guda horretan teniente koronelak aipaturiko agindu horiek? 
Berriro atzera buelta eginez, behin Gasteizko teniente koronelak Juliani eginiko 
mehatxua: Ikurrina Teilamendin berriro agertuz gero bota egingo zutela. Horrela, 
gurutzea lehertzeko agindua zeinek eman zuen jakitea lortu zuen herriko ordezka-
riak.

Este hecho -ikurrina eraistea- dio lugar a que unas seis-
cientas personas, casi la mitad de la población de la locali-
dad de Aramayona, se manifestasen en la tarde del sábado, 
con el alcalde y la corporación al frente. La manifestación 
de vecinos fue disuelta por la Guardia Civil, que hizo un 
disparo al aire. Como consecuencia de la tensión creada 
se cerraron durante la jornada del sábado todos los es-
tablecimientos públicos, y a media mañana del domingo 
se celebró un pleno municipal con el salón del Ayunta-
miento abarrotado de vecinos. También ha manifestado 
-Guardia Zibilak- su decidido propósito de colaboración 
y garantía en las obras precisas para dejar reconstruido 
el monumento en las mismas condiciones en que se en-
contraba anteriormente. (El País, 1977.01.04. Letra etzanean 
nabarmendutakoa nirea)
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Notiziak zehazten duen erara, herriaren atal handi batek manifestazioa burutu 
zuen Guardia Zibilaren kuartelera. Informazioa gehitzeko, bertan Julianek, Legu-
tioko kuartelean gertaturikoak azaldu zien herritarrei. Momentu horretan, El País 
aldizkariko notiziak jasotzen duen bezala, atezain postua zuen Guardia Zibilak tiro 
bat jo zuen, honen hotsak sortu ahal zuen urduritasun eta haserrea guztia sortuz. 
Notiziaren hurrengo zatian hainbat gezur azaltzen dira, ordea -letra lodiz idatziri-
koa testuan-. Batetik, honek dioenez, tentsio egoeraren ondorio izan zen herriko 
establezimenduen itxiera. Honako hau ez zen horrela gertatu. Ikurrina eta gurutzea 
bota zuten unean Julianek luto gisa establezimenduak ixteko eskatu zien herrita-
rrei. Bestetik, Gasteizko Gobernu Zibilak kolaboraziorako eta gurutzearen berrerai-
kuntzarako xedea erakutsi zuela dio berriak. Alabaina, hurrengo hilabetetan argi 
gelditu zen zein izan zen gurutzea berriro jasotzeko xedea erakutsi zuen subjektu 
bakarra: Aramaioko herria.

Baina Herri mobilizazioa manifestaldiaz harago joan zela argi dago. Hurrengo egu-
nean udaletxeko osoko bilkuran deialdia egin zuten garaiko udal-ordezkariek, pau-
su batzuk aurrerago eman eta salaketa publikoa egiteko. Aipatzekoak dira hainbat 
detaile bertan: batetik, jende andana bildu zen osoko bilkuran udalaren erabakien 
zain. Bestetik, guardasobillak, errepresioaren jarduerarekin jarraituz, Aramaio eta 
Arrasate arteko bidea moztu zuten herrira jende gehiago sartzen ez usteko.

Herritarrak osoko bilkuraren zain zeuden bitartean, udal-ordezkariek ez-ohiko 
batzarrari hasiera eman zioten, adosten zen guztia udaleko aktan apuntatuz (ikus 
amaierako eranskina). 

1977ko urtarrilaren 2ko ez-ohiko biltzar hartako aktatik azpimarratu beharrekoa da 
adostutako puntuen inportantzia. Lehenengo puntuan, hecho edo acto vandálico 
terminoa azaltzen da, Guardia Zibilak sortutakoa salatu nahian. Hirugarren pun-
tuak burutzen ari garen lanketa historikoaren azken atala markatzen du, udal-or-
dezkariek gurutzea berriro altxatzea adostu baitzuten, herritar guztien nahia izanik. 
Azkenik, gehien hunkitzen duen puntua bosgarrena izan daiteke, publikoki -udale-
ko akta ofiziala izanik- ikurrinaren legalizazioa exijitzen baitu, hilabete horretan 
Euskal Herri osoko plaza eta etxeetan libreki jarri ahal izango zelarik, urtarrilean 
bertan lortu zuelako estatus legala.

Honetaz guztiaz gain, ezin da ahaztu gertakari hauek ematean jasotako errepresio 
poliziala ez zela bakarra gure herrian. Hego Euskal Herri osoan ematen ziren gehie-
gikeriez aparte, eguneroko ogia zela kontsideratzera iritsi zena, Julian alkatearen 
aurkako errepresio nabarmena eman zen 1979ko urtarrilaren 28an. Trantsizio dei-
turiko prozesuak erabilitako beldurtze eta klaudikazio teknikak alkatearen familia-
ren etxeraino iritsi ziren. Etxeko saneamenduko hobietan lehergailu bat jarri zuten 
mamu berdeek, baserria txikituta gelditu zelarik.
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3. Ikurrinaren legalizazioa
Azaltzen ari garen gertaera guztia Euskal Herriaren mugimendu eta aldaketa proze-
su batean barneraturik zegoen, Ikurrina aldaketen aldarri nagusienetarikoa izanik, 
dudarik gabe. Gorago azaldu bezala Alkateen Mugimenduak paper garrantzitsua 
jokatu zuen honen legalizazio eta onarpenerako bidean eta euskal jendartearen 
onespenarekin jokatzen zutela esan daiteke, borroka horretan murgildurik izan zi-
ren erakunde ezberdinak alde batera utzi gabe, noski. Teilamendiko ikurrina sun- 
tsitu zen hilabete berean, urtarrilaren 18an hain zuzen, Euskal Herriko banderatzat 
har zitekeenak plaza zein etxeko balkoietan haizearen erritmora dantzatzeko aska-
tasuna lortu zuen, Madrilek erabakita. 

Azken asteetako prozesu orokorra azaltzeko hainbat gertakari zehaztu daitezke. Le-
henengoa, hilaren 16an Etxarri Aranatzen iragarria zegoen asanblada prozesuaren 
adibide garbia da. Euskal Herriko udalei deialdia egin zitzaien, hainbat gai jorra- 
tzeko, horietako bat ikurrinaren legalizazioa izanik. Rodolfo Martín Villa Espainiako 
Barne Ministroak zuzenean debekatu zuen biltzarra, Guardia Zibila eta Polizia Ar-
matua bertara bidaliz, jendearen babesa oztopatzeko helburuaz. Egun horretan 
ikurrinaren aldeko borrokaren indarra erakutsi zen. 

Bi egun besterik ez ziren igaro Etxarri Aranatzeko biltzarra ospatu zenetik Barne 
Ministroak legalizazioa onartu arte. 

Bergarako Alkateek Villa ministroaren deia jaso zuten ikurrinaren auzia jorratzeko. 
Azkoitia, Arrasate, Bergara, Hernani eta Oiartzungo alkateak izan ziren batzar horre-
tan eta hauen sorpresarako ministroak ikurrinaren legalizazioa aurrera eramango 
zuela ziurtatu zien. Nabaria da euskaldunen presioak irabazi zuela momentu ho-
rretan.

Iban Elejalde eta Aritz Zabala Ikurrina lehen aldiz jarri zeneko ospakizunetan 
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Urtarrilean zehar Euskal Herriko plaza ezberdinak bete egin ziren ikurrina udalaren 
balkoian zintzilikaturik ikusteko nahiez. Ez zen bandera bat soilik, sentitzen zen 
behar bat baizik. Adosturiko protokoloa aurrera eramanda gure herriko plaza ere 
bete-beterik izan zen hilaren 19an, ikurrina jarri zuen Euskal Herriko lehenengo 
udala izanik. Berreskuratu dugu egun horretako udaleko akta, bi formatan. Lehenik 
eta behin ikurrinari ematen zaion deskribapena aipatzekoa da: 

(...) tanto los centros culturales como las diversas socie-
dades vascas como el pueblo en general, ha reconocido 
unánimemente la Ikurriña y ha salido al paso de todos 
los intentos, confirmando diariamente que la Ikurriña es 
en definitiva la insignia o símbolo representativo del País 
Vasco, plena y entusiásticamente acogido por la amplísi-
ma mayoría de Nuestro Pueblo.

Honekin, honakoa erabaki zen udalbatzarrean: 

Por ello tengo el honor de proponer a la corporación Mu-
nicipal que sea adoptado, si así procediera, el acuerdo de 
reconocer oficialmente por parte de la misma la Ikurriña 
como símbolo representativo del País Vasco y de nuestras 
aspiraciones foralistas y que sea colocado junto con la 
bandera nacional y la del pueblo de Aramayona en el bal-
cón principal de la Casa Consistorial al finalizar la sesión y 
en presencia del vecindario de Aramayona el cual ha sido 
invitado a este acto. 
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IV. Gurutzea berriro zutunik: Herriaren izaera

Tontorreko gurutzea amildu bazaigu lurrera,
 jasoko da berri bat zerura begira!

1. Herria auzolanean
Ikurrina, beraz, euskaldunon ikurra izatea urtarrilaren 19an lortu zen legalki. Baina 
Aramaion beste buruhauste bat sumatzen zen. Ikurrina udaleko balkoian libre ze-
goen bitartean Teilamendiko tontorrak bere zaintzaile izan zuen estruktura faltan 
botatzen zuen, hots, ez zen gure herritarren lana amaitu oraindik. Denon desioa 
Teilamendiko gurutzea berriro jasoa ikustea zen, udaleko akta publikoan jaso zen 
erara.

1977ko lehenengo hilabeteak ez ziren lasaiak izan herritarrentzat, beraz, askok 
burua Teilamendin baitzeukaten. Eta hona galdera: Zer irudikatzen zuen gurutzeak 
aramaioarrentzako? Berriro jasotzeko lanetan aritu zen Roberto Aginagalde Elex-
puruk du horren erantzuna:

– Garai hartan nik 23 urte eukiko nittuen eta garai oso ga-
txak zien. Kurtzie bota zanien herriaren aldetik mugimendu 
oso indartsu bat sortu zan, ez kurtzie zalako baizik herrixei 
zeozer larri eiñ utzien sensaziñue auelako. Orduen mugi-
mendue sortu zan eta herriko gazte guztixek parte hartu 
gen, bakotxak lan mota ezberdin bat eitten.

Bizitzan zehar askotxotan sentitu ahal izango genuke antzerako sentsazioa, egoe-
ra edo gertaera ezberdinei lotua. Zure gertutasuneko zerbaiti kanpotik eraso dio-
tenean, egoerari buelta ematen diharduzu gau eta egun. Gurutzearekin, antzera. 
Lanei dagokienez, Robertok aipatu bezala, bakoitzak zekien lan mota egin zuen 
gurutzea berriro goian ikusteko eta kontuan hartzekoa da herritar gehienen lan eta 
izerdiz lortu zela martxoak 5erako altxatzea. 

Lanean aritu zen jende horrengandik hainbaten hitzak berreskuratu ditugu beraien 
bizipenak azaleratzeko eta anekdotak jasotzeko. Herritar hauek aipatzen duten le-
henengo gauza jendearen lan gogoa da, eta herritar kantitate zabal  baten inplika-
zio maila handia. 

Inplikazio honek suposatzen zuen bultzada aprobetxaturik, gurutzea altxatzeko 
moduak baloratzen hasi ziren, normalean elkartean batzarrak egiten zirelarik. Ro-
bertok kontatu ahal digu gurutzearen estrukturari buruzko aurreneko ideiak no-
lakoak izan  ziren:

– Zelan jaso? Hor ibili gitzen pentsetan lengo moduen ja-
sotie edo beste modu baten. Pentsau zan eittie tripode bat 
laukixaue. Hortako berbetan egon zien zelan eiñ eta hori, 
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baiñe ez akixien larrei. Nori galdetu? Akordau zien URSA 
Bitoixako enpresa bateaz, estrukturak eta eitten zittuena, 
eta hango tekniko bati galdetu jakon.

URSA lantegiko teknikoa Teilamendin egon zen neurriak hartu eta nola berreraiki 
zitekeen irudikatzen, proiektu itxurako bat plazaratzeko. Egun horretan kasualita-
tez edota kausalitatez Pedro Martin Etxebarria Etxebarria herritarra zegoen ton-
torrean, beste batzuk bezala. URSAko teknikariak proposaturiko berreraikitzeko 
modua, lehergailuak gurutzean utziriko metalen arrastoari estruktura berria lotzea 
zen. Pedro Martinek hau entzutean beste modu ezberdin batzuk planteatu zituen 
bere barnean. Pentsatu eta egin. Etxera bueltatzean, marrazketa teknikorako ma-
teriala hartu eta planoak irudikatzeari ekin zion. Horrela azaltzen du nola bizi eta 
ikusi izan zuen une hau aramaioar petoa dugun dimoztar honek:

– Kurtzie egitura zaharrai lotu biher jakola esaten auien 
URSAkuek, baiñe nik beste era batien ikusten nen. Proiektu 
itxurako bat aurkeztu nen orduen, proposamen ezberdin 
biaz. Bata “modernueixe” zan garai hartako jentien ustez, 
itxura borobila-edo aukelako, eta ez auen oniritzirik jaso. 
Orduen, beste proiektu bat mahaigaineratu nen, bertan 
asen arrastuek ebai eta oinarri barri bat eukiko auena. La-
nien nenguen eskolako taillerrien proba txiki bat eiñ, eta 
birmoldaketie zelan eiñ pentsetan abitzenak segiruen ko-
menziru zien.  

Gurutze berriaren planoak: 
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Proiektua finkatuta zegoela, lan praktikoan hasteko unea iritsia zen. Kasu honetan, 
gurutzea altxatzeko nahia zuten herrikideek, bakoitza bere eremuan, lan ezberdi-
nak egiten hasi ziren. 

Espazialki, lan hauek azaltzeko, hiru toki ezberdinetan kokatu beharko genuke lupa. 

Batetik, Teilamendiko tontorrean bertan ipiniko dugu begirada. Pedro Martinen in-
tentzioa zimendu handiagoa egitea zen, gurutzea seguruago mantentzeko. Aurretik 
zegoen porlanezko zimendua bere horretan utzi nahi zen, gertatu zena ikusteko. 
Zimendu berria prestatzeko zuloak badu istorio kurioso bat, tontorrean aste haie-
tan lanean egon zen orok kontatzen duena. Dirudienez, gazte talde bat larunbat 
edo igande goizetan joaten zen Teilamendira oinarriaren zuloa pikatxoiarekin han-
ditzera. Eguerdi aldera, etxera bueltatzeko ordua iristean pikatxoi, aitzur eta pala 
bat uzten zuten zuloan bertan, hurrengo egunera arte. Baina dirudienez, hurrengo 
egunean lan tresnak utzi ez ziren lekuetan agertzen ziren, eta are gehiago, zuloa 
handiagoa izaten zen. Herritarren bat bere kabuz, arratsaldetan, zuloa egiteko la-
netan ibiltzen zenaren seinale. Norbanako honek ekinaldi itzelak egin behar izan 
zituela diote, askotan pikatxoiak zizko eginda azaltzen zirelako. Batzuk taldeka eta 
beste batzuk bakarka, baina denok lanean. Zimenduaz gain, tontorrean bertan egin 
zen beste lana gurutzearen arraspatze eta margotzea izan zen. Oro har, aste-bukae-
retan giro itzela sumatzen zen herritik tontorrerainoko bidean eta goian bertan ere, 
boluntario ugari igotzen zirelako. Hilabete horietako elkargunea bihurtu  zela esan 
daiteke.

Badago lan-egun horietan izan ziren askok kontatzen duten anekdota bat ere, ho-
rrelako istorioak ez zirelako falta. Herritik tontorrera bidaia traktorean egiten zuen 
Salasan baserriko Julen Arriolabengoa Unzueta gazteak, gidaria bera, poliki-poliki, 
lasai-lasai. Bat-batean, Tellamendi azpiko pagadi parean, traktorearen motorrak 
buelta eman zuen, gehiegi berotzearren. Bertakoek dioten moduan, ederra sustue! 
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Lana aurreratzeko beste jarduera batzuk ere jarri ziren martxan, baina hau irudi-
katu eta azaltzeko Teilamendiko magaletatik Arrasate aldera jaitsi beharko gara. 
Herriaren izen berdina zuen enpresan soldatze lanak egin ziren. Jose Mari Velez 
de Mendizabal historialariak idatzitako Aramaio eta Arrasate liburuaren azpititulua 
datorkit burura herri ezberdinen elkarlotura honen harira: Historiak lotutako bi 
herri.

Estruktura egiteaz arduratu ziren aramaioarren lanaldia arratsaldeko lau eta er-
dietan  amaitzen zen Arrasate enpresan eta bertan gelditzen ziren berandutu arte 
lanean, lau edo bost egun jarraian. Ia astebeteko epean lanaldi bikoitza egiten 
aritu ziren, eguneko lehenengo tartea soldatapeko lanean eta bestea Teilamendiko 
gurutzea berriro tontor gainean ikusteko irrikan, ametsa egi bihurtzeko praktikan.

Espazialki azken tokira mugitzeko Arrasatetik Aretxabaletako bidea hartu beharko 
dugu, bertan egin baitzen egun gurutzean itsatsita dagoen bigarren plaka. Aretxa-
baletako galdategi batean eraiki zen, eta hau du inskribu gisa:

Lurgorrik jaso nindun
lerkaiak irauli

berriz zutik nauzute
esker herriari

mendi tontor honetan
guztion zaindari

Plaka hau, aurrekoarekin batera, gurutze 
berriaren inaugurazio egunean -uztailaren 
17an- gehitu zitzaion gurutzeari.

Segundo batez hausnartuz gero, gure he-
rriak erasoa -gurutzearen aurkakoa, eta 
bide berdinean herriaren aurkakoa- gain-
ditzeko izan zuen izaerak egun oso batzuk 
lanean pasatzera bultzatu zituen hainbat 
eta hainbat herritar. Gurutzearen estruktura 
soldatze lanak beste lanordu guztiak baino 
produktiboagoak izan ziren, agian. Aurretik 
Robertok aipatutakoa errepikatuz, bakoi- 
tzak lan mota ezberdin bat egin zuen -bere 
lanpostu edo gertutasunari zegokiona-, eta 
hauen guztien baturaz aurreratu zen Teila-
mendiko zaindaria guregana berriro ekar- 
tzearen guraria.

Teilamendiko plaka biak 
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2. Martxoaren 5a, mendi-ikurra berriro tontorrean
Gurutzea arraspatua eta margotua, zimendua handitua -zementu artean botila bat 
sartu zen, tontorrean gertaturikoa azalduz-, guztia soldatua, plaka berria egina, eta 
abar. Iritsi zen, beraz, gurutzea jasotzeko eguna. Martxoaren 5a. Garaiko eta ondo-
rengo herritarrentzako irudi ederrez betea. 

Goizetik inoiz baino aramaioar gehiago -beste herri batzuetako norbanakoak alde 
batera utzi gabe- igo ziren Teilamendira hilabetetako lanari azken bultzada emate-
ko desioz.

Gurutzea tontorrera igota, zimenduan muntatzeko lanak eman ziren. Ikusgarria Fe-
lix Elorza Loiti eta Felix Elejalde Plazaolak prestaturiko aldamioa. Argazkiek erakus-
ten duten erara segurtasuna irizpideak ez datoz bat gaur egun ofizialki eskatzen 
denarekin. Segurtasun faltari buelta ematen ziona, berriz, lanerako jendearen bo-
rondate ona. Herritar ugariren artean, batzuk aldamio gainean eta beste batzuk 
zimenduetan gurutzea bideratzen soka batzuen bidez, gurutzeak galdutako lekua 
berreskuratu zuen, Aramaioko zaindari izateko berriro ere. Behin bere lekuan koka-
tuta, desgrazia bihur litekeen detaile batez konturatu ziren aldamio gaineko ara-
maioarrak. Aldamioa deslotzeko goraino igotzerakoan hau oihukatu zuten gurutze 
puntatik:

– Jode! guk euki doun suertie; hau lotu barik jak!

Traktoreakin gora aramaioar batzuk, tartean Julen Arriolabengoa eta Angel Mari 
Lopez de Vergara gidari

Teilamendiko plaka biak 
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Zortearen poderioz, ez zen ezbeharrik eman, denon kontsolaziorako eta gurutzea 
zimenduetan jarri bezain pronto Aramaio osoan herritar ugari hunkitu zituen ger-
taera eman zen. Zuziri baten jaurtiketarekin batera Ibarrako eta auzo guztietako 
eliza eta ermitetan kanpaiak entzun ziren etengabe, denak batera. Gurutzea zutik 
zegoen.

Martxoaren 5eko irudiei erreparatuz gero, emakumeen presentzia nabaria da, nahiz 
eta gurutzea zimendu gainean jartzeko momentuko irudietan gizonezkoak soilik 
agertzen diren. Horrela, azken momentuko lanari erreparatu eta prestigioa eman 
ohi zaio aurreko garaietan, lan “indartsuen” erakusleiho. 
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Ezin, bestalde, alde batera utzi prozesu honetan emakumeek izandako papera eta 
eginiko lana, ezkutukoa dirudien lana gizartearen kontzientzian txertatzen ez ba-
dugu ahaztua jarraituko duelako mendeetan zehar, memoria historikoaren praktika 
ezean, aitorpenik gabe. Horrela, Paulitaren balentriarekin batera Mila Arana Leta-
mendi aramaioarrak azaldu digu hilabete horietan eta gurutzea jasotzeko egunean 
emakumeek izan zuten papera:

– Emakumiok be, zelan ez, lanien ibili gitzen. Zementue 
jaso eta jaso jardun gen momentu danien. Gañea, kurtzie 
jaso ostien pago artien einddako bazkaixe Elixosteko Zi-
prik gertatu auen: ederra baba-jana!

Orixol Mendi Taldeak, Mila partaide izanik, herrian gertatutakoari buruzko notizie-
tan parte hartu zuen, Euskal Mendizale Federazioaren erreakzioa bideratuz. Ton-
torreko eztanda entzun bezain pronto, mendizale federazioarekin kontaktuan jarri 
zen, gertatutakoa azalduz. Honekin, federazioaren prentsa oharra azaldu zen urta-
rrilaren 13an, El Diario Vasco egunkarian. Ohar honetan hiru puntu nagusi argitu 
nahi izan zituen elkargoak: 
 1) Euskal Herriaren kontrako erasoa dela salatzea, gure arbasoek jarririko  
     gurutzea izanik, tradizio konkretu batzuk erakusten zituelarik.
 2) Gurutzea berreraikitzearen exijentzia eskatzea.
 3) Herri gisa ditugun eskubideen errespetua eskatzea. 

Aitorpena derrigorrezko bilakatzen da irudietan azalduriko lanetan soilik lanaren 
zati bat agertzen denean. Ederra izango zen Elexosteko Zipriren argazki bat, ba-
ba-jana prestatzen zuen bitartean edota zementua jasotzen ibili ziren emakumee-
na. 1977ko gertakari guzti hauetan, behintzat, presente dira emakumeak.
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3. Uztailaren 17a, inaugurazio eguna
Herritar ugari hilabeteetan zehar lanean aritu ondoren lasaitasun uneak iritsi zi-
ren. Berreskuratu zen kendu zigutena eta inaugurazio eguna zehaztu zen uztailaren 
17rako. Eguneko egitaraua ohikoa izan zen: Teilamendira igo, meza egin eta ondoren 
Andra Marin bazkaria izan zen. Argazkiei so eginez, herriaren partetik mobilizazio 
handia eman zen, denona zelako mendi-ikurraren bueltaren ospakizuna. Adostu 
zen gauza bakarra gurutzean ikurrinik ez jartzea izan zen. Baina nahiko pobre gel-
dituko zela ikusirik, ondoko pago batzuen arrama luzeak hartu, lurrean iltzatu eta 
bertan jarri ziren ikurrinak.

Inaugurazio eguna 

Aipatzekoa da meza egiteko herriko zortzi abadeak gerturatu zirela. Garai haie-
tan elizak frankismoarekin zuen lotura tipikoa ez zuten aintzat hartu, herritarrekin 
kokatuz hauek ere. Mezarekin batera, bertsolaritza eta euskal dantzak izan ziren 
eguerdira arte.

Egun borobila izan zen, aurreko hilabeteetako lana bukatzeko modu ezin hobea. 
Denak eman zuten zerbait gurutzea Teilamendin berriro ikusteko. 
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Inaugurazio egunerako ikur hau atera        
zen eta jende artean banatu   

Ezkerretik eskubira garai hartako alkateak, Ju-
lian Unzueta (Aramaio), Jose Luis Elkoro (Berga-
ra), Jose Antonio Altuna (Arrasate) eta Luis Mari 
Ajuriaguerra (Otxandio) 
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V. 25. urteurrena

Memoria historikoa berreskuratu, gorde eta transmititu behar da; 
bestela, ahazten hasi eta axolagabe bihurtuko gara...

José Saramago

1977an emaniko prozesu hau guztia herriko belaunaldi ezberdinek bizi izan zuten. 
Baina, honen memoria gorde ezean, hurrengo belaunaldiei informazioa eta espe-
rientziak banatzerik ezin izango litzateke. 

XXI. mendean sarturik, ezin dezaket irudikatu zenbat aramaioarrek jakingo luketen  
Teilamendiko tontorrean gertaturikoa, 1977an. Agian gertakaria zuzenean bizi zute-
nek soilik izango lukete burutan.

Auzolanean gurutzea txukuntzen 
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Hona hemen horrelako gertakari historikoak oroitzeak hartzen duen garrantzia. 
Hainbat herritarren desioak egia bihurtu zuen omenaldi hura. Goikoerrotako ka-
robiaren berritze lanetan zeuden Miguel Angel Burgi Osa eta Roberto Aginagalde 
Elexpuruk omendu egin behar zela pentsatu zuten, udaletxean komentatuz. 

2002ko Uztailaren 21ean meza eta omenaldia izan zen, ordura arte jaso izan ez zue-
na 25 urte horietan zehar. Aurretik, baina, gurutzea arraspatu eta margotu zuten be-
rriz, urte luzeetako mantenua eman nahian. Lan hau, herri honetan belaunaldietan 
zehar eman izan zen moduan, auzolan bidez aurreratu zen. 

Gogorapen honekin, gazteagoak ziren belaunaldiek beraien arbasoei gertaturikoa 
eta hauen erantzuna ezagutu zuten. Garaiko protagonistek, berriz, 25 urteren ondo-
ren, bizitutakoa berriro sentitzeko aukera izan zuten, gorazarre forman.

25. urteurrenerako ateratako pegatinak 
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VI. Amaitzeko era bat

2017. urtean, 40 urte bete zirenez gertakari historiko hauek jaso, birgogoratu eta 
omendu nahi izan ditugu lan honen bitartez. 

Horrela, obra hau ezin da historiaren kontakizun xume batean gelditu eta amait-
zeko era konkretu bat plazaratzen dugu. Garai horietan Teilamendiko gertaerari 
buruz idatziriko bi obra bilduko dira, obra berri batekin nahasturik. Forma ezberdi-
netako espresioak dira hauek, denboran zehar banandurik. 

Horrela, denboraren poderioz ematen diren –edo ez- perspektiba eta adimen mo-
tak alderatu eta interpretatu ditzazkegu. Hiru dira, guztira, jasotako obrak:
 
1)   Belamendiko gurutzea, Sabin Salaberri Urzelai.
 Sabin musikari aramaioarra gertakari hau gertatu zen egunean bertan,   
 1977ko urtarrilaren 1an, mezan zegoela, gertatu zenaz astinduta kantu hau 
 sortzen hasi zen bere barrenean.
 Meza bukatu ostean, partitura idatzi zuen eta arratsaldean bertan egin zen  
 udaletxeko bilera irekira eraman zuen. Bilera amaitu ostean bertan aurkez- 
 tu zuen berak sortutako kantu hau eta entsegurik gabe txistulariak jotzera  
 eta kantatzera animatu ziren. 

2)   Tellamendiko gurutzea, Jose Mari Velez de Mendizabal Azkarraga.
 Garai horretan Jose Marik DEIAn idazten zuen tarteka eta bere jaioterriko  
 gertaera hau ere kontuan hartu zuen inaugurazioa (1977-01-18) baino pixka  
 bat lehenago, uztailak 13an, idatzitako artikuluan 
    
3)   Lehenik, jendea, Manex Agirre Arriolabengoa. 
 Gaur eguneko sorkuntza bat ere gehitu nahi izan dugu lan honetan, eta    
 horregatik Manexi, herriko bertsolari handiari, bere ikuspegitik gertaera  
 honi buruz zerbait sortzeko eskatu genion eta prestutasun handiz testu   
 hau sortu zuen.
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Belamendiko gurutzea, Sabin Salaberri Urzelai

Musika eta testua:
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BELAMENDIKO GURUTZEA
GURE HERRIKO SENDIMENDUAK JASO ZINDUEN.
HERRI AURKAKO GORROTOAK AMILDU ZAITU!
BELAMENDIKO GURUTZEA!

LUTOZ JANTZITA DAGO
BELAMENDI TONTORRA;
EZ DU ERAKUTSI NAHI DADUKAN NEGARRA
BONBA BIHUR, ZITAL BATEK UTZI DU BILUZIK GAILURRA.
MENDIAK ESTALI DU LAINOZ BERE LURRA (bis)
 HERRI BATEN FEDEA
 HELDU ZEN TONTORRERA;
 TA GURUTZE BAT JASO ZERURA BEGIRA.
 EZIN IKUSIZ GOGO ONEZ GURE HERRI HONEN BAKEA,
 ODOLZALE JENDEAK BOTA DU LURRERA! (bis)
URTE LUZEETAN ZEHAR IZAN DA ZAPALDUA,
BAINA HERRIAK HASI DU ALTXATZEN BURUA.
TONTORREKO GURUTZEA AMILDU BAZAIGU LURRERA,
JASOKO DA BERRI BAT ZERURA BEGIRA!

BELAMENDIKO GURUTZEA
GURE HERRIKO SENDIMENDUAK JASO ZINDUEN.
HERRI AURKAKO GORROTOAK AMILDU ZAITU!
BELAMENDIKO GURUTZEA!
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Tellamendiko gurutzea, Jose Mari Velez de 
Mendizabal Azkarraga

Urte hasieran EZAGUN batzuek Aramaion dadukagun mendi bateko gurutzea haize-
tara bota zuten. Aitxakia, tristea dena, ikurrin bat bertan zegoena. Telamendi edo 
Belamendi izenekoa Aramaioko historian zehar, gorabehera askoren lekukoa izan 
da. 
Senitarteko guduak zirela eta Aramaioko izena lehen lerroan dadukagu:
Hartuko dot esku batean gezia
bestean zuzi iraxegia
erreko dot Aramaio guztia
esaten zuen Ozaetako Santxa Otxoak , 1464 urtean, Arrasatetik Garagartzara zihoala 
bere senarraren hilketagatik.

Aramaiok Araba probintziarekin 1489 urtean firmatutako kontratoaz jabe zen gure 
mendia, orduantxetik bera eta inguruko bazterrak, lehengo izakerari uko eginez, 
arabatar bilakatuz.

Geroxego, Pedro Ignazio Barrutiaren jaiotza, Zalgoko baserri batetan, ikusten du. 
Euskal antzerkigile honen izena Aramaioarenarekin batera hedatuko da Euskal He-
rrian zehar, gizon honen lana gure literaturan nahiko ezaguna baita. 

Nork ez du aditu Bizente Goikoetxearen ospa? Musikalari honek erdietsi duena oso 
baliotsua izan da gure musikarako, berak zabaldutako bideak garbi gelditu baitzi-
ren atzetik datozen musikalariek mamia nondik hartzen jakin dezaten. Teilamendik 
ere entzun zuen Goikoetxearen lehen negarrak bere malda behean.

Deia 1977-07-13 
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Belamendiko gailurretik hurbil dagoen leize bat askotan izan da aipatua euskaldu-
nen artean. Santa Kruz apaizak, herriko Udalean zegozen liberalen hatzaparretatik 
ihes eginda, baserritar batzuen laguntzaz, hantxe aurkitu zuen aterpea. Eta men-
diak gorde egin zuen sekretua, Santa Kruzek egindako promesa, zubipean eta uraz 
ia guztiz estalirik, handik bizirik irtetzearren misioetara joanen zenarena, gorde 
zuen bezala.

Gaur egun sentitzen dugun goi mailako ikasketen beharra, Unibertsitateari begi-
ratuz, ulertu du Teilamendik, bera izan baitzen Gabriel Jauregik zituen kezken le-
kukorik minetako bat. Fisia eta Kimia liburuek gure mendiaren baimenaz kontatuko 
dute nonbait.

Eta mendia, tinko eta erne bere osotasunean, herriaren eredua izatera heldu zen: 
historia aberats baten lekukoa eta etorkizun hobeago agintzailea. Bere miresleek, 
herriak, hornitu nahi zuten gailurra, izandako guztia nolabait eskertzeko eta, guru-
tzea, mirespen begirune handienaren izanik, hantxe kokatu zuten guztion pozerako.

Baina ekaitzak zanpatu egin zuen Herriaren gogoa, bere elementuak izugarriene-
tako lo-zorro behartuan aurkituz. 

Eguerdi batean, Herriaren esnatzearekin batera ez datozen EZAGUN batzuek hon-
datu egin nahi zuten egunsentia. Baina hau, egunaren hasiera, nahiko indartsua 
izanik, oztopo guztiak gainditu zituen eta...

Eta zer? Herriaren erantzuna ez zen makala izan, halajaina. Gure gurutzea mendian 
nahi dugu eta agudo... Ostera, Teilamendiko gailurrean, gurutzeak ematen duen 
itzalean, Euzkadiko bihar-etziz lasai eta itxaropenez pentsatu ahal izanen dugu.
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Lehenik, jendea, Manex Agirre Arriolabengoa

(BSO: Negu Gorriak, “Ideia zabaldu I”. Primero, la gente) 

Sinbolo batek ez du berezko baliorik. Sinboloek “semantika tristea” dutela ere 
entzun genion DUT talde hondarribiarrari. Sinboloen okerrena horixe da: garaiak 
aldatzen direla, jendea aldatzen dela, ideiak aldatzen direla, eta sinboloek iraun 
egiten dutela. Ezin diote beren buruari definizio berri bat eman. Jendeak eman 
behar die. Ez dute ingurua aldatzen, inguruak aldatu behar ditu. Lehenengo ideia, 
gero sinboloa. Lehenengo jendea, gero sinboloa. Horrela hobe. Alderantziz jokatuz 
gero, distortsioa dator.

Sinboloen bi norabidetako erabileraren adibide da ikurrina. Bizkaiko bandera gisa 
sortu zuten Arana Goiri anaiek, baina berehala hartu zuen Euskal Herriko ordezka-
ritzaren ardura, ia nahi gabe. XX. mende hasieran horretarako gosea zegoen seinale. 
Lehenengo jendea eta gero sinboloa, sorrera hartan, beraz. Sinboloari zilegitasuna 
emateko modu bakarra horixe da. Jendeak, herriak, eman behar dio.

1980an Martin Zabaleta hernaniarrak Everest gailurreraino eraman zuenean ere, 
sinboloak jendea zeukan atzetik. 2013an arrantzale bizardunek San Ferminetako 
txupinazoan zerua sinboloz estali zutenean ere, jendea zegoen atzetik. Garaiak, be-
harrak, jendeak, betetzen du edukiz sinboloa.

Ordea, azkenaldian futboleko euskal selekzioaren ekipamendu ofizialeko kami-
setaren sorbalda parean ikusten dugunean, urteroko partida bakarrean, sinboloa 
jendea erakartzeko ariketa antzu samarra bihurtzen da. Edo ariketa estetikoa, ikas-
tolen aldeko festetan gaztetxoek aurpegian margotzen dutenean. Edo turistentzako 
amua, Baiona Ttipiko oroigarri-dendetako erakusleihoak apaintzen dituenean. Jen-
derik atzetik ez duen hiru koloretako oihal maiztua.

Aramaion ere, 1977an, lehenengo jendea zegoen, eta gero etorri zen sinboloa. Eta 
sinboloa suntsitzeak jende gehiago ekarri zuen. Sorgin-gurpil eder bat. Liburu 
honetan jasotako esaldirik adierazgarrienetakoa Roberto Aginagalderena da, ho-
nakoa dioenean: “Kurtzie bota zanien herriaren aldetik mugimendu oso indartsu 
bat sortu zan, ez kurtzie zalako baizik herrixei zeozer larri eiñ utzien sensaziñue 
auelako. Orduen mugimendue sortu zan”. Gertaera haietan jendea da ardatza. He-
rritarrak. Herria.

1977ko urteberri eguna gertu zegoela, Aramaion agertuko zen hurrengo ikurrina 
handi-handia, largabistarik gabe ikusteko modukoa, izango zela bota zuenak, noiz, 
non eta norekin zegoen ondo jakinda bota zuen. Lehenengo, beti, jendea. Garai 
bakoitzak erakusten baitu herri izateko modu bat, eta jendeak aukeratzen du herri 
izateko bere modua.

Ez ahaztu sinboloez, baina gogoratu jendeaz.
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Eranskinak

1. Egunkariak

ABC 1977-ko urtarrilean 

Diario Vasco 1977-01-13 
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Deia 1977-07-22 
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La Vanguardia Española 1977-01-04 
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La Vanguardia Española 1977-01-04 



50

2. Ezohiko udalbatzako akta (1977ko urtarrilaren 2a)
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3. Argazkiak

1977-01-01ean, Gurutzea eta ikurrina bota zuten
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1977-03-05ean, aramaioarrek berriro altzatu zuten
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1977-07-17ean, inagurazio eguna
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2002an, 25. Urteurrena ospatu eta auzolanean margotu zen
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