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JOXAN ARTZE

Aste osoko egitaraua 
prestatu zuten. “Euskal 
Jaiak egun bakarrekoak 
izaten ziren. Dimentsio 
honetako ekitaldirik ez 
zen ordura arte izan” 

1966ko maiatzaren 22an, 
Udarregiren omenezko 
eskultura inauguratu 

zen Usurbilen. Remigio Men-
dibururen obrak 50 urte be-
teko ditu aurten. Hari horri 
tiraka iritsi gara ondorio ho-
rretara: Udarregiren omenaldia 
bor-borka zen mugimendu ba-
ten ispilu izan zen. Euskal kul-
tura modernoa abian zen. 

Udarregiren aldeko omenal-
dia Artze anaiek antolatu zute-
la zioen Garak duela hilabete. 
Joxan Artzek berak eman dizki-
gu azalpenak: “Jexux oso gaztea 
zen orduan. Felix Aizpurua eta 
ni aritu ginen antolaketa lane-
tan”. Eta 1966ko maiatzaren 
22ko omenaldia ez zen “eskul-
turaren inaugurazio horretara  
mugatu. Ekintza gehiago egin 
ziren”. Jardunaldiak aste osoan 
egin zirela argitu digu. “Tartean, 
Ionescoren obra bat eskaini ge-
nuen euskaraz”, Jarrai talde-
koek taularatu zutela uste du 
Usurbilgo poetak. “Baina ekital-
di gehiago ere izan ziren. Beste 
bi edo hiru antzezlan. Eta Kantu 
Txapelketa ere egin zen. Gogoan 
dut Pelix Sarasolak hartu zuela 
parte”. Hori du gogoan Artzek. 

Ekintza bete aste
Alegia: Remigio Mendibururen 
eskultura inauguratzeaz aparte, 
bestelako ekintzak ere prestatu 
zituztela. Felix Aizpurua eta 
Joxan Artze izan ziren jardu-
naldi horien sustatzaile nagu-

EUSKAL KULTURA MODERNOA LORATZEN HASI ZEN GARAIAN IPINI ZEN ESKULTURA

siak.  Eta hasieran ez zuten la-
guntza handirik izan. “Hauek 
erotuta daude, hori pentsatuko 
zuten”, Artzek adierazi digu-
nez. Baina jardunaldiak iritsi 
ahala, “herritar gehiago anima-
tu ziren antolaketa lanetara”.

Frontoiari estalkia 
ipini zioten propio
1966an, frontoiak ez zuen sa-
bairik.  “Baina ekitaldi horie-
tarako estalkia ipini zen”, Ar–
tzek gogora ekarri duenez.

Udarregiren aldeko jardunal-
diei neurria hartzeko, orduko 
Euskal Jaiak ekarri dizkigu 
gogora Artzek: “Euskal Jaiak 

egun bakarrekoak izaten ziren. 
Dimentsio honetako ekitaldirik 
ez zen ordura arte izan”. 

Lehortearen erdian, 
oasia
Bada buruan behin eta be-
rriz bueltaka dugun galdera. 
Zergatik 1966an? Urteurren 
baten aitzakian akaso? Uda-
rregi 1829an jaio zen. Eta hil, 
1895an hil zen. Artzek adierazi 
digunez, kultur ekitaldiak an-
tolatzeko eragozpen handiak 
zeuden garai horretan. Atera 
kontuak, “orduko lehortea no-
lakoa zen”. Jardunaldiei beste 
izaera bat eman nahi zioten, 
baina garai hartan zentsura 
gainditzea ez zen lan erraza. 
Horregatik, Udarregiri omenal-
dia aitzakia harturik, antzerkiak 
eta bestelako jarduerak antolatu 
ahal izan zituzten. Ionesco eus-
karaz taularatu, adibidez. Gaur 
normalena dirudiena, sekulako 
balentria behar zuen izan garai 
hartan.

Folklore kutsuko jai eredutik 
haratago, bestelako jarduerak 
antolatzeko modu bakarra hori 
izan zuten. Udarregi omenduz. 
“Baserritik kanpo ere, bazela 
euskaldunik agertzeko”, Joxan 
Artzek aditzera eman digunez. 

Udarregiren omenezko jar-
dunaldi haien bueltan, esate 
baterako, Rikardo Arregiren 
hitzaldia antolatu zuten. “Eus-
kal unibertsitarien izenean,  
hitzaldi bat ematera gonbidatu 
genuen”. 

Andoaingo gazteak etorri 
handia zuen. Garaiko Euro-
pako mugimendu politiko eta 
filosofiko nagusiak sakon eza-
gutzen zituen. Zentsura garai 
ilun hartan,  azterketa sozio-
logiko zein ideologiko argiak 

eskaintzen zituen. Eta Arregik 
Usurbilen eskaini zuen hitzaldi 
hartan Artzek eman dizkigun 
gakoak ageri dira. Merezi du 
hitzaldia osorik irakurtzeak. Al-
dizkari honetan bertan, 16-17 
orrietan topatuko duzue. 

1966ko maiatzaren 22an egin zen Remigio Mendibururen eskulturaren 
inaugurazio ekitaldia. 

“Baserritik kanpo bazen euskaldunik agertzeko”

Beste herri batzuetan 
antzeko jardunaldiak 
antolatu ziren ondoren
Udarregiren omenezko jar-
dunaldi haiek ez ziren ohar-
kabean pasa. Usurbilgoari 
jarraituz, “Zaldibian antze-
koa antolatu zuten Iztueta 
idazlearen omenez”, eta 
Artzek berak lagundu zien 
antolaketa lanetan. “Mendi 
tontor guztietan sua piztu 
genuen, eta egunsentiare-
kin batera txalaparta jo ge-
nuen”. Azpeitian ere antzeko 
jardunaldiak egin zituzten. 
Antxieta gogoan hartuz, 
jardunaldi batzuk antolatu 
zituzten.

Datorren igandean 
ekitaldi bat egingo da 
Udarregiren omenezko 
eskulturaren aurrean
Gauzak zer diren. Egute-
giaren kapritxoz, datorren 
igandean, maiatzak 22,   bat 
etorriko dira Udarregiren 
omenezko eskulturaren ur-
teurrena eta Sagardo Eguna.
Hori dela eta, Sagardo Egu-
na hasi baino lehen, goizeko 
10:30ean, ekitaldi bat egingo 
da Udarregiren aldeko eskul-
turaren aurrean. 
n Maiatzak 22 igandea.
n 10:30ean Matistanea etxe 
parean, Udarregiren ome-
nezko eskulturaren aurrean.

Udarregi oroituz, garai berrien egarriz 

UDARREGIREN OMENEZKO ESKULTURAK 50 URTE
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Artzek aurreratu digun 
bezalaxe, Udarregiri 
eginiko omenaldiak as-

tebete iraun zuen eta kultur jar-
duera ugari egin ziren. 1966ko 
maiatzeko Zeruko Argia aldiz–
karian xehetasun ugari topatu 
ditugu. Iñaki izeneko batek si-
natutako albistea bere horretan 
jaso dugu. Ondo azaltzen due-
lako antolatzaileen xedea eta 
egitaraua bera. Argitaratu zen 
idazkera errespetatu dugu. 

“Errian bizi izandu zan Juan 
Jose Alkain “Udarregi” bertsola-
ria dala ta jai ikusgarriak antola-
tu dituzte Usurbil’ko errian.

Zenbait erritan peztak anto-
latu bear dituzten garaian nun 
bizi diran aztu egiten dirala di-
rudi; oieri batez ere, erakustaldi 
ederra ematen die Usurbil’ko 
erriak. Lau egun iraungo dituz-
ten jai hauetan, omenaldi egokia 
emango zaio erriko bertsolariari. 
Umeentzako idaz leiaketa, an–
tzezlanak, abeslariak eta nola 
ez bertsolariak bakoitzak egun 
berezia dute maiatzaren 19, 20, 
21 eta 22’an. 

Udarregi bizi zan garaian ez 
zan orrelakorik gertatuko bai-
nan gaurko Usurbil’tar gazteen 
artean euskera ez da nai aña al-
diz erabiltzen, gazteleraren arra 
sartu da erri onetan ere, orregai-
tik oso egoki antolatua izan da 
umeen idaz leiaketa. Txapelketa 
au 7’tik 14 urte bitarterañoko 
erriko aur guzientzat antola-
tu da. Ez al da utsean galduko 
orain ematen duten pauso au, ta 
beste erri askotan bezala, euske-
rak malda gora ekiña izango al 
da Usurbil’ ko errian ere. Ikas-
tetxea daukaten monjak, dute 
onetan ze ikusi aundia; ze on 
egin dezaketen ikusiaz pixka bat 
arduratuko al dira egun auetan.

Iru egun bitarte, inguruko 
antzerki taldeak Usurbil’en 
aurkituko dira bakoitzak bere 
almena agertu naiean. Sei talde 
aleginduko dira Usurbil’ko an–
tzerki “ostroa” beaientzat izan 

HALAXE ZIOEN ZERUKO ARGIA-K 1966KO MAIATZEAN ARGITARATU ZUEN ALBISTEAN

dadin. Aurkeztuko dituzten an–
tzerkiak mota guzietakoak dira. 
‘Gai dagonaren indarra’, ‘Ezer 
ez da pesta’, ‘Goi maitasun’ eta 
‘Neronek galdu nuen nere alaba’ 
euskaldunen artean eta ‘Gizona 
ta kidea’ ta ‘Maizter-berria’ eus-
keratuak. Usurbil’tarrak beste 
iñork orain arte eduki ez duen 
zoria dute, ludiko antzerki egi-
llerik aitatuenak sortutako an–
tzerkiak ikusi al izatekoa. 

Adierazgarri benetan bertso-
lari baten omenaldian Duerren–
tmart (ostiralean) eta Ionesco 
(larunbatean) agertzea. Ze e–
sango ote luke Udarregi jaunak 
burua jasoko balu? Ziurki poztu 
egingo litzake bere errian giro 
berri bat sumatzean. 

Ostegunean antzerkiak ondo-
ren abeslari berri talde bat beren 
txapelketan saiatuko dira (...). 

Larunbat gabean, bertsolarik 
agertuko diote beren agurra. 
Une ederra izango da au, Xal-

bador, Mattin, Lazkao Txiki, 
Agirre, Azpillaga, Lopategi, 
Udarregi irakasleari bertsoak 
eskainiaz (...).

Igandean borobilduko dira 
pesta guziak, leendabizi meza 
nagusia, goizeko amarretan. 
Erriko udaletxeak, Usurbil’ko 
erriak eta leku guzietatik in-
guratuko diranak, Juan Mari 
Lekuona, apaiz jaunaren, ber–
tsolari itzak entzun al izango 
dituzte. 

Ondoren Mendiburu eskul-
torea Udarregiri eskeiñiko dion 
irudiaren bistaratzea, ta zenbait 
artistak une onetan agertuko 
diote beren omenaldia (...).

Meza ondoren baita ere, au-
rretioko egunetan irabazle izen-
datzen diranei sariak emango 
zaizkie. 

Eguardian, nola ez mai baten 
inguruan arkituko dira, lagun ar-

Kartelean lau lerro luze, lau motz eta bederatzigarren luze bat ageri dira, Uda-
rregiren omenez, eta bederatzi puntuko bertso neurriari keinu eginez. Joxan 

Artzek eman digu kartelaren azalpena. Esku-orria ere argitaratu zuten.

Xabier Lete, Lourdes 
Iriondo eta Benito 
Lertxundi kantari
“ ‘ B i u r r i a ’ , 
Lourdes Irion-
do, Paxo Ola-
zabal, Xabier 
Lete, Juan Min-
go, Joxe Anton 
Billar, Pelix Sa-
rasola eta Benito Lertxundi  
aritu ziren Abesti Txapel–
ketan. “Denak lagun badira 
ere (Ez dok amairu-ri lotuak) 
egun orretarako bakoitza 
bere aldetik gogoz prestatzen 
ari dira”, zioen Zeruko Ar-
gia-ko artikuluak.
 

“Zuek bidea erakutsi 
dezute, orain besteak 
jarraituko al dute?”
“Kontuan izan dezagun 
Usurbil biztanlez erri txiki 
bat dela eta garbi ikusiko 
degu beren erakusbidea; 
gaurko egunez euskal erri 
batean aaztu ezin ditezken 
gauzak agertuaz, abesti be-
rriak ta bertsolariak Alza-
ga ta Ionesco, umeen idaz 
leiaketa ta Mendiburu’ren 
eskultura. Bai inork merezi 
baditu Usurbil’ko udaletxeak 
gure txalorik beroenak merezi 
ditu, berdin antolaketa auetan 
buru belarri ibili diran gaz-
teak. Zuek bidea erakutsi de-
zute, orain besteak jarraituko 
al dute?”, halaxe bukatzen da 
Zeruko Argia-ko albistea.

2.018 pezetako laguntza
Udal artxiboetan egon gara 
begira, eta Udarregiri eskai-
nitako omenaldian Usurbilgo 
Udalak 2.018 pezetarekin la-
gundu zuen. 

“Beste herrientzat erakustaldi ederra”
teko bazkari bat ospatu nai du-
ten guziak. Bazkari alairik baldin 
bada, au izango da, bai  orixe!”.

Zeruko Argia. Mikelek sinatua, 
1966ko maiatzean.
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KUTXA FOTOTEKAN, ARTURO DELGADOREN ARGAZKI UGARI DAUDE JASOAK

Argazkiak denbora geldia-
razten duela diote. Ins-
tant jakin bat betikotu. 

Eskuratu berri dugun albumari 
esker, 50 urte atzera egiteko 
aukera izan dugu. Argazkietan 
herritar ugari ageri dira, eta kul-
tura munduko artista asko.

Iñaki Almandoz NOAUA!ko 
bazkideak eman zigun argazki 
hauen berri. Bere bitartez iritsi 
gara Kutxa Fototekan gorde–
tzen den ondare grafiko hone-
taraino.  Iñaki Almandozekin 
batera, Maria Angeles Arruti, 
Eukene Kamino eta Joxan 
Artzeren bitartez ezagutu di-
tugu argazkietan diren herritar 
batzuk. 

Inaugurazioa, argazkitan jasoa

1966ko maiatzaren 22an, Udarregiren omenezko eskultura inauguratu zeneko argazkia. Ezkerretik hasita: Karlos 
Portoles, Mikel Urkia, Maria Pilar Pagola, Pako Udabe (jezarria), Iñaki Urkia, Jesus Portoles eta Maria Dolores Udabe. 

Mikrofonoaren aurrean, Inazio Eizmendi Manterola “Basarri” bertsolaria. Aurkezle lanetan aritu zen egun hartan. Eta erdian, gorbatarekin, Jose Irasuegi Be-
loki, orduko alkatea. Ezkerreko argazkian Lourdes Iriondo kantaria; mikrofonoaren ondoan, zuriz, Maribel Irureta. Mikroaren atzean Jabier Arruti. Basarriren 
atzean, goian, Joxe Leon Arriaga. Eta bi argazkitan eskubitara, Iñaki Almandoz eta Juan Mari Zubimendi ageri dira. Argazkia: Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.

Ezkerreko argazkian, Udarregiren senitartekoak izan daitezkeenak. Aldamenean, Jexux Mari Zulaika, Tomas Rodriguez eta Joxe Antonio Jaka sumatu ditu Maria An-
geles Arrutik. Eskubiko argazkian, Tomas edo Alejandro Maiz, Oteizaren atzean eta Mendibururen eskulturari begira. Argazkia: Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.

Argazkiak Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.
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Udarregiren omenezko eskultura inauguratu zenean Xalbador, Mugartegi, Lazkao Txiki eta Basarri bertsolariak 
aritu ziren kantuan. Argazkiaren eskubitara, Joxean Artze idazlea, Joan Joxe Kamino eta Uztapide bertsolaria. 

Bertsolariaren omenezko 
jaialdian, bertsolariek 
ezin hutsik egin. Udarre-

giren omenezko egun haietan, 
puntako bertsolari asko berta-
ratu ziren.

Larunbatean, plazan
“Bertsolari bilera” gisa zetorren 
kartelean. 1966ko maiatzaren 
21ean Xalbador, Mattin, Lazkao 
Txiki, Agirre, Azpillaga eta Lo-
pategi aritu ziren Usurbilen. En–
tzuteko modukoa izango zen.

Igandean, eskulturaren 
inaugurazioan
Biharamunean, eskulturaren 
inaugurazioan, Xalbador, Mu-
gartegi, Lazkao Txiki, Basarri 
(aurkezle lanetan) eta Uztapi-
de aritu ziren. Argazkia: Artu-
ro Delgado, Kutxa Fototeka.

Puntako bertsolariak aritu ziren

Ezkerreko koadroko gizona Joxe Aranburu Mendio-
la da, ‘Joxe Txiki’ ezizenez ezaguna herrian. Bere 
semeari ere ‘Joxe Txiki’ deituko zioten. 1966ko 
maiatzaren 22an, argazkiko koadroa Matistanean 
ipini zuten. Udarregiren omenezko eskulturaren 
inaugurazio ekitaldirako jarri zuten propio. 

Eskubiko argazkian erreparatzen baduzue, Ma-
tistanean ikusten da koadro bat eskegita (erdial-
dean, ezkerretara, balkoiaren azpian). ‘Joxe Txi-
ki’-ren koadroa da, hain zuzen. Udarregik ez zekien 
idazten, eta Joxe Txikik idazten zizkion paperean. 
Argazkiak: Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.

‘Joxe Txiki’, Udarregiren eskribaua Udarregiren omenezko 
sariketa

Udarregiren omenez, idazlan 
lehiaketa antolatu zen. Nes-
ken artean, Maria Angeles 
Arruti eta Maria Isabel Sagar-
na nagusitu ziren. Eta muti-
len artean, Jabier Arruti. Sari 
banaketa 1966ko maiatzaren 
22an egin zen, eskulturaren 
inaugurazio ekitaldian. Ma-
ria Isabel Sagarna falta da 
argazkian. Argazkian Arruti 
anai-arrebak ageri dira eta, 
eskubitara, Maribel Irureta. 
Argazkia: Arturo Delgado, Ku-
txa-Fototeka.
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UDARREGIREN BERTSOAK

Antonio Zavalak ahozko 
zein idatzizko ondarea  

batzen lan itzela egin zuen. 
‘Udarregi bertsolaria’ 

(Auspoa, 1966) liburua 
altxor bat da

Udarregik ez zekien 
idazten, ez zekien 
irakurtzen. Baina buru-

ra etortzen zitzaizkion ber–
tsoak memorizatzeko teknika 
propioa garatu zuen.  

Teila puska batekin, Artiku-
laaundiko hormetan arrastoa 
egiten zuen. Marra moduko 
batzuk. “Gero Usurbil´ko or-
ganista zan Jose Txiki (Jose 
Aranburu) etortzen zitzaion. 
Ta an, arrastoaren aurrean, 
Udarregik somatutako ber–
tsoak esaten asten zan, ta Joxe 
Txiki eskribitzen. Gero, onek 
betetako papera inprentara 
eramaten zuten”, hala kontatu 
zion Mateo Landa Alkainek, 
Udarregiren billobak, Antonio 
Zavala ikertzaile eta idazleari.  
Azalpen hau Udarregi bertso-
laria (Auspoa, 1966) liburuan 
dator jasoa. 

Hor ere aipatzen da Joxe Txi-
kik joaterik ez zuenean, Uda-
rregi bera jaisten zela Usurbila, 
“eskuan makil bat artuta, eta 
paretako arrastoak makillan 
ekartzen zituan. Ta makillari 
begira esaten zizkion bertsoak 
Joxe Txikiri”.

Kanturako lagun asko 
zituen inguruan
Josu Tellabidek, Usurbilgo 
Baserriak eta Baserritarrak 

Udarregik ez zekien idazten, baina bertsoak 
memorizatzeko teknika propioa garatu zuen

liburu gogoangarrian, ber–
tsolaritzan ere erraparatu 
zuen. Hauxe da berak batu 
zuen informazioa:  “Agina-
gako Aldapa baserriko Joxe 
Mari Izagirrek diosku mendi 
guzti honetan bertsolari eta 
“sasi bertsolari” deituak asko 
zirela, bata besteari kantuan 
ibiltzen baitziren inguru 
hauetan.

Artikulaaundiko  Juan Joxe 
Alkain “Udarregi”, Artiku-
latxikiko Manuel Sagardia 
“Olloki”, bere biloba Mateo, 
Gazteluko Juan Bautista Ur-
kia “Gazteluko Gorri”, eta 
bere anaia Joxe, Aintziaza-
rreko Esteban Bengoetxea 
“Aintzira”, Errikoetxeko Joxe 
Agustin Lertxundi “Erriko-
txia”, Pedro Aranburu “Pello 
Saikola”, Iarbebekoko  Joxe 
Juan Zubeldia, Tellegindegiko 
Roxendo Lizaso, Lusarbeko  
Patxi Errekondo, Muniotaza-
rreko Maria Joxepa Lertxundi 
eta bere anaia Praxku Mari, 
Itxaspeko Iñaxio Antonio Ei-
zagirre,   Aldapako Joxe Mari 
Makazaga “Aldapa”...  eta 
beste asko. Denak auzoko zi-
ren haien artean”.

Udarregik behin Pello Errotari 
botatako bertsoa.

Asiera eman du 
Pello Errotariyak 
errespuesta orain 
Juan Joxe Udarregiyak. 
Batek ainbat deretxo 
daukagu guk biyak; 
gure kolejiyuak 
sagardotegiyak.

Ez da Udarregiren irudirik. Hau bere iskribuetako bat da, Artikulaaundiko 
horma batetik igeltsoan hartua. Argazkia: Usurbil 1371-1971 liburua.

“Gure kolejiyuak, 
sagardotegiyak”

Artikulaaundi 
baserriko 
bertsolaria
Juan Joxe Alkain Irureta-
goiena, ‘Udarregi’ bertso-
laria Aiako Uztaetaburu 
baserrian jaio zen, 1829an. 
Gaztea zela, familia Usurbil-
go Udarregi baserrira etorri 
zen. Handik urte batzuetara,
berriz, Artikulaaundira al-
datu ziren. Juan Joxe, Maria 
Bautista Astiazaran Arsuaga 
errezildarrarekin ezkondu 
zen, eta Artikulaaundin hiru 
alaba izan zituzten: Mikaela 
Ignazia, Josefa Ignazia eta 
Juana Joxepa. “Udarregi”, 
gizon ospetsu eta maitatua, 
oso ezaguna izan zen Beterri 
guztian.

1895ean hil zen. Ez da 
bere argazkirik, ezta irudirik 
ere gordetzen. 

Artikulaaundin, Udarregi-
ren omenez Txirritak bertso 
hau kantatu ei zuen:
Usurbilko semia
Udarregi zana,
Amaika egi eder
Munduban esana;
Kantatubagatikan
Kolpian dozena,
Beñere etzan aitzen
Aren almazena
Gu ez gerade ezer,
Ura zan gizona.

Udarregi asko ibili 
zen herriz herri 
bertsotan
Nekazaria ogibidez, Udarre-
gi asko ibili zen herriz herri 
bertsotan. Donostiako San 
Tomas jaian estimazio han-
dia zuen. Inguruko euskal 
festa gehienetan ere ibiltzen 
zen. Hala dator jasoa orduko 
argitalpenetan. 

Xenpelarrek:
       Nolabait pasatu degu
       oraindañokua,
       ez egunero janaz
       ogiya naikua;
       astian aurreratu
       ezin den jaikua,
       partitzen lanik gabe
       sobratutakua...
       Zer moduz bizi zera
       Udarregikua?

Udarregik:
      Zuk ogiya diyozu
      ta nik talua´re
      pozik jango luketenak
      etxian badaude;
      askotan baba zarra
      oliyorik gabe,
      babarrunak aitu ziran,
      artoik eztakat batere...
      igasi juanak dira
      arratoiak ere!

Usurbilgo Felix Aizpuruak Sorabillako Federiko 
Otegiri bildutakoa (Udarregi bertsolaria liburua)



  PIL-PILEAN657. zenbakia 15UDARREGIREN OMENEZKO ESKULTURAK 50 URTE

Xabier Saenz de Gorbea 
adituak Remigio Men-
diburu Hondarribiako 

eskultorearen lan bilduma kata-
logatu zuen, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren enkarguz. Aurreko 
legealdian egin zen, eta katalo-
goa argitaratu gabe dago orain-
dik. Ez dago kontsultatzeko mo-
duan, baina hala ere NOAUA!k 
Udarregiren omenezko eskultu-
raren fitxa teknikoa aztertzeko 
aukera izan du. Donostiako Kol-
do Mitxelenaren adeitasunari es-
ker jaso ditugu Saenz de Gorbea 
adituaren apunteak. 

Fitxa teknikoak datu zehatz 
hauek jasotzen ditu: 
n Izenburua: Udarregiri 
omenaldia.
n Urtea: 1966.
n Teknika: eskultura.
n Materiala: Brontzea.

“Denboraren iragaitearen historia” 
islatzen du eskulturak

n Altuera: 20 zm.
n Luzera: 18 zm.
n Zabalera: 36,5 zm.
n Oharra: Oskol modukoa, 
eskulturaren oinarrian.
n Analisi artistikoa: Oin altu 
baten gainean, prismazko 
bloke txiki bat, zeinaren forma 

itxia modu informalean egitu-
ratuta dagoen. Egituraren eta 
kanpoko geruzen iragazkorta-
sunaren arteko harremanean, 
denboraren iragaitearen histo-
ria pilatzen doa.

Luzuriagaenean, 
Xanti Zumetak ondua
Arturo Delgadoren argazkien 
peskizan, Joxan Artzerekin 
harremanetan jarri eta kontu 
polit bat azaldu digu: eskul-
turaren ideia Remigio Mendi-
bururena izanik ere, eskultura 
bera nork egin ote zuen? Xanti 
Zumetak Luzuriagan egiten 
zuen lan garai hartan, eta be-
rak ondu ote zuen Mendiburu-
ren ideia. Zumetaren etxe-
koekin harremanetan jarri eta 
Artzek arrazoi: Xanti Zumetak 
berak egin zuen fundizio-lana.

Remigio Mendibururen ideia                 
Xanti Zumetak gauzatu zuen.  

 Zumeta arduratu zen fundizio-lanaz. 

Ez Dok Amairuren 
logoa ere Remigio 
Mendibururena da
Gaur margolari eta eskulto-
re taldea eta Ez dok Amairu 
mugimendua garai pare–
tsuan abiatu ziren, eta an–
tzeko helburuekin. Loturarik 
ere bada: Jorge Oteizak Gaur 
taldeko sustatzaileak ipini 
zion izena kantarien mugi-
menduari: Ez Dok Amairu. 
Eta Remigio Mendiburuk 
(hau ere Gaur taldeko kide) 
Ez Dok Amairuren logotipoa 
egin zuen.

Ez Dok Amairu taldekoen disko 
denetan agertzen zen Remigio 
Mendiburuk eginiko logotipoa.

Euskal kultura osoa biziberri–
tzeko ahaleginean, gakoa izan 
zen Jorge Oteizaren Quosque 
tandem (1963) liburua. Eragin 
handia izan zuen orduko artis-
ten artean. Banakako lanetik 
haratago, talde-lanean aritze-

ko joera aldarrikatzen zen lan 
horretan. Gerora, Euskal Arte 
Garaikidearen Eskola, Gaur 
taldea, Argia dantza taldea, 
Jarrai antzerki taldea edota Ez 
Dok Amairu taldea izango dira 
joera horren lekuko. 

Gaur taldea eta Ez Dok Amairu, 
euskal kultura modernoaren ernamuinak

1966ko maiatzaren 22an, 
Udarregiren omenez antolatu 
zen ekitaldian Gaur taldeko kide 
batzuk hurreratu ziren: Jose An-
tonio Sistiaga eta Jorge Oteiza. 
Garai horretan osatu zen, hain 
zuzen, Gaur kolektiboa. Bertako 

kide ziren Remigio Mendiburu 
edota Jose Luis Zumeta.

Gaur taldea, egunotan San Telmon
1966-2016 Gaur konstelazioak 
erakusketa igandera arte egongo 
da ikusgai Donostiako museoan.

Eskubitara Jorge Oteiza, orrialde bat sinatzen eta bere ondoan ageri den 
gizona Jose Antonio Sistiaga margolaria. Biak, Gaur taldeko kideak. 

Argazkia: Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.

Remigio Mendiburu (gorbatarekin) eta beste bi lagun, Udarregiren 
omenezko eskulturaren ondoan, Jorge Oteizaren azalpenei adi. 
Argazkia: Arturo Delgado, Kutxa-Fototeka.
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RIKARDO ARREGI (1966)

 “Inork ere ukatu ezin 
lezakeena da estatu baten 

bitartez bakarrik 
konponduko direla eta 
estatu baten bitartez 

bakarrik salbatuko dela 
Euskal Herria 
eta euskara”

“Udarregiren omenez egin den 
eskulturaren aurrean Euskal 
Herriko artistek egin behar 
zioten omen berezia. Nik gaur, 
orain, une honetan, euskal 
gazteriaren izenean eta euskal 
idazle berrien izenean Udarre-
giri omena egin nahi nioke. 

Ez zaitezte beldurtu, laburra 
izango naiz. Baina egia esa-
teko beldurra ematen dit une 
honetan, bazkari on bat egin 
ondorenean esango ditudanak 
esatea. Baina gaurko gazteriak, 
gazte guztiak bezala, gauzak 
benetan esan nahi baldin ba-
ditu... badirudi Usurbilek bere 
semearen jaia ospatu duelako 
denok alai eta pozean izan be-
har genukeela.

Baina, zoritxarrez, ez daukagu 
gaur egunean guk euskaldu-
nok Xenpelarrek bere bertsoan 
zionez, “gu bai gera Euskal 
Herria”. Ez dugu pozik eta alai 
izateko eskubiderik, hilzorian 
dagoen pertsonak, hilzorian da-
goen gizonak ez du behin ere 
eskubiderik, ez du behin ere 
pozik eta alai izateko momen-
turik.

ESKULTURA INAUGURATU ZEN EGUNEAN ESAN ZITUENAK GAURKOTASUN HANDIA DUTE

Horregatik gaur egunean martxa 
honetan jarraitzekotan, hemen-
dik bi belaunaldietara, hemen-
dik bi generazioetara, ez dira 
Euskal Herrian izango euskaraz 
hitz egingo duen Euskal Herrian 
Udarregiren bertsoak irakurri-
ko dituztenik. Martxa honetan, 
ez baita izango hemendik urte 
batzuetara, gauzak aldatzen ez 
badira behinik behin, euskaraz 
hitz egingo duenik.

Eta gu herri bezala hiltzekotan 
garen ezkero, ez dut uste alai 
eta pozik izateko eskubiderik 
daukagunik. Heriotzako orduak 
beti izaten dira tristeak eta gaur 
egunean Euskal Herria, euskal-
dun guztiok osatzen dugun Eus-
kal Herria, momentu triste hori 

bizitzen ari da: hil edo bizi.

Eta horregatik nik pozik nahi 
nuke momentu honetan alai-
tasunezko eta pozezko hitzak 
adieraztea baina gure burua 
engainatu nahi ez baldin badu-
gu, argi eta garbi gure errealita-
teari aurpegi eman behar dio-
gu. Eta gure gaurko errealitatea 
hiltzeko zorian gaudela da.

Atzo zioten bertsolariak eta 
gaur ere zerbait entzun dugu, 
eta maiz gure artean entzu-
ten dugu gurasoak, fraideak, 
mojak, euskaraz egiten baldin 
badute... euskara biziko dela.
Baina ez gaitezen engainatu, 
hori ez da egia. Bestekorik ez 
dagoen bitartean hori gerta-
tuko da, baina hori ez da egia. 
Egun hauetan entzun ditugun 
abestiak, egun hauetan ikusi 
ditugun antzerkiak, egunero 
radioetan, egunero telebistan, 
egunero gure egunerokoetan, 
egunero gure zineetan [eus-
kara erabiltzen ez bada] alfe-
rrikakoa izango da gurasoei 
bere semeei euskaraz erakus-
tea eskatzea. Egunero gure 
zineak, gure periodikoak, hitz 

Udarregiren omenezko eskultura inauguratu zen egunean, bazkari 
bat egin zen Usurbilen. Bazkalostean egin zuen hitzaldi haren audioa 

grabatua izan zen (Irudia: Rikardo Arregi Kazetaritza Saria).

batean esateko, gure gizartea 
euskaldun izatera iristen ez 
den bitartean alferrikakoa da 
pentsatzea gure hizkuntza 
zaharra eta gauza guzti horiek 
borondate on huts batez biziko 
direla. Ez. Gure problemak be-
har bezala sendatu nahi baldin 
baditugu, argi eta garbi eman 
diezaiogun aurpegi gure pro-
blemari eta gure errealitateari.

Eta gure errealitatea da gaur-
ko gure Euskal Herri hau ez 
dela euskalduna, ez baitago 
euskaldunen mendean, ez bai-
tago euskaldunen eskuetan. 
Eta alferrikakoa da gurasoei 
eskatzea bere semeei euskaraz 
erakustea, borondate onez ez 
da euskara salbatuko. Euskara 
salbatuko da Euskal Herriko 
zineak, Euskal Herriko legeak, 
Euskal Herriko gizartea euskal-
dunon eskuetan egongo den 
orduan. Gainontzekoak gezu-
rrezkoak dira, ez dira benetako 
problemak. Horretara iristen 
ez garen bitartean, ez dezagun 
uste izan borondate hutsez, 
borondate onez bakarrik sal-
batuko dela euskara. Horrega-
tik gure errealitateari aurpegi 
eman behar diogu eta horrega-
tik ez gaitezen lainoetan ibili. 

Estatu batek bakarrik salbatu 
lezake Euskal Herriaren salba-
zioa. Beste diskusio bat izango 
da, beste eztabaida bat izango 
da estatu hori zer estatu izango 
den eta nolako estatua. Baina 
inork ere, bere buruarekin jator 
baldin bada, eta lehengoari eu–
tsia ez baldin badago, inork ere 
ukatu ezin lezakeena da estatu 
baten bitartez bakarrik konpon-
duko direla eta estatu baten bi-
tartez bakarrik salbatuko dela 
Euskal Herria eta euskara (...). 

Rikardo Arregiren hitzaldi gogoangarria

1966ko maiatzaren 22ak as-
korako eman zuen. Esan 
dugu: Gaur taldeko artis-

tak, puntako bertsolariak eta in-
guruko euskaltzale asko batu zi-
ren Usurbilen. Inaugurazioaren 
ondoren, bazkari bat izan zen 
Usurbilen. Bazkalondoan Ri-
kardo Arregik hitza hartu zuen.  
27 urte zituen eta ordurako 
euskararen eta euskal kultura-
ren aldeko lanean burubelarri 
murgilduta zebilen. Frankismo 
garaian, ausardia handiz gazte 
hark azaldu zituen egoerek eta 
ideiek gaurkotasun handia dute 
50 urteren ondoren. 

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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RIKARDO ARREGI (1966)

“Nik nire adiskideen 
izenean, euskal idazle 

berrien izenean eta 
zenbait euskal gazteen 

izenean Udarregiren 
omenera juntatzen gara, 
batzen gara, bat egiten 

dugu Udarregiren 
omenaldiarekin, baina 
ez lehengoa bizi nahian 
baizik eta berria ekarri 

nahian. Besterik ez, 
gora Euskal Herria!”

(...) Gaur Usurbilen lehena-
goko, antzinako, gure aurreko 
bertsolari bat ospatzen genuen 
gaur Usurbilen: Udarregi. Baina 
Udarregiren omenez altxa da, 
jaso da, Usurbilgo enparantzan 
eskultura berri bat. Eta horrek 
zer esan nahi du? Euskal Herria 
lehenari begira ez dela salba-
tuko, gaurkoari eta biharrari 
begira. 

Horregatik hasieran esaten 
nuen bezala, iruditzen zait ez 
dela hau momentua, ez dela 
hau unea pozik eta alai izate-
koa. Baizik eta gure problemei 
behar bezala aurpegia emate-
koa. Gaur egunean Euskal He-
rriak ez dauka arrazoi bat ere, 
dirua besterik, alai izateko. 
Gaur egunean, Euskal Herrian 
zenbait eta zenbait jende in-
justiziaren mendean bizi dira. 
Gaur egunean Euskal Herrian 
zenbat eta zenbat gizon gure 
osotasunera, gure zabalkunde-
ra iristeko milaka eragozpen eta 
oztopo aurkitzen ditugu. Une 
honetan nola izango gara ba 
alai? Ez gaitezen bizi lehengoan 
pentsatzen. Lehengoak bere 
balioa badu baina etorkizunari 
begira, itxaropenari begira eta 
horregatik iruditzen zait niri 
euskararen salbazioa ez dela 
etorriko jakintsu batzuk euska-
raz asko estudiatzen dutelako, 
baizik eta euskara injustiziaren 
kontrako hizkuntza izatea iris-
ten den garaian. 

Horregatik iruditzen zait niri 
gaur Usurbilgo enparantzan 
ikusi duguna lehengo euskal-
dun jator baten omenez jaso 
den eskultura berri hori. Hori 
etorkizunerako dei bat da, eus-
kaldunok lehengoa ez dugu 
ahaztu behar baina gaurkoari 
eta geroari begira bizi behar 
dugu. Ez dugu tradizioari eta 

lege zaharrari begira egon be-
har, Euskal Herria oraindik 
jasotzeko gizarte berri bat da. 
Euskal Herria ez da berpiztu be-
har den gizarte bat, oraindik ja-
sotzeko dagoen gizarte bat da. 
Eta gizarte hori jasotzeko ez de-
zagun gure burua engainatu, ez 
dezagun uste bertso batzuen-
gatik, ohitura batzuengatik eta 
sentimendu batzuengatik sal-
batuko dugula. Ez, Euskal He-
rria borroka eginik, denok gure 
gizatasuna osatzeko moduan 
altxa behar dugun Euskal Herri 
hori izan behar dugu.

Eta horregatik eskultura horrek 
horixe bera esan nahi du, gaur 

egunean badira zenbait euskal 
gazte, badira zenbait euskal 
gaztedikoak borrokan dabiltza-
nak Euskal Herri berri hori jaso 
nahian. Eta zenbat aldiz, bene-
tan aitortzen dizuet, itxaropena 
galtzen dugu ea iritsiko ote den 
Euskal Herri berri horren ga-
raia.

Baina gaur artistak zorionez, 
pintore eta eskultore horiek, 
adierazten digu badela posibi-
litate bat, badela ahalmen bat 
euskal gizarte bat, euskal pen–
tsamendu bat, euskal arte berri 
bat sortzekoa.

Udarregi baliozko izan zen bere 
garaian, bere garaiko proble-
mak bizi izan zituelako. Eta 
horregatik gaurko artista berri 
horiek [esaten] digute: Euskal-
dunak begira dezagun aurrera, 
ez gaitezen lehengo ametsetan 
bizi. Euskal Herria oraindik 
egin gabe dago, Euskal Herria 
guk bakarrik borrokarekin osatu 
dezakegu. Eta ez sentimendue-
tan eta konplazio txarretan bi-
ziak, baizik eta jatorki beti uste 
izan dugu euskaldunak jatorrak 
izan garela, eta benetako gizo-
nak. Askotan pentsatu behar 
dugu hori ez dela egia. 

Horregatik bukatzera noa, eta 
nik nire adiskideen izenean, 
euskal idazle berrien izenean 
eta zenbait euskal gazteen ize-
nean Udarregiren omenera jun-
tatzen gara, batzen gara, bat 
egiten dugu Udarregiren ome-
naldiarekin, baina ez lehengoa 
bizi nahian baizik eta berria 
ekarri nahian. Besterik ez, gora 
Euskal Herria!”.

* Usurbilen, 1966ko maiatza-
ren 22an, Udarregiren eskultu-
ra inauguratu eta gero egin zen 
bazkarian esandakoak.

1969an hil zen auto istripuz. 
27 urte besterik ez zituen. 

Alfabetatze 
kanpainaren 
bultzatzailea
Rikardo Arregi 1969ko uz-
tailaren 10ean hil zen auto 
istripuz. Ramon Saizarbito-
ria idazlearekin batera Eus-
kaltzaindiaren bilera batera 
zihoan. 27 urte besterik ez 
zituen Arregik. 

Korrikaren lehen edizioetan 
oso gogoan izan zuten
1942an sortu zen Andoain–
en. Filosofia ikasketak egin 
eta berehala hasi zen idaz-
ten, Zeruko Argia eta Jakin 
aldizkarietan laguntzen. Na-
zioarteko politikaz ere kezka-
tua, artikulu ugari idatzi 
zituen, batik bat Zeruko Ar-
gia-ko “Herriak eta Gizonak” 
sailean. 1960ko hamarkadan 
proposamena egin zion Eus-
kaltzaindiari alfabetatze saila 
sor zezan, jendeak euskaraz 
irakurri eta idazten ikastea 
xede nagusi baitzituen. 
Alfabetatze kanpainaren 
bultzatzaile nagusi, alor 
horren egituraketan jardun 
zuen buru-belarri. Zalantza-
rik gabe gero AEK izango ze-
naren aitetariko bat, lehen bi 
Korriketan oso gogoan izan 
zuten Rikardo Arregi.

Hitzaldiaren audioa, 
Youtuben entzungai
Orriotan jaso dugun hitzaldi 
honen audioa zirraragarria 
da eta Youtuben duzue en–
tzungai, Andoaingo Aiurri 
aldizkariaren kanalean. 
Hauxe duzue 
audioaren bi-
deoari dagokion 
QR kodea.

“Gaur egunean, Euskal Herrian zenbait eta 
zenbait jende injustiziaren mendean bizi dira”


