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Hitzaurrea

Liburu hau eskuetan hartzen duenak, ez du soilik musika banda baten ibilbidearen berri i/.ango; libu- 
ru honetan Hernaniko azkeneko mende eta erdiaren historia puskak ere azaltzen dira. Bandako kideek 
lan hau egitea proposatu zidatenean bertigo pixka bat sentitu nuen, musikari zor zaion errespetua, ale- 
gia. Baina dokumentuetan arakatuz, segituan ohartu nintzen musika bandaren historia erabat lotuta 
zegoela gure herriko historiari. Areago, jabetu naiz herriko sentimendu sakonenak pizten dituzten doi- 
nuak eta ikurrak, bandaren iraganaren parte direla. Ez da makala musika bandak Hernaniri utzi dion 
ondarea eta merezi du ondare hori aztertzea eta gozatzea.

Liburua ez dago eskema bereziekin egina, ez dago orden jakinik, ez eta sailkapen kronologiko zeha- 
tzik ere, atalek iraganetik gaur egunerako bidea egiten duten arren. Berrogeitaka ataltxo ditu, ia lau 
dozena, eta horietan irakurleak berdin aurkituko du biografia bat nola gertaera epiko bat edo anekdota 
batean oinarritutako historia bat. Askotan, lizentzia hartu dut musikatik haragoko kontuak idazteko, bes- 
tetan, herriko kultur bizitza izan dut oinarri, besterik gabe. Baina adaxka horietatik berriz ere enbor 
berera itzultzen dira atal guztiak: musika bandara.

Hemen azaltzen den informazio asko eta asko aldizkarietan, egunkarietan eta beste liburuetan zego- 
en barreiaturik. Lehenago ere pertsona ugari arduratu izan baita herriko musika taldeen eta musikarien 
historia txukun ikertzeaz. Haien lana ezinbestekoa izan dut eskuetan duzuen hau osatzeko. Bestalde, 
erabilitako beste iturrien artean, Hernaniko udal artxiboko hainbat karpeta nabarmendu nahi nituzke. 
Haiek eman didate gerra aurreko bandari buruzko informazio gehien. Llorrez gain, Agrupacion Musical 
Hernaniarra eta Schola Cantorum-eko artxiboak ere ikertu clitut, bai eta hemeroteka historikoa ere. 
Informazio iturri nagusietakoa elkarrizketak izan dira, hargatik, eskerrak eman nahi nizkieke Manolo 
Sagarnari, Joxe Mari Goñiri, Ignacio Iruini, Zipri Otxandorenari eta Juanjo Uriari eskaini didaten denbo- 
ra eta prestutasunagatik. Irakurlea ohartuko da liburu honetan azaltzen diren hainbat pasarte jada argi- 
taratu genituela San Joan Konpartsak 201 ln  ateratako Tilosetako dantzaldien inguruko liburuxkan; hain- 
bat herritarrekin egin genituen taldekako elkarrizketen fruitu dira pasarte horiek.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi nizkieke bandako arduradunei nigan jarritako konfiantzagatik; berezi- 
ki Joxe Ramon Berrondo, Iñaki Cia eta Juan Arzallusi, haien babesagatik. Hernaniko Udalari ere, liburu 
hau argitaratzeko emandako laguntzagatik. Eta mila esker Jesus Mari Gomez udal artxibozainari eta Iñaki 
Eguren musika eskolako irakasleari, beraien zuzenketa zorrotzek testua aberasten lagundu baitute.

Lan hau idazteko garaian, nire helburua eta xedea beti izan da hernaniarrek irakurtzerakoan sentitu 
dezatela M endirik m en du en  doinua entzuten dutenean sentitzen dutenaren zati txiki bat; edo goza 
dezatela txarangaren atzean saltoka gozatzen dutenaren apur bat; edo hunkitu daitezela San Joan zor- 
tzikoarekin hunkitzen direnaren kondar ale bat. Ea horrela den.

Egilea.
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Musika banda, hernaniarren lokarri

Hemaniko udal artxiboko dokumentu baten arabera, 186lean herriko gazteez osatutako “musika” 
bat sortzeko asmoa zegoen eta horretarako diru bilketa antolatu zuen Udalak. Data hori kontsidera lite- 
ke musika bandaren sorrera urtea, lehenago ez baita musika talde antolaturik aipatzen inongo doku- 
mentutan, danbolin, flautista edo soinu joleez aparte. Hernanikoa ez da gertaera isolatua, XIX. mende- 
aren bigarren erdialdetik hasita hainbat eta hainbat banda sortu ziren hiri eta herrietan. Edonola ere, 
azken hamarkadatan banda ugari desagertu diren bitartean, Hernaniko musika bandak gaur arte iraun 
du eta soinean 150 urteko historia duela esan dezake harro.

Musika bandak badu beste meritu are garrantzitsuago bat: mende eta erdian Hernaniri eta hernania- 
rrei estu lotua egon dela; musika banda hernaniarren lokarri izan baita. Bertatik pasa dira hamarnaka, 
ehunka herritar. Batzuk sona gehiagorekin, beste batzuk isilean, baina denek utzi dute beraien notatxoa 
pentagrama honetan.

Lotura horren ondorioz gertaera sozial, kultural eta politikoek eragin zuzena izan dute bandaren bizi- 
tzan. Egoera gogorrak bizi izan ditu: Bigarren karlistaldian, musika banda oraindik ia larru bizirik zebi- 
lela, bertako kide asko hil egin ziren, eta bonba batek instrumentala apurtu zuen. 1936ko gerra zibile- 
an, aldiz, musikari ugari purgatuak izan ziren, tartean Gonzalez Bastida zuzendaria. Eta frankismoaren 
zentsura ere ezagutu zuen bandak, askok oraindik gogoratuko duten bezala.

Baina momentu politak eta pozgarriak ere izan dira, jakina. Inauterietan eta herriko jaietan bete-bete- 
an parte hartu izan du talde osoak eta dibertsioa ekarri izan du beti Hernaniko kaleetara. Kontzertu hun- 
kigarriak ere ez dira falta izan, txapelketak, alardeak, dantzaldiak... Esaterako, Tilosetako bailableak 
ezagunak izan ziren urte askoan, ez bakarrik Hernanin, baita inguruko herri askotan ere. Oraindik asko- 
ren gogoan izango dira bertan banatzen ziren “txapak” dirua biltzeko, bandaren egoera ekonomikoa ez 
baita inoiz gozoa izan... Gerra aurrean tranbiaren patrozinioa jaso behar izan zuen igandetan jotzeko, 
hortik atera kontuak. Nolanahi ere, banda beti egon da hor, hernaniarrek behar zuten lekuan eta unean: 
Sanjoanetan, Eguberrietan, Aste Santuko prozesioetan, Karmenetan, Pentekosteetan... Musika izan da 
bere fedea.

Bigarren karlistaldiak zipriztindutako hasiera gogor horren ondoren, XIX. mendearen amaieran orga- 
nikoki forma hartzen du bandak eta Manuel Zendoia organistaren zuzendaritzapean sendotu egingo da. 
Hurrengo hamarkadetan loraldi itzela izango du, Estanislao Gorrotxategi eta Federico Iglesiasen batuta- 
rekin. 1907an estandartea sortuko da eta musika bandak dantzaldiak eta emanaldiak eskainiko ditu 
nonahi. II. Errepublikan Jose Maria Gonzalez Bastidak hartuko du taldea zuzentzeko mandatua; urte 
horietan borborka dagoen giro sozialaren eraginez eztabaidak sortuko dira bandaren zeregina eta ardu- 
rak zehazterako orduan. Era berean, musikariek herriko jai, inauteri eta ekitaldietan parte hartuko dute 
eta musika banda ezinbesteko bihurtuko da herriko bazterrak alaitzeko.

1936ko gerraren ondorioz bandak bere garai ilunena igaroko du. Gerraostean taldea desegin egingo 
da hainbat urtez eta 1950eko hamarkada arte ez diote berriz ekingo. 1948 aldera Banda Urumea sortu-
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Agrupacion Musical Hernaniarra-ko musikariak kalejira egiten 1957an.

ko da, Jose Mari Goñi hernaniarra zuzendari dela. Musika talde horren zeregina funtsezkoa izango da, 
galtzear zegoen tradizioari eutsiko baitio. 1955ean, Ignacio Iruini esker musika bandak bultzada berria 
izango du eta 1957ko San Joan egunean, Tilosetako kiosko berriaren inaugurazioa aprobetxatuz, Agru- 
pacion Musical Hernaniarra sortzen da. Jose Antonio Ruiz Bonak lehenik, eta Juan Jose lruretagoienak 
ondoren, gidatuko dute banda hurrengo urteetan eta kontzertuak ematen hasiko dira.

1970eko hamarkadaren amaieran, musika joera berriek eraginda, musika banden gainbehera hasiko 
da eta herri askotako taldeak desagertu egingo dira. Hernanin, Manuel Sagarnak hartuko du bandaren 
gidaritza eta garai zail hori gaindituko dute. Musika eskola berriaren sorrerak musikari gazte berriz hor- 
nituko du banda 1985etik aurrera, eta loraldi berria ezagutuko du. Egun 45 lagunek osatzen dute Her- 
naniko Musika Banda, Zipri Otxandorenak zuzenduta; errepertorio zabala lantzeaz gain, beste musika 
bandekin harremanetan dabil, eta herriko egun seinalatuetan kontzertuak eta kalejirak eskaintzen segi- 
tzen du, duela 150 urte bezalaxe.
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Juglareak eta danbolinak

Musika ez da musika bandarekin hasten, jakina. Hernanin eta gainerako herrietan, mende askotako 
bilakaera izan du musikaren arteak. Erdi Aroan musikari juglareak existitzen ziren, musika jotzeaz gain, 
dantzari eta antzerkizaleak ere baziren. “Juglare” hitzak XX. menderaino egin du gure artean, danbolin- 
teroei berezki “juglare” deitzen baitzitzaien, hara zer zioen Isidro Ansorena txistulari handiak 1913an: 
“En representacion  d e  la ban d a  d e  musicos ju g lares de esta villa doy a  V.S la m as expresivas rendidas 
g ra c ia s”. Txistulari hitza arras berandukoa da eta horren aurretik terminologia anitza izan dute txistu 
joleek: ttun-ttunero, ministril, txilibitu, tanborin... Nagusiki danbolinarekin identifikatu izan dira txistu- 
lariak, hau da, osagarri zuten perkusio tresnarekin, XVI. mendetik behintzat horrela izan da (APEZE- 
TXEA, 1992, 39), eta Hernanin ere ttun-ttuna esaten zitzaion hauen musikari.

Bandaren sorrera arte, danbolinak -txistulariak alegia- eta elizako kantak izan dira herritarren musi- 
ka nagusi. Baina txistulariak ez ziren oso ondo ikusiak, agian Erdi Aroko juglare nomaden orbana zera- 
matelako beraiekin. Horregatik, kasu askotan bazterturiko talde sozialetako kideak izan dira danbolin 
jole. 1528an Astigarragan ba omen zegoen Joanot izeneko danbolin jole bat, hernaniar batekin ezkon- 
dua, eta “agote” izateagatik salatu zuten hainbat herrikidek. Inkisizioak ere deabruaren musika tresna- 
tzat zuen txistua, l6 l0ek o  Logroñoko fede autoetan ageri denez, eta akelarreetan sorginek txistuaren 
doinuaz dantzatzen zutela zioten inkisidore fiskalek. Baina danbolin jole edo txistulariak aurreiritzi 
horiek gaindituz joan ziren. XIX. mendean txistulariak kontratu finkopean hartzen hasten dira udaletan. 
Hernaniko kasuan, 1832an Antonio Maria Alsua aurkitzen dugu danbolina udalaren “soldatapean” 
jotzen, eta 1850etik aurrera Cayetano eta Pedro Jose Toledo anaiak “bigarren danbolin” gisa ariko dira, 
eta Mateo Garin atabalari moduan.

Teodoro Erauskinek 1864an hartu zuen bigarren danbolintero plaza. Musikari maitagarri honek 
berrogeita bost urte egin zituen herriko kaleetan eta dantzaldietan ttun-ttuna astintzen; berarekin batera 
jo zuten hamaika txistulari eta atabalari ezagunek, eta arrasto sakona utzi zuen llernaniko txistuaren 
munduan. Erauskin musikari trebea izan zen oso, udaletxeko artxiboan berak utzitako hainbat partitura 
gordetzen dira, horren erakusle. Besteak beste, Arrigoain  izeneko pieza sortu zuen, Tilosetako errome- 
riatan Santa Barbarako baserri hori ikusten zen, eta hortik omen dator fandango horren izena (Txistula- 
ri, 1955eko abendua).

XX. mende hasieran Hernanin Ugalde anaiak ditugu ezagun. Errege bideko arkupe azpian, asto arte- 
an, igaro zuten haurtzaroa xom orrotarrek. Etxea hor bertan zuten, Ansorena familia bizi zen Leokadisti- 
tik metro gutxira, eta hain zuzen hantxe ikasi zuten txistua jotzen (URMENDI: 1997, 12). Horiez gain, 
Hernaniko txistulari bandan aritu izan ziren, besteak beste, Alberto Alberdi, Juan Olaizola, Nikolas Zubi- 
llaga eta Joakin Uzkudun. Azkeneko honek 1902an hartu zuen atabalari postua eta 31 urtez aritu zen 
danborra astintzen.

Txistua aita-semeengandik ikasi izan den soinu tresna izan da orain gutxi arte eta horregatik zenbait 
abizen behin eta berriz errepikatzen dira, baina horietan guztietan bada Hernanin, eta Euskal Herrian, 
deitura printzipal bat: ansorenatarrak. Isidro Ansorenak gailurrera eraman zuen txistua. Donostiako txis-
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Txistuiariak agintarien aurreskua girotzen San Joan bezperan.

tulari bandan eta kontserbatorioan egindako lanek, bere konposizioek, txistua ikasteko metodo berri- 
tzaileak eta errezitaldi apartek txistuaren ikur bilakatu zuten hernaniarra. Isidroren anaia nagusia loxe 
ere ez zen atzera geratu. Joxek Hernaniko txistulari bandaren zerbitzura egin zuen bere bizitza luzea. 
Haien aita Frantzisko Ansorenari eta osabei zor diete zaletasuna bi anaiek eta txistua jotzeko abilezia 
ondorengoei uzten jakin zuten gainera.

Hernanin musika banda eta txistulari banda elkarri loturiko bi talde izan dira. Tilosetako dantzaldie- 
tan txandaka aritzen ziren eta gaur egun konlzertu bateratuak eskaintzen dituzte. Hernaniko juglareen 
eta txistularien tradizio hori gabe, beraz, nekez uler liteke musika bandaren historia.
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1861: "Musika bat sortu nahi da"

Joxe Garin artxibozainak Hemaniko musika-ondarearentzako inportantea den dokumentua erreska- 
tatu zuen ahanzturatik 1983an. 186leko urtarrilaren 20ko akta bat da. “Musika bandaren hasiera?” gal- 
detzen du Garinek bere idatzian. Zer jartzen du, bada, akta horretan? San Sebastian egun hartan udal 
gobernuko aktore nagusiak bildu ziren Hernaniko kontzeju zaharreko aretoan -urte gutxira bonba 
batek txikitu zuen huraxe- eta solemnitate osoz hitzartu zuten sortzear zen ucial musika taldea lagun- 
tzea. Ramon Berasategi alkatearen esanetan “gazteez osatutako m usika  bat” sortu nahi zen eta ezinbes- 
tekoa zen soinu tresnak erosteko borondatezko subskripzioa antolatzea herritarren artean. M usika hori, 
“musika banda” da orduko argotean, eta Udalak babes osoa emango dio. Ez hori bakarrik, diru bilketa- 
ren buru egingo clu eta mila beiloi-erreal jarriko ditu. Ez da diru gutxi, kontuan hartuz gero herriko 
eskolari 3-300 erreal ematen zizkiola urtean. Nolanahi ere, jokabide horrekin, Udalak inplizituki Udal 
Musika Bandaren sorrerari ateak ireki zizkion.

Musika banda garai horretan sortu izana ez da kasualitatea, horrelako musika taldeak gero eta gehia- 
go baitira Europa osoan. Jatorri militarra izanik ere, laster hasiko dira funtzio zibila egiten. Musika ban- 
dak haizezko eta perkusiozko soinu-tresnek osatzen dituzte -aretoan baino, kalean jotzeko egokiago- 
ak-, baina sokazko tresnek ere lagunduta egon daitezke. XIX. mendean Valentzian mugimendu itzela 
sortu zen banden inguruan eta gaur egun herrialde katalan hori da tradizio handiena duena. Dena den, 
Euskal Herria ez zen atzera geratu eta hainbat herritan musika taldeak hasi ziren jotzen XIX. mende 
hasieran. Irunen, esaterako, bi banda izan ziren, bai eta sokazko orkestra bat ere; eta Bergaran, banda- 
ren lehenengo berria 1832koa da. Eibarren bestalde, 1813an jada bazegoen elkarte filarmoniko bat.

Hernanin, 186leko dokumentua hartzen badugu gure herriko musika bandaren sorrerako aktatzat, 
esan genezake Euskal Herriko aurrenekotako banda izan zela. Izen, sona eta indar handia izan duten

Norteko trena eta herri kaxkoa Urumeako erriberatik ikusita.
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Hernanin musika banda bat sortzea agindu zuen udalak 1861 ean.

beste udal banda batzuk geroago sortu dira: Donostiakoa, Bilbokoa, Gasteizkoa... Are gehiago, musikaren 
historian garrantzia izan duten zenbait erakunderen oso aurretik ibili ziren hernaniarrak, hala nola Donos- 
tiako Bellas Artes akademia (1900), Donostiako Orfeoia (1897), eta Bilboko Sociedad Filarmonica (1896).

186lean, 3.500 biztanleko herri txiki bat besterik ez zen Hernani, eta Pablo Gorosabel kronistaren 
arabera “eraikin ederreko hiru kale, lau errebal, bi plaza, eta kontzeju etxe bikain bat” zituen, baita itu- 
rria, alondegia, mataderoa, harategia eta pasealekua ere, eta “feria oso jendetsua, hileko bigarren eta 
azkeneko ostegunetan”. Baina musika akademiarik ez zuen. Musika sakonki ikasi nahi zuenak Madrile- 
ra joan behar zuen, eta kilometro asko egin behar zituen zaldi-gurdiz, Norteko ferrokarrilaren obrak 
bukatu gabe baitzeuden. Urnieta aldeko tunela martxa handiz ari ziren egiten eta soroen desjabetzeak 
aspaldi hasi ziren, Bestizanen, Portun, Muruaren terrenoetan... baina oraindik zaldiak ziren garraio 
rnodu nagusia.

Madrilgo Kontserbatorioa 1830ean sortu zen errege-dekretu bidez -Victor Hugok Parisen H ernan i 
obra estrenatu zuen urte berean, hain zuzen- Bertan, Hilarion Eslava musikari nafarra zen erreferentzia 
nagusia eta berarekin ikasi zuten hainbat eta hainbat euskal musikari eta kantari ezagunek, baita herna- 
niar batzuek ere. Esaterako, 1872an Jose Maria Etxeberria izeneko Hernaniko ikasle bat aurkitzen dugu 
kontserbatorioan sariak irabaziz (EGUREN: 2010, 2). Eslavak solfeoa ikasteko metodo berritzailea idatzi 
zuen, teoria erromantikoekin bat egiten zuena, eta metodo hori ikastea derrigorrezkoa zuten ikasleek 
1861etik aurrera. Azken batean, musikari nafarrak Europan garatzen ari zen joerari heldu zion, XIX. 
mendean asko aldatu baitzen musikaren panorama Europan. Erromantizismoak haize berriak ekarri 
zituen konpositore eta musikariengana, haizezko soinu tresnek garrantzia hartu zuten, orkestrak handi- 
tu ziren, musika iraultzaileagoa egin zen, herrikoiagoa ere bai, eta doinu eta kanta bildumak egin ziren 
-1862an osatu zuen euskal kantutegia Santestebanek, Coleccion d e  aires vascongados  izenekoa, baina 
lehenagokoak dira Juan Ignazio Iztueta eta Agustin Xahorenak-

Aldaketa handi horien jakitun edo ez, 186lean Hernaniko udaletxean bildutako herriko agintariek -  
Besarategi, Lizeaga, Erize, Arbelaitz eta beste batzuek- m usika  hori sortzea erabakitzen dute, eta modu 
horretan gure herriko ibilbide musikalean harri bat gehiago jarriko dute.
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Musikari afizionatuak karlisten bonbapean

Hcrnaniko musika bandaren lehen irakaslea Manuel 
Sanchez-Salvador izan zen. Antza denez, herriko musikari 
hasi berriei klaseak ematen zizkien, eta hauek Sanchez 
Salvador bandaren zuzenclaritzan jartzea eskatu zioten 
“Musikari Afizionatuen” udal batzordeari 1864an: “Los 
aba jo sfirm an tes  ( . ..)  desean  qu e el mismo Don M anu else  
en cargu e d e su direccion . Por tanto suplica a  V.S. tenga a  
b ien  h a c e r p r e s e n t e  n u estro  d e s eo  a l  e s p r e s a d o  D on  
M anuel”. Baina nor zen gizon hau? Zein ezagutza musikal 
zuen bere dizipuluengan horrelako lilura sortzeko?

Manuel Sanchez-Salvador y Miner ez zen edonor. Luis 
Murugarrenen ahotik dakigu 1875ean Gipuzkoako Dipu- 
tatu Nagusiaren “adjuntoa” izan zela (MLTRUGARREN:
1975). Familia aberatsekoa zen nonbait, 1880ko hamarka- 
dan bera da probintziako ogasunari nekazal kontribuzio 
handiena egiten ciioten pertsonetako bat -gutxienez bazi- 
tuen bost baserri maiztertzan—. Ezkondu ere aberats 
kumeekin egin zen, Rocarverdeko markesa baitzuen koi- 
natu, Leonardo Moyua edo Leo d a  Silka pianista ezaguna,
Donostiako alkate izandakoa. (GLJERRA: 1922, 152).

Baina hor bukatzen zaizkigu Sanchez-Salvadorrez ditugun aztarnak. Ez dakigu zuzendari ibili ote 
zen. Jakin badakigu urte batzuk geroago Manuel Zendoia jarri zela musikari afizionatuen buru eta 
honen ondoren Ruperto Erize aritu zela zeregin horretan. Erize 1871ko azaroaren 13an izendatu zuten 
musikariek “gehiengo osoz” zuzendari. Garai horietan, besteak beste honako hauek osatzen zuten musi- 
ka banda: Roman Zaragueta, Teodoro Erauskin, Nikolas Erauskin, Manuel Iradi, Francisco Aldasoro, 
Domingo Ezeiza, Geronimo Usarraga, Ignacio Garin, Jose Ramon Otxotorena, Jose Amas, Pedro Miner, 
Jacinto (?), Francisco Otamendi eta Pio Aldasoro.

Erizek zuzendaritza hartu eta lehenengo egin zuena izan zen bertako diru-poltsan zegoena konta- 
tzea. Banda diruz laguntzen zuen udalak, baina horrez gain partikularren donazioak erc jasotzen zituen. 
Esaterako, ba omen zen Sociedacl Filarmonica bat herrian, ez dakigu noizkoa zen elkarte hori, baina 
baciirudi hainbat lagunek hilero dirua jartzen zutela bandari babesa emateko. Orduko arazo nagusieta- 
ko bat instrumentu falta zen: “Baditut hainbat gazte solfeoan aurreratuak eta lehenbailehen instrumen- 
tuak hartzeko prest, horregatik ezinbestekoa da instrumentu berriak izatea” dio Erizek Udalari bidalita- 
ko gutun batean. Soinu tresnen zerrenda bat ere egiten du zuzendariak, eta euren eskutan aurkitzen 
dira hainbat klarinete, kornetin, tronboi, errekinto, flautin, saxofoi, bonbardino, fliskorno, kontrabaxu 
bat... Baina horietako asko egoera kaskarrean zeuden.

Danbolinak, dantzariak, zaurituak eta kanoikadak 

Hernaniko plazan.
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1872tik aurrera lehen banda horrek finantzazio arazo larriak izan zituen. Ez da zaila zergatia jakitea.
Egoera momentu oro larriagotzen ari da, atzo aukera besterik ez zena, gaur gertatu egin da” (E llm p ar- 

cial, 1872-04-21), horrelaxe eman zuen egunkari madrildar salduenetako batek apirilaren 21ean gerra- 
ren hasieraren berri. Egun horretan, Don Karlos erregegaiak matxinadara deitu zituen bere kausaren 
aldeko guztiak. Espainian Errepublika ezarri zenetik giroa guztiz ozpinduta zegoen Euskal Herriko poli- 
tikagintzan; askok eta askok arriskuan ikusi zituzten foruak eta balore tradizionalak. Ez da harritzekoa 
Don Karlosen deiak berehalako erantzuna izatea euskal probintzietan. Gipuzkoan, gerra hasi bezain 
pronto hartu zuten karlistek nagusitasuna, eta herri gutxi batzuk geratu ziren liberalen eskutan. Horien 
artean Hernani. Bigarren Gerra Karlistak gure herrian izan zuen eragina neurtzerik ez dago; inoiz her- 
naniarrek ezagutu duten gerrarik gogorrena izan zen segur aski. Denborak aurrera egin ahala intentsita- 
tez handitzen joan zen gainera, 1874ko bonbardaketa sonatua gertatu zen arte.

Hernanin 100 lagun inguruko boluntario taldea aurkeztu zen herria karlistengandik defendatzeko. 
Konpainia bakoitzak hainbat kabo, kapitan eta teniente zituen, eta guztien buru koronela zegoen. Zein 
izan ziren, bada, koronel izateko ardura handi hori hartu zutenak? Manuel Sanchez-Salvador eta Ruper- 
to Erize, hurrenez hurren. Ez dakigu gudarostea banda bat bailitzan zuzendu ote zuten, atake bakoitza- 
ren hasiera eta tem pO 'A  batuta imajinario batekin markatzen ote zuten, edo Zubin Mehta baten eskuare- 
kin eraman ote zituzten soldaduak Montebideoko lubaki karlistetara. Jakin badakigu Sanchez-Salvador 
1875 arte ibili zela koronel lanetan, eta horren ondoren hasi zela Ruperto Erize. Bere agintaldian, Erizek 
Ereñozu inguruko baserritarren behi-bumak errekisatu zituen -karlistak omen ziren- eta Orkolaga-gai- 
neko arbolak bota zituen gauez egindako erasoalditan.

Bandako kide gehiagok ere hartu zuen parte zuzenean gerra zital horretan, horien artean Manuel- 
Zendoia aurkitzen dugu, alferez postuan. Bestalde, bazegoen korneta banda bat hernaniarrez osatua, 
Teodoro Erauskin atabalariak zuzentzen zuen, eta “turuta” moduan Jose Amas, Geronimo Usarraga eta 
Eusebio Lujanbio aritu ziren. Murugarrenen esanetan, korneta bakoitza 200 erreal kosta zen eta Madri- 
len erosi ziren.

Gerra partikuiarki gogortu zen 1874ko maiatzaren amaieran, karlistek herria setiatu eta bonbaz josi 
zutenean. Badago bertso sorta anonimo bat, Joseba Tapiak ederki musikatu duena, eta honela dio:

f ......
Urbietaren berria, 

leh en az  etzan a  berria, 

alperrik galdu  d a  ia; 

g a lb a i z a b a r  baten itxuran dago  

g ran ad a  zu loz  josia,- 

K ontzejua d a  bausia, 

jo a n  zan  a id ian  guzia, 

fra n k o k  galdu rik  bizia.

Ekainaren 2an, karlistek setioa altxa zutenean, guztiz penagarria zen Hernaniren egoera: udaletxea era- 
bat txikiturik, hamarnaka herritar hilda eta etxe gehienak granadek puskatuta. Bandaren egoera ez zen 
askoz hobea. Ruperto Erizek 1876an Udalari zuzendutako gutun batek ondo asko deskribatzen du: “Sobre- 
vino la guerra y  aun  en lo m as recio d e esta y  contando con la cooperacion d e mis com pañeros los musi- 
cos, pu do conservarse, au n qu e en m anera alguna en las condiciones que era menester. Posteriormente, se 

fu e  desm enbrando, y a  p o r  ausencia d e  unos, p o r  cesacion  voluntaria d e otrosy  fallecim ien to de algunos, 
ballan d ose  boy sum am ente r ed u c id a ”, are gehiago, bandako instrumentala ere 1874ko bonbardaketa 
gogor hartan kaltetua izan zen: “el bom bo fu e  d estrozad op orel casco d e una bom ba ’’. Ruperto Erizek dimi- 
sioa aurkeztu zuen gutun horretan bertan. Gerora, jakina da Hernaniko alkate izan zela hainbat urtez eta 
politikagintzan buru-belarri aritu zela, harik eta Bilbora bizitzera joan zen arte.
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Hernaniko Martxa

Ehainaren 2ko 
ospakizun liberala 1923an

1874ko ekainaren 2ko liberazioak onciorio ikaragarriak ut/i zituen. Ekainaren 2a festa eguna zen her- 
naniarrentzat, liberal eta errepublikar guztiek ospatzekoa, eta urte askoan sinbolismo handia izan zuen. 
Esaterako, gaur egungo Nafarroa karkabak “Ekainak 2” izena izan zuen urte askoan, 1936ko gerra zibi- 
lean frankistck “Navarra” izena jarri zioten arte, ‘len  h on or a  la prov in cia  h erm an a”. 1876an Bigarren 
Gerra Karlista bukatu bezain laster hasi ziren data liori gogoratzen. Ospakizunetan meza nagusia eta hil- 
dakoen aldeko Te Deum-n  izaten ziren, bai eta bestelako solemnitate batzuk ere. Esaterako, oraindik 
birrinduta zegoen udaletxeko kondarren gainean Hernaniko bandera jartzen zen Invicta tituluarekin. 
Baina egun horretan musika izaten zen protagonista nagusia: goizeko lauetan dianak esnatzen zituen 
herritarrak -bonben iratzargailua baino askozaz atseginagoa, noski-, eta ondoren dantzaldiak eta kon- 
tzertuak izaten ziren egun osoz bertako musika banda edo “txarangaren” eskutik, bai eta orfeoi eta 
koroarenetik ere: “Los tam horilerosy  la ban d a  d e m usica contribuyeron a l  regocijo, ejecutando p iez a sy  
bailables del mayorgusto"  zioten egunkarian (D iario d e San Sebastidn, 1881-06-03).

Festak urte luzetan jarraitu zuen, tradizio bihurtzeraino. Baina askotan ez zen polemikarik falta iza- 
ten. Esaterako, 1891n El Fuerista egunkari integristak gogor kritikatu zuen hernaniar liberalek oraindik 
horrelako kontuak ospatzen ibiltzea. Hauen ustez, karlistek beren kabuz utzi zioten Hernani setiatzeari: 
“Es im propio d e  quienes se tienen p o r  valientes, celebrar con  regocijo la retirada voluntaria del enem i- 

g o ”, zioten. El Fueristaren  arabera, paradoxikoki, lehenago liberal amorratu ziren hernaniarrek, orain 
karlisten alde bozkatzen zuten. Izan ere, liberalak gero eta zatituago zeuden eta eskuindarrek indar han- 
dia hartu zuten Hernanin XIX. mende amaieran eta XX. hasieran. Egoera horri aurre egin nahian sortu
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Banda eliza atarian 1915ean.

zen Ekainak 2ko Kasino Liberala, 1915ean inauguratua. Luis Zendoia eta Felipe Miner izan ziren elkarte 
berriaren bultzatzaile eta Ramon Zendoia presidente. Ondorioz, Ekainaren 2ko festak bultzada handia 
izan zuen eta Bigarren Errepublikaren garaira arte iraun zuen, etenaldi batzuk gorabehera.

Musika bandak ez zuen inolaz ere protagonismoa galdu festan, eta haren bizkarrezurra izaten jarrai- 
tu zuen. 1918an, Plaza Berrian -merkatu plazan- zegoen Zabalajauregi restaurantean egin zen gonbitea, 
eta bertan musika banda jo eta su aritu zen M arsellesa, Riegoren H im noa, Tragala eta H ernaniko Him- 
n oa  interpretatzen. Azkeneko pieza honek historia luzea du eta bizi-bizirik iritsi da guganaino.

H ernan iko H im noa, beste izen batzuekin ere ezaguna da: H ernaniko Martxa, E kainaren  2ko him- 
noa, eta Liberalen m arixa. Pieza hau Bigarren Gerra Karlistako bonbardaketa gogoratzeko egin zen -  
hori islatzen dute erredoble tarteko perskusio-kolpeek edo “kanoikadek”-  baina ez dakigu nork kon- 
posatu zuen. 1880ko kroniketan jada esaten da bandak urtero jotzen zuela ekainaren 2an eta, Jose Mari 
Martinez kazetariak dioenez, gutxienez 1936 arte iraun zuen ohitura horrek (MARTINEZ; 1999). Gero, 
jakina, frankistek erabat debekatu zuten. Dena dela ere, badirudi bandako kideek martxa hori jotzen 
segitu zutela ezkutuan. 1960ko hamarkadaren amaiera aldera gazte batzuek piezaren partitura berrosa- 
tu zuten bandako musikari helduenen laguntzarekin eta Santa Barbara elkarteak danborradan estreina- 
tu zuen, Agustin Peña zuzendari zela. Geroztik haur eta helduek jo izan dute urtero San Joan festetan. 
Duela dozena bat urte Hernaniko musika bandak H ernan iko M artxa bere errepertoriora ekarri zuen, 
1999ko Tolare Egunean hain zuzen, eta orain herriko musika piezarik esanguratsuenetakoa da.

Baina H ern an iko  M artxa ez da Bigarren Gerra Karlistak utzitako arrasto musikal bakarra. Gure 
herriak jasandako txikizioak hunkiturik laudorioak eta kaleak eskaini zitzaizkion Hernaniri hainbat hiri- 
tan, bai eta konposizio eder batzuk ere. Serafin Baroja euskaltzale donostiar ezagunak -Pio Barojaren 
aita- zortziko bat idatzi zuen 1875ean Hernaniren ohoretan: Zutik dago Ernani /  berriz biziya eskain- 
tzen / libertadeari! dio pasarte batean. Bertso horiekjose Antonio Santestebanek transkribatu zituen pia- 
noz jo ahal izateko eta H ernaniri izenburua jarri zion piezari.
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1915ean inauguratu zen EkainaH 2ko Kasino Liberaia eta piazan zuen egoitza, 1920ko inauterietako argazki honetan ikus litekeen bezaia.

Urte horretan Peña y Goñi musikariak H ernani izeneko obra konposatu zuen eta Viva H ernani! ize- 
neko beste bat ere bai. Azkeneko honi letrak jarri zizkion Miguel Ramos Carrion antzerkigile espainia- 
rrak eta Madrileko Teatro Real-en estreinatu zen. Emanaldiaren asmoa zen bildutako dirua Hernaniko 
“heroiei" laguntzeko bideratzea, eta Peña y Goñi bera eta Barrenetxea hernaniarra ibili ziren guztia anto- 
latzen: Andres Vidal musika edizio etxe ospetsuarekin hitz egin zuten programazioa inprimatzeko, bai 
eta teatroko arduradunekin ere, diru bilketa adosteko. Horrela, 1875eko abenduaren 21ean Erick Tam- 
berlick jenioaren ahotik entzun zuten, errege-erreginek, printzesek eta Madrilgo handikiek, Hernaniri 
eskainitako zortziko epikoa: jViva la noble H ern an i/q u e  eterna g loria /  logro alcanzar!/jV iva su nom - 
brep u ro  /q u e y a  en la h istoria /se ve brillar!. Guztira 17.000 erreal jaso ziren gure herria berregiteko, eta 
Hernanitik telegrama baten bidez eskertu zuten Madrilgo ekimena. Egun horretan karlisten beste eraso 
bat jasaten ari ziren hernaniarrak; eta honela zioen oharrak: “Erick Tamberlick-entzat, tenoreen erregea: 
Hernanik Madrilgo publikoa agurtzen du, eta momentu honetan danbaka dabilen karlisten kanoiari esa- 
ten dio: Viva Fernando XII!” (La Iberia , 1875-12-28).
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Manuel Zendoia, lehen zuzendaria

iManuel Faustino Zendoia Bidaurreta 1851n jaio zen 
Hernanin. Udal artxiboko dokumentuek adierazten dute- 
nez. bera izan zen musika bandaren lehenengo zuzenda- 
ria, oso gaztea zela, taldea oraindik ernetzen ari zen 
garaietan hain zuzen. 1871ra arte Zendoia aritu zen afizio-
natuen musika eidatzen, baina urte horretan zuzendari izatea- , _ . . .& ’ Manuel Zendoiaren smadura.
ri utzi zion bere ikasketekin jarraitzera herritik kanpora joan zelako.

Manuel Zendoia zortzi seme-alabetan bigarrena zen, aita Manuel Zendoia Zuluaga hernaniarra zuen, 
ama berriz, Maria Teresa Bidaurreta Madariaga, Azpeitia ingurukoa. Laster etorri zitzaion Manuel seme- 
ari musikarako sena, Felipe Gorriti kapare maisu eta konpositorearekin hasi baitzen organo ikasketak 
egiten Tolosako Santa Maria parrokian. Ez zituen ikaskide txarrak izango, Gorritiren dizipulu izan bai- 
tziren itzal handiko musikari asko, tartean Eduardo Mokoroa bera. Organoaz gain, pianoa, harmonia, 
kontrapuntua eta fuga ere ikasi zituen Zendoiak bertan, sei urtez, eta Gorritiren esanetan “talentua, 
memoria eta antolaketa ona” erakutsi zuen, udal artxiboko dokumentu batean azaltzen denez.

Ez dakigu noiz itzuli zen berriz sorterrira, baina dirudienez karlistaldia lehertu zenean herrian izan 
zen. Are gehiago, musika utzi eta Hernaniko boluntarioen taldean aritu omen zen borrokan alferez 
modura, eta granada batek zauritu zuen gainera. Berarekin batera Hernaniko musika bandako Ronran 
Zaragueta ere zauritu zuten granadek, hala azaltzen dute boluntarioek gerra ondoren anonimoki publi- 
katutako liburuxka batean (R efutacion ...: 1878).

Ez dirudi gerrak ondorio lazgarririk utzi zionik, hura bukatu bezain laster bete-betean sartu baitzen 
herrian musika irakatsi, konposatu eta zuzentzeko lanetan. Lehenik parrokiako organista plaza jaso 
zuen, eta 1877an musika bandaren gidaritza hartu zuen berriz ere -Ruperto Erizeren ondoren- Zen- 
doiak ahal bezain zorrotz eraman zuen betebehar liori, artxiboan badaude makina bat dokumentu bere 
gestioaren ingurukoak. Esaterako, 1878an, zuzendari izendatu bezain pronto, Udalari diru eske joan 
zitzaion, Santa Zeziliako kontzertua eta inauterietako ospakizunak ordaintzeko, “musikarientzat estimu- 
lua izan dadin”, zioen. 1889an inbentario zehatz eta sakona egin zuen Zendoiak bandaren jabetzan zeu- 
den ondareekin. Bertan ikus liteke musika tresna batzuk egoera kaxkarrean zeudela (kornetinak, tron- 
pak, tronboiak, klarineteak, zilindrozko kontrabaxuak...), eta bandak bere jabetzan oso mobiliario gutxi 
zuela: atril gutxi batzuk, esertzeko bankuak, armairu bakar bat...

Baina Zendoiak egindako inbentario horretan interesgarriena musika piezen zerrenda da. Horren 
bidez jakin dezakegu zein zen XIX. mendeko hernaniarrek bandaren eskutik entzuten zuten erreperto- 
rioa, zein ziren orduko gustu musikalak eta zer dantzatzen zuten gazteek. Besteak beste, paperen arte- 
an aurkitzen ziren opera ugari: N abuccoren  sinfonia, Rigolettoren  laukoterako partitura, edo Verdiren 
E rnan i operaren sarrera; bazeuden baita ere, beste obra ezagunak: Travialaren  “Ijito koroa”, Sevillako 
bizarg ilea , V eneziako k a rn a b a la ... Gehien errepikatzen diren musiken artean, habanerak aurkitzen 
ditugu -orduantxe hasia zen zabaltzen Euskal Herriko musika “kultuan” estilo hori, Sebastian Tradier
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gasteiztarrari esker-, baita polkak, pasodobleak, baitsak, mazurkak eta txotisak ere. Bestalde, himno 
patriotikoak ez ziren falta bandaren melodietan: Riego, Prim eta Padillaren himnoak, himno “nazionala”, 
Garibaldiren martxa...

Zendoia 1885ean ezkondu zen Maria Isabel Amas-ekin. Hain zuzen ere, honen anaia Jose Amas, Her- 
naniko bandako musikari ezaguna zen. 1891n Hernaniko musika akademiako zuzendari izendatu zuten 
Zendoia, eta horretan jardun zuen urte luzez, bandako zereginak deskuidatu gabe. Dena den, bandaren 
ibilbidea gorabeheratsua izan zen urte horietan, nolabaiteko etenaldiak edo ritenuto'dk izan baitzituen. 
Esaterako, 1906an ez zegoen ez bandarik, ez musika akademiarik aktiboan, nahiz eta Manuel Zendoiak 
haien zuzendari izaten jarraitzen zuen: “Si bien desaparecieron  las referidas m asas instructora y  ejecuti- 
va, existe el director d e ellas qu e lo es D. M anuel C endoya” dio orduko guain batek. Ondorioz, Udalak 
erabakitzeko eskatu zion Zendoiari: zuzendari karguarekin segi edo utzi. Honek azkar asko erantzun 
zuen. Bere esanetan, Udalak erabaki zuen musika akademia eta banda “suspenditzea”, eta horregatik 
derrigorrez zeukan lana “herritik kanpo” aurkitu beharra. 1906ko otsailean, beraz, Zendoiak uko egin 
zion zuzendari karguarekin jarraitzeari, baina beste edozertan laguntzeko prest zegoela adierazi zion 
llernaniko Udalari: “deseginda dagoen bandaren oroitzapen atsegin eta hilezkorrak mantentzen dituda- 
lako”. Baina orduan, nondik zebilen gure lehen zuzendaria? Zer beste goxoki jaso zuen bere herri kuttu- 
na uzteko? Erantzuna Donostiako Euskal Herria kalean aurki dezakegu, han ireki baitzuten 1900. urtean 
Bellas Artes akademia.

Donostia borborka zegoen ordurako, parte zaharreko harresiak bota zituztenetik, en san chea  handi- 
tu besterik ez zen egin, eta nolabaiteko belle-epoque  bat ari zen bizitzen, burgesiaren eta gortesauen 
bisitek eraginda. Bellas Artes-eko palazioa Jose Goikoa eta Barkaiztegik eraiki zuen, Donostiako edifizio 
esanguratsu ugari diseinatu zituen arkitektoak (Miramar jauregia, San Martin merkatua, Diputazioa...), 
eta egun ezagutzen dugun Donostia neoklasikoaren ikurretako bat zen. XX. mendearekin batera sortua, 
Donostiako Bellas Artes-eko akademiak bultzada handia eman zion probintzia osoko musika hezkun- 
tzari. 1912an udal musika akademia bihurtu zen -1913an palazioa erre eta lekuz aldatu zuten- eta ondo- 
ren kontserbatorio. Hortxe ibili zen Manuel Zendoia irakasle lanetan, bertan goxo, solfeo klaseak ema- 
ten. Bere anai German Zendoia ere Bellas Artesen aritu zen organoa irakasten; etorri handiko familia 
zen, nonbait, zendoiatarrena (EGIA: 2002, 218). Hauen eskuetatik igaro ziren gerora sona handia izan 
duten musikari ugari: Usandizaga, Sorozabal, Urteaga...

Manuel Zendoiaren karrera musikalean Donostiako garai hori izan zen oparoena. Makina bat kon- 
posizio sortu zituen, horietako asko euskarazko jatorria zutenak gainera, abertzaletasunaren gorakada- 
rekin, euskal pizkundeak eragina izan baitzuen musikan ere. Eresbil musika artxiboan Zendoiak egin- 
dako hainbat partitura gordetzen dira, Bilintx bertsolari donostiarraren letrak musikatzeko eginak: 
D am a ta galaia , Itzazu n itaz kupira, B iyotz erituba, Triste bizi n a iz  e ta . ..

Hiztegi eta katalogoetan, musikari hernaniarra 1920an hil zela jartzen duen arren, Hernaniko artxi- 
boan dagoen dokumentu batek geroxeago hil zela ematen digu aditzera. Bere alargunari, Maria lsabel 
Amasi Udalak bidalitako dolumin oharra da, eta 1924ko urtarrilaren 3an dago sinatua, honela dio: “Uda- 
lak atsekabe handiz jakin du zure senar Manuel Zendoia jaunaren heriotza, udal bandaren zuzendaritza 
urte luzez hain ondo eraman, eta herritarren kultur maila igotzeko ekarpen handia egin zuena”. Zalan- 
tzarik gabe, hutsune handia utzi zuen Zendoiaren heriotzak askorengan, adibide txiki bat aurki dezake- 
gu Ameriketan argitaratzen zen La B askon ia  aldizkarian (1.162 z k j, Juan Ignacio Uranga poetak bertso 
sufritu batzuk idatzi baitzizkion hernaniarrari M anuel Z endoia Maisua. Ill-oietik izenarekin:

r ..
I (...)

a u d a  denentzat betirako dan  

batez  berotzen ez  d an  o ia  

ta em en dago lu rp ean je la  

bañ on  otzago M anuel Zendoia.
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1889ko matxinada

Ezkiaga pasealekua eta IJdaletxeko arkupeak. Horra bi txoko ezin garrantzitsuagoak musika banda- 
ren bizitzan. Gaur egun nekez uler liteke San joan  eguneko kontzerturik arkupeen babesik gabe; eta 
ezin entenditu bandaren historia Tilosetako e/.kien itzalik gabe ere. Bada, bi toki horiek, bi eszenatoki 
paregabe, aspaldidanik erabili izan dira, eta iraganean lehian aritu ziren, 1889an bezala.

Urte horretako maiatzaren 30ean gertaera deseroso bat izan zen bandak programatuta zuen kontzer- 
tuarekin. Musikariek plazan jo behar zuten iganderoko saioa, arkupeetan, baina uko egin zioten beren 
zereginari. Ez zen denbora asko udaletxe berriaren obrak hasi zirela, Joaquin Fernandez Ayarragarai 
hernaniar arkitektoaren eskutik. Karlista gerran granada batek airean bidali zuenetik, urte askoan egon 
zen kontzejua erdi erorian, baina 1885ean hura berregiteko proiektua onartu zuten. Badirudi musika 
bandak ez ziola sekula utzi udaletxeko arkupeetan jotzeari, Santiagomendiko zorigaiztoko granadak 
udaletxe ia osoa txikitu zuen arren, beheko plantako sei arkuak hondamenditik salbatu baitziren, eta 
arku horiek errespetatu egin zituen Ayarragarai sev illan oak  bere proiektuan (ELIZONDO: 1994, 98). 
Gaur egun, ezkerraldeko arkupe “txikian” txistulariek idiarenak edo azeri dantzaren doinuak jotzen 
dituztenean, haien soinuek mende askotako arkuetan aurkitzen dutc oihartzuna.

Tilosetako irudia, atzean Kiosko zaharra antzeman liteke.
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Zergatik ez zuten, orduan, bandako musikariek arkupean jo nahi izan 1889ko udaberri hartan? Antza 
denez, apirilaren 31n musikariek Tilosetan egin zuten emanaldia, ordura arteko ohitura puskatuz. Maia- 
tzaren 30eko kontzertuarekin gauza bera pasatuko zelakoan, udal korporazioko arduradun bat -bere 
izenik ez dakigu- bertaratu zen musikariak zelatatzera. Aurreko aldian bezala, danbolinak denbora 
pixka batez plazan jo eta gero, bandako musikariak Tilosetara abiatu ziren. Orduan, plazan jotzen segi- 
tzeko agindu zien udal arduradunak, baina bandako zuzendariak horrela erantzun omen zion:

“Matxinada daukagu. Musikariek diote Pazko egunaz geroztik ohitura dela paseoan 
[Tilosetan] jotzea, eta ez dutela plazan joko’\

Hori entzunda, aukeratzeko eman zien udal arduradunak bandako kideei: edo plazan jo, edo musi- 
ka tresnak entregatu. Musikariek ez zuten zalantza izpirik izan eta tresnak entregatu zituzten.

Musikarien iniziatiba hura “atsekabe handiz” hartu zuen Udalak, eta zuzendariaren jarrera “epela” ere 
salatu zuen. Matxinadaren egunean jo behar zuten musikarien zerrenda osatzeko eskatu zion Udalak 
Manuel Zendoia zuzendariari, haien kontrako neurriak hartzeko. Hauek izan ziren Ezkiaga pasealekua- 
ren alde borrokatu ziren “martiriak”:

Agustin San Sebastian 

Manuel Gorrotxategi 

Jose Gorrotxategi 

Ambrosio Yndart 

Raimundo Otamendi 

Jose Amas 

Jose Egilegor 

Severino Garaialde 

k ..........................................................

Cosme Mujika 

Geronimo Usarraga 

Manuel Zubillaga 

Roque Toledo 

Antonio Maria Garin 

Ignacio Mari Zarauz 

Francisco Otamendi

Badirudi, horren ondoren banda desegin egin zela. Dena den, giroa nahiko ozpinduta zegoen jada- 
nik udal arduradun eta musikarien artean; aste batzuk lehenago, Zendoiak tira-bira gogorra izan zuen 
Udaleko zinegotzi batekin, bandako diru-kontuen harira, eta horrek ere izango zuen zerikusirik matxi- 
nadarekin: “Soy honrado, .s'oy am an te  hijo d e  H ernani, y  en mi vida h e robad o  a  m ip u eb lo  qu e es mi 
m ad re” esan zuen Zendoiak zinegotziarekin izandako eztabaidan.

Gertaera honek erakusten du musika bandaren ibilbidea ez zela inolaz ere lore-bide bat izan, eta 
hain bizitza luzeko edozein elkartetan bezala, barne tira-birak askotan izan zirela, batez ere banda 
oraindik sendotzear zegoen XIX. mende amaiera hartan.
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Musika akademia, pobreen ikasgela

Bandaren historia, enbor gabeko arbola bat litzateke musika akademia aipatu gabe, edo kanaberarik 
gabeko klarinete bat, nahi bada. Musika akademiak eman dio arnasa bandari, eta bandak eman zentzua 
musika akademiari. Honen funtzio nagusia, banda musikariz hornitzea zen, herritar zaletuei beharrezko 
heziketa eman eta publikoan jotzeko preparatzea, alegia. Hain zuzen, bandako musikari doituak izan 
dira orain gutxi arte akademiako irakasle, eta bandako zuzendaria bera, Manuel Zendoia, izan zen musi- 
ka akademiako lehen zuzendari, froga gogorra pasa ondoren.

XIX. mendera arte musika hezkuntza elizaren eskumena zen kasik osorik, eta normalean dirudunen 
kontua zen musika klaseak jasotzea; eliteak soilik ordain zezakeen musika “kultua” ikastearen kapritxo 
artistikoa, musika herrikoiak beste bidetxur batzuk izan dituelako, bistan denez. Baina banda eta aka- 
demien hedapenak -ernatzen ari zen masa gizartearen adibide- herritar gehienentzat itxita egondako 
ate bat ireki zuen musikaren alorrean.

Musika bartda udaletxeko arkupe txikian, akademiaren sarreran.
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Hernaniko “afizionatuen” musika banda sortu zenean, musika klaseak hartzen eta ematen hasi ziren 
bertako kideak. Dena den, 1891 arte ez da ofizialki musika akademiari buruz hitz egingo. Urte horretan, 
Udalak. akademia sortzeko araudia onartu eta zuzendaria izendatuko du. Araudia argigarria da oso, 
musikaren hedapen prozesu horren ispilua baita. Araudi horren lehenengo atalean akademia berriaren 
helburu nagusia zein den esplikatzen da, eta hara zer dioen:

“Akademia honek helburutzat du musikaren artea sustatzea, herriko gazte guztiei ikas- 
ketak erraztuz, bereziki familia pobreetakoei, noizbait ogibide errespetagarria izan 
dadin haientzat”.

Akademian solfeo klaseak ematen ziren, egunero bi orduz -ostegunetan eta egun berezietan izan 
ezik-, eta horrez gain bandako instrumentuen lezioak ere jasotzen zituzten ikasleek. Azken batean, 
musika kontserbatorioaren itxura oso antzekoa zuen. Bertako koro eta soinu taldeak ekitaldi profano 
eta erlijiosoetan parte hartzera behartuak zeuden. Eskola horren pisu eta ardura guztia zuzendariaren 
gainean jarri zuten hasieratik. Manuel Zendoiak ikasleen matrikula, azterketa eta bestelako kontuak utzi 
zituen apuntatuta. Esaterako, 1891ko irailaren 13an, akademia ireki zen egunean, matrikulatutako hau- 
rren zerrendan izen hauek azaltzen dira: Manuel Miner, Gregorio Sorondo, Francisco Otamendi, Pedro 
Orkolaga, Santiago Goñi, Miguel eta Ricardo Toledo, Leon Puig, Julian Gonzalez... eta beste hainbat 
hernaniar. Lehen urte horretan 21 ikasle aritu ziren musika klaseak jasotzen, hurrengoan hiru gehiago, 
hortik bi urtera hamabi matrikula berri egin ziren, ondorengoan bost matrikula...

Asko izan ziren urte gutxian akademiatik pasatako ikasleak, eta clenak mutilak, jakina. Emakumeek 
ez zuten musikarako abileziarik nonbait, beste “zeregin" batzuetara dedikatzen ziren, Leokako iturrian 
arropak garbitzera esaterako; arrazoiarekin akordatu zen Maialen Lujanbio bertsolaria lehengo am on en  
zap i ga in eko  g obaraz , txapela jantzi zuen finalean. Denboraren perspektiba ez galtzearren: akademia- 
ren hastapena duela mendea pasatxo izan zen, orduan emakumeek ez zuten botoa emateko eskubide- 
rik, eta are gutxiago ziren musika zuzendari.

Urtero egiten ziren azterketak ikasleen artean, horretarako bereziki osaturiko tribunal baten aurrean 
-Ramon Toledo, Victoriano Orbegozo, Teodoro Erauskin.. Banaka eta taldeka jotzen zituzten piezak, 
atal eta gai ezberdinak landuz, eta normalean tribunaleko kideek ontzat ematen zituzten ariketak “lo 
cu a l es hermoso, d a d a  la tierna e d a d  d e  m uchos d e  ellos”. Baina kasu batzuetan aipamen zehatzak egi- 
ten zituzten. Esaterako, 1895eko tribunalak Joakin Izkue eta Jose Arritegi gaztetxoen lana txalotu zuen, 
urte berean bi kurtso egiteko gai izan zirelako, eta LTdalari haien jarrera saritzeko eskatu zioten epaima- 
haiko kideek.

Urte horren amaieran, bestalde, haurrentzako eskola berri baten eraikina inauguratu zuten Hernanin. 
Sortu berria zen “Padres de Familia” elkarteak bultzatu zuen eskola eraikitzea. Horretarako, Benefizen- 
tzia etxearen ondoko lur eremu bat erosi zioten, aldi baterako, Udalari. Urte luzetan Ezkiaga parean, 
Milagrosa ondoan. izan den Karitateko mojen eskolaz ari gara jakina. Periodikoetan azaltzen denez, 
1895eko abenduaren 17an inauguratu zenean, inpresio oso ona sortu zuen eskola berriak: “Itxura 
modernoa du eta leku egokian kokatzen da. Bere saloiak handiak dira eta ondo aireztaturik daude, bai 
eta gainerako departamentuak ere”, dio La Union V ascongada  egunkariak. Baina periodikoan ez da 
zipitzik azaltzen eskola horren hezkuntza proiektuaz, are gutxiago dakigu zer leku utzi zioten musikari. 
Dozena bat urte geroago, Biteriko eskolak egin ziren. Pedro de Viteri filantropo arrasatearrak zati handi 
batean subentzionaturiko zentro publikoa zen hura -75.000 pezetatik 45.000 jarri zituen Viterik— neska- 
mutilentzat egina. Garrantzia handia izan zuen eskola horien irekierak Hernanin, bertoko hezkuntza- 
zerbitzua hobetzeko azpiegitura ezarri baitzuen. Alkateak, inaugurazio eguna -1907ko abenduaren 2a- 
“festa munizipala” izendatu zuen bando bidez: El asunto reviste un acon tecim ien to  ex traord in ario  y  
digno, qu e e lp u eb lo  d e  I le rn an i en  masa, debem os ag ra d ecery  festejar  ( . . .)  R ecom iendo las colgaduras 
en la ca lle”. (GOMEZ: 2007, 5). Baina bandoan ez da txintik ere esaten zentro horren curriculumaz, eta 
jakina, musikaren garrantziaz gutxiago.
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Eskola publikoak portalez kanpoan. Musika irakaskuntzarik ez zen aurreikusi Espainiako hezkuntza sisteman.

Egiaz, XX. mende hasierako eskola publiko nahiz pribatuetan musikak apenas zuen presentziarik, ez 
behintzat ikasgai moduan. Berrogeita hamar urte atzerago onartutako araudi zaharkitu bat zegoen inda- 
rrean oraindik, M oyano Legea (1857). Aide batera utzita Lege horrek emakumearentzat ezartzen zuen 
rolla  - “sexuari dagozkion egitekoak”-  asignaturen artean solfeo edo harmonia ikasketarik ez zuen 
aurreikusten. Ondorioz, Legeak iraun zuen ehun urtetan, oinarrizko hezkuntza eskoletan ez zen ia 
musikarik irakatsi, arlo hori goi eskolentzat erreserbatu izan zen, hau da, musika kontserbatorioentzat. 
Agian, horregatik izan zuten horrenbesteko arrakasta udal musika eskola eta akademia txikiek, oinarriz- 
ko hezkuntza publikoak utzitako hutsune hori betetzera etorri zirelako.

Bandarekin gertatu bezala, Hernaniko musika akademiaren ibilbidea ez zen lineala eta erregularra 
izan. Esaterako, matrikulazio datuen arrastoa 1902an galtzen da. Urte horretan 18 lagun matrikulatu 
ziren, bada, horietatik batek abisua emanda utzi egin zion klasera joateari, beste bostek abisurik eman 
gabe, eta jarraitu zutenen artean askok asistentzia “txarra” izan zuten. Urte horretatik aurrera ez dakigu 
zehazki zer pasatu zen musika klaseekin, baina badirudi hurrengo urteetan ez zutela funtzionatu ez aka- 
demiak eta ezta bandak ere.

Dena dela, urte batzuk geroago berriz ere martxan zen eskola hori; Estanislao Gorrotxategi eta Fede- 
rico Iglesias izan zituen zuzendari hurrenez hurren. 1931n araudi berria idatzi zen banda eta akademia- 
rako. Akademiaren kasuan, oso laburra eta zehatza zen, eta argi erakusten du zein baliabide eskasak 
zituzten musika irakasteko: akademiako zuzendaria zen akademiako “irakasle bakarra”. Akademia, udal 
lokal batean zegoen martxan, baina ez bide zen oso egokia zeregin horretarako, Osasun Batzordeko 
zinegotzi batek hala salatu zuen behintzat. Ez dakigu zehazki zein lokalez ari den zinegotzia; badakigu- 
na da, bandaren entsegutarako tokia urte luzetan Udaletxeko azkeneko pisuan egon zela eta bertan jaio 
zela, 1985ean, gaur egun ezagutzen dugun Hernani Musika Eskola.
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"Musikariak batzuk, industrialak besteak.

Ilustre Ayuntam iento d e  esta villa d e H ernani:

Los qu e suscriben, musicos unos, industriales otros, todos d e  esta vecin dad  y  am antes del 
divino arte, aV .S. respetuosam ente exponen:

Que siendo la M usica uno d e  los m edios qu ep rop orc ion a  solaz, deleite y  recreo a  la vez  
qu e u tilidad p ilb lica  recon ocida  en  las p equ eñ as p ob lac ion es p o r  la aflu en cia  d e a fic ion a-  
dos que en  determ inados dtas p a r a  d a r  expansion  a l  an im o concurren  alli a  don de d ich a  
distraccion  y  consecuentes se les p rop orc ion a  gratuitam ente, ha llan d ose  esta villa en  las 
m ejores condiciones p a r a  p o d er  fa c ilita r  durante una gran  p arte  d el añ o  estas diversiones, 
si con  e lp r in c ip a l factor, La Musica, se cuenta, d ispon iendo V.S d e  un buen instrumental 
p rop io  y  ten iendo fa cu lta d es  p a r a  exigir d e  ciertos joven es su concurso com o ejecutantes, 
h ab ien d o  otra bu en a p arte  d e residentes y  vecinos qu e conocedores d el solfeo e instrumen- 
ta lp u d ieran  coop erary  fo rm a rp a r te  del nucleo d e  ejecutantes, es p o r  lo qu e los exponentes 
con fian d o  en  qu e sera d e  f a c i l y  provechosa  instauracion, se atreven a  dirigirse hum ilde- 
m ente aV .S  y

Suplican,- qu e si en su ilustrado criterio considera digno d e tom ar en  consideracion  lo 
expuesto, se sirva a co rd a r  m ediante la fo rm a , modo, s e r y  condiciones qu e estime m as con- 
venientes, la fo rm a ci6 n  d e una banda d e M usica m unicipal en  esta villa.

Es g rac ia  qu e esperan m erecer d e V.S., cuya vida g u ard e Dios m uchos años.

H ernani, 3  d e en ero  d e  1895.

Victoriano Orbegozo, Ju an  Ma Usategui, Francisco Usategui, E duardo Muguruza, 
Martin Aguirre, Enrique Gorosabel, G erm an Alberro, Martin Urcelay, Jo se  M aria 

Amador, JoseA m as, Jo aq u m  Arbelaiz, Ignacio  M orena, Jo se  Zugasti, Jo se  Mugica,
Antonio M aria Garin, F. Barcaiztegui, Antonio B eloqui



Hernaniko plazako irudia XX. mende hasieran. Musika bandak zeregin garrantzitsua izan du ekitaldiak eta festak girotzeko.

Udal artxiboan kontserbatzen den dokumentua da honakoa. I.ehen aldiz, udal musika banda bat sor- 
tzeko eskatzen dute herritar batzuek, ordura artekoa ez baitzen guztiz publikoa, “afizionatuena” baizik. 
IJdalak eskaerari erantzun zion esanez aztertuko zuela banda berriz ere martxan jartzea. Eta hala izan 
zen, denbora batez geldirik egon eta gero, musika banda berriz ere abiatu baitzen, 1895eko Arautegi 
berriko lehen artikuluak adierazten duen bezala: “Musika banda bal antolatu da udalerri honetan Udal 
M usika B an d a  izenarekin, eta bere mantenua Udal entzutetsu honek hartzen du bere gain”.
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Araudiak: "Musikaria behartuta dago..."

1877an musika bandak bere historiako lehenengo araudia sortu zuen. Oso araudi laburra zen, hamar 
artikulu besterik ez zituen, baina zehatza eta eraginkorra: Reglamento organ ico de la  m usica d e  aficio- 
nados d e la N.L. Y villa d e  H ernani. Araudi horren bidez bandaren helburua finkatu zen: herriko ekital- 
di publikoak “solemnizatzea”. Eta aldi berean, ziurtatu zen bandaren funtzionamendua ez zela hankaz 
buru nahastuko. Horretarako, araudi aitzindariak botere guztia ematen zion zuzendariari, egiteko eta 
desegiteko, agintzeko eta zigortzeko... Bandaren aurrekontua eta musikarien “soldata” ere aurreikusi 
zuen '1877ko testuak: zuzendariari 1.000 erreal urtean, gainerako musikarientzat 500 erreal -denen arte- 
an banatzeko- eta musika bandako fondoentzat 1.500 erreal. Diru hori guztia Udalak jartzen zuen. Kon- 
tuan eduki behar da Hernani gerra odoltsu bat pasa berritan zela, eta gerra horren ondorioak larrutik 
ordaindu zituela bandak ere, taldea erabat sakabanatuta utziaz. Badirudi, araudi horrek aurreko gerra- 
urteekiko inflexio puntu bat izan nahi zuela, aro berri baten hasiera. Eta hala izan zen.

1877an Thomas Alva Edisonek fonografoa 
asmatu zuen. Ez zuen sekula im ajinatuko, 
inbentore estatubatuarrak, bere katxarro  berriak 
industriaren hatzaparretara jaurtiko zuenik musi- 
karen artea. Fonografoak soinuaren uhinak 
bibrazio bilakatzen zituen eta bibrazio horiek 
modu mekanikoan zilindro batean gorde. Fono- 
grafoa soinua -e ta  m usika- grabatzeko iehen 
makina izan zen, beraz. Ondoren etorri ziren 
gramofonoa eta magnetofonoa, eta geroago eto- 
rriko ziren grabazio digitalak. T eknologia 
berriek  m usikaren mundua irauli izan dute 
behin eta berriz. Paradoxa bat: Edison erdi-gorra 
zen. Antza, umea zela eskarlatina izan zuen.
Baina horrek ez zion eragotzi ferrokarrileko tele- 
grafista moduan lana egitea. Lanbide horrek, eta 
berezkoa zuen inbentore senak, ekuazio perfek- 
tua egin zuten fonografoa jaiotzeko.

Musika bandaren arauak 1895ean berritu 
ziren. Arau horiek, gainera, inprenta bidez 
publikatu ziren, Barojaren moldiztegian. Etxe 
hori izan zen XIX. m endean D onostian eta 
G ipuzkoan argitaratutako egunkari askoren 
inprenta: El L ib era l G u ipu zcoan o , E stafeta d e  
San Sebastian, D iario d e San Sebastidn, El Uru- 
m ea... Baina horrez gain, beste lan batzuk ere

I^EGLAMENTO
I>E LA

BANDA MUNIGIPAL DE MUSICA
DE L \

VILLA DE HERNANI

SAN SEBASTIAN 
EstaMecimiento tlpogrftfico de I-.A \ oz

l s e u

1899Ko araudiaren edizio inprimatua.

31



Musikariak Agustjnetako komentu ondotik pasatzen.

egiten zituzten Ignacio Ramon Barojaren semeek zuzentzen zuten moldiztegian, eta besteak beste, klase 
guztietako arautegi, foileto eta libumxkak zeuden. 1895eko arautegiak aurrekoaren antza handia zuen, 
baina zenbait kontu are gehiago zehaztu zituen. Esaterako, bandak derrigorrean jo beharreko urteko 
egunak: Aste Santuko prozesioetan, San Joanetan, Urte Berri egunean, inauterietan, Ekainaren 2ko fes- 
tan, edota Errosarioko erromerian. Aparte ordainclutako egun estrak ere baziren: Errege eguna, Kande- 
laria eguna, inauterietako asteartita... Musikariek beren eginbeharrak beteko ez balituzte isunak jaso- 
tzeko aukera aurreikusten du 1895eko araudi horrek, eta era berean. soldatak, instrumentuak, bandako 
fondoak eta inbentarioaren arduradunak zein diren ere seinalatzen du.

Udal artxiboan 1899ko beste arautegi bat ere gordetzen da -L a  Voz d e  Guipuzcoaven  tipografikak 
argitaratua-, baina aurrekoaren berdina da bere 14 artikuluetan. Aldaketa bakarra da azken artikulu bat 
eransten zaiola, hamabosgarrena, alegia. Bertan dio, zuzendariak zalantzarik izanez gero araudia apli- 
katzerakoan, Udalari kontsultatu beharko diola, “banda udal korporazioari lotuta baitago”.

Urte horietan gerra zen hizpide, Kubako gerra (1895-1898). Hernanik hain sutsu defendatu zuen 
“legalitateak” foruak kendu zituen, euskal liberal ugari traizionatuz. Ondorioz, ez ziren gutxi izan solda- 
dutzara joan behar izan zuten herriko semeak, baita Hernanikoak ere, eta horrez gain, Euskal Herriko 
mugetatik kanpoko gerretan parte hartu behar izan zuen gazte ugarik. “Patriotismo” handiz estreinatu 
zen gerra hura, eta hasieran, espainiarzaletasunak sustaturiko himnoak eta pasodobleak entzutea ohikoa 
zen, bai eta euskarazko bertsoak ere, insurrektoen  kontra eginez. Baina urteak aurrera egin ahala, 
Kubako gerra benetako odolustutzea izan zen. Hernaniko Udalak makina bat laguntza eta asistentzia 
bideratu zuen Kuban eta Filipinetan elbarri geratutako soldadu hernaniarrentzat, edo semei'ik gabe gera- 
tutako gurasoentzat. Gure Txirritaren bertso hauek irakurtzea nahikoa da desastre humano hartaz jabe- 
tzeko,-
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r ......
Kintak jarr ita  on doren ian  

beste ogei bat urtian  

zen ba it am aren  sem e onradu  

K uban  sartu zan  lurpian  

guraso askok n egar egindu. 

ura saldu  zan  artian, 

g eyen ak  lutuz jan tz i g iñ aden  

K antabriyako partian .

Bandaren araudia ez da 1931 ra arte aldatuko. Apirilaren l4an Eibarren Bigarren Errepublika aldarri- 
katu zenean, ez zen aldaketa politiko soila gertatu; gizarteko estamentu eta sektore ugaritan eragin 
nabarmena izan zuten errepublikanismoaren ideiek, eta kasu askotan lege eta neurri oso aurrerakoiak 
sustatu ziren. Bandako araudian ere sumatzen da horrelakorik, batez ere egutegi berrian ospakizun lai- 
koak askoz gehiago direlako (maiatzaren lehena, apirilaren l4 a ...). Bestalde, '1931ko araudia askoz 
zabalagoa da eta kasu batzuetan muga zorrotzak jartzen dizkie musikariei. 1931ko irailean bandako 35 
musikarik dimisioa aurkeztu zuten, baldin eta araudiko hainbat artikulu erretiratzen ez baziren -musi- 
karien soldatekin eta eginbeharrekin zerikusia zuten artikulu gehienek- Udalak ez zuen eskaria onartu, 
bai ordea dimisioak, eta bandak kasik zerotik hasi behar izan zuen dimititu ez zuten musikari apurrekin 
eta musika akademian zebiltzan hainbat ikaslerekin.
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Estanislao Gorrotxategi eta 1907ko Donostiako lehiaketa

1906an, Hernani hazten ari zen herri industriala zen, baina fabriketako sirena soinua besterik ez zen 
ailegatzen herritarren belarrietara, musika banda bertan behera geldituta baitzegoen. Isiltasun hori nola- 
bait hausteko, Udalak bandako eta akademiako zuzendari berri bat izendatzeko prozesua jarri zuen 
martxan urte horretan. Proiektuan azaltzen denez, akademia eta banda berrezartzeak 3-000 pezetako 
kostua izango luke eta zuzendariak 1.000 pezetako urteko jornala. Zuzendaria aukeratzeko probak 
1906ko apirilaren l6an egin ziren, eta bi lagun aurkeztu ziren horietara: Estanislao Gorrotxategi eta 
Eleuterio Garcia.

“Estanislao Gorrotxategi y  Sagastume, de veinticuatro añ os de edad, soltero, natural y  
vecino d e Tolosa, expone respetuosamente: Que en  diversos p eriod icos qu e se p u b lican  en S. 
Sebastidn h a  uisto inserto un an u n cio  p a r a  la provision  m ed ian te concurso y  exam en  de 
D irector d e la A cadem ia y  B an d a  m unicipal d e esta villa ’’

iModu horretantxe aurkeztu zuen Estanislao Gorrotxategik bere burua, baina horrez gain, Santurtziko 
Udalaren ziurtagiri bat ere aurkeztu zuen, bertako udal bandako zuzendari izateko konkurtsoan biga- 
rren geratu zela azalduz. Antza, postu desiratua lortzeko beste aukera bat ikusi zuen Hernanin, bai eta

Donostiako zezen plazan XX. mende hasierako alarde batean.
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lortu ere, horra azterketaren emaitza: “.. .despues d e  m adu ro exam en , en q u e  se h an  a q u ila tad o  los 
conocim ientos musicales, meritos y  dem ds condiciones d e ca d a  uno, h an  a co rd ad o  p o r  unanim idad, 
p rop o n erp ara  la referida p la z a  a l opositor D on Estanislao Gorrochategui".

Estanislao Gorrotxategi 1881ean jaio zen. Tolosarra izaki, laster hasi zen Felipe Gorritirekin musika 
ikasten, eta Eduarclo Mocoroa ere irakasle izan zuen, Leidor opera famatuaren egilea. Hernaniko musi- 
ka bandako zuzendari lanetan epe laburrenean aritu izan den musikaria da (1906tik 1910era), baina 
horrek ez dio meriturik kentzen. Bera zuzendari izan zen garaian, udal bandak sekulako aktibitatea izan 
zuen, lehiaketa eta euskal jaietan parte hartuz. Gorrotxategik, gainera, konposizio batzuk ere egin 
zituen, denetan ezagunena Lore-bat izeneko zortzikoa da.

1907. urtean Hernaniko banda, Donostiako Banda eta Orfeoien Nazioarteko Lehiaketan izan zen. 
Urte horretako udaberrian Gorrotxategik gutuna igorri zion udalari, esanez asmoa zutela lehiaketa 
horretan parte hartzeko “nahiz eta zazpi hilabete besterik ez diren igaro Banda sortu zenetik”. Gutune- 
an laguntza eskatzen dio Gorrotxategik udalari, aide batetik hainbat musika tresna erosteko, eta beste- 
tik lehiatu behar zuten egunean sortuta- 
ko gastuak ordaintzeko, Ez zen euren 
asmoa sekulako erakustaldia egitea “ez 
goaz leh en en g o  sarien  b ila ” zioen 
zuzendariak, baina bai Hernaniren izena 
ziudade hartan elkartu behar ziren musi- 
kari guztien artean zabaltzea.

D onostiako  leh iaketa uztailaren 
21ean hasi zen eta egunkari ia guztiek 
jaso zuten haren berri, bai Euskal Herri- 
koek eta baita Espainiakoek. Bordeletik,
Valentziatik, Euskal Herriko beste herrie- 
tatik... hamaika koru eta musika talde 
izan ziren Donostian uztailaren 25a arte, 
bakoitza bere estandartearekin. Zezen 
plazan '1.700 musikarik erakustaldi aparta eman zuten, eguraldia lagun izan ez bazuten ere. Musika ban- 
den konkurtsoan Eibarko Banda Martziala izan zen garaile, bigarren Galdakaokoa eta hirugarren Oñati- 
koa. Hernaniko musika bandak aktuazio ederra izan zuen; bere taldeko bigarren geratu zen eta domina 
bat irabazi zuen trukean. Wagnerren Tannhauser  operako martxa jo zuen Gorrotxategiren banda gazte- 
ak, eta 34 musikari aritu ziren. Epaimahaia inpresionatua geratu zen, agidanez, hernaniarren zuzenda- 
riarekin, sari berezia eman baitzion. (El Pueblo Vasco, 1907ko uztailaren 25a).

Donostiako lehiaketan edukitako arrakastak, urtea borobiltzeko baiio izan zion bandari. I/.an ere, 
aurretik estandartea estreinatu zuen musika talde sortu berriak, horixe dio behintzat Luis Blas Zuletak 
Hernaniri buruzko bere monografian (BLAS: 1985, 70). Estandartea lira batez horniturik dago eta lira 
hori erabili du Arantxa Jauregi Loiarte diseinatzaileak musika bandaren 150. urteurreneko irudia egiteko. 
Hernaniarren estandartea Milagrosako egoitzan du gordeta Musika Bandak, ahalik eta ondoen babestua, 
baina ez da egoera oso onean iritsi XXI. mendera. 1950eko hamarkadan jada nahikoa hondaturik zego- 
en eta Ignacio Iruinek saiakera egin zuen konpontzeko; agustinatarrei ere eskatu zien laguntzeko, baina 
sekulako zailtasuna zuen, eta bere horretan geratu zen, gaurdaino. Hala ere, Luis Telleria hernaniarrak 
erreplika bat egin du margoak erabiliz, bandak mende eta erdi bete duela-eta; kopia horixe erabili zuten 
201 lko Sanjoan  konpartsa dckoratzeko.

Estanislao Gorrotxategik 1910eko martxoaren lean utzi zuen zuzendari kargua. Erabaki hori hartze- 
ko arrazoien artean “hobetzen joateko asmoa dago, ekonomikoki eta artistikoki”. Tolosarrak agur gutu- 
nean dio bere erabakia “atzerabiderik gabea” dela, baina eskerrak ematen dizkio Udalari momentu oro 
babestu duelako eta beragan jarritako arretagatik. Ondoren, Gorrotxategi, Santurtziko musika bandan 
arituko da zuzendari, hain zuzen. urte batzuk lehenago oposaketa bidez lortzear egon zen postuan.
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Hiru errege datoz Kale Nagusitik.

Musika bandako partaideak XX. mende hasieran.

1907ko Banda eta Orfeoien lehiaketak arrakasta itzela izan zuen. Baina ez gaitezen engaina, kon- 
kurtsoaren arrakastaren zati handi bat. faktore garrantzitsu batek eragin zuen: errege-erreginen oporral- 
diak. La C orrespondencia de España  egunkariak, adibidez, La Corte en San Sebastidn  aurre-izenburua- 
rekin titulatu zituen musika lehiaketa hari buruzko guztiak. Espainiako erregeek Miramar jauregian 
hartu zuten ostatu eta ibilaldiak egiten zituzten inguruko herrietan barrena, orain Zarautz, gero Bia- 
rritz... Biarritzen bazen Arteen Lagunen Elkarte bat eta bertako kide zen Charles Jean Aguerregaray pin- 
torea. '1907ko martxoan H em an iko  labad ero  zah arra  izeneko obra eraman zuen Pauen egiten ari ziren 
erakusketa garrantzitsu batera. Leokaz ari da, noski, hor izan baitzen margolaria gure herriko txoko 
miresgarria oleoan pintatzen. LTrtea amaitu baino lehen, Aguerregarayk Donostiako Udalari erregalatu 
zion obra hori, baina izena aldatuta -H ernan i-E lizacho  izenburupean-, udal museoko bildumari gehi- 
tzeko; Donostiako udal hemeroteka zaharraren sarreran zintzilik egon izan da urte askoan.

Pintoreek ez ezik, Espainiako erregeek ere ezagutu izan dute Hernani bertatik bertara, bai beren zal- 
gurdiek behintzat. 1887an Norteko trenak geldialditxoa egin zuen Hernaniko Bestizango geltokian -minu- 
tu erdikoa, ez pentsa- Maria Cristina “erregina zaharra” agurtzeko. Madrilgo gortesauak Donostiara zihoa- 
zen, ohi bezala uda pasatzera, eta Hernaniko bandak Errege M artxa  jo zuen ferrokarrilaren ondoan 
monarka estazioan labur-labur geratu zenean. Ez dakiguna da minutu erdian denborarik eman ote zien
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musikariei gaur egun Espainiako himnoa den hori hasi eta amaitzeko (BLAS: 1885, 21). Hortik egun gutxi- 
ra erregina berriz ere joan zen Hernanira bisitan, gerra karlistak herrian utzitako arrastoak gertutik ikuste- 
ko: “Incesantem ente se o ian  m usicas y  cam panas se d isparaban  cohetes y  se arro jaban  a l coch e d e  S.M 
multitud d ep a lom a s  y  flo r e s” {La Epoca. 1887ko abuztuaren 20a). Ez da hura aldi bakarra izan monarka 
espainiarrek edota frantziarrek Hernani bisitatu dutena. Jada 1566an, badakigu Felipe II.ak Agustinetako 
komentuko otordu goxoa probatu zuela; 170'lean Felipe V.ak gaua pasa omen zuen Hernanin, eta 1782an 
Karlos X.a errege borboiari sekulako omenaldia egin zioten, antza denez, ezpata-dantzari eta guzti.

Dena den, erregeak aukeratzen hasiz gero, beste errege sinpatikoago batzuk nahiago izan dituzte 
azken hamarkadotan hernaniarrek: Meltxor, Gaspar eta Baltasar. Orienteko errege magoen istorio eta 
kabalgatak aspaldikoak dira gure herrian, eta musika bandak badu nolabaiteko lotura sustrai horietan. 
Izan ere, Etregiak datoz  melodia ezagunaz bete izan dituzte kaleak bandako musikariek urte askoan, baita 
gaur egun ere. Azkuek bere kantutegian jaso zuen kanta 1922an, Hernanin entzun eta gero (APEZETXEA: 
1995), baina dioenez XIX. mendean jada ezagutzen zen: Erregiak datoz, p resaz  Belena /guk bila ditzagun  
a ld a n  lehena... Jakina, letra horren aldagai mordoa dago Euskal Ilerri osoan barreiaturik; Donostian adi- 
bidez “presaz Belena” esan beharrean “Bretxan barrena” diote, 1813an ingelesek hiriko harresian eginda- 
ko “bretxaren” ohorez. Baina kantu horrek badu letra osagarririk, askoz dibertigarriagoa gainera; Hernanin 
ondo ezagutzen zuten garai batean eta ahoz aho iritsi zaigu gaur arte:

r ..
Erregiak. datoz  

K ale Nagusitik 

m ozkor-m ozkor eginda  

ezin  ibili txutik.

M eltxorrek heltzen dio  

G axparri besotik, 

ez  m uturrez au rrera  

eroritziagatik.

Horrelako abesti batek derrigorrean arrakasta behar zuen izan Hernani errepublikarrean, eta gaur 
egungo jende gazteek letra horiek jakingo balituzte, segum berriz ere izango lukeela arrakastarik “irrebe- 
rentzia” horrek -O h ! E uzkadi aldizkarian (1980ko abendua) horrelaxe katalogatu zuten bertsoa, “irrebe- 
rentzia” moduan- Badimdi bertso honetako letrak Bilintxek asmatu zituela, hori da Euskal-Esnalea elkar- 
teak zioena 191 lko argitalpen batean, baina Antonio Zavalak ukatu egiten du hori (ZAVALA: 1993, 68). 
Dena den, Hernanin ez ezik, Donostian, Urnietan eta Gipuzkoako beste herri askotan ere ezagutzen da 
umorez beteriko abestia, eta aldagaiak ere ugari dira. Jose Bixente Etxegarai donostiar poetak XIX. mende 
hasieran idatzitako Eguberritako kopletan, garbi geratzen da zer tradizio luzea eta anitza duen Errege 
Magoen ingumko bertsogintzak. Esaterako, goiko bertsoak erabiltzen duen satira kutsuak, inauteriak gertu 
daudela iradokitzen digu, burla egiteko lizentziaren garaia, alegia (ALBERDI, ETXABE: 2009, 82).

Hasiera batean errege kabalgatarik ez zen izaten, antzezpenak baizik -oraindik leku batzuetan irauten 
dute Erdi Arotik datozen Eguberritako alegoriazko teatroak, Lazkaoko Astotxo Eguna kasu-, eta herritarrak 
eskean ibiltzen ziren musika orkestratxoak edo komak osatuz. XX. mende hasieran baina, kabalgaten eta 
konpartsen eztanda gertatu zen. Donostian, adibidez, Antiguon, Grosen, Parte Zaharrean, Amaran... auzo 
guztietan bazen errege magoen karrozaren bat bere p a je e kin. Ilernanin, errege kabalgata egiten denez 
geroztik, urtero lagundu izan dio musika bandak sekitoari eta doinu hori etengabe jotzen dute karamelu 
eta erregalu artean. Errege eguneko dianan ere, Etregiak datoz  pieza txistularien klasiko bat da, eta musi- 
ka bandak kontzertuak eskaintzen zituen egun horretan arratsaldez, ohitura hori izan zuen 1895 urteaz 
geroztik gutxienez, nahiz eta garai batzuetan -Bigarren Errepublikan, esaterako— kontzertu hori kendu 
egin zuten musikarien egutegitik. Gaur egun, errege egunaren ingurumarian ere kontzertua antolatu ohi 
du musika bandak.
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Nikolas Zubillaga, flautista trebea

Ilnstre ayuntam iento d e la Invicta villa de H ernani

El qu e subscribe Director d e la A cadem ia y  B an d a  m unicipal d e esta invicta villa, p on e  a  su 
supeñor aprobacion  lo siguiente:

En una d e las tardes qu e am en izaba  el Paseo d e los Tilos la B an d a  m unicipal d e esta villa, 
llam o la atencion d e uno de los concurrentes (el Sr. D. Eusebio Basurko, Profesor d e Flauta del 
Conservatorio d eM ad rid y  del Teatro Real e  hijo d e S. Sebastidn), la m anera  d e e jecu ta ry  los 
adelantos qu e observaba en el m usico de 2 a d e nuestra Banda D. Nicolas Zubillaga. En 
cuanto term ino d icha sesion musical se m epresento d icho Sr. Basurko a  hacerm e dichas m ani- 
festaciones delante del referido musico Sr. Z ubillagay  enseguida nospresentam os en  casa d e los 
p ad res d e  d icho musico, y  en la cu al se acordo q u ey a  que revelaba tan distinguidas cualidades, 
aprovechando la tem porada de verano que tiene q u ep a sa r  dicho maestro en S. Sebastian, acu- 
diese a  recibir tres lecciones sem anales el Sr. Zubillaga.

Al d a r  iaprim era  leccion le m anifesto el maestro que ni el instrum entoperteneciente a  la villa 
d e H ernani n i la flau ta  qu e leproporcion o otro musico perteneciente a  la B an d a  eran lo sufi- 
cien tespara lo qu e hoy se exige, y  le dijo q u ep a ra  llegar a  ser algo se h ac ia  indispensable la com - 
p ra  d e  una flau ta  m oderna sistema Boehm, que siem pre valeproxim am ente unas 35 0  Ptas.

Como muy bien com prendera esa ilustre Corporacion tras losgastos d e honorario del antedi- 
cho maestro; viajes etc. D icha can tidad  representa un gran  sacrificio p a r a  las fam ilia s  d e clase 
socia l a l que pertenecem os los musicos; p ero  el Sr. Zubillaga m e m anifesto lo siguiente: Q uepasa- 
ra un oficio a l  Ilustre ayuntam iento com unicandole lo siguiente:

Que d icho musico Sr. Zubillaga p a r a  la com pra d e  dicho instrumento p on d ra  125 Ptas. Que 
el ayuntam iento le hag a  un anticipo d e 250: esta can tidad  ira am ortizando todos los trimestres 
con el sueldo qu e com o musico disfruta.

En cam bio  d e esta grac ia  el se com prom ete a  enseñar el flau tm  a  uno o dos discipulos d e la 
acad em ia  que el D irector le señale.

Si p o r  cu a lqu ier  cosa  imprevista, bien  sea  p o r  au sen cia , en ferm ed ad  etc. este no p u d iese  
seguir en la B anda, p a r a  hacerse dueño d e ese instrumento tendrd qu epon erse a l  corriente con  
el descubierto que tenga con el ayuntamiento.

Dicho musico si el ayuntam iento cree necesario que consten p o r  escrito estas condiciones, no 
tiene inconven ien tepara lo cu al subscribira en nom bre d e  el su padre.

Es lo qu e tiene qu e m anifestar a  V.E. el subscribente in form andole que con  esas garantias  
g an a  m ucho la B anda.

D iosgue. a  V. m uchos años
Hernani, 14 d e ju n io  d e 1907  

El Director,
Estanislao Gorrochategui

.. ■
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Nicolas Zubillaga ezkerretik hasita bigarrena da, lsidro eta Joxe Ansorena eta Federico Uzkudun txistulariekin ageri da argazki honetan.

Nikolas Zubillaga txistulari ezaguna izan zen Hernanin makina bat urtez, baina horrez gain bandako 
flautista trebea ere bazen. Hernanin jaio zen 1893ko irailaren 9an. Aita, Manuel Zubillaga Egaña, herna- 
niarra zuen, eta haren arbasoak ere bertokoak ziren; ama, Isabel Etxeberria Ustoa, Berastegikoa. Lau 
seme alabetan zaharrena zen Nikolas, eta Portalondon zuten bizitokia, Kardaberaz kalean dagoen jenti- 
len dorre  ezagunean. Hernaniko eraikin zaharrenetakoa da Portaiondo, XV. niendera arte dorre altu eta 
defentsiboa izan zen, baina hortik aurrera goiko solairu batzuk kendu zizkioten -Enrike IV.ak bandoen 
arteko gerrak eta hortik etor zekizkiokeen arriskuak saihesteko agindu zuen “mozketa” hori- Izenak 
dioen bezala herriko sarreretako baten ondoan zegoen Portalondo, oraindik aldamenean ikus daiteke 
arku zahar baten oinarria izan daitekeen lehenengo harria, hormatik ateratzen.

Etxe liorretan jarri zuen lehen aldiz tabakoa, loteria eta lehergailuak saltzeko estanko bat Nikolasen 
aitak, Manuel Zubillagak, 1918 urte inguruan. Ondoren, lehergailuen sekzioa banandu egin zuten eta 
goiko pisuan jarri zuten harrobientzako dinamita salmentarako bulegoa. Bulego hori Nikolas Zubillagak, 
bere emazte Carmen Huizi aranoarrak eta alaba Isabel Zubillagak eraman zuten urte luzetan. Estankoa, 
berriz, Angelita Zubillagak hartu zuen, Nikolasen arreba txikiak; gaur egun Zubillaga familiaren esku 
jarraitzen du estankoaren ardurak (Portalondo bloga: http://portalondo.wordpress.com/).

Nikolasek oso gazterik erakutsi zucn musikarako bokazioa, Hernaniko txistularien historiako garai 
oparoena protagonizatu zuen, ansorenatarrekin batera, baina musika bandan ere aritu izan zen flauta 
jotzen. Martzelino Basurko flautista oriotar bikainaren ikasle izan zen Zubillaga, aurreko gutunean azal- 
tzen den Eusebio Basurkoren anaia. Martzelino Basurkok Pariseko kontserbatorioan ikasi zuen eta solis- 
ta gisa jo izan zuen Europako musika plaza prestigiotsuenetan. Bada, flautista hernaniarra askotan ibili 
izan zen Basurkorekin eskuz esku emanaldiak eskainiz Donostiako Kasinoan. Aurreko gutunean Euse- 
bio Basurko aipatzen da, Martzelinoren anaia, baina pentsatzekoa da izenez nahastu eta Martzelino bera 
izan zela Nikolas gaztea Tilosetan “deskubritu” zuena, Eusebio txistulari ona izan baitzen, baina ez flau- 
ta jole sonatua, bere anaiaren moduan.

Zubillaga 1936ko apirilaren lOean hil zen, gerra zibilaren bezperatan. Pertsona maitatua izan zen 
gure txistulari eta flautista, horren lekuko dira Hl D ia  egunkariko obituarioan eskaini zizkioten hitzak:
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Nikolas Zubillaga (bigarrena ezkerrretik hasita) Zikufiagako erromerian txistua jotzen.

. .El f in a d o  supo crearse en  vida afectos arraigadisim os entre los qu e le conocieron , p u d ien d o  decirse  
de e lq u e  n ad ie  le quiso m al... ”, (.E lD fa, 1936ko apirilaren 14). Eta hara nola esplikatzen duen bere bizi- 
tza eta heriotza, Txistulari aldizkarian (1936ko abuztua) argitaratutako Z u billaga’tarN ikolas il da..!  ize- 
neko artikuluan Isidro Ansorenak. Eleiz-egi seudonimoarekin :

“F.uskal zale zintzoa, eresi lanetan gazte gaztetandik aurreratua, Basurko’tar Marzelino 
flauta jotzale bikaña zanaren ikaslerik egokienetako bat, bein baño geiagotan bere ordez 
Kasino’ko Orkestarik onenetan jo bear izan zuan.

Hogei ta gchiago urte onetan Ernani, bere jaioterri maitean txistulari bezela jarduten zan, 
ainbat lenengo sari irabazitako txistulari sallean.

Baserritarren artean ere ez dira bat edo bi, gehiago baizik izango bcratzaz oroituko dira- 
nak, bada ainbat aldiz bere irakaspenen bitartez aterako zituan euren estu aldietatik.

Lanaren mende bizitako gizon gaztea, berrogeita irugarren urtean joan zaigu bere sendia 
naigabetuta utzirik”.
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Euskal jaiak

Antoine d’Abbadiek 1853an Urruñan estreinatutako euskal jaien ospakizuna, indarberrituta iritsi zen
XX. mendera. Abbadieren asmoa zen loratzen ari zen euskaltzaletasunak forma hartzea, batik bat poe- 
sia edo bertsogintzaren arloan. Baina mezenas lapurtarraren gogoa harago zihoan. Berak asmatu zuen 
Z azpiak bat leloa, eta berak bultzatu zuen Iparraldeko eta Hegoaldeko euskaldunen arteko elkarlana. 
Elkarlan horren fruitu izan zen euskal jaiek mugaren gainetik salto egin eta Elizondon ospatu izana 
1879an. Ordurako foruak galdutzat zeuden, eta nolabaiteko kutsu politikoa hartu zuten euskal jaiek, 
baina esentzia euskaltzalea utzi gabe. 1901ean Bilbon ospatutakoetan, adibidez, Miguel Unamunok 
hitzaldi mingarria egin zuen euskararen kontra, esanez gure hizkuntzak ezinezkoa zuela bizitza moder- 
nora egokitzea eta “duintasunez lurperatzeko’’ eskatuz. Sekulako lurrikara eragin zuten hitzok eta eus- 
kaltzaleen erreakzioa bat batekoa izan zen. Bistan denez, Unamunoren pronostikoa ez zen bete.

Urtetik urtera ospatu ziren euskal jaietan denetarik izan zen, bertso lehiaketak, antzerkiak, ganadu 
feriak, dantzak... Hernanin 1909ko irailean egin ziren euskal jaiak. Arku handi batek egin zien ongieto- 
rria bisitari guztiei eta honako leloa zekarren: P robin ziako  D iputazio argiya. E rnani-ko erri ezagugarri 
la  leyal ontara Ongi betorkigu. Bestaide, herri guztia argi elektrikoarekin iluminatu zuten. Ez zen den- 
bora asko elektrizitatea Hernanira iritsia zela, eta oraindik harridura sortzen zuen Udaletxea edo Tilose- 
ta argiz josita ikusteak, ikuskizun paregabea zen. Hernaniko euskal jaien programazioan denetarik izan 
zen: Gernikako urriko astelehenak beretzat nahiko lukeen ganadu feria antolatu zen Lizeagaren terre- 
noetan, Tellerigain inguruan; sagardoa egiteko lanak irudikatzen zituen konpartsa aparta ere atera zen 
kalera, Eltzekondo indartsua eta Txirrita berritsuaren pisua agoantatzeko moduko karroza batekin; 
arrats-literarioak eta lore jokoak ere ez ziren falta izan, Ramon Inzagarayren Artzaya, bego m endiyan  
izeneko poema saritu zuten, beste batzuen artean, eta Jose Olaizola hernaniarraren Ingelesaren eurita- 
ku a  izeneko antzerki obra ere estreinatu zen, Hernanin pasatako benetako gertaera batean oinarritua. 
Poesia lehiaketari, gainera, Donostiako Orfeoiak jarri zion musika.

Hernaniko musika bandak ez zuen atsedenik hartu lore jokoetan. Estanislao Gorrotxategik eta musi- 
kariek luzitzeko aukera izan zuten beren herrikideen aurrean. Horrela, agintariei ongi etorria egin zien 
bandak G ernikako Arbola doinuarekin, eta plazan jarritako taulatuan herriko haurrck lagunduta Ongui- 
etorri obra jo zuten. Banda, ekitaldi ororen osagarri izan zen egun horietan: banketeak girotuz, proze- 
sioak lagunduz, dantzaldietan joaz... Irailaren 20a, astelehenez, bandaren egun handia izan zen. Goize- 
ko hamarretan danbolinteroen lehiaketa egin zen eta horren ondoren, hamaikak eta erdietan musika 
bandak kontzertu ederra eskaini zuen Tilosetan, Gorrotxategiren batutapean. Honakoa izan zen kon- 
tzertuaren egitaraua: 1) Amadeo Vivesek konposatutako Bohem ios  zarzuela, bost urte lehenago Madri- 
len estreinatua, baina ordurako arrakasta itzela izaten ari zena. Obra hori, ondoren, opera gisa antzezte- 
ko moldatua izan zen. 2) S in fon ia  Vasca, Eduardo Mocoroa tolosarraren obra. 3) Torre-Muzquiz 
kondearen Los Euskaros rigodoia, hau ere orduantxe estreinatu berria eta hainbat atalez osatua (“Frascu- 
Chomin”, “Dantzan dago gure aguria”...). 4) La viuda alegre  operatxoa, 1905ean Franz Leharrek egina, 
eta amaieran bals ezaguna duena.
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Hurrengo egunean bandak beste kontzertu bat eskaini zuen, baita errepertorio zabala erakutsi ere 
(Mocoroa, Verdi, C h a p f.Z a la n tz a rik  gabe, Hernaniko euskal jaiak ospakizun garrantzitsua izan ziren 
bandaren historian, horrelako musika talde batek herriko ekimenak girotzeko berebiziko ardura zuela 
ikusi baitzen.

Baina hura ez zen lehen euskal jaia musika bandarentzat. Urtebete lehenago, 1908an, Eibarko euskal 
jaietan parte hartu zuten Gorrotxategiren musikariek, banden arteko lehiaketan. Eibarrek tradizio musi- 
kal handia zuen, La Marcial bandaz gain, orfcoi bat ere bazuen, eta gai zen ordura arteko euskal jaietan 
antolatu ez zen moduko lehiaketa bat martxan jartzeko. Ondo jarri ere. Lehiaketaren programa eta arau- 
diak zehazteko liburuxka kaleratu zuen bertako Udalak eta hura izan zen 1908ko euskal jaietako ekital- 
di gailenetako bat. Irabazleek, gainera, diru-sari garrantzitsua jasoko zuten: 1.500 pezeta “A” taldeko ira- 
bazleek eta 1.000 pezeta “B ” taldekoek. Kondizio horiekin, horrelako goxoki bat erakargarria zen 
edozein musika talderentzat eta hernaniarrek ez zuten dudarik egin hiri arm erora  joateko. Horretarako, 
Udalari baimena eskatu zioten, eta saria irabaziko balute, diru hori Udalaren eskuetan utziko zutela 
agindu zuten, trukean bidaia gastuak ordaintzen bazituen. Baina egun atsegina izan behar zuena, frus- 
trazio egun bilakatu zen Hernaniko musika bandarentzat, saririk gabe itzuli ziren etxera, amarru baten 
biktima izanaren sentsazioarekin. Hara nola kontatu zuen Estanislao Gorrotxategi zuzendariak 1908ko 
irailaren 8an gertatutakoa:

“Herri hartara iritsi ginenean, Barakaldoko bandako zuzendariak esan zidan oso baldin- 
tza kaskarretan borrokatuko genuela, Basauriko San Migucl bandak eta Balmasedako ban- 
dak errefortzuak eraman zituztelako, lehenak [ez da izena ulertzenj bandako bost kidere- 
kin, eta bigarrenak Bilboko udal bandako sei kiderekin.

Konkurtso eguneko zortziak eta erdietan epaimahaiak udalctxcra deitu zituen zuzenda- 
ri guztiak, eta presidenteak galdetu zuen ea norbaitek zalantzarik ba ote zuen jo beharreko 
partituraz. Denek esan zuten ezetz; baina nik galdetu nuen ea inskribatutako bandek beste 
banda batzuetako musikariak eduki zitzaketen. Erantzun zuten hori ez zela beraiek erabaki 
beharrekoa, Jai Batzordeak baizik. Bilera hartan Jai Batzordeko pertsona bat zegoenez, 
berriz galdetu nuen, eta pertsona horrck erantzun zuen justifikanteekin demostratuz gero, 
kontu hori aztertuko zutela. Bacla, justifikatzen hasi nintzenean zuzendari guztien artean 
eztabaida sortu zen, eta eztabaidan ari ginela, Balmasedako eta Barakaldako San Miguei 
bandako zuzendariek onartu zuten elementu arrotzak zituztela bandan.

Hori ikusita, Jai Batzordeak biltzea crabaki zuen, eta esan ziguten deituko gintuztela 
berriro. Hain zuzen, lehiaketa hasi baino 15 minutu lehenago epaimahai zegoen palkora 
deitu gintuzten, eta honen izenean, Crfspulo Guisasola jaunak esan zuen bertan ez zela 
epaituko musika banden meritua besterik, protestarik onartu gabe.

Argudio horiekin eta gure desabantaila kontuan izanda, bi soluzio baino ez zeuclen: 
gogor protestatu eta lehiaketan parte hartzeari uko egin, edo, porrota segurua izango zela 
jakinagatik. zintzo jokatu eta parte hartu.

Gure udal ordezkariei kontsulta egin nien; guztiok ados geunden barrenak erretiratzeko 
eskatzen zigula. Baina herri oso baten sentimenduak interpretatzcn ari ginenez, jadanik 
bidaia gastuak eginak zeudenez cta hainbeste entsaiatu ondoren oraindik sariren bat ira- 
bazteko esperantza txiki bat genuenez, bigarren aukeraren alde egin genuen. Eta lehendik 
aurreikusita zegoena gertatu zen.

Bai goizeko lehiaketan eta baita arratsaldekoan erc laugarren postuan geratu ginen, 
diplomak eta 25 pezeta irabaziz. Epaia umihasuncz eta errespetuz onartu genituen, eta 
sariak jaso ondoren, erretiratu egin ginen\



Hernaniko euska! jaietan dantza eta musjka ez zen falta izan eta bandak bete-betean parte hartu zuen.

Hemaniko banda bosl talderen artean InugaiTen geratu zen, beraz. Garaile nagusia Donostiako Iru- 
txulo banda ezaguna izan zen. Bigarren multzoan, aldiz, Tolosako Diapason-ek eskuratu zuen lehen 
postua.

Eibarren gertatutakoagatik ez zuten Hernaniko bandako musikariek etsi. Hurrengo urteetan Donos- 
tian egin izan ziren alarde jendetsuetan parte hartu zuten bandako kideek eta beste herrietako euskal 
jaietan ere ibili ziren jotzen. Andoainen, esaterako, eurak arduratu ziren ekitaldiak musikatzeaz 1922an. 
Bestalde, inguruko festetan ere askotan jotzen zuen bandak; ohitura hori zuen, adibidez, Astigarragako 
Santio festetan; baita Lasarteko San Pedrotan ere. Kasu honetan gainera, banda derrigortua zegoen 
jotzera, araudiak horrela agintzen ziolako -Lasarte Hernaniko auzoa izan zen 1986 arte- Horrez gain 
Errenteriako eta Oiartzungo alarde nahiz festetan ere jo izan zuten hernaniarrek noiz edo noiz.
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Olaizolatarrak

Jose Olaizola Gabarainek (1893-1969) bizitza artistiko oso oparoa izan zuen. Seguruena, bera da XX. 
mendean Hernanik eman duen sortzaile oparoenetakoa, eta mende hasieran ernatu zen “euskal musi- 
ka" deiturikoaren paradigma gisa definitu izan dute askok. Ez da harritzekoa, musikari hernaniarra hil 
zenean, Kardaberaz kaleko bere sortetxean honako plaka hau jarri izana: O laizola’ta rJo seb a  jau n a ren  
jaiotetxea. 1883-1-27/1969-VI-8. H ernanik, bere sem e jatorrari. Euskal Musika, erreakzio gisa sortu zen
XIX. mende amaieran, foruak ezabatu zituztenean. Ordura arte, Espainiako lirikan italiar eta frantziar 
influentzia zen nagusi, gaztelerazko korronte musikalek apenas zuten garrantzirik, zarzuela espainiarrak 
salbu. Baina hainbat autore espainiar nazionalismo kutsuko obrak sortzen hasi ziren, Manuel de Falla 
moduko autoreak, hain zuzen. Nolabait, korronte horri erantzuteko jaio zen Euska! Musika, erromanti- 
zismo berantiarrak eraginda noski, baina sekulako indarrarekin. Lehiaketak, euskal jaiak, alardeak, poe- 
sia egunak, bandak eta orfeoiak, elkarte euskaltzaleak... pizkundea martxan zen. Euskaraz edo euskal 
tematikaz makina bat obra sortu zen urte horietan. Esaterako, 1876-1936 arteko epean, 60 opera kon- 
posatu eta idatzi ziren Euskal Herrian, horietatik erdia euskai kutsukoak edo euskaraz eginak (DOMIN- 
GUEZ: 1984, 103).

Esan bezala, Jose Olaizola euskal musika konposatzaile peto-petoa izan zen. Baina hori bakarrik ez. 
Bere jardun artistikoan poesian eta antzerkian ere murgildu zen -lehen drama 1908an idatzi zuen, Mar- 
kesaren  a la b a  izenekoa- Bere bizitzan gutxienez ehun musika obra egin zituen: operak, balletak, txis- 
tuaz jotzeko doinuak, koroan kantatzekoak, orkestrentzako partiturak, organoentzako lanak... 1918an, 
Eusko Ikaskuntzak Oñatin egin zuen batzar historikoan, Oleskari zaan^a estreinatu zuen, euskal opera 
garrantzitsuenetako bat. 1928an Saski-Naski sortu zuen hainbat lagunekin, Euskal Herrian bakarrik ez, 
Europan barrena ere arrakasta itzela izan zuen taldea. Modu berean, Euskal Organo Joleen Elkartea eta 
Euskal Herriko Txistularien Elkartearen sorreran ere parte hartu zuen Olaizolak.

1936ko gerraren ondoren, denbora luzez exiliatu behar izan zuen Frantzian. Donostiara itzuli zene- 
an baina, inoiz baino gogotsuago ekin zion konpositore lanari. Harrigarriro, Jose Olaizolak bere bizitza- 
ko azken urteetan produktibitate handia erakutsi zuen, baina ez hargatik kalitate gutxiagokoa. 1965ean, 
esate baterako, Euskal Kantagintzako Festibalean garaile irten zen M endietan  lanarekin. Gainera, garai 
horretan estreinatu zuen Hernanin Sorguiñeta ballet ezaguna.

Jose Olaizola gazte gazterik joan zen Donostiara bizitzera, 1903an. Aita, Manuel Olaizola, Hernaniko 
aguazila zen, baina gerra karlistako bonbardaketan jasandako zauri batzuengatik lan hori utzi eta hiri- 
burura aldatu behar izan zuen familia guztiarekin (OLAIZOLA: 2001, 23). Donostiako Bellas Artes aka- 
demia katapulta moduko bat izan zen Olaizolaren karrerarako, are gehiago 1906an Santa Maria elizako 
organo jotzaile plaza atera zuenean. Dena den, ez zuen sekula eten Hernanirekin lotzen zuen soka. 
Olaizola oso gaztea zela hasi zen ikasten herriko musika akademian, Manuel Zendoia irakasle zuela. 
Zendoiarekin armonia, solfeoa, pianoa eta organoa ikasi zuen. Horrez gain, musika bandan ere parte 
hartu zuen eta Hernaniko musikaren bizitzan zer esan handiko gizona izan zen beti. Berak erakutsi ziz- 
kion Jesus Zubimendi Hernaniko organo joleari instrumentu “erregearen” sekretuak. Bestalde, bere 
anaia Gabriel erabat erroturik zegoen Hernaniko kantagintzan.
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Jose Olaizola Sorguiñeta emanaldiaren estreinaldian Hernanin, Olaeta balleteko dantzariekin batean.

Gabriel Olaizola (1891-1973) sona handiko kantaria izan zen. operako baxua. Espainian, Italian eta 
Frantzian barrena ibili zen kanturako bere dohainak erakusten. 1931n, kantari profesional izatetik erre- 
tiratu zenean, Eusko Abesbatza sortu zuen eta 1937an Eresoinkaren zuzendari izan zen erbesteraturik 
zegoela. 110 kideko korua zen Eresoinka eta nazioartean ibili zen emanaldiak eskainiz. 1950eko hamar- 
kadan, erbestetik bueltan, Flernaniko Schola Cantorum-ari dedikatu zion buru-belarri. Itzal eta arrasto 
handia utzi du abesbatza horrek gure herrian. Hamarnaka lagun aritu ziren kantari abesbatza osatzen 
zuten bi taldetan - “Udaberria" izeneko emakumeena eta gizonezkoen “masa koroa” deiturikoa—, guzti- 
ra 85 lagun izatera heldu ziren. Abesbatzako barne dokumentuen arabera, Schola Cantoruma 1956an 
sortu zen ofizialki -beste zenbait iturrik 1953an sortu zela diote- Agrupacion Musical Hernaniarran inte- 
graturik:

“Dentro d e  la  Agrupacion musical, n o p o d ta  ni debta fa l la r  u n a ram a musical, cu a l es 
la polifdnica, que llenara a  satisfaccion  el verdadero sentir d e  un nucleo bastante crecido  
d e am antes d el ‘b e l ’ canto, qu e afortun adam en te existen en nuestro pueblo. Digo afortuna- 
dam ente, p o rq u e  elloperm itio  en nuestrosprim eros a/bores, d a r fo rm a  a  lo qu e hoy es nues- 
tra Schola C antorum ”.
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Abesbatzan aritu ziren jende askoren artean, lan handia egin zutenak zeuden, herriko bizitza kultu- 
ralean engaiaturiko lagunak: Juanito Olano, Andoni Zugasti, Jose Larrañaga, Eduardo Loyarte, Maria Vic- 
toria Garin, Maria Esther Usabiaga, Juan Jose Iruretagoyena, Manolo Zubillaga... Euskal Herriko hamai- 
ka tokitan kantatu zuten Scholako kideek, Donostiatik Gasteiza eta Iruñetik Bilbora, Tafalla, Lizarra, 
Oñati, Elgoibar edota Zestoan barrena; Frantziako Dax hirian ere izan zuten emanaldirik. Prestigio 
horrek itsutu gabe, herrian bertan ere egin zituzten makina bat emanaldi. Scholaren 1957ko memorian, 
adibidez, urte hartako “bizitza musikala” zehazten da, egin zituzten ekitaldi guztiekin: Martxoaren 19an, 
San Jose egunean, Plazan kantatu zuten. Ekainaren 4an, berriz, ekitaldi benefikoa antolatu zuten Zin- 
tzotasuna aretoan; bertan, solista moduan abestu zuten hainbat lagunek, tartean Soledad Villaverdek La 
C ancion del Olvido izeneko zarzuela eta Jose Larrañagak Verdiren Simon Bocanegra. San Joan bezperan 
Scholak Hernaniko musika bandarekin jo zuen -gaur egungo Preludioaren aurrekaria ote?-. Emanaldi 
hura zuzentzen Jose Antonio Ruiz Bona aritu zen eta berak espresuki moldatutako N abucco-a  jo zuen 
musika bandak. Horrez gain, koroak Maria Marta Irurtiak moldatutako E rn an iko azokan  abestu zuen,
XX. mende hasieran jada ezagunak ziren bertso batzuk, garai batean emakumeen rollari eta ezkontzari 
zer zentzu ematen zitzaion argi asko erakusten dutenak: E rnan iko azokan  txalak m erke /  em aztegaiak  
m erkeag o ... hasten da lehen bertsoa. Scholak urtero egiten zuen ibilaldiren bat inguruko herrietara, 
1956an Elizondon izan ziren eta 1957an Hondarribiko Guadalupera joan ziren, hori bai, goizeko zor- 
tzietan meza entzun eta gero.

Schola Cantorumek urte horietan aurrera ateratako ekimenen artean Iñude eta Artzaien konpartsa 
dago. 1959an antolatu zuten lehen aldiz Hernanin, Donostiako gerra aurreko ekitaldiak gogoan eduki- 
ta, eta San Joan jaietan estreinatu zuten. Dena den, abesbatzak 1960an eman zuen salto handiena, Llleta 
izeneko obraren antolaketarekin. Francisco Escudero donostiarrak konposatutako eta Lizardi olerkariak 
izkiriatutako oratorioa prestatzeak lan handia zuen, baina arrakasta itzela izan zuten, lehcnik Donostian 
eta gero Hernaniko Sanjoan eliz parrokian. Honela deskribatzen du obra Hernaniko emanaldirako eus- 
karaz argitaratutako esku-orriak :

“Zer da 'Illeta’? Izenak berak diona: eriotz-eresti bat, eriotz-kanta bat. Garratza benetan. 
Lizardi’tar Xabier zanak, olerki xainur bat egin zuan bere amonatxo maitearen eriotzean. 
Olerki xamurra: enarak etortzean il zitzaion amonatxoari egiña. ‘Biotzean min dut’, ipini 
bait-zion izena bere olerkiari ( . ..)  Baritono bakar batek kantari kantatzen du Lizardi’ren 
Olerkia; kantari talde bikain batek berriz, biotzaren naigabea; eta Orkestra eder batek gañe- 
rako zer-nolako ta gora-beherak.”

Kritika oso ona egin zioten Hernani eta Donostiako Schola Cantorumek eta Donostiako kontserbato- 
rioko orkestrak batera eskainitako emanaldiei; dudarik gabe Hernaniko abesbatzak erakutsi zuen Euskal 
Herriko puntako taldeen artean zegoela. Hurrengo urtean gainera, ospea eta sona handitu zuen Gabriel 
Olaizolak zuzendutako taldeak, Sorguiñeta emanaldiarekin. Gabriel Olaizolak, bere ahotsa, esperientzia 
eta antolatzeko gaitasuna abesbatzaren mesedetan erabili zuen, baina finantzazio bideak ere ireki ziz- 
kion taldeari, Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak Hernanin zuen bulegoko arduraduna baitzen, eta 
kargu horren bidez Schola Cantoruma diruz laguntzea lortu zuen, taldea 1967an desagertu zen arte.
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Sard inaren  en t ie r roa  1920an

1920ko otsailaren 18an Conrado Galdeano, Manuel Sagarna, Federico Montero, Satur Idarreta, 
Domingo Mujika, Luis Ugalde, Leo Alberro eta Atilano Capa hernaniar gazteen ipurmasailek Ondarreta- 
ko kartzelako zoruan amaitu zuten. Sardina bat izan zen haien biktima. Urte hartan, karnabaletako sar- 
dinaren entierroan gertatutakoa, ahotik ahora iritsi da gaur bizi garenongana, sekulakoak eta bi ikusi 
baitziren Hernaniko kaleetan.

Sardinaren entierroa egiteko ohitura XIX. mendean hasi zen eta Espainia eta Euskal Herriko leku 
askotara zabaldu zen. Funtsean, inauterietako “mozkorraldiaren” garbiketa sinbolizatzen dute asteazke- 
nean, hausterre egunea, sardinak edo bestelako irudiak erretzeko ohiturek, garizuma hasteko mociu bat. 
Hernanin, aspalditik egiten zen konpartsa barregarria, baina badirudi XX. mende hasieran zenbait urtez 
ohitura galdu egin zela, nahiz eta oso garbi ez dagoen hori horrela izan zenik. Kontua da, 1920an herri- 
ko alkate Julio Ubarretxenak debekatu egin zuela entierroa egitea. Garai haietako egunkarietan bertsio 
ezberdinak daude. Egunkari katolikoek diote konpartsa “groteskoa” eta “erlijioaren kontrakoa” zelako 
debekatu zutela, errepublikarrek berriz, motibazio politikoak ikusten zituzten debekuaren atzean.

Debekuari jaramonik egin gabe, arratsaldeko zortziretan sardinaren entierroko komitibak kalejira 
hasi zuen. Hori ikusita, Donato Oiartzun, Juan Apalategi, Juan Garmendia eta Luis Berasategi mikelete 
eta aguazilak parean jarri ziren, fusilak eskuetan, jendeari handik alde egiteko eskatuz. Baina herritarrak 
jarrera horren aurrean haserretu eta agenteen kontra egin zuten, horietako batzuei armak kendu eta kol- 
patuz. La Voz d e  G uipuzcoa  egunkariko korrespontsalak honela kontatzen du momentu horretan gerta- 
tutakoa:

“Kaboa manifestariengana zuzendu zenean, Pedro Goñi gaztea (Bakerokoa) azaldu zen 
bandera espainiarrarekin. Ikur nazionala txalo eta biba artean hartu zuten espainolistek. 
‘Batzoki’-ko eta Euskal Langileen Zentroko elementu bizkaitarrek [abertzaleek] txistu egin 
zuten eta bandera nazionalarekiko nazka agertu zuten ‘Gora Euzkadi!’ oihu eginez. Probo- 
kazioa duintasunez erantzun zuten espainolistek.

Nahasmena oso handia zen, eta orduan, Oiartzun kaboa eta bere gizonak, lasaitasunez 
jokatu ordez, keinu biolentoak eta mehatxuak egiten hasi ziren, fusilak kargatu eta haiekin 
bandera inguratzen zutenak seinalatuz. Honek sutan jarri zituen anirnoak eta ekaitza leher- 
tu zen. Jendea, bata bestearen gainetik pasatzen zen, iskanbila burrunbatsu baten erdian. 
( . ..)  Apalategi mikeleteak ez zuen haietako bultzada bat jasan eta lurrera erori zen fusila 
galduz, laster berreskuratu zuen baina. Pertsona batzuk, ihes egin nahian, Apalategiren gai- 
netik igaro behar izan zuten.

Zenbait lagun, nahasmena ikusita, Pedro Goñiri eskatu zioten bandera erretiratzeko (...)  
hasieran ezetz esan zuen, koldarra iruditzen zitzaiolako Espainiako sinboloa erretiratu 
behar izatea, zerbait lotsatzekoa balitz bezala, baina azkenean konbentzitu egin zuten.
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Musika banda Donostian, Federico Sglesias zuzendaria buru dueia. igiesiasek 1920an tira-birak izan zituen hainbat musikarirekin, 

Sardinaren entierroa zeia-eta.

Mikeleteek koartelera alde egin zutenean lasaitasuna iritsi zen. ‘Enterradoreek’ maskara- 
da antolatu zuten eta Kale Nagusian eta Urumea kalean barrena ibili ziren, ondoren modu 
baketsuan joan ziren denak etxera. Gaueko hamarretan erabateko lasaitasuna zegoen.”

Esan gabe doa, La Voz d e  G uipuzcoa-ak  bere ikuspegitik kontatzen duela gertatutako, albistea era- 
bat politizatuz. Politikak izango zuen zerikusirik gertatutakoan, baina neurri horretaraino? Egia da, aber- 
tzale eta ezkertiarren arteko tentsioa gero eta handiagoa zela urte horietan, batez ere ideia sabindarrek 
indarra hartu zutelako -Batzokia ireki berria zuten Irizar taberna dagoen horretan, Kale Nagusian-; 
baina La Voz-cn esanetan, Ubarretxena alkateak abertzaleen alde egiten zuen argi eta garbi, aurreko 
egunean, asteartitan, makil dantzarien koadrilak lasai asko atera zirelako Udalak subentzionaturik eta 
trajeetan “bandera bizkaitarra” zeramatela. Egunkari donostiarrak “kazike" moduan deskribatzen zuen 
Hernaniko alkatea eta mikeleteak berak bidali zituela zioen. Aldiz, El Pueblo Vasco egunkariaren ustez, 
manifestariak “mozkortuta” zeuden eta mikeleteak lurrera bota eta kolpatu egin zituzten. Egunkari bere- 
an gainera, Egi Zale ezizeneko batek sekulakoak bota zizkion Felipe Miner alkate-ohi liberalari, La Voz 
d e  G uipuzcoan  azaldutako kronika berak asmatu zuela esanez, abertzaleen kontra egiteko:

“Iritzi publikoari sinetsarazi nahi diozu nazionalistek ‘maskarada’ nahaspilatu zutela? Mailu 
kolpez nahi zenuen jendeak entzun zitzala ‘Muera España’ eta ‘Gora Euzkadi’, horrelako 
oihurik egon ez zenean? Sinetsarazi nahi duzu nazionalistek bandera espainola zapaldu 
genuela? Gezur eta faltsukeriekin herriaren iritziaren aurrean gure izena zikindu nahi duzu”.

Gertakariak ikusita, mikelete eta guardia zibilen destakamendu bana bidali zituen gobernadore zibi- 
lak Hernanira. Baina tropak iritsi zirenerako inor ez zen kalean. Hala ere, Hernani txikia zen oso, eta 
peskizan hasi orduko jakin zuten istiluetan zeinek parte hartu zuen. Gau horretan bertan atxilotu zituz- 
ten. Hurrengo egunean, otsailaren 20an, atxilotuak askatzeko greba hasi zuten lagun eta senideen fabri- 
ketan eta azkar asko zabaldu zen Hernani guztira. Eguerdirako paroa orokorra zen eta manifestazio itze- 
la egin zen herrian. Badirudi egun batzuen buruan gauzak bere onera itzuli zirela, eta ez du ematen 
atxilotuen kontrako auzibideak aurrera egin zuenik, ez dago horren berririk behintzat.
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Dena den, kontua ez zen hor bukatu, kalean 
gauzak baretu baitziren, ez ordea musika ban- 
dan. Federico Iglesias bandako zuzendariak 
altxa zuen erbia. Federico Iglesias 1910ean 
izendatu zuten bandako zuzendari behin-behi- 
nean, baina gero betiko plaza eman zion Udale- 
ko musika batzordeak. 1930 arte aritu zen zere- 
gin horretan, urte horretan hil baitzen. Hogei 
urteko “agintaldian” denetik egokitu zitzaion 
egitea, baina seguruena 1920ko p ap eleta  hura 
izan zen momentu zailena.

1920ko otsailaren 27an gutuna bidaliko dio 
Iglesiasek musika batzordeari, musikari batzuk 
behin baino gehiagotan zigortu dituela esanez, 
bandako ekitaldietara ez agertzeagatik, eta ban- 
dak parte hartzen ez duen espektakuluetan ber- 
toko instrumentuak jotzeagatik. Hauek dira 
isunduak: Martin Zelaieta, Rafael Sevillano,
Luzio Egaña, Miguel Abalos, Gabriel Sorondo,
Joxe Sarriegi eta Nicolas Ruiz. Udaleko musika 
batzordearen erabakia, berehalakoa eta gogorra 
da: musikari guztiak bandatik kanporatuak 
izango dira.

F.gun batzuk geroago, honako gutuna aterako da La Vbz-en: “jEs un sacrilegio o un crim en lo hecho  
p o r  esos seis (sic)  m uchachos p a r a  destituirlos cie sus puestos? Estas destituciones hechas, segun rum or 
publico, com o rep resa liap or  no h ab er  salido con la suya, com o estdn acostum brados, p u ed en  tra erco la  
( . . . ) pu es si no se arregla, estam os expuestos a  que no haya  m usica ni en Sem ana Santa ni en Pascuas. 
Y /entonces qu e pasara?”.

Beraz, zuzendariak musikariak salatu zituen Sardinaren entierroan martxa funebrea jotzen atera zire- 
lako? Hori ematen du. Eta hori ematen du, ez bakarrik goiko prentsako artikuluak diolako, despedituta- 
ko musikarien kideek ere hala uste zutelako baizik: “Egia da falta bat egin dutela [Sardinaren entierroan 
jotzea, alegiaj, baina falta horrek ez du nahikoa transzendentziarik” diote Udalari igorritako paper bate- 
an, eta haien kideak berriz euren postuetan jartzeko eskatzen cliote, bicle batez. Federico Iglesias zuzen- 
dariak, aldiz, saminduta, ukatu egingo du interes politikorik zegoenik musikariak salatzeko bere eraba- 
kiaren atzean:

“Salaketa ez da mendekuz egin. ( . ..)  Inauterietako bezperan, behin eta berriz esan nien 
ez zezatela parte hartu bandako instrumentuekin ekitaldi ez ofizialetan. Agindua nola bete 
zuten ikusteko, nahikoa da esatea hurrengo igandean zigortu egin behar izan nituela biga- 
rren aldiz. Baina zigor honek ere ez zuen eraginik izan, astelehenean eta asteartean berriz 
ere oker aritu baitziren, eta zigorra jarri behar izan nien. Ikusten denez, zigorrek ez dute 
zerikusirik musikariek maskaradan parte hartzearekin. ( . ..)  Lehenago ere aplikatu behar 
izan dut erreglamentua, 19l4an eta 1915ean ere zenbait musikari kanporatuak izan ziren 
horren ondorioz, eta orduan ez zegoen maskaradarik, eta kontua ez zen prentsara eraman”.

Atxilotuen kasua bezalaxe, bandako kanporatuen kasua anekdota hutsean geratu zen azkenean. 
Musikariek “erregua” igorri zioten musika batzordeari eta honek onartu egin zituen berriz ere taldean: 
“bandak Ostiral Santuko prozesioan jo behar duelako”. Eta hori guztia, sardina bat erretzeagatik.
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Casa Erviti
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Erviti musika etxearen ikurra.

Musika bandako arduradunen kezka nagusienetakoa errekurtso falta izan ohi zen, eta batez ere, 
soinu tresna falta, egoera kaskarrean egoten zirelako. Instrumentuak garestiak izaten ziren oso, herritar 
soil batek nekez eros zezakeen horrelakorik, eta bandan jotzen zutenak herritar soilak ziren. Gutxi 
batzuk izaten zuten instrumentu propioa erosteko aukera, beste guztiek Udalaren soinu tresnak erabil- 
tzen zituzten, elkarri eskuz esku pasatuz; horrela, hondatu egiten ziren. Batzuetan, bandan “kutxa nahi- 
koa zegoenean, edo arduradun politiko batek nolabaiteko sentsibilitatea erakutsi eta diru partida bere- 
zia bideratzen zuenean, tresna berriak erosten ziren. Horrela gertatu zen, adibidez, 1925ean.

Urte horretan, instrumentu berriak erosteko eskaera zehatza egin zioten bandatik Hernaniko Udala- 
ri. Iglesias zuzendariak gutun ponposo bat bidali zuen korporaziora eta bertan zioen herri baten “zibili- 
zazio dohainak” erakusten dituen kultur elementu nagusienetakoa musika taldeak direla. Iglesiasek, 
beste herri batzuen parean egoteko -Irun, Bergara, Tolosa, Donostia eta Errenteria aipatzen ditu- beha- 
rrezkoa ikusten zuen Boehm sistema erakutsiko zuen “egur profesionaleko” irakasle bat kontratatzea. 
Boehm edo Bohm sistema orduantxe hari zen zabaltzen Euskal Herrian, nahiz eta Theobald Bohm 
musikari alemaniarraren teknika jadanik XIX. mendean ezagutzcn zen. Funtsean, flauta eta ergonomia 
hobetzeko teknika bat erabili zuen eta ondoren beste hainbat soinu tresnei aplikatu zien; gaur egun 
oraindik erabiltzen da Boehm sistema soinu tresnetan.

Iglesiasek, gutun berean, instrumentu berriak erosteko eskatu zion Udalari, 12.000 pezetako aurre- 
kontuarekin. Kuriosoa da tresna berriak erosteko zein argudio ematen dituen leitzea:
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“Esta villa de H ernan i no d ebe  en  m an era  alguna, p o r  decoro, qu edarse a  la za g a  del 
resurgimiento m usical qu e en la region se observa, y a  qu e en  un a la rd e  m usical cualquie- 
ra qu edarta en ev idencia  respecto a  ban das d e pueblos d e m enor im portancia (... ) Es bien  
notorio que los instrumentos qu e actu alm en teposee la ban d a  son no solo inu tilespara una  
d ecorosa  lab or  artistica, sino qu e su  u so  p u e d e  ir  en detrim ento  d e  la sa lu d  d e  los 
m usicos, y a  qu e d ad o  su estado, tienen qu e rea lizar  un esfuerzo m ds g ran d e qu e el que  
em plearian  con instrumentos en m ejores condiciones; p o r  hum anidad es, pues, necesario  
sustituirlos. ”

Argudioak argudio, Udalak musikarien eskaera onartu zuen eta tresna berriak erosteko konkurtsoa 
antolatu zuen. Bi urte luze eman zuen prozesu guztiak eta honako musika-etxeek hartu zuten parte 
lehiaketan: Casa Aldaz, Casa Luna, Casa Erviti eta Casa Arilla. Udalak 34 musika tresnen presupuestoa 
eskatu zuen:

W --------
• 7 klarinete, si bemolean, ebanozkoak eta boehm sistemarekin.

• Klarinete bat mi bemolean, ebanozkoa eta boehm sistemarekin

• Flautin bat, zilar metalezkoa eta boehm sistemarekin.

• Flauta bat, zilar metalezkoa eta boehm sistemarekin.

• Ebanozko oboe bat boehm sistemarekin.

• 2 saxofoi altu mi bemolean, metal horidunak.

• 2 saxofoi tenore si bemolean, metal horidunak.

• 2 saxofoi baritono mi bemolean, metal horidunak

• 4 tronpeta do eta si bemolean, hiru pistoitakoak eta metal horidunak

• 3 tronboi do eta si bemolean, hiru pistoitakoak eta metal horidunak.

• 2 tronpa altu fa eta mi bemolean, hiru pistoitakoak eta metal horidunak.

• 2 fliskorno si bemolean, hiru zilindrotakoak eta metal horidunak.

• 2 bonbardino do eta si bemolean, lau zilindrotakoak eta metal horidunak.

• 2 kontrabaxu do eta si bemolean, lau zilindrotakoak eta metal horidunak.

• Kontrabaxu bat si bemolean, lau zilindrotakoa eta metal horiduna.

• Txindata turkiar parea, 12 pulgadatakoa.

• Hamabi hagaxkatako bonboa.
k  .......... ..........................................................................  ........................ ...................................... .........................

Bandako zuzendariak etxe bakoitzaren proposamena aztertu zuen zorrotz; batzuek deskontuak 
eskaintzen zituzten, ordaintzeko erraztasunak, edota aurrekontu ezberdinak, materialaren kalitatearen 
arabera. Bere diagnostikoan, Aldaz eta Luna etxeek eskainitako instrumentu markak ezezagunak direla 
dio Iglesiasek, eta beraz, baztertu egingo lituzkeela proposamen horiek, Arilla etxearen proposamena 
aldiz, ez du behar bezala osotua ikusten, informazioa falta zaiolako. Erviti etxearentzat dira laudorio 
handienak Federico Iglesiasen eskutik. Bere esanetan, etxe honek marka oso onak eskaintzen ditu, ins- 
trumentu asko pieza bakarrekoak dira eta horrek afinazioan hobekuntza dakar, eta gainera, instrumen- 
tu guztiak beren zorro eta osagarriekin salduko lituzke Ervitik. Konklusioa: Erviti etxeak loitu zuen adju- 
dikazioa.
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Jose Erviti Segarra Iruñean jaio zen 1852an. Bere 
gurasoak Ultzama eta Baztangoak ziren, baina Iruñera 
egin zuten aitak lana aurkitu zuelako bertan. Jose Ervi- 
tik Madrilgo Musika Eskola Nazionalean -ondoren 
Kontserbatorioa izan zena- egin zituen ikasketak eta 
Espainiako hiriburuan sartu zen musika tresnen nego- 
zioan, ikasketak egiteko dirua lortzearren. Lope de 
Vega kaleko Casa Erviti dendan akademia bat ere ireki 
zuen arrakasta bandiz. Meridan irakasle moduan ego- 
naldi bat igaro ondoren Donostiara joan zen emazte 
eta alabarekin, eta gaur egun oraindik existitzen den 
Casa Erviti denda sonatua ireki zuen San Martin kale- 
an. 47 urte zituela hil zen eta bere alaba Ines Ervitik 
jarraitu zuen negozioarekin. Egun, Jose Ervitiren birbi- 
loba da Casa Ervitiko arduradun.

Jakina denez, instrumentu berriak erostearekin ez 
ziren zaharrak zaborretara botatzen. Tresna zaharrak 
behin eta berriz saltzen ziren, guztiz erabiltezinak iza- 
ten ziren arte. 1927an, bandako instrumental ia osoa 
berritu zenean, batek baino gehiagok jo zuen bertara 
soinu tresna zaharrak erosteko proposamena eginaz.
Esaterako, Florentino Valle izeneko donostiar batek 
dio baxu bat, bi tronboi, bonbardino bat, bi tronpeta 
eta bi saxofoi erosiko lituzkeela 200 pezetaren truke 
“bandako intrumentalaren hondakinetatik”. Birzikla- 
tzea ondo errotutako ohitura da, dirudienez, musika- Ttieobald Bohm, Boehm sistemaren asmatzailea.

rien artean.
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Auto karrerak musikatzen

Los qu e suscriben, m ayores d e  edad, com erciantes, vecinos de esta villa a  V. con  el debi-
do  respeto exponen .-

Q ue ten iendose q u e  ce leb rar  estos d ias las c a r re ra s  autom ovilisticas del Circuito  
con  cuyo motivo se ve el Pueblo d e  H ernani, p o r s u  situacion  topogrdfica, fav orec id o  con la 
a flu en c ia  d e  m il/ares d e  excursionistas, y  ddn dose el caso qu e a  m edia tarde se term inan  
las c itad asp ru ebas  y  con  objeto d e obsequ iar a  los forasteros despues d e  las mismas, desea- 
riam os se dignase d a r  las oportunas ordenes , p a r a  qu e la brillante banda d e ntusica de  
esta villa am en ice  el Paseo d e  los Tilos en  los d ias qu e se celebren  catreras, y  seguidam ente 
qu e estas terminen.

P orestos m otivosy considerando d eg ra n  beneficio a  los intereses generales d e H ernani, 
el qu e la ban d a  am en ice  esos d ias el Paseo de los Tilos a  V.

Suplicam os se digne aten der esta pelicion .

1923tik hasita auto karrera garrantzitsuak egin ziren hainbat urtez Lasarteko hipodromo inguruan, eta 
nazioarteko fama hartu zuten segituan. Zirkuitua Orian hasi eta Andoainera egiten zuen, hortik Llerna- 
nira, eta Hernanitik Lasartera itzultzen zen Errekalden barrena. Gran S em ana Automovilistica d e  San 
Sebastidn  deitu zitzaion, eta milaka lagun biltzen ziren Lasarteko hipodromoan zegoen helmugan. Dena 
den, ez zen eskasagoa Hernanin sortzen zen ikusmina. Hasieran, Bugatti eta Masseratti modernoak 
kaxko erditik pasatzen ziren eta kalearen alde batetik bestera pasatzeko egurrezko pasabideak jartzen 
ziren. Gero, 1926an, Europako Sari Handia egin zen bertan, eta ibilbidea eraldatu behar izan zen hain 
karrera garrantzitsuaren baldintzak betetzeko. Orduan egin zen Hernaniko “zirkuituko ibilbidea”, Telle- 
rigainen hasi eta Galarretaraino doana.

Dios g u ard e a  V. m uchos años.
a  23 d e fu lio  de 1928.

fo s e  Izagirre 
Lucio Egaña  

fo x e  Mari Z igaran  
O tam endi
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Auto karrera zirkuituko errepidean, Gaiarretara bidean.

1928ko edizioan, Louse Chiron montecarlotarra izan zen garaile, Dugatti T35C markakako autoare- 
kin. 40 buelta eman zizkion 11 kilometroko zirkuituari eta horretarako 5 ordu eta 20 minutu behar izan 
zituen. Chironek, gainera, buelta azkarrenaren saria ere jaso zuen, 141 kilometro orduko abiada harra- 
patu zuen batez beste, eta 7 minutu eta 12 segundotan egin zuen ibilbidea.

Auto karrerek 1935. urtera arte iraun zuten, tartean. pare bat urtez ez zen karrerarik antolatu. 1936an 
ere ospatzekoa zen, baina uztail horretan milaka herritarren bizitza goitik behera aldatuko zuen gertae- 
ra jazo zen: militarren altxamendua eta gerra zibila. Gerraren aje luzea igaro ondoren, 1940ko hamarka- 
daren amaieran auto karrerak berriz antolatzeko saiakera egin zen, baina ez zuen arrakastarik izan eta 
bere horretan geratu zen.



Tranbia patrozinatzaile

Tximist gurdi deitzen zioten. Ez preseski tximistaren abiadan zihoalako, ordubete irauten baitzuen 
burdinbide hark Hernanitik Donostiara, Ergobin barrena, dauden kilometro eskasak egiteko. Donostia- 
Hernani tranbia 1903an zabaldu zen eta urte askoan izan zen hiriburuaren eta herri g ara itez in aren  
arteko uztarria. Hernaniarrak Donostiako zentrora joaten ziren tratua saltzera nahiz izozkiak jatera. 
Donostiarrek, berriz, Hernaniko igande eta festa “sinpatikoak” gozatzeko aukera izaten zuten. Hura ez 
zen izan urte horietan irekitako tranbia bakarra. Hamarkada gutxitan Euskal Herriko trenbide sareak 
sekulako iraultza izan zuen eta herritarren artean oso kuttunak izan diren iinea asko sortu ziren, Urola- 
ko trena eta Piazaolakoa dira gurean ezagunenetakoak. Hernaniko tranbiak lau parada zituen eta azke- 
na Elkano kalean zegoen, Atsegindegi inguruan. Dena den. hasierako urteetan tranbiaren errailak Plaza 
Berriraino iristen ziren. Gaur egun oraindik geratzen da helmuga horren arrastorik inguruko etxeetako 
baten arkitekturan -Urrats zapata denda dagoen hura-, geltokietako eraikin luze estuak imitatzen 
dituen eraikina baita, estiio neo-euskaldunekoa, Urola garaian gertatzen den bezala. (LETURIONDO eta 
abar: 1996, 114).

Hernani tranbiaren bizitza luzea izan zen, baina ez hargatik zailtasunik gabea. Bezeroak erakartzeko 
formulak bilatu behar izan zituen behin eta berriz, eta politika horren barruan sartzen da Hernaniko 
Musika Bandarekin egindako akordioa. 1913ko azaroaren 13an hitzarmena sinatu zuten bandak eta 
C om p am a d el F errocarril d e  San Sebastidn a  H ern an i-ko  ordezkariek. Horren bidez, tranbiak diru 
laguntza emango zion bandari, urtean 1.000 pezetatakoa, eta honek, Udalak ezarritako egutegiak derri- 
gortzen ez zion igandetan dantzaldia eskaini behar zuen Tilosetako plazan. Tranbiari asko interesatzen 
zitzaion bandaren jarduna, XX. mendeko lehen hamarkadetan jada asko baitziren inguruko herrietatik 
Hernanira musikarekin dantza egitera etortzen ziren gazteak, eta jakina, tranbia erabiltzen zuten horie- 
tako askok, kotxerik kasik ez zelako ezagutzen.

Babeserako kontratuak, ordea, urte batzuk baino ez zuen iraun. Bandako kideak behin eta berriz 
saiatu ziren kontratuan jarritako diru laguntza kopurua igotzen eta 1922an, soka-tira horretan borrokan 
ari zirela, musikariek erabaki zuten tranbiarekin hitzartutako igandeetan ez jotzea: “Gehiegizkoa da kon- 
painia horrekin hitzartutako lana” esan zuten musika bandakoek. Udalak segituan esku hartu zuen 
gatazka horretan eta bitartekari lanak egin zituen, tranbiaren partetik 2.000 pezetako laguntza lortuz. 
Diruaz gain, bandako kideek beste eskubide batzuk ere bazituzten tranbiarekiko. Ilorrela, Donostian 
ekitaldi bereziak egin behar zituztenean, ez zuten bidaia txartelik ordaintzen. 19l6an Donostian egin 
zen musika alardera joateko, esaterako, konpainia horrek doan eskaini zuen zerbitzua bandarentzako.

1925ean Hernaniko tranbiak krisi latza jasan zuen, ekonomikoki errentagarria ez zelako. Konpainiak 
Udalaren esku utzi zuen linearen etorkizuna eta honek enpresa eraldatu zuen eta Sociedad Explotado- 
ra de Ferrocarriles y Tranvias (SEFT) sortu zuen, Hernaniko tranbiaz gain, Hendaiaraino doan Topo eza- 
gunaren esplotatzailea ere izango zena urte luzetan.

Badirudi 1920ko hamarkada amaieran Hernaniko dantzaldietara joaten zen jendea gero eta gutxiago 
zela eta momentu batetik aurrera tranbiaren laguntza bertan behera geratu zen. Musika bandak egutegi
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Tranbia Foruen Plazan.

ofizialetik kanpoko dantzaldiak eskaintzeari utzi zion ondorioz. Zurrunbilo ezkor horretatik ateratzeko, 
herriko tabernariak bildu eta proposamena egin zioten Udalari 1930ean:

“Kontuan izanda, tamalez datorren jende kopurua oso eskasa delako, tranbiaren kon- 
painiak laguntza ekonomikoa erretiratu duela, ( . ..)  Hernaniko merkataritza prest legoke 
kendu den laguntza hori nolabait betetzeko. Ez baitago dudarik, konponbide honekin Her- 
nanik berriz ere izango lukeela, denbora gutxian, bere meritu natural eta ezagunengatik, 
egokitzen zaion adina jende.”

Jakina, diru laguntzaren truke, tabernariek hainbat baldintza jarri zituzten: ordutegiak, musikariek jo 
beharreko igande kopurua... Bandari aukera ematen zioten talde osoak jo beharrean erdiak soilik 
jotzeko, igande guztietan jotzea neketsua baitzen, eta txandaketa eginez deskantsatzeko astia izaten 
zuten gisa horretan.

Tranbiak bere bidea segitu zuen eta 1958. urtean atera zen azken bidaia. Ordurako errepide sarea 
gero eta trinkoagoa zen herri inguruetan, zirkuituko ibilbideaz gain, Ergobira zihoan kaminoa ere ireki 
zuten 1950ean, eta tranbia erabiltzeak jada ez zuen zentzurik, autoaren eta petrolioaren erregealdia hasi 
baitzen (GOMEZ: 2002, 8). Gainera, 1954an Donostiako Udalak debekatu egin zion Hernaniko tranbia- 
ri zentroko kaleetan zirkulatzea eta azken estazioa Amaran geratzen zen, horrek ere kalte handia egin 
zion. Tranbia zaharra akordeoi baten soinuaz despeditu zuten eta bere piezak Topo-aren linearako 
berrerabili zituen SEFTek denbora batez.

Tranbia desagertu zen, baina ez haren errailak eta bidea. Horiek urte luzetan iraun dute eta ia gaur 
arte iritsi dira. Ergobian, oraindik geratzen dira tranbia pasatzen zen zubi-bide bikainaren arkuetako 
batzuk, baita burdinezko piezak ere. Urumeako autobidea egin zutenean txikitu zuten zubi-bidearen 
zati handi bat, nahiz eta Ingeba Euskal Geografia Elkarteko behategiaren arabera, gure industria onda- 
reari egindako kalte hori eragotzi zitekeen, autobidearen obrak apur bat eraldatuz gero.
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Errepertorioa

Sr. A lcalde de H ernani

Muy Sr. Mio d e  mi m ayor consideracion:

A unque no tengo el gusto d e conocerle mds qu e d e vista, m e atrevo a  dirigirle la p resen - 
te en d em an d a  d e una gracia .

Bien sab e  Vd. en cuanto a la atraccion d e fo ra s te ro s  se  refiere, lo q u e  ha decai- 
do H ernani. Es d e suponer qu e tam bien este a l  corriente d e los verdaderos motivos que oca-  
sion an  el a lejam ien to  d e  esos elementos, qu e a  la p a r  qu e con tagian  su alegria ju ven il a l  
pueblo, siem pre dejan  p arte  d e  sus dineros.

Es m i parecer, qu e en  todos los ordenes de la vida, las exigencias son ca d a  vez mayores. 
A sip or  ejemplo: los qu e antes v iajaban  en carro, boy en dia, no se con form an  con  hacerlo  
en auto, prefieren  volar.. del m ismo modo, los a fic ion ad os a l  baile, invaden salones com o  
e l Urumea (du ran te e l invierno) Jgueldo, los Cam pos Eliseos etc. D onde e l mds exigente, 
p u ed e  sa c ia r  su aficion .

No preten do a l  h aceresta  consideracion, com pitan atractivos de esa indole, con esos cen- 
tros cuya u n ica  razon  de existencia es el baile, p orq u e  ello seria u n a necedad ; ni siquiera  
intercedere an te Vd. Para qu e la banda d e M usica d e ese  p in toresco  rincon, aum ente  
su  re p e rto r io  d e  bailables, p o r  ser  asunto, qu e con  so b ra d a  razon  h an  d eb a tid o  los 
corresponsales d e  p eriod icos en esa vitta. Lo qu e si le voy a  pedir, y  este h a  sido el motivo de  
la presente, que durante la tem porada estival no su sp en d a  el baile en la p laza  d e los 
Tilos. Bien p u d iera  evitarse e l calor, en  d ich a  tem porada, com en zan d o p o r  ejem plo a  las 
seis d e  la tarde p a r a  term inar a  las ocho.

He d e decirle tambien, qu e a l  dirigirm e a  Vd. lo hago com o interm ediario d e m uchos afi- 
cion ados qu e undnim em ente apru eban  cuanto qu ed a  expresado.

No m e qu iero extender m as p o r  hoy, p a ra  no b acerm ep esad o , esperando que las Uneas 
que an teceden  son lo suficiente p a r a  qu e Vd. p u ed a  interpretar d ebidam ente los deseos de 
una juventud devota de lap in toresca  villa del Urumea.

Mil p erdon es p o r  el atrevim iento y  m il g racias an ticipadas d e este qu e desde hoy le ofre- 
ce su am istad.

San Sebastidn, 2 5  d e ju n io  d e 1930  
(Particuiar) [sinadura ez da ulertzen]



1930ean tranbia elektrikoaren konpainiak ciiru-laguntza gabe utzi zuen musika banda, eta horren 
ondorioz bandako egutegitik “erori" ziren hainbat ekitaldi, tartean udako bailableak. gutun honetan 
azaltzen den bezala. Badirudi Tilosetako plazari arerio gogorrak atera zitzaizkiola, garai hartan Donos- 
tian dantzarako leku modernoak ireki baitzituzten. Tartean Campos Eliseos deiturikoa zegoen, Martute- 
neko barrioan. XX. mende hasieran Hernani-Donostia tranbia elektrikoaren jabe Horacio Azketak eta 
beste zenbaitzuk operazio urbanistiko erraldoia egin zuten Martutenen. Hamaika “villa” eraiki zituzten 
lorategi handi baten inguruan, laku eta guzti. Dekadentzia garai baten ostean, lorategi ederrak berriz 
ireki zituzten 1929an, eta antza, bati baina gehiagori gogora etorri zitzaion Pariseko beste hura, hortik 
datorkio izena. Campos Eliseosen antolatu ziren erromeriak eta dantzaldiak oso ezagun egin ziren, ez 
bakarrik donostiarren artean, baita Hernaniko eta inguruko beste lekuetako gazteen artean ere. Patxi 
Ramak kontatzen du nola bere aitak esaten zion gerra aurrean Martuteneko lorategira joaten zirela dan- 
tza egitera: “Gure aitak ama hantxe ezagutu zuen, Campo Eliseosetan. Ama Aieteko baserri batekoa zen 
eta aita Hernanikoa, zazpi urte ibili ziren nobio eta gero ezkondu egin ziren. Baina hori gerra aurretik 
zen.. Familia osoak joaten ziren hara, bazkaria otarrean hartuta egun pasa egitera, bertan, musika tal- 
deez gain, gramola baten bidez ere entzun zitekeen errepertorio zabala.

Edonola ere, eta goiko gutunean aipatzen den “gainbeherari” aurre eginez, Hernanin bailableak 
antolatzen hasi ziren berriz ere. Musika bandak 1930eko abuztuan adostu zuen Udalarekin egutegitik 
kanpoko bailableak joko zituela ordainsaririk gabe, baina zenbait musikarik txandaka atsedena hartuz 
gero. Egiaz, bailableen krisi horrek ez zuen banda momentu honenean harrapatu, 1930eko abuztuaren 
l6an Federico Iglesias hil baitzen, hogei urtez bandako zuzendari izandakoa. Ondorioz, Miguel Abalos 
aritu zen ordezko lanak egiten denbora batez, zuzendari berria izendatu arte. Abalosek lan zaila izan 
zuen hasieratik. Badirudi doan jotzea ez zutela oso gustuko musikariek eta piper egiten zutenak asko 
omen ziren: batek katarroa zuela, bestea “nobiarekin paseatzen” ibili zela...

Behin, Tilosetako kioskora joandako musikariek planto egin zuten. 1931ko Urteberri eguna zen, eta 
ikusirik oso gutxi zirela bailera azaldutako musikariak, ez jotzea erabaki zuten. Abalosek salaketa jarri 
zuen Udalean Tilosetara joan ez zirenen kontra: Roque Izagirre, Nicolas Ruiz; Jose Rodriguez, Gabriel 
Moncayo, Federico Uzkudun, Francisco Domingo, Emiliano Lucas. Hara zer erantzun zioten musikariok 
Abalosen salaketari: “Uste dugu, guk gaizki egin bagenuen, are okerrago egin zutela bertan presentatu eta 
gero jotzeari uko egin ziotenek”. Auzia zuzendari berriaren esku utzi zuen Udalak, Jose Marfa Gonzalez 
Bastida, baina artxiboko dokumentuetan ez da inon ageri zuzendari berriak kargu hartu zionik inori.

Ezkiaga pasealekua.
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Mendirik mendi

Trudi luke, 150 urtetan, bandaren egutegi ofizialean -urtean zehar derrigorrean jo beharreko egunek 
alegia- aldaketa handiak izan direla, hain denbora tarte zabala izanik. Baina egiaz ez dira gutxi epe 
horretan mantendu diren tradizioak. Horren erakusgarri, adibide txiki bat ekarri dugu hona: 1930eko 
egutegia. Bandaren zaletua segituan konturatuko da hemen azaltzen diren dala eta egun askok gaur 
egun oraindik segida dutela; beste asko galdu egin dira ordea.

v — .......................................... .................  ................................................ — ........................................................]

Dianak
• Karnabaletako igandea

• Ekainaren 2a

• San Joan eguna

• Santa Zezilia eguna

Eguerdiko kontzertuak
• Urteberri eguna

• Berpizkunde Pazkoa

• Ekainaren 2a

• Sanjoanak

• Abuztuko igandeak

• Iraileko lehen igandea

• Errosarioko Ama birjinaren eguna

• Santa Zezilia eguna

Tranhia elektrikoarekin hitzartutako egunak
• Urtarrila: Gainerako igande eta jai egunak

• Uztaila: Igande eta jaiegun guztiak, 25 eta 31 izan ezik.

• Iraila: Bigarren hamabostaldiko igande eta jai egunak.

• Azaroa: Denak, Santu Guztien eguna izan ezik, Hildakoen eguna barne.

• Abendua: Gainerako guztiak.
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Ezkerrean, XX. mendeka prozesioa; eskuinean, ZOllko San Joan eguneko diana.

Bailableak
• Urtarrila: 1 eta 6

• Otsaila: igande guztiak

• Martxoa: 1 eta 3 (inauteriak, gauez ere bai)

• Apirila: Ostiral Santuko prozesioa, eta Pazko egunetik aurrerako igande guztiak.

• Maiatza: Korpus eguneko prozesioa eta igande guztiak
• Ekaina: Igande guztiak. San Joanetan: kalejira 23an; prozesioa eta arratsaldez nahiz gauez 

24an; arratsaldez 25ean. San Pedro egunean Lasarten.

• Iraila: 8an arratsaldez Zikuñagan

• Urria: igande guztiak

• Azaroa: Santa Zezilia egunean arratsaldez.

• Abendua: 8an eta 25ean; 24 gauez kalejira.
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Badira egun batzuk gaur arte iraun dutenak, Santa Zeziliako kontzertua, Eguberritako ekitaldiak, 
edota San Joanetako festetan antolatzen direnak. San joanetako diana, esaterako, urtez urte indartzen ari 
da, eta gero eta gehiago dira goizeko 9:00etan M endirik m endiren  doinua entzuteko bandari segitzen 
dioten herritarrak. Biribilketa hori Jose Antonio Erauskin (1888-1961) zaldibiarrak konposatu zuen 
mende hasieran eta Hernanin 1960ko hamarkadan hasi ziren San Joan eguneko dianan jotzen (MARTT- 
NEZ: 1995). Geroztik ez dio hutsik egin urteroko zitari -ezta amaierako ardo-goxoak eta pastek ere- eta 
hernaniarren doinu kuttun bilakatu da aspaldi. Miresgarria da txistuaren, silboteen eta bandaren arteko 
“elkarrizketak” nolako oihartzuna sortzen duen Kaxkoko eraikinen hormetan gora. Doinuak, gainera, 
badu letra zahar bat, gerra aurrekoa, eta honela dio Hernanin ezagutzen den moidaketak (GOIKOE- 
TXEA: 1999):

r ....
G oazen  m endirik m endi euskaldun gaz teak  

g oazen  a ld ap a  gora  m endi g o iza leak  

h a ize  osasuntsuaz bizitza indartzera,

Aberri guztiari agurra egitera!

G oazen  g oazen  guztiok kalera  

S a n jo a n  eguna den ok  ospatzera, 

g o iz  kantu a la i  eder honekin  

H ernani herrian  gozatzera!

Beste data batzuk urteen poderioz ezabatu egin dira. Horixe gertatzen da, esaterako, Aste Santuko 
emanaldiekin. Duela 30 urte arte, behintzat, prozesioetan parte hartzen zuen musika bandak. Badirudi 
herriko bikarioak eskatuta utzi ziotela prozesioak egiteari. Ez dakigu zehazki zein izan zen ohitura hori 
kentzeko arrazoia: “Guk neurria esker onez jaso genuen, izan ere Aste Santuko oporretan prozesioan 
figuren atzetik joatea...”, dio Zipri Otxandorenak, bandako egungo zuzendariak.

Beste batzuetan, aldiz, egutegi-kristauak debekatu egiten zuen kontzertu laikoak eskaintzea. Garizu- 
ma zenean ez zegoen ospakizunetarako tarterik. Esaterako, 1926an Lasarten sekulako korrika lasterketa 
antolatu zuen Gipuzkoako Atletismo Federazioak otsailaren 28rako: Espainiako cross-country txapelke- 
ta. Antolakuntzaren xehetasunak herri hartako Biyak-Bat kirol elkartearen esku geratu ziren eta honek 
Hernaniko bandaren laguntza eskatu zuen, egun hura behar bezala musikatzeko. Erantzuna? Ezinezkoa 
zela bandak egun horretan jotzea: “Herri honek garizuman ez jotzeko duen tradizioa errespetatu behar 
da”, dio Hernaniko Udalaren erantzunak.
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Pentekosteak Floridako Venta-Berrin

Florida auzoa Hernaniko XX. mendeko industrializazio eta urbanizazio prozesuaren paradigma da. 
Duela mende pasatxo apenas zegoen fabrikaren bat, tren geltoki bat, eta etxe gutxi batzuk inguru horre- 
tan, gainerako guztia erribera eta baratzak ziren. XIX. mendearen erdialdean Hernanin zegoen lantegi 
handi bakarra pospolo fabrika zen, 1874an 81 lagunek egiten omen zuten lan fosforoaren arloan 
(LARRAÑAGA, IRURETAGOYENA: 1964). Baina mende horren amaieran industria iraultza gertatu zen 
Euskal Herrian eta gure herriak fuerte heldu zion olatu berriari. XX. mende hasierarako jadanik bazego- 
en enpresa ugari eta garrantzitsurik: Remy almidoi fabrika, Carrero eta Montes ehun lantegiak, eta Biyak 
Bat eta Mendia papelerak, besteak beste. Horietako enpresa asko Floridako lur zabaletan ezarri ziren, 
baina denen gainetik bat nabarmentzen zen auzoan: Aristegi adreilu fabrika.

Adreilu fabrika 1906an hasi zen martxan Honstein Larribal y Cia-ren eskutik eta Aristegi bizkaitar 
familiak 191 ln  erosi zituen bertako akzio gehienak. Horrela, aristegitarrak 1989ra arte izan dira lante- 
giaren bultzatzaile, harik eta urte horretan Japoniako bi enpresen eskutan geratu zen arte. Gaur egun 
AMR lantegia da adreilu fabrika horren oinordekoa -jadanik lekuz aldatua- eta Krosaki Harima talde 
japoniarra da %100ean enpresaren jabe.

lndustrializazio olatu berriek erabat itxuraldatu zuten Florida auzoa hurrengo urteetan. 1900 urtean 
2,5 hektarea erabiltzen ziren jarduera industrialetan, '1980an aldiz, 14 hektarea ziren industriarako baka- 
rrik erabiliak (GON7.AI.T-/: 2004, 5). Gerra ostean enpresa handi gehiago ezarri ziren, tartean Papelera 
del Norte ezaguna. Karapote baserriak ezin izan zion paper fabrika erraldoiari aurre egin eta bere atza- 
parretan erori zen, pabiloi handi batek ehortzi zuen Arrieta, Iraola eta Arzallus familien hiru bizitzako 
K apote  etxe dotorea. 1960tik 1980ra egin ziren urbanizazio basatiek ere baratza eta baserri gehiago 
desegin zituzten Floridan. Ilorixe gertatu zitzaion Etxeberri baserriari, gaur egun h a m a r  m an dam en - 
d u ak  ezizenez ezagunak diren etxe blokeak eraiki zirenean haren lekuan. Trukean, hainbat “etxe handi” 
geratu dira obreroentzat auzoan; mende hasieran eginak, baita amerikar airea eta izena duten lekuak, 
baserri kaletartu batzuk, eta burges villa dotoreak ere. Koktel harrigarria.

Florida auzoan, 1962an, lan egiteko adinean zeuden lagunen %74 industriako langileak ziren eta 
gehien-gehienak Espainiako hainbat lekutako etorkinak (LARRAÑAGA, IRURFTAGOYENA: 1964, 198). 
Langileriaren pisuak nortasun berezia eman izan dio auzoari. Ez da harritzekoa 1965ean, parrokia sortu 
zenean, San Jose Langilearen izena jartzea. Parrokia hori izan zen, hainbat urtetan, auzoko bizitza sozia- 
laren bilgune nagusietakoa, eta Villa Hermosa izeneko etxean hamaika aktibitate egin ziren (mojentza- 
ko bizitokia, ikastola, liburutegia, hitzaldiak emateko lokala...). 1969an tenplu berria eraiki zen lasto bil- 
tegi zahar baten terrenoetan eta hortik aurrera pixkanaka ekipamendu berriz osatuko da eliza 
(H ern an iko  F lorida  auzoa...-. '1989, 35). 1960, 1970 eta 1980ko hamarkadetan San Jose Langilearen 
parrokiak izan zuen bizitza, garai batean Hernaniko auzo guztietan bor-bor egiten zuen giro sozialaren 
ikur izan liteke; gaur egun, tamalez, galtzen ari den “auzokidetzaren” erakusgarri. Testuinguru horretan 
kokatzen ziren Floridako festak, Pentekosteak, eta hauen karietara lotu behar dugu Hernaniko musika 
banda Floridarekin, zehazki, Venta-Berri etxearekin.
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Hernaniko ikuspegia, oraindik lantegi gutxi batzuek inguratuta zegoenean.

Pentekoste jaiak aspaldidanik ospatu izan dira Hernanin. Esaterako, badakigu XVIL mendetik Lehen 
Karlista Gerra arte, bigarren Pazko egunean alarde garrantzitsua egiten zela, eta Antiguora prozesioa ere 
egun horretan egiten zen (IRIARTE: 1998). Baina alardeak hasierako funtzio militarra eta zentzua galdu 
zuenean, Pentekosteak ospatzeari utzi zitzaion... edo ez?

Badirudi arrasto batzuk geratu direla, XX. mende hasieran Floridan Penteskosteak ospatzen zirela bai 
baitakigu. 1929ko maiatzaren 4an, Floridako auzotar batzuek eskaera zehatza egin zioten Udalari. Hone- 
la dio gutunak:

“... Con motivo d e  ser el d ia  2 0  del actu al la fie s ta  qu e se celebra en este Barrio, tenga a  
bien el concedernossu  especia lperm isopara  am en izar d icha fiesta con u n p oco  d e m usica de 
8  V2 a  11 d e la n oche en  el sitio den om inado Benta-Verri (sic), lugar apartado de la carretera, 
com o se trata que la m usica sea costeada p o r  los vecinos esperam os d e  su benevolencia tendra  
a  bien en com placernos en nuestros deseos, garantizandole el o rd en y  buenas costumbres. ”

Udalak ez zuen eskaera onartu, lekua “egokia” ez zelako. Baina bi urte geroago eskaera bera egin 
zuten floridatarrek, hau da, musika bandak Venta-Berrin “kalejirak eta pieza popularrak” jotzea bigarren 
Pazko eguneko festak ospatzeko, eta orduan bai, musika bandak parte hartu zuen. Ez zen urte bakarra 
izan, musikariek Pentekostetan Floridan jotzea ohitura bihurtu baitzen urte luzez, baita gerraostean ere, 
honela dio Manolo Sagarnak:

“Estazioan jotzen zuten, Floridan, Pentekosteko Pazko egunetan, banda erdiak edo 
jotzen zuen. Ameriketatik etorri nintzenean urte batez hortxe jo nuen nik. Estazioan bola- 
toki bat zegoen eta han egiten ziren festak, orkestinarekin. Donostiatik etortzen ziren musi- 
kariak, bazegoen Mario izeneko saxofonista bat, oso ezagunak ziren. Eta Venta-Berri taber- 
nan, a zer festak egiten ziren Pentekostetan...!’’

Beraz, bandak baino, orkestina batek jotzen zuen Venta-Berrin auzoko festetan. Jesus Garin akorda- 
tzen da bera ere ibili zela taberna horretan festak musikatzen, beste lau lagunekin. 1980ko hamarkada- 
tik aurrera, Etxeberriko blokeetara bizitzera joandako jende andanak Pentekosteak indartu zituen eta 
geroztik Hernaniko bandak hainbatetan jo izan du bertan.
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Sarriegitarrak

Euskal Herriko historian badago baieztapen bat, uste bat, errebisatu beharrekoa. Gerra zibilaren haus- 
turaren ondoren, euskal berpizkunde kultural eta politikoa belaunaldi berriek hasi zutela esan izan da 
behin eta berriz. gerra ezagutu ez zutenek, alegia. Baieztapen horrek ñabardura handia behar du. Izan ere, 
ez ziren gutxi izan, gerran gorriak ikusi eta gero, berriz ere lanean hasi zirenak euskal kulturaren alde eta 
eszenatoki politiko desberdin bat sortzeko bidean, frankismoaren errepresioari eta gerrako mamuei aurre 
eginez. Haien lana ezinbestekoa izan zen trena berriz ere martxan jartzeko, haiek gabe belaunaldi gazteek 
nekez lortuko zuketen horrelakorik. Kasta horretako jendea ziren Hernaniko sarriegitarrak.

Zazpi anaia-arreba ziren, Kardaberaz kaleko etxe batean jaioak guztiak ere: Joxe, Pello, Felipe, 
Ramon, Joxepa, Maria eta Prudentxi. Gerra aurretik Sarriegi familiako hainbat anaiek parte hartu zuten 
aktiboki musika bandan. Joxek dunbala eta bonbardinoa jotzen zuen, Pellok txindatak, Felipek saxo- 
foia, eta Ramonek klarinetea. Harrobi ezin hobea izan zen Hernaniko bandarentzat Sarriegi familia. 
Ramon Sarriegik urte mordoa egin zuen Flernaniko musika bandan, gerra eta gero klarinetea jotzen 
segitu baitzuen, 1970eko hamarkadara arte gutxienez. Haren istorioak eta ateraldiak gogoan dituzte 
askok oraindik. Esaterako, San Ignazio egunean urtero bandako kideek egiten zuten egunpasan sekula- 
koak eta bi botatzen omen zituen Bidasoako muga pasatzen zuen aldiro: “Gora Euskadi Askatuta!” egi- 
ten zuen garrasi; gerra aurretik STV-ELA sindikatukoa zen Ramon, Txingolo, bere anaia guztiak bezala- 
xe, eta gerran gudarien aidean aritutakoa. Behin, Nafarroako Sunbilla herrira joan ziren bazkaltzera, eta 
han ere hasi omen zen gure Ramontxo bibaka Euskadiren alde. Victoriano Rosado Tilosetako “txaperoa” 
han zen egun horretan, horrela kontatzen du berak:

“Gurekin bazkaltzen bazegoen Gallo abizeneko frankista ezagun bat, Andoaingo alka- 
tea, eta hura entzutean segituan hasi zen ‘M etanlo en la carcel! Llam en a  la g u ard ia  civil!’, 
kristoren iskanbila gertatu zen. Halako batean, restauranteko jabea atera zen, Sunbillako 
alkate ere bazena: !Zer gertatu da?’ galdetu zuen, eta besteak ‘Q ue b a  d icho Gora E uska... ’, 
‘M ire usted, y o  he estado en los dos bandos, y  a b o ra  soy a lca ld e  d elp u eb lo , y  com o no se 
calle lep eg o  un p u ñ etazo  que se va a l  otro lado del rio, jm e  entiende?, ab o ra  todos a  com er’. 
Eta hortxe bukatu zen pelea”.

Musikariak ez ezik, dantzari bikainak ere izan ziren sarriegitarrak, hiru ahizpek ederki egiten zuten 
dantza sueitoan eta ezagunak ziren horregatik. Baina anai-arreba guztietatik sona handiena izan duena 
Pello Sarriegi (1906-1968) izan da, euskal antzerkigile oparoa. Honela dio Santi Onaindiak hernaniarra- 
ren lanaz: “Berez, bere zaletasun eta gogoz iritxitakoa besterik etzuen ikasi-arloan; baiña, alere, gizon 
eragillea ta euskal-landan aspergaitza izan zitzaigun, bere bizitz-azkenerantza batez ere. Erriko paper- 
fabrika baten zeukan bere oizko ogibidea; begiko zituen, baiña, euskal kultura gaiak, teatru, dantza ta 
kantuak. Oiei indar ematen etzuen nagirik erakutsi”. Pako Sudupek ere duela urte gutxi ikertu zuen 
Pello Sarriegiren bizitza eta obra B idegileak  sailean, eta berari esker dakizkigu antzerkigilearen zertzela- 
da batzuk. (SUDUPE, 2006).
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Bandako kideak 1957an, eskuinekoa Ramon Sarriegi, eta erdian betaurreko eta txapelarekin, Joxe Sarriegi.

Pello Sarriegi gerra aurretik hasi zen Hernaniko Euzko B atzokiaren  bitartez Toribio Aitzaga sozialista 
euskaltzalearen obrak antzezten. Baina uztailaren 18 madarikatu hartan lehertutako gerra zibilak hankaz 
gora jarri zuen Sarriegiren bizitza. EAJko afiliatua izaki, beste askok egin bezala, herriko eraikin erlijiosoak 
defendatzen aritu zen, muturreko ezkertiarrek erreko ez bazituzten. Benefizentzi etxean horretan zebilela, 
balazo bat jaso zuen lagunen baten eskopetatik ihes eginda, eta geroztik zauri horren ajeak sufritu zituen 
bizitza osoan. Hori gutxi balitz, Pello Sarriegi 12 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten “separatista” 
izateagatik, eta Ezkaba mendiko San Kristobal espetxe fatidikoan igaro zuen denboralditxo bat.

Etxera bueltan, Zikuñagako paper fabrikan hartu zuten lan egiteko, iragan rojoseparatista zuten beste 
hainbat eta hainbat hernaniar bezala. Baina errepresio frankistak ez zuen kikildu gure euskaltzalea, eta 
urte batzuk igaro eta gero, 1950eko hamarkadan, antzerki obrak idazteari ekin zion, bai eta antzerki talde 
bat osatu ere, Goi-Alde. Sarriegi autodidakta zen eta jadanik ihartzen ari zen estilo kostunbrista erabiltzen 
zuen obrak egiteko, baina horietako batzuk arrakasta handia izan zuten, esaterako, Joka ld i txar bat izene- 
koak. Donostiako Agora saria jaso zuen obra horrek eta Hernaniko Aitor zineman eskaini zuen 1967an 
Goi-Alde taldeak. Honakoak izan ziren, besteak beste, antzezle: Jexux Egiguren, Jexux Mari Olano, Ima- 
nol Larretxea, Pilar Artola, Kontxi Legarreta, Begoña Pemrena eta Kristina Elosegi.

Goi-Alde taldeak Sarriegiren antzerki kostunbrista antzeztu zuen gehienetan -Toribio Altzagaren obra 
batzuk ere bai, Zintzotasuna lokalean-, baina ez zion hargatik uko egin bide berriak jorratzeari. Hala, 
Gabriel Arestiren ideia iraultzaileen berri jakin zuen. 196lean Hernanira gonbidatu zuten idazle bilbotana 
eta bere obra bat antzeztekotan ere izan zen antzerki taldea, baina azkenean ez zen horrelakorik gertatu, 
eta Goi-Alde, Sarriegiren Zauritutako lorea  antzezlana prestatzen ari zen, behin betiko desegin zenean.
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Parrokiko koruaren egun pasa Lekeitiora

El Di'a, 1930eko urriaren 2a 
(euskaratua)

“Joan den igandean egin zen urtero Parrokiko kantariek ospatzen duten eskurtsioa. 
Oraingo honetan, Lekeitio aukeratu zuten ibilaldiaren helmuga, Bizkaiko herri pintoreskoa. 
Seietako mezetara “korista” guztiak azaldu ziren (meza Federico Iglesias-en arimaren 
alde egin zen, bandako zuzendari izandakoa), eta horren ondoren autokarrean joan 
ziren portu horretarantz. Ibilbidean zehar, utnore onik ez zen sekula galdu. Hernaniar txis- 
tulariek pieza ugari jo zituzten maisutasun handiz. Bertsolari inprobisatuak ere izan ziren, 
besteak beste horretan nabarmendu ziren Miguel Toledo eta Jose Zugasti; zekiten guztia 
kantatu zuten -eta ez zen gutxi-, baita ez zekitena ere.

Ifcderatzietan Lekeitiora iritsi ziren eta agintariek ongietorria egin zieten. Hamarretan 
meza nagusia izan zen eta bertan ederki kantatu zuten hiru ahotsetara, Ravanello eta Victo- 
riaren Ave M aria, Gabriel Olaizola opera baxu bikainak zuzenduta eta Alejandro Valdes 
konpositore handiak organoz lagunduta. Mezaren so/oak Oiaizola, Alejandro Mendikute eta 
Miguel Toledo jaunen eskutik izan ziren. Ondoren, eta agintariek hala eskatuta, kontzertu 
bat eman zen Parrokiko atrioan, publikoak gogoz txalotua.

Segidan, banketea antolatu zen, Hotel Beitiaren eskutik. Bazkaltiarrek “sake” ikaragarria 
erakutsi zuten, “galdetu Joxeri”. Banketea eta gero, Olaizola jaunak, eskurtsionistek behin 
eta berriz eskatuta, kontzertua eskaini zuen. Alejandro Mendikute, Gervasio Atxukarro eta 
Ignacio Minerrek, Txanton Piperri operaren zati batzuk kantatu zituzten, Narciso Aranbu- 
ruk eta Ramon Muguruzak pianoz lagunduta. Bazkarian zirela, Sevillako katedraleko orga- 
nista Norberto Almandozen telegrama bat jaso zuten, eskurtsionistei agur eginez.

Arratsaldean pelota partiduak izan ziren, eskurtsionisten artean maila handiko pelotariak 
baitaude: Fermin Zugasti txapeldun handia izandakoa, Rekarte... Boslak inguruan Hernani- 
ra itzulera bidaia hasi zen. Itziar parean autoak matxura izan zuen eta “koristek” ez zuten 
dibertitzeko okasiorik galdu. Matxura konpontzen zen bitartean, fokuen argipean, “aurres- 
kua” dantzatu zuten: Jose Sarriegik (aurreskua) eta Miguel Toledok (atzeskua).

Arratsaldeko zortziak eta erdietan sartu ziren Hernanira. hain goiz iritsi izanagatik pene- 
tan. Parrokiko koruak izan duen arrakasta artistikoa ikusita eta kontuan izanda koru horrek 
Zukiñagan (sic) eta beste lekutan izan dituzten ekitaldiak, Schota Cantorum  bat sortzeko 
asmoa dago, eta horretarako 40 gizon eta 30 haurren parte hartzea espero dute”.
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Musika akademian tierriko apaizekin.

Ondo gogoan izan zuten Lekeitiora egindako ibilaldi horretako kideek Federico Iglesias zena, Her- 
naniko musika bandako zuzendari bi hamarkadatan. Bere heriotza ustekabean gertatu zen eta samin 
handia sortu zuen herrian. Federico Iglesias Iturria 1930eko abuztuaren 15ean hil zen, Andra Mari egu- 
nean, eta Hernaniko Udalak erabaki zuen bere alargun Mikaela Altunari pentsio bat ematea “hogei urtez 
baino gehiagoz bandako zuzendaritzan aritu izanagatik". Iglesiasen itzalak 1936ko gerra igaro ondoren 
ere iraun zuen, eta hara nola deskribatu zuen Maidaganek San Joanetako programa batean:

“El 12 d e  M arzo d e 1910 se h izo cargo d e la ban d a  D. Federico Iglesias. B ajo  su direc- 
cion, la agrupacion  m unicipal de m usica conto con elementos d e  categoria y  valer. Esto se 
consiguio m edian te d isc ip lin ay  aficion, sin las cuales toda la labor  fu e r a  inutil.

Se com pon ia la ban d a  p o r  aqu el entonces d e  48 elementos, entre edu can dos y  musicos 
dep lan tilla . Se d ab a n  an u alm ente 15 conciertos d e m usica d e  audicion .

La labor  d e este d irectorfdcilm en te se co lig ep or  el hecho de qu e a  su muerte, solo conta- 
ba la ban d a  con dos disctpulos d el anterior, siendo todos los dem as fo rm ad o s  m usicalm en- 
te p o r  su laborperson al. ”
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Riegoren Himnoa

1931ko apirilaren l4ko goizaldean Bigarren Errepublika aldarrikatu zuten Eibarko udaletxean. Eibar- 
ko aldarrikapena egin eta ordu batzuk igaro arte, ez zen antzekorik gertatu, ez Bartzelonan, ez Madri- 
len, ez inon. Luze egin zitzaien Eibarko errepublikarrei denbora hori. Baina tartean, Hernanin, bandera 
errepublikarra jarri zuten udaletxetik zintzilik, gure herriaren izaera progresistaren beste erakusgarri bat. 
Bigarren Errepublikak aurrerapen handiak ekarri zituen, eskubide ugari ere bai -emakumeek lehen 
aldiz bozkatu ahal izan zuten, adibidez-, baina aldi berean protesta soziala eta tentsio politikoa areago- 
tu egin zen. Batzuek, protesta giro hori erabiltzen dute errepublika mespretxatu, eta areago, aitxamen- 
du militarra justifikatzeko. Beste batzuk sistema politiko libre baten bertutetzat daukagu orduan sortu 
zen mugimendu hura.

Abertzaletasunak eta sozialismoak inoiz amestuko ez luketen babes kuotak lortu zituzten XX. mende 
hastapenetik errepublikar urteetara. Hernanin bi sektore horien arteko talka etengabea izan zen, 1936an 
gerra piztu zen arte. EAJko abertzaleek hainbat talde antolatu zituzten herrian eta Kale Nagusiko Euzko 
Etxean zuten egoitza printzipala. Sozialistek LIGT sindikatuaren bidez erakutsi zuten indar gehien, baina 
bazituzten agrupazio bat eta gazte taldea ere. Tartean zeuden beste hamaika alderdi, ezkerrekoak (ANV, 
IR, CNT...) eta eskuinekoak (Alderdi Erradikala, monarkikoak...). Hauteskundeetan liskar, amarru eta 
eztabaida ugari izaten zen. 1931ko maiatzeko hauteskundeak aise irabazi zituzten ezkertiarrek Herna- 
nin, 1933koak, aldiz, eskuindar eta abertzaleen esku geratu ziren, Miguel Toledo alkate jarrita. Eztabai- 
da ez zen liskar soilera mugatu, askotan armak erabiltzeraino borrokatu ziren abertzale eta sozialistak. 
1933ko hauteskundeak bereziki gogorrak izan ziren: Asaltoko Guardia gogoz aritu zen sabotajeak erre- 
primitzen eta bi taldeak tiroka aritu ziren.

Giro beltzagoa etorri zen 1934ko urrian. IJrriko Iraultzak gogor astindu zuen Hernaniko gaua hilaren 
sei hartan. Asturiasen, Eibarren eta Arrasaten ez ezik, Hernanin ere UGTko makina bat gazte atera zen 
kalera, fusilak eskuan, greba orokorra iraultza orokor bihurtzeko prest. Guardia Zibila eraso zuten, gune 
estrategikoak lehertu arazi (telefono zentrala, geltokia...) eta plan bat asmatu zuten herria okupatu eta 
jende esanguratsua preso hartzeko (Toledo alkatea, Mendikute apaiza, Tormes, Armendariz, Apaolaza 
eta beste zenbait abertzale ezagun...). Baina, jakina denez, porrot egin zuen eta berrogei hernaniar 
inguru atxilotu zituen poliziak, tartean omen zen Ramon Muguruza, musika bandako zuzendariorde 
zena (AIZPURU: 2007, 230).

Traultza saiakeraren ondoren Espainiako gobernu eskuindarrak errepresio gogorra eta kontrol zorro- 
tza ezarri zuen. Baina itxurazko p a x  horrek ez zuen giroa lasaitzea lortu eta hilabete batzuen buruan 
berriz ere elkarri sekulakoak egiten aritu ziren abertzale katolikoak eta ezkertiar laikoak. Hori gutxi ez 
eta ordurako eskuindar konspiratzaileak altxamendu militarra prestatzen hasiak ziren. 1936 urtean, Biga- 
rren Errepublika lehertzear zegoen eltzea zen. Hernani ez zen leherketatik salbu, Jose Aranburu Lasaren 
hilketa izan zen horren adierazle. Foruen Plazan hil zuten bala komunistek 18 urteko gazte abertzalea, 
eta hilketa hark erabat gaizkitu zuen jadanik pil-pilean zegoen giroa. Honela zioen El D ia  egunkarian 
hilketa horren ingurumarian publikatutako artikulu batek (FJ Dia, 1936/03/22):
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Jose Aranbururen hileta (1936).

“Atzo Ernanin, jendea ermz, ermz, erritik kanposanturako bidea beltz-beltz betetzeko ain- 
bat. jTa ura jendea! ( ...)  Ezkertiarrak, jikusi al zenuten gure jendea? Paketsua da gero, baña 
jakin, jakin gauzatxo bat: zuen aldean indar aundikoa da edozertara jartzen denean. ( ...)  
Eriotza ez da gure jendearentzat bukaera, asiera baizik. Pentsa, beraz, burrukarako ere zuen 
aldean zenbateraiñoko indarra luken, inor ez iltzeko aginduak eskuak lotuko ez balizkieke. 
Ez jostaketan ibili ba. Nork bere burua zaintzeko inor iltzea ez baiui iñongo legek debeka- 
tzen. Eta ortaraiño beaitzen badezute, erantzun garratza izango da gure jendearena.”

Egoera politikoak eguneroko bizitzako gainerako kontuak ere zipriztindu zituen errepublika garaian. 
Abertzale katoliko versus ezkertiar laiko lehia, arlo guztietara zabaldu zen, berdin Txirri frontoiko txa- 
pelketetan, nola ikastetxeetan. llernaniko musika banda herriko parte zen eta eztabaida politikoak ere 
bete-betean harrapatu zuen. Hori gertatu zen, esaterako, egun esanguratsuak ospatzeko orduan, egute- 
gi erlijiosoa betetzeko garaian, honako edo halako himnoa jotzerakoan... Riegoren Himnoarekin gerta- 
tutakoa hartuko dugu adibide.

1931ko abenduaren 24an, arratsaldeko seiak eta erdietan, bandako hainbat musikarik Udaleko musi- 
ka batzordearen aurrean deklaratu behar izan zuten. Zein zen haien delitua? Errepublikako Himno 
Nazionala (Riegoren Himnoa) jotzeari uko egin izana. Zinegotzi batek musikariak zigortzeko eskatu 
zuen, “q u e se  les aplique un correctivo”, baina aurretik haien iritzia jakin nahi izan zuten. Jose Mari Goñi, 
Joxe Sarriegi, Domingo Orbegozo, Federico Uzkudun eta Julian Erdozia izan ziren “delitugileak”; haien 
esanetan, ez zeuden Riegoren Himnoa jotzera derrigortuta, zuzendariak hala adierazi zielako.

Hiru urte geroago eszena bera errepikatu zen. Lehenengo Errepublikaren urteurrena girotzeko 
asmoz bandak emanaldia eskaini zuen, baina Riegoren Himnoa jotzen hasi orduko hainbat lagunek tres- 
nak isildu zituzten: Eustaquio Zubiarrain, Prudencio Zubiarrain, Domingo Orbegozo, Luis Echeverria, 
Pedro Echeverria, Jose Olaizola, Juan Ugalde, Felipe Sarriegi eta Ramon Sarriegi. Antza, bandako zuzen- 
dari Gonzalez Rastidak Riegoren Himnoa jo bitartean beren lekuetan egoteko eskatu zien musikariei:
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Musika banda, 1933:

1. hiiaran: Tibureio Otamendi, Manuei Montero, Lazaro Irujo, Alejandro Sevillano, Luis Corella (estandartearekin), Nikolas Ruiz, Juan Gomez,

Fernando Hosteins, Julio San Adrian.

2. hilaran: Txomin Orbegozo, Juan Ugalde Xomorro, Celestino Arbiza, Eustaquio Zubiarrain, Ramon Muguruza, Jose Maria Gonzalez Bastida

(zuzendaria), Jesus Zubimendi (estandartearen behealdean), Emiliano Lucas, Jose Sarriegi, Felipe Sarasola, Juanito Astigarragakoa 

Txarlot, Joxe Mari Goñi.

3. hilaran: Paco Erdozia, Fermin Zugasti, Juan Sanchez, Felix Lizasoain, Ignacio Domingo, Jose Lete, Jose Gines, Roque Izagirre, Jose Zapirain,

Etxeberria.

4. hilaran: Manuel Aranburu, Ramon Sagarna, Juanito Olano, Gabriel Moncayo Piatillero, Isidro Closas, Federico Uzkudun, Pello Sarriegi,

Antonio Miner, Julian Erdozia, Felix Olano.

5. Hilaran: Damaso Uria, Joaquin Gomez Madriles, Paco Domingo, Jose Rodriguez.

“El señor G onzalez m anifiesta qu ep rec isam en te  no les ciejo en  libertad d e hacerlo o no, 
sino qu e p o r  ev itar el escandalo  les insto a  q u e  p erm a n ec ie ra n  en sus puestos con  la 
boquilla en  la boca, indicacion  qu e desobedecieron  los herm an os Zubiarrain. ”

Zergatik hainheste kontu himno baten bueltan? Zer esanahi zuen ereserkiak eta zer zegoen jokoan? 
Riegoren Himnoa XIX. mendean konposatu zuen Jose Melchor Gomisek Rafael Diego militarraren ome- 
nez. eta M arseillesa bezalako doinuetan inspiratutako pasodoblea da. Hasieratik erabili izan zuten libe-
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ralek, Riego monarkia absolutistaren kontra altxatutako teniente koronela baitzen. Bigarren Errepubli- 
kako Himno Nazional bilakatu zen eta letra ofizial bakarra zuen arren, estrofa alternatibo ugari zabaldu 
ziren herritarren artean, batzuk oso antiklerikalak:

Si los curas y  fra ile s  supieran  

la p a liz a  que les vam os a  dar, 

saldrian  a  la ca lle  g ritan d o ... 

jLibertad, libertad, libertad!

Ez dakigu, zehazki, zerk bultzatu zituen bandako kide horiek desobedientzia zibila egitera, baina 
imajina dezakegu. Bandan era askotara pentsatzen duen jendea izan da betidanik, eta ez dira abertzale 
sutsuak falta izan. Espainiako Himno Nazionala jotzeak ez bide zuen atsegina izan behar haientzat. 
Baina horrez gain, himno nazional hori Elizaren kontrako sinbolo gisan erabiltzen hasi zirenean, fede- 
dun askok irain gisa hartu zuen, musika bandan fededunik ere ez zelako falta garai haietan. 1933an 
hainbat musikarik Udaleko musika batzordeari bidalitako gutun honetan garbi ageri da hori (Oharra: 
ikusi “liberalitate” hitza zein ironikoki erabiltzen duten idatziaren egileek):

“El d ia  catorce d e abrilprdx im o el Reglamento de la B an d a  m unicipal nos ordena, com o  
aniversario del advenim iento d e la Republica a  España, qu e acu dam os a  tocar en las horas 
qu e en  el m ismo se detallan . N osotrospor nuestraparte, con la m ejor bu ena voluntad, qui- 
sieram os atenernos a  las ordenes d e la Superioridad, com o en añ os anteriores, p e r o p o r  otra 
parte, y  p o r  u n a fo r tu ita  casu a lid ad , d icb o  an iversario  co in c id e  con  e l Viernes Santo y  
co m o p ara  nosotros ese d ia  es muy sagrado, le rogam os a  ser qu e d an d o  u n a p ru eba  m as de  
su liberalidad, qu e tanto caracteriza a  la actu al Republica, nos d ispen sepor este a ñ o ”.

Garbi dago, funtsean, eztabaida ideologiko eta politikoa dagoela data batzuk ospatu eta himnoak 
jotzeko orduan.



Maiatzaren Lehena Añorgako porlan fabrikan

H ernani

Excelentisimo Señor:

El qu e suscribe, Secretario del “Sindicato d e  T raba jadores” en representacion  d e d icho  
Sindicato tiene el hon or d e  m anifestarle que reunidos en ju n ta  gen era l ord in aria  el d ia  d iez  
delpresen te mes hem os acord ad o  dirigirnos a  V. y  exponerle que:

P ara  co n m em orar  las fie s ta s  d el 
1° d e  mayo, en estep op u lar  y  humil- 
d e  b a r r io ; so lic ita m o s  d e  ese  a n te  
d ic h o  Ilu stre A yu n tam ien to, p o r  si 
t ie n e  a  b ie n  c o n c e d e r n o s  u n a  
p e q u e ñ a  b a n d a  d e  m u sica  p a r a  
am en izar  d ich a fies ta .

G racia qu e no du dam os a lca n z ar  
cle esa ilustre corporacion.

Lasarte, a  14 d e  abril d e  1932  
Por el S indicato d e  Trabajadores  

en Cemento d e Añorga.

Musika banda herriko aisialdiaren parte 
garrantzitsuenetako bat zen, eta bere pre- 
sentzia ezinbestekoa zen zenbait ekitaldi- 
ren arrakasta lortzeko. Esaterako, Maiatza- 
ren Lehena ospatzeko askotan eskatu zuten 
langile talde eta sindikatuek musika banda- 
ren laguntza. 1936an, Hernaniko UGT sin- 
dikatuak Udalari eskatu zion bandak goize- 
an egin behar zuen kontzertua suspenditu 
eta bertako kideek langileen  eguneko 
manifestazioan jotzeko. Udalak onartu egin 
zuen eskaera hura -jadanik Frente Popula- 
rra zegoen agintean- 1932an aldiz, Añor- 
gako zementu porlan langileak izan ziren 
bandaren zerbitzuak eskatu zituztenak.

Solidaridad de Obreros Vascos-eko egoitza Kale Nagusian.
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Ramon Muguruza: 
Hemaniko inauterietatik, Txileko Euzko Etxera

Musika banda 1932ko inauterietan.

Herriko zaharrenek diote Hernaniko inauteriek ez ziotela inolako inbidiarik Tolosakoei, Hernaniko- 
ak hobeak zirela, ostegun gizen, igande, astelehenita  edo asteartita egokitu. Gero, frankismoak jai paga- 
noa debekatu zuenean, Tolosan soilik mantendu zen udaberriko fes ta  moduan, eta Hernanin, karnaba- 
letako indar eta energia guztia San Joanetara pasatu zen. Sanjoanek asko zor diote inauteriei. Oraindik 
orain geratzen da zor horren zati garrantzitsurik, Axeridantza esaterako. Gerraren ondoren galtzear 
zegoela-eta, gazte talde batek berreskuratu zuen San Joanetarako gure dantza maitatuena. Jada Larra- 
mendik bere Corografia-n ematen du Beterri inguruan hainbat herritan egiten zen “azeri dantza” baten 
berri. Duela bi mendeko azeri dantzak ez zuen zerikusirik gaur egungoarekin, baina ezaugarri batzuk 
mantendu izan dira, Iztuetaren arabera, dantza “txistosoa, farragarria eta pozkidatsua” omen zen orduan 
ere. Are hobeto iritsi zaigu dantza berezi honetako musika edo doinua, guztiz ezaguna gaur egun. Bes- 
talde, Isidro Ansorenak XX. mendean Tnauteri Soinua konposatu zuen Axeridantzarako, Atera atera  eta 
Pastelero idiarenak oinarri hartuta. Baina gaur egun Axeridantzaren amaieran txistulariek jotzen duten 
idiarena Leon Laspiurrek egindako moldaketa da, eta Plaza Berrian jotzen dutena, aldiz, D onostiyako 
zezen  su zkoa ... ezaguna da.
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Herriko txaranga, musika talde eta bandak gure jai nagusietan jotzen duten errepertorioari ere inau- 
terietako usaina dario. Joxe Mari Goñik zuzendutako B ancla U rum eak  inauterietako piezak jotzen 
zituen San Joanetan, 1950eko hamarkadan, “a ojimetro” dio Manolo Sagarnak, partiturarik ez baitzuten. 
Jose Antonio Ruiz Bonak Tolosan zuzendari moduan hasi zenean, Sagarnari pasatu zizkion Tolosako 
inauterietako errepertorio konpleto bateko piezak. Baina Tolosan jotzen diren doinu asko jada herna- 
niarrek ezagutzen zituzten gerra aurretik. Anekdota bat: Behin, Julian Erdozia hernaniar baxua, gerra 
aurreko banda ondo ezagutu zuena, Tolosara joan zen jotzera, hango inauterietan bere beharra omen 
zutela-eta. “La diecisisiete” jotzeko esan zioten, hau da, errepertorioko hamazazpigarren pieza; segituan 
erantzun zuen Erdoziak: “Zer diecisiete... doinu hori Ziri-ziri da-eta!”, Hernanin Tolosan baino hobe 
ezagutzen zuten, antza, Pello ziri-ziri izenarekin zabaldu izan den habanera ezaguna: Ik.usi nuenian, 
nik zu re  bekaina, iruditu zitzaidan  m aitia ...

Dena den, inauteriak berriz ere baimendu zirenean Hernanikoek jadanik ez zuten aurretik izandako 
distira berreskuratu. Hernaniko musika bandak, ordea, ez du sekula festa horrekin iraganean izandako 
lotura hautsi eta kontzertuak ematen jarraitu du. Hasieran P iñata  igandean jotzen zuten, baina Zipri 
Otxandorenaren esanetan ez zuen arrakasta handirik, “inauterietako biharamuna zirudien”, horregatik 
badira urte batzuk inauteri aurreko igandean jotzen dutela, festa aurreko girotze lanak eginez. Egun era- 
biltzen den errepertorioa ere Tolosakoa da, baina berriagoa, Luis Mari Garcia Tolosako bandako zuzen- 
dariak moldatua: B ara tzeko  p iku ak , P aqu ita  la  Vergaresa, P raskuaren a, Isabelita ... Herritarrek oso 
ondo ezagutzen dituzten piezak dira guztiak.

Gerra aurreko karnabaletako eredua XIX. mende amaieran hasi zen ernetzen, Donostiaren gertutasu- 
naren ondorioz. Karroza eta konpartsen eredua da, janzkera bitxiena. Hernanin urte jakin batzuetan anto- 
latutako karrozak gogoangarriak izan ziren, 1907ko arrantzale eta sardina saltzaileena, adibidez, edota 
193ln  Sarasua tabernan zegoen Urumea elkarteak antolatutako Baserritarren konpartsa, bertso eta guzti:

r  B asarrin  ja io  eta 

bertan gera bizi, 

errira etorri gera  

m enditik igesi.

E rn an iar guztiyoi 

agu r lendabizi, 

gu re oitura on ak  

beñere ez  utzi.

Inauterietan murgilduta buru-belarri aritzen zen beste elkarte bat Union Musical izaten zen, Egaña 
tabernan zuen egoitza. Haren eskutik ateratzen ziren danborrada, koroa eta igandetako konpartsak. 
Union Musicalek bazuen musikari koadrila, horietako askok udal musika bandan jotzen zuten gainera 
(ARANBURU eta abar: 2004). Ramon Muguruza zen haietako bat, Hernaniko musika bandako zuzenda- 
riorde izandakoa. Muguruza 1905ean jaio zen Hernanin. Fliskornoa jotzen zuen eta musikari aparta iza- 
teaz gain, konpositore ere bazen, berak egin zuen 1929an Xalaparta elkartearen Himnoa, M aldaburu  
bertsolariaren letrekin (MUGURUZA: 1983, 43).

r ......
.. .X alapartako soz idad ian  am ab i lagun sozio  

gizon  oriek ez  dute ibiltzen zen baitek a iñ a  sesio ...

1932an izendatu zuten musika bandako zuzendariorde, oposizio bidez. Horretarako froga gogorra 
pasatu behar izan zuen. llasteko, berak aukeratuta, Tyrolienneko b ar iaz ioak  izeneko obra jo zuen, gero 
Lemoine-ren solfeorako metodoko lezioak menperatzen zituela demostratu behar izan zuen tribunala-
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Euzko Ametza koroa Les Argelesen.

ren aurrean, eta bukatzeko banda zuzendu zuen Arriagaren Asko eta gutxi lana jotzeko. Zalantzarik 
gabe, Muguruzak egun horretan erakutsi zuen musika kultura handiko pertsona zela, baina egun horre- 
tan bakarrik ez, bere bizitzako gainerako egunetan ere bai, asko sufritutako egunak izanagatik ere.

1934ko urriko iraultzan parte haitzeagatik atxilotu egin zuten Ramon Muguruza eta zuzendariordea- 
ren postua galdu zuen. '1936an gerra hasi zenean, beste asko bezala, Ramon Muguruzak Bidasoako 
mugaz bestaldera egin zuen, frankisten errepresiotik ihesi. Musika bandan jotzen zuen bere anaia batek, 
Angelek, ez zuen halako zorterik izan, eta frontera joan behar izan zuen bando nazionalaren alde borro- 
katzera; hantxe aurkitu zuen heriotza, bere izena P or Dios y  p o r  España  “eroritakoen” zerrendan ageri 
baita. Gerra zibilean 50.000 lagunetik gorak alde egin zuen Euskal Herritik. Baina Iparraldean, euskal- 
dunen arteko anaitasuna aurkitu beharrean, gizarte oso kontserbadore baten hoztasuna topatu zuten 
exiliatuek. Are gehiago, 1939an, Bigarren Mundu Gerraren atarian, Frantziako Gobernuak behin behi- 
neko “harrera zelaietan” sartu zituen Espainiatik alde egindakoak. Saint Cyprien-en eta Les Argeles-eko 
hondartzetan zeuden errefuxiatu gune handienak, Mediterraneotik gertu. Les Argeles-en euskaldun 
ugari zegoen, eta ez gutxi kostata, elkartu egin ziren, G ernika Berri izeneko esparrutxo bat sortzeko, 
esparru erraldoiaren barruan. Ahal zen moduan antolatu ziren, baldintza oso prekarioak baitziren, baina 
aktibitateak ere egin zituzten, hala nola: hitzaldiak eman, tailerrak antolatu eta abesbatza emanaldiak 
eskaini. Euzko Am etza izeneko koro bat sortu zuten Les Argeleseko euskaldunek. Zein ote bere zuzen- 
daria? Ramon Mugumza Zubillaga hernaniarra. Antza denez, musikara zaletuak ziren 18 gudari elkartu 
zituen Kataluniako Pirinioetako Areo herrian, eta Les Argelesen talde horrexek osatu zuen abesbatza.

Denboratxo bat igarota, esparru erraldoietako anabasa saihestu nahian edo, Frantziako gobernuak 
“harrera zelai” berriak antolatu zituen: Le Vernet, Rivesaltes, Agde... eta Gurs. Biarnon zegoen Gurs, Zube- 
roatik 4 kilometro eskasera, eta euskaldunak izan ziren bere “bezero” multzo handiena. Les Argelesen zeu- 
den askok gustura hartu zuten lekuz aldatzeko erabakia, Euskal Herritik gertuago egongo zirelakoan, 
baina “harrera zelai” izan behar zuena, kontzentrazio zelai bihurtu zen. 80 hektareatan 382 barrakoi altxa 
zituzten, elkarrekin harremanik ezin izan zezaketen hamahiru laukitxotan banatuak. Etxoletan hotza eta 
jende-pilaketa nagusi ziren -60  lagun sartzen ziren bakoitzean-, komunak eskas, lokatza alde guztietan, 
eta gosea. Ramon Muguruzak “hotel” horretantxe hartu zuen ostatu hainbat hilabetez, baina ez zegoen 
bakarrik, berarekin batera iritsi ziren Gursera beste hernaniar asko (CHUECA: 2007):
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r
Gurseko zelaian 1939an izan ziren hernaniarrak

Martin Ampudia Julvez (CNT)

Nicolas Arbide Arrizabalaga (UGT)

Jose Berbis Zarobe (Sarobe?) (IR)

Manuel Blanco Ugalde (UGT)

Eladio Brias Alvarez (UGT)

Jose Brias Alvarez (UGT)

Alejandro Carrion Martin (SRI)

Santiago Cuesta Borde

Ignacio Erdozia Iribarren (JSU)

Gregorio Etxebarria Elosegi (UGT)

Eduardo Fernandino Goñi (UGT)

Jose Gines Cardoso (PCE/UGT)

Santiago Goenaga Arrieta (UGT)

Luis Goñi Ganza (JSU)

Pedro Hernandez Alberdi (UGT)

Fernando Hosteins Allard (UGT)

Juan Larburu Odriozola (IR)

Julian Leorza Abadia (UGT)

Carlos Lopez Moreno

Aniceto Mugika Arizmendi (UGT)

Ramon Muguruza Zubillaga

Vicente Ormazabal Lasa (JSU/UGT)

Estanislao Orradre Lujanbio (IR)

Emiliano Puente Serna (PSOE)

Juan Rekondo Unsain (UGT)

Jose Sorondo Irigoien (UGT)

Marcelino Suarez Aldasoro (PCE)

Prudencio Vicente Artigas

^  Joaquin Villar Urrestarazu

Muguruzarekin batera Gursen izandako beste hernaniarren artean, bazeuden musikari batzuk. Jose 
Ginesek, esaterako, Joxe Mari Goñi bandako kidearen lagun min eta koinatuak, Gursen igaro zuen den- 
boralditxo bat, baita Fernando Ilosteinsek ere. 1939ko hilabete lazgarri horiek ahalik eta ondoen era- 
mateko kultur ekitaldiak antolatu zituzten, orkestratxo eta guzti. Muguruzak zuzentzen zuen abesbatzak 
inguruko herrietako elizetan kantatu ahal izan zuen -Petain mariskalaren aurrean ere kantatu omen 
zuten- eta nazioarteko lehiaketa bat ere antolatu zuten errefuxiatuen artean, beste herrialdeetako briga- 
dista asko baitzegoen Gursen. Baina leku hark ez zuen itxura onik, eta bertan zeuden askok, modua 
izanez gero, alde egin zuen Ameriketara, itsasontziren batean lekua aurkituta. Alemania naziak Frantzia 
okupatu eta Vichy-ren gobernua ezarri zenetik, 1939ko azarotik aurrera, Gurs-ck gero eta Auschwitzen 
antza gehiago hartu zuen.
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Ramon Muguruza 1939ko abuztuan atera zen Ameriketa- 
ko erbestera, Winnipeg itsasontzi famatuan. Berarekin bate- 
ra zihoazen Gursen abesbatzako kide izandako 30 lagun.
W innipeg  erbesteratuen memoria historikora pasatu den 
barkua da; Pablo Neruda poetaren ekimenez 2.000 lagune- 
tik gora eraman zituen Frantziako kontzentrazio zelaietatik 
Txilera, eta horien artean artista eta politikari ezagunak zeu- 
den. 1939ko abuztuaren 4an baporearen motorrak martxan 
jarri ziren Pauillac-eko portuan, eta hilabete luze baten 
ostean, Valparaisora ailegatu ziren bidaia hori egiteko auke- 
ra izan zuten exiliatu guztiak. Kubierta gaineko egun luze 
horiek girotzeko euskal abesbatza eztarriak urratu arte aritu 
zen kantari, Muguruza gidari zuela. Baina ez zen polemika- 
rik falta izan Itxaropen aren  barku a  ezizenez deiturikoare- 
kin: batetik, Txileko giro lasaia erabat aztoratu zuelako 
immigrante olatu hark, eta bestetik, Nerudari soilik bere 
ideiak zituen jendea ontziratu izana egotzi izan zaiolako.
Baina gaur egun mirespenez gogoratzen dute askok epo- 
peia hura eta urteurrena ospatzen dute.

Gurseko eta Winnipeg itsasontziko abesbatzak emanaldiak eskaintzen segitu zuen eta biziki parte 
hartu zuen Txileko euskal komunitatean. Txilera iristean, Muguruza Quilpue herrian geratu zen, baina 
astean hainbat bider Santiagora joaten zen bere taldearekin ensaiatzera. Santiagoko euskal etxean baze- 
goen beste orfeoi bat eta 1944tik aurrera bi taldeak elkartu egin ziren. Ramon Muguruza giltzarri izan
zen abesbatza handi hori sortzeko (FARIÑA: 2006). Gaur egungo Santiagoko Euzko Etxeko euskal abes-
batza haren ondorengoa da, eta bertako areto nagusiak Ramon Muguruzaren izena darama, hernania- 
rrak egin zuen lanaren aitorpenez. Izan ere, Muguruza ez zen geldirik egoteko jaio. Quilpue herrian 
Santa Zezilia koroa sortu zuen eta Santiagoko Universidad Pontificia-n musika irakasle ere izan zen. 
Besteak beste, La Tranquera, La Palom ita  eta Rayo d e  Luna  obrak konposatu zituen (SAENZ DE BITE- 
RI: 2005). Ramon Muguruza Zubillaga 1985ean hil zen 80 urterekin. baina bere izena oraindik ondo 
gogoan dute Santiagoko euskal etxean.

Ramon Muguruza.
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Jose Marfa Gonzalez Bastida, zuzendari purgatua

Jo se  Maria G onzalez Bastida (1908-1 9 9 7 )
1931n iritsi zen Hernanira. Musika zuzendari eta 
irakasle bikaina izan zen eta abilezia hori txiki-txi- 
kitatik lortu zuen, bere familiari esker. Ez baitzi- 
tuen nolanahiko maisuak izan. Bere aitona piano- 
afinatzailea zen, Salamancakoa, eta Gipuzkoako 
Ibarrara etorri zen Pianos Aguirre enpresarentzat 
lan egitera. Aita, Ignacio Gonzalez Escala, musika- 
rako belarria egina zuela jaio zen: 23 urterekin 
Bergarako Mintegiko musika irakasle hasi zen eta 
harrez geroztik Gonzalez familia Bergarako musi- 
ka bandari erabat lotutako saga izan da. Ignazio 
herri hartako musika bandako zuzendari izan zen, 
baita bere bi sem e ere, Ignazio (sem ea) eta 
Miguel. Jose Maria Gonzalez Bastidak aitona, aita, 
anaiak eta hauen ondorengoak musikariak izan 
zituen beraz -gaur egun Alfredo Gonzalez iloba 
da Bergarako udal bandako zuzendari- eta ez da 
harritzekoa berak ere batuta hartu izana eta 
traiektoria luze eta distiratsua egitea musikaren 
altzoan Euskal H errian barrena: Bergaran,
Zumaian, Hernanin, Gasteizen eta Irunen, hurre- 
nez hurren (ARRIF.TA: 2010, 80).

Jose Maria, oso gazte zela hasi zen Bcrgarako bandan jotzen, flautinarekin, soilik zortzi urterekin. 
Harmonia eta konposizioa ere ikasi zituen Luis Urteagarekin eta ezagutza horiekin Bergarako Santa 
Marina elizako organista postua lortu zuen, lehen bere aitarena izandako postua. Baina Jose Maria Gon- 
zalez Bastidak ibilbide musikala hasi besterik ez zuen egin. Orkestrarako instrumentatze ikasketak egin 
zituen Lamote de Grignon-ekin, eta 1929an Zumaiako bandako zuzendari postua lortu zuen. Ez zuen 
denbora gehiegi egin herri horretan, bi urte geroago, 1931ko urtarrilean, Hernaniko bandako zuzendari 
jarri baitzen. Aurreko zuzendaria Federico Iglesias, 1930ean zendu zen eta plaza libre geratu zen. Ondo- 
rioz, Udalak oposizio lehiaketa hasi zuen eta bertara hainbat lagun aurkeztu ziren: Jesus Lasagabaster, 
Donostiako musika bandako irakaslea, Francisco Escudero zarauztar musikaria, Felix Telleria zegamarra, 
hau ere lanbidez musikaria, eta Jose Maria Gonzalez Bastida. Tribunalak ez zuen deliberatzeko orduan 
zalantzarik izan, Gonzalez Bastidak egin zituen ariketak hobekien eta postua berari emateko erabakia 
ahobatezkoa izan zen.

Hernanin egin zituen urteetan (1931-1944), Gonzalez Bastidak kalitate eta maila gorenera eraman 
zuen musika banda, Euskal Herriko onenen artean jarriaz. Bestalde, musikari eta konpositore moduan

Jose Marfa Gonzalez Bastida (eskubian). Gasteiz, 1974.
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ere nabarmendu zen. 1935ean Donostiako Orfeoiak antolatutako euskal obren lehiaketa irabazi zuen 
G abon g abean  errondari lanarekin, eta horrez gain beste pieza batzuk ere konposatu zituen: Misa en  

fa ,  Miserere, Christusfactus est... 1936an, berriz, euskal suite bat estreinatu zuen Donostiako Orkestra 
Sinfonikoarekin Eibarren. Baina konbultsioak jotako urteak ziren eta Errepublikako giro politikoak ban- 
dan sortutako aztoramenduak gobernatzea ere egokitu zitzaion Gonzalez Bastidari. Hernanin egindako 
ibilbidean bi garai desberdindu ditzakegu argi eta garbi: 193ltik 1936ra artekoa, eta 1936tik 1944rakoa. 
Lehen garaia loraldiarena izan bazen, bigarrena isilaldiarena izango zen, gerrak ez baitzion euskaldun 
izatea barkatu gure zuzendariari.

1936ko uda historiara pasatu den uda beltza izan zen Hernanin. Uztailaren 18ko altxamendu milita- 
rrak porrot egin zuen Donostiako kaleetan eta Loiolako koartelaren asaltoa etorri zen segidan. Baina 
aldi baterako garaipena izan zen hura, ondoren, Irun erori zen frankisten eskuetan eta Beasain, eta 
Tolosa, eta Andoain... Hernanin barrikadak altxa zituzten Tellerigainen eta ezkertiarrek guardiak egin 
zituzten herrian barrena. Abertzaleek, aldiz, eraikin erlijiosoak defendatzen jardun zuten, bai eta eskuin- 
dar jendea atxilotu eta babesten ere. Abuztuaren erdialdean frontea Buruntza inguruan zegoen. Savoia 
hegazkin italiarren bisitak gero eta ohikoagoak ziren, tiro hotsak gero eta gertuago entzuten ziren, 
Onddi mendian erreketeak hortzak erakusten ari ziren jadanik... Donostia berehala erori zen, irailaren 
13an, erresistentziarik gabe (APAOLAZA: 2003, 81). Aurretik, ebakuazio ikaragarria izan zen: 80.000 
lagunetik erdia soilik geratzen zen Kantaurikoren perlan. Ordu batzuk geroago, Santa Barbarako fuertea 
defendatzen ari ziren asturiar sozialistek alde egin zuten eta, Hernani otsoen esku geratu zen 1936ko 
irailaren 13 hartan. Geroztik, ezer ez zen berdin izan:

“El siglo d e las m elan co lias  sin recato  esparc io  p o r  el m un do el n om bre d e H ernani. 
Hoy, nuestra san ta rebeldia, victoriosa a tfin , rescata la eu fon ia  del nom bre, H ernani: p u e-  
blo d e la tradicion d e E spañ a”

La voz d e  E spaña  (1936ko abenduaren 2a) egunkari 
faxistaren esaldi horrek ederki laburtzen du Hernaniren 
kontra zegoen mendeku nahia. Sekula ez zitzaion barka- 
tu gerra karlistetako liberalkeria eta Bigarren Errepubli- 
kako ezkertiarkeria edo abertzalekeria. Errepresio basatia 
gertatu zen Hernanin eta Gipuzkoan. Hilerriko paretaren 
kontra 200 lagunek heriotza aurkitu zuten eta beste 
askok konfiskazioak, zigorrak, isunak eta erbestea jasan 
zuten. Baita purgak ere. Administrazio frankistak “garbi- 
keta” prozesu erraldoia hasi zuen kargu publikoak edu- 
kitako funtzionarioen artean -euren postuetan segitzea 
erabaki zuten gutxien artean-. Milaka irakasle, mediku, 
aguazil eta musikarik kontrol zorrotza jasan zuten; gerran 
eta gerra aurretik izandako jarrera justifikatu behar izan 
zuten plazarik ez galdu eta zigorrik ez izateko. Donos- 
tian, esaterako, irailaren 12an euren postuetan ez zeuden 
funtzionario guztiak, “Mugimendu Nazional Gloriatsuare- 
kiko desleial” izatearen susmopean geratu ziren automa- 
tikoki. Beste datu esanguratsu bat: 1936ko azaroaren 
25ean Gipuzkoako 568 irakasle depurazio prozesuan 
zeuden (IBARZABAL: 2003), eta horietako gehienek kar- 
gua galdu zuten.

Hernaniko kasuan, egoera ez zen desberdina izan. 
Teodoro Zaragueta alkateak honako bandoa zabaldu 
zuen 1937ko martxoan:Irigoien medikuaren etxea suak kiskalita 1936ko irailean.
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ErreM e eta falangisten desfilea.

“H ago saber.■ Q ue el A yuntam iento h a  tom ado el a cu erd o  d e  a b r ir  u n a in form acion  
sobre la con du cta  politica  d e  los em pleados com pren didos en la relacion  expuesta en  los 
arcos d e  la Casa Consistorial, invitando a l vecindario a  que, si lo tiene a  bien, depenga en 
ella, a  cuyo efecto p o d ra  com parecer a n le  la  Comision designada, qu e se constituira en la 
A lcaldia desde boy  basta elp rox im o sab ad o  de siete a  ocbo  d e  la n och e”.

Musika bandak udal izaera zuzenez, bertako kideen depurazioa ere egin zen, eta jakina, Jose Maria 
Gonzalez Bastida izan zen begien jomugan jartzen lehena. Gonzalez Bastidak usaintzen zuen zerbait 
larria gerta lekiokeela Ilernanin geratuz gero, eta frankistak herrian sartzear zirenean, ihes egin zuen. 
Berriz ere Hernanira bueltan, ihesaldi hori azaltzeko mediku baten ziurtagiria aurkeztu zuen, alaba gai- 
xorik zuela eta horregatik egun horietan Bergarara joan behar izan zuela azalduz. Badirudi alde horre- 
tatik ez zuela arazo gehiago izan. Baina ez zuten berehalakoan bakean utzi.

1937ko urtarrilaren l ln  Julian Madina alkatearen oharra jaso zuen, esanez, Eusko Alderdi Jeltzalera 
afiliatua izan ote zen jakiteko informazioa zabaldu zutela bere kontra, eta komisio baten aurrean dekla- 
ratu beharko zueia. Gonzalez Bastidak, ahozko deklarazioaren ordez idatzizko frogak biltzeko baimena 
lortu zuen, eta bere herriko, Bergarako, falangisten eta karlisten agiriak presentatu zituen, iragan “gar- 
bia” zuela demostratzeko. Horrela, Bergarako Falangeren buruak dio Gonzalez Bastidaren jarrera “bikai- 
na” izan zela eta ideia “derecb istak” izan zituela Bergaran izan zen bitartean. Circulo Tradicionalista-ren 
telegrama batek berriz, erabat baztertzen du Gonzalez Bastida Fronte Popularraren edo euskal naziona- 
lismoaren aldeko zenik, are gehiago, gaztetan Juventud Tradicionalista taldean ibili zela dio. Agiri horiek 
eskuetan, Udalak “sin  ta cb a  m arxista ni nacionalista"  deklaratu zuen bandako zuzendaria, aldeko 
hamar boto eta kontrako bi botorekin. Amesgaiztoa ez zen hor bukatu ordea.
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llilabete batzuk geroago, berri/. hasten da depurazio prozesua, eta Jose Maria Gonzalez Bastidak 
agiri gehiago aurkeztu behar izango ditu frankismoaren aldekoa dela erakusteko. Alde batetik, San Mar- 
tzialgo Tertzioko kapitain baten gutuna entregatzen du, 1937ko maiatzean erreketeetan sartu zela eta 
Bidasoan “bijilantzia zerbitzuak” egiten zituela esanez. Bestetik, Gipuzkoako Falangeren oharra ere lor- 
tzen du Gonzalez Bastidak: “E sperson a com pletam ente aclicla a  nuestroglorioso M ovimiento N acion a l”. 
Florrez gain, Hernaniko alkate-ohi kontserbadore izandako Jose Maria Puig-ek Gonzalez Bastidaren 
alde deklaratzen du. Honek dio, 1934an iraultza gertatu zenean, bandako “musikari marxistek” greba 
egin nahi izan zutela eta horren ondorioz zuzendariak mehatxuak jaso zituela.

Curriculum horrekin ez dirudi inork dudan jarriko lukeenik gure zuzendariaren “garbitasuna"... 
Baina depurazioaz arduratzen zen Udaleko komisioak guardia zibil baten salaketa jaso zuen eta horrek 
hankaz gora jarri zituen Gonzalez Bastidaren arguciio guztiak:

“El B rigada C om andante d el Puesto d e  la G uardia Civil, en escrito del 14 de mayo, d ice  
q u e fu e  “muy sim patizante nacionalista, tiene dos hijos con nom bres vascos uno nacio  
a  principios del añ o  1934 y  se llam a Iñ ak i X abier Sabin, y  el otro a  m ediados d e  1935 y  se 
Uama Miren E du rn eM aite’’.

Hortik aurrera alferrikakoak izan ziren Gonzalez Bastidaren justifikazio hitzak, delitu larriegia eta 
nabarmenegia zen hura espainolista sutsuen kaskezurrerako. Edonola ere, saiatu, saiatu zen:

“Respecto d e p on er  nom bres eusquericos a  mis bijos, bien saben  los concejales, que tam- 
bien los tengan, que la cuestion de los nom bres d e p ila  es las m as d e las veces d e  com peten- 
cia  exclusiva d e la  esposa o d e  lospadrin os; p ero  aun  en el caso d e que quisieran imputdr- 
m elapersonalm ente, no habrdn  d e ex trañ arsepor qu erer con  ello en con traren  los nom bres 
puestos en vascuence la equ iva len cia  d e los castellanos com o toda lengua los busca d e los 
latinos. Y que, asi d ebe enterderse la costum bre que tan extendida se h a  hecho, lo dem ues- 
tra un con ceja l d e  ese Y. A tradicionalista, y  p o r  lo tanto sin concom itan cias con  el separa- 
tismo, tam bien  im puso a  los suyosy  es v ozp u b lica  que los conserva en  una lap ida del m au- 
soleo d e  su fa m ilia  ”.

Jakina, ez zituen Udaleko komisioko frankistak konbentzitu, baina auzia ez zen multa bat baino 
larriago izatera iritsi. Horrela, Jose Maria Gonzalez Bastida, Hernaniko musika bandako zuzendaria, bi 
hilabeteko soldatarik gabe zigoitu zuen Hernaniko Udalak, bere seme-alabei euskarazko izenak jartze- 
agatik. Antzerako purga prozesuak izan zituzten bandako beste zenbait musikarik ere. Joxe Mari Goñik, 
Domingo Orbegozok eta Lazaro Irujok euren burua defendatu behar izan zuten Udaleko komisioaren 
aurrean, antza, gerra aurretik ideia nazionalisten aldekoak zirelako.

Gerra osteko lehen urtetako garai iluna igaro ondoren, deseginik zegoen Hernaniko bandan eta 
musika akademian -bertako irakasle ere bai baitzen- inolako etorkizunik ez zuela ikusita, Jose Maria 
Gonzalez Bastida beste leku batzuetan hasi zen musikari lana bilatzen. Horrela, Madrilgo udal bandako 
zuzendari izateko oposizioak egin zituen 194lean, baina arrakastarik gabe. 1943n Madrilgo Fontalba 
antzerkian zuzendari lanetan aritu zen hainbat hilabetez. Urtebete geroago, 1944an, Gasteizko bandako 
zuzendari plaza atera zuen eta Arabako hiriburura aldatu zen. Hortik aurrera, Gonzalez Bastidaren 
karrera musikalak ez zuen etenik izan: Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioko irakasle izan zen hain- 
bat urtez eta 1958an Donostiara joan zen, Easo korua gidatzera. Hainbat obra estreinatu zituen -tartean 
Triptico Vasco eta Iñigo d e Loyola- horietako asko abesbatza eta orkestrentzat eginak: poema sinfoniko- 
ak, zarzuelak... Donostiako, Bilboko eta Iruñeko txistu alardeak ere zuzendu zituen denbora luzez. Sari 
ugari irabazi zituen, nazioartekoak horietako batzuk. Hil aurretik erakunde askoren omenaldia jaso zuen 
Gonzalez Bastidak, musikan egindako lanagatik. 1997ko irailaren 27an hil zen Donostian. 2008an Musi- 
kastek txistu kontzertu berezia antolatu zuen, musikaria jaio zela mendea bete zenean.
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Ganzalez Bastidaren gutuna udal artxiboan.

91





Gramola bat arkupetan, bandaren ordez

F alan geE spañ ola  d e  lasJ.O.N.S  

H ernani, 19 de noviem bre d e  1936

Sr. A lcalde Presidente del Ayuntamiento d e  H ernani

H abiendo muerto G loriosamente en  e lfren te  d e Santander, nuestro cam a rad a  JoseM uti- 
loa, bem os dispuesto se celebre una misa en su fragio d e su alm a, la cual, se celebrard elp ro-  
xim o dom ingo d ia  2 2  a  las 10 d e la rnañana.

Con tal objelo, asislird a  d icho acto, todos los fa lan g istas d e esta loca lid ad  en d eb id a  fo r -  
m acion, rogando a  V. disponga que, p a ra  m ayor realce d e  este postum o hom en aje  a lfa lle -  
cido, a cu da  la Banda M unicipal a  las 9-1/2 d e la m añ an a  del citado d ia  a  este cuartel.

ARRIBA ESPAÑA!

Dios G uarde a  V m uchos años.
El J e fe  Local, 

Nemesio Leal.

Gerra garaian, erretagoardian geratu ziren herriek, gogotik sufritu zuten talde paramilitarren errepre- 
sioa. Gipuzkoan, lehenengo hilabeteetan, falangistek eta errekete taldeek botere handia izan zuten; 
militarrek oraindik ez zuten erabat agintzen eta haien kontrolpetik at jardun zuten zigor gosez zebiltzan 
talde horiek. Hernanin, gerra aurretik falangistarik kasik ez zen ezagutzen, baina gerraren ondoren izu- 
garri handitu zen Falangen izena eman zuten hernaniarren zerrenda, batzuk mendekua bilatzeko, beste 
batzuk komenentziaz eta beste asko derrigortuta. Arestiko gutun honek ederki asko bistarazten du nola- 
ko prepotentzia erabili zuten, Hernaniko Alkateari zer egin agintzeraino.

Frankismoak neurri zorrotzak hartu zituen Altxamenduarekin bat egin zuten pertsonak damnifikatzeko 
eta bere “eroriak” omentzeko, eta musika bandak ez ziren erabilpen horretatik libratu. Kasu honetan, 
Falangek bandaren laguntza eskatzen dio Udalari, hildako baten aldeko meza-omenaldia girotzeko. 
Honek baietz erantzuten du, baina nahiko modu anbiguoan, Falangeko arduradunari esaten dio “salbues- 
pena” izango zela ekitaldi hori, bandak ez baitzuen “gorputzik gabeko hileta zerbitzuetan parte hartzen”.
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'Eroriei" monumentua plazan.

Ez da erraza jakitea gerraren ondoren zer 
pasatu zen udal musika bandarekin. Bere kide 
asko ihes eginda, gerra frontean edo hilda 
zeuden. Badirudi bandak aktiboan jarraitu 
zuela denboralditxo batez, baina oso emanaldi 
puntualak soilik eginez, batez ere erregimenak 
derrigortutako ekitaldietan. 1938ko maiatzean 
erorien omenezko monumentu erraldoia jaso 
zen ponpa handiz herriko plazan —Espainiako 
Plaza- Ekitaldiak garrantzia handia izan zuen, 
bertan bildu ziren agintari eta pertsona adie- 
razgarri pilo bat, mezak eta hitzaldiak egin 
ziren, eta antza denez, musika bandak bertan 
parte hartu zuen Espainiako eta Italiako him- 
noak joaz (La Voz d e  E spañ a, 1938-05-31). 
Baina garbi dago bandaren egoera oso kaska- 
rra zela, kasu askotan kanpoko musika talde- 
ak ekarri behar izateraino. Horixe gertatu zen 
1936ko abenduan egindako desfile batean. 
Herri guztia p ip e rp o to z  josi zuten frankista 
zaleek, eta kalera irten ziren erreketeen ban- 
dera omentzeko. Baina orduan ez zen Herna- 
niko bandarik aritu, Tolosakoa ekarri behar 
izan zuten akelarre espainiar horri musika jar- 
tzeko (La Voz d e España, 1936-12-01).

J. Maidaganek San Joanetako programa batean idatzitako artikuluan dio, 1936an gerraren ondorioz 
bandaren “eklipsea” etorri zela eta hura osatzen zuten elementuak “sakabanatu” egin zirela. Horrez gain 
dio, 1939an “munizipal” izateari utzi ziola musika bandak eta barne kontuengatik bitan banatu zela. 
Egoera horrek 1940 edo 1941 arte iraun omen zuen. Bandaren banaketa horren berririk ez dugu, baina 
bai plantilla berrosatzen saiatu zirela. 1940ko urrian aurkeztutako proiektu batean musikarien soldatak 
igotzeko proposamena egin zuten banaren arduradunek, horretarako, uniformeak “ezabatu” eta jantzi 
sinpleagoak egitea aurreikusi zuten “alkandora urdina eta txapela gorriarekin”; uniforme berriekin 
aurreztutako dirua soldatetara joango litzateke. Horrez gain, musikarien plantilla berria ere osatu zuten, 
honakoak ziren bandako kideak 1940an. gerora Banda Urumea izango zenaren ernamuina:

Zuzendaria: Jose Maria Gonzalez Bastida 

Zuzendariordea: Joxe Mari Goñi 

Tronpeta solista: Donostiako musikari bat

Lehen mailakoak (A); Ortega, Ruiz, Zugasti, Lucas, Lete, Izagirre, Olaizola, Erdozia eta Olano 

Lehen mailakoak (B): Irujo, Montero, Ugalcle. lruin, San Sebastian, Sarriegi eta Otamendi. 

Bigarren mailakoak: Artola, Arbiza eta Sarriegi.

Hirugarren mailakoak: Montero, Aranburu, Aierra eta Irujo.

Edukandoak: Artola eta beste musikari bat.

Bateria: Sarriegi, Uzkudun, Zubeldia eta Orradre, Gonzalez 

Abisu emailea eta atrilen arduraduna: Artola
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SVIusikariak 1952 inguruan (Juanjo Uriak utzia):
1) Manuel Sagarna, 2) Santi Cabaliero, 3) Federico Uzkudun, 4) Manuel Montero, 5) Pedro Majon, 6) Maidagan, 7) Asencio Ibarzabal, 

8) Jesus Zubimendi, 9) Txomin Drbegozo, 10) Juan Bautista Ibarzabal, 11) Alejandro 12)------, 13) Damaso Uria, 14)-------- .

Baina ez dirudi Udala bandaren ardura bere gain hartzeko prest zegoenik, are gutxiago ekonomia 
erabat hondoratuta zegoen garai haietan. Horren partez, beste burutazio bat izan zuten Udaleko aginta- 
ri frankistek: gramola bat erostea. Gramola aparatu sofisiikatua zen garai haietarako, diskoak eta irratia 
entzuteko balio zuen eta anplifikadoreak erabiliz jende multzo handientzako balio zuen. Asmoa zen, 
horrelako musika tresna bat udaletxeko arkupeetan instalatzea, eta horretarako aurrekontua eskatu zie- 
ten Philips Iberica eta Mharcor etxeei. Bi enpresek 5.000 pezetatatik gorako kost.ua aurreikusi zuten gra- 
molarentzako, Orduko legediak ez zuen hain kopuru handiko adjudikazioak zuzenean egiten uzten, 
baina udal arduradunek salbuespen bat egin zuten, “kontuan izanda zerbitzu hau instalatzeak banda 
munizipala ordezkatuko duela, urte honen amaieran desegin egingo baita, eta urtarrilaren lerako mun- 
tatuta egon behar duela”. Azkenean Mharcor etxeko gramola moderno batek ordezkatu zuen 80 urte 
lehenago martxan jarritako musika banda.

194leko urrian gobernadore zibilak telegrama bat bidali zuen Udalera agindu zehatza eta laburra 
emanez: “Jakinarazi ezaguzue, berehalakoan, ea herri horretan musika bandarik existitzen ote den udal 
fondoek sostengatua”. Eta erantzun are laburragoa eman zion alkateak gobernadore zibilari: “Herri 
honetan ez dago udal fondoek sostengatutako musika bandarik”.
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Joxe Mari Goñi eta Banda Urumea

Banda Ummea izan da, segumena, Herna- 
niko musika bandaren historian errekonozi- 
mendu gutxien izan duen musika taldea;
B an d a  del trueno deitzen zioten askok maite- 
kiro. Baina “bere lana egin zuen”, dio Manolo 
Sagarnak. Izan ere, funtzio garrantzitsua bete 
zuen talde horrek; gerra ondorengo urteetan 
erabateko itzalaldi musikalik ez egotea lortu 
zuen bere emanaldiekin, eta belaunaldien arte- 
ko zubia izan zen. Zipri Otxandorenak dioen 
moduan “banda bat desegitea enaza da, baina 
berriz ere martxan jartzea oso zaila”, hori izan 
zen Banda Urumeak herri honetako musikari 
egin zion ekarpenik handiena.

Joxe Mari Goñi izan zen Banda Urumeako 
sortzailea eta a lm a m aterra. 191 ln  jaioa, Mal- 
daburu-xen  semea zen, Ramon Mugumzaren 
hainbat eta hainbat obrari letrak jarri zizkion 
Santiagomendiko Jose Antonio Goñi Arbide 
bertsolariarena. Gizon indartsua zen nonbait, 
eta behin apustu egin zuen: baietz mendi 
puntara ehun litroko kupela buru gainean 
zuela eraman. Hortik omen datorkio ezizena 
bertsolariari. Txistosoa eta bromista behar 
zuen izan M aldaburu-'k, horrela gogoratzen 
du Pablo Zubiarrain H ernani txikiak  (ZUBIA- 
RRAIN: 1988):

r ..~
M aldaburu ere etzan  

izan  lagun txarra, 

g au r  badago  a lako  

batzuen bea ira .

Bertsoa ta txistea, 

brom a eta parra , 

ura zan  E u skad i’ko

lengo lege zarra. joxe Mari Goñi.
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Joxe Mari Goñiren ama, Margarita Oiartzabal, Martindegikoa zen eta ezkontzean Hernaniko Lizeaga- 
ra joan ziren bizitzera, hantxe jaio zen gure Joxe Mari Goñi, Romero sevillanoaren ebanisteria zaharre- 
tik gertu zegoen guardentzako etxe txiki batean, M aldaburu  Lizeagako jauntxoaren soroetan eta sagar- 
tolarearekin aritzen baitzen lanean. Joxe Mari Goñi Oblatoen ikastetxean hasi zen estudiatzen eta han 
ibili zen 17 urte izan zituen arte, ordurako jada Donostiako Bellas Artes akademiara joaten zen musika 
ikastera. Baina, nola sortu zitzaion Goñiri musikarekiko zaletasun hori?

Iltzea ez dago Hernanitik oso urruti, Ergobian baizik, bertako organo fabrikan. Joxe Mari Goñiren 
ahizpa bat, Karmen, fabrika horretan bizi izan zen eta anaia kolokatu zuen bertan lana egiteko. Horrela 
ibili zen Goñi bi urtez organoak egiten eta soinu tresna erregearen misterioak ezagutzen. Ergobiako 
organo fabrika ez zen nolanahikoa, Aquilino Amezuak sortu zuen 1912an, inoiz Euskal Herrian izan den 
organogilerik prestigiotsuenak. Amezuak Azpeitian bazuen beste tailer bat eta han egin zituen Sevillako 
katedraleko organoa, Murtziakoa, Oviedokoa eta Euskal Herriko elizetako organo gehientsuenak ere, 
Hernanikoa barne. Ergobiako fabrika ireki eta hortik gutxira hil zen Aquilino Amezua, baina enpresak 
ez zituen ateak itxi eta 50 urtez iraun zuen organoak egiten. Azkeneko lana Zamudioko organoa erres- 
tauratzea izan zen, 1965ean hain zuzen. Fabrikaren eraikina 2007an bota zuten betirako, sute baten 
ondoren; harribitxi baten azken hatsa izan zen.

Amezuaren lantegia utzi ondoren Joxe Mari Goñi San Jorge ebanisterian aritu zen eta lanbide horri 
ekin zion bizitza osorako; 1936an ezkondu zenean, bere enpresa eratu zuen Latsunbeko Agirrenea etxe- 
an; bertan egiten zituen euskal estiloko altzariak, besteak beste. Dena den, musikarekiko zaletasunik ez 
zuen hortik aurrera inoiz galdu. 1932an fliskornoa jotzeko plaza atera zuen Donostiako udal musika 
bandan. Ordurako jadanik jotzen zuen Hernaniko bandan, baina bi postuak arazorik gabe uztartu ahal 
izan zituen eta 1935ean zuzendariorde lanetan hasi zen, Ramon Muguruza ordezkatuz, azkeneko hau 
atxilotua baitzegoen 1934ko iraultzan parte hartzeagatik.

Gerra hasi zenean, Joxe Mari Goñi gudari joan zen. Artillero ibili zen Donostiako Gros auzoan, ape- 
adero ondoko koartelean, eta garraio saileko idazkari ere izan omen zen. Jakina, gerratik itzulitakoan 
arazoa besterik ez zuen ibili. Administrazio frankistak Hernanin purgaturiko musikarietako bat izan zen 
Goñi, alderdi nazionalisten alde aritzeagatik: “D ebo m anifestarle qu e no hep erten ecid o  a  ningun parti- 
dopolitico ; anticipdndole a l  m ismo tiempo d e no tener ningun idealpolttico, p o r s e r  com o h e  sido siem- 
p re  un catolico", erantzun zion akusazioari musikariak. Baina bere hitzaz gain, Ilernaniko beste jende 
esanguratsu askoren bitartekaritza behar izan zuen Goñik paredoitik eskapatzeko, tartean Zaragueta eta 
Lopez de Zubiria notarioenak. Gerra ostean, banda erabat desegin arte, Goñi ibili zen bandako musika- 
rien bozeramale lanak egiten, soldatak igotzeko eskatu zuen, besteak beste. Gutxi iraun zuen egoera 
horrek ordea, 194lean bandarik ez baitzen jada ia existitzen eta hurrengo urteetan kanpotik ekarritako 
Falangeren eta militarren bandek jo izan zuten egun seinalatuetan Hernanin.

Joxe Mari Goñiri buruz orain arte esandako gehienak bere seme Joxe Mari Goñik oso gogoan ditu. 
1933ko udal bandaren argazkia esku batean eta '1953ko Banda Urumeakoa bestean duela, nostalgia 
punttu batekin hitz egiten du Goñi semeak: “Hogei urte pasa dira, baina irudi honetako gehienak beste 
honetan daude”. Hogei urte eta gerra bat, jakina. Berak Banda Urumeako kideen artean pasatu zuen 
haurtzaroa: “Bankuetan esertzen nintzen, musikoen artean, banekien bakoitza zein zen: Monttero, 
Damaxo Uria, Juan Joxe Otamendi, Felix Olano, Ramontxo Xarregi, Oako Emiliano, Orbegoxo...”. Joxe 
Mari Goñik, aitak, Donostiako udal bandatik diruren bat kobratzen segitu zuen, naiz eta hura ere dese- 
gina egon. Baina ez zuen nonbait musika jotzeko gogorik galdu eta berak, Joxe Olaizolak eta Silvestre 
Izagirrek, Banda Urumea sortu zuten, 1948 inguruan.

Baina zergatik jarri zioten izen hori? Zergatik Urumea?: “Nire aita zenak esan zidan, Urumea kalea 
deitzen diogun horrek [Kardaberaz, gaur egun], lehenago A ndrekale  izena zuela. Bada, afariren batean, 
gerra baino lehenago bandan jotzen zuten musikari batzuk elkartu ziren eta pixka bat mutur berotuta 
zeudela erabaki zuten banda berri bat sortzea eta izen hori jartzea” dio Goñik. Ez dakigu izen horrek 
zerikusirik ote duen gerra aurreko Urumea kultur elkartearekin, Sarasuaren tabernan zegoen hura, baina
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Banda Urumea, 1953:
1) Manuel Mtmtero, 2) Tiburtzio Otamendi, 3) Ramon Sarriegi, 4) Rafael LeKunberri, 5) Bruno Vellosilio, 6) Asencio Ibarzabal, 7) Jose Miguel Moreno, 8) Txomin Orbegozo, 9) Damaso Uria,

10) Roque Izagirre, 11) Juanito Gaskue, 12) Juan Bautista Ibarzabal, 13) Pedro Majon, 14) Enrique Castro, 15) Pedro Majon, 16) Manuei Sagarna, 17) Otamendi, 18)------,19------ , 20 )-------,

21) Joxe Mari Goñi, 22) Txato Otermin, 23) Federico Uzkudun, 24) Julian Erdozia, 25) Fernando Hosteins, 26 )------, 27) Joxe Sarriegi, 28) Carmelo Lonbide.



Epelera irteera.

kaleari loturiko izena zela dudarik ez dago. Izan ere, Kardaberaz edo Urumea kalean Karmenak ospatu 
izan dira betidanik, eta uztailaren l6a iristearekin batera, Antton Urruzolaren komestible dendan zego- 
en txoko batean jartzen zuten Karmengo Amabirjinaren irudia. Banda Urumeak festa horretan bete-bete- 
an hartzen zuen parte, kalejira berezia egiten zuen instrumentuekin eta Atzietan, Deportibo tabernaren 
parean, bailea eta guzti antolatzen zuten egun horretan. Ez dakiguna da jotzen ote zuten gerora, trantsi- 
zioan, txarangetan ezaguna egin zen melodia eta letra bat, hernaniar erara ekarria: 

f  *'..
Por la ca lle  Urumea b a jab a  un cerdo b lan co ...

Era Carrero B lan co  vestido d e alm irante, 

rum ba la rum ba la ru m ba ... jLa rum ba del cañon!

Doinu eta estribillo horrek Kubako gerran omen du jatorria (O h!Euzkadi, 1980ko abendua), eta argi 
eta garbi erakusten du musika nola egokitzen den garai bakoitzera.

Banda Urumeak segituan ordezkatu zuen gerra aurrean zegoen udal banda, haren musika tresnak 
eta estandartea bereganatu zituen eta teorikoki Udalaren menpe zegoen, eskupeko bat jasotzen baitzu- 
ten musikariek. Uniformerik ez zuten, dirurik kasik ez zegoelako, baina udal bandaren ikurra den lira 
brodaturik zuen txapela bana zeramaten. Musika akademian egiten zituzten entsaioak eta laster hasi 
ziren igandetan bailableak eskaintzen, Udaletxeko arkupe txikian euria egiten zuenean eta Tilosetan 
eguraldi onarekin. Ez ziren inoiz musikari profesionalak izan, kasu askotan fabrikan hamar-hamabi ordu 
lanean pasa ondoren entsaiatzen zuten. Haien artean ez zegoen solista nabarmenik ere, hara zer dioen 
Joxan Ruiz Hernaniko kalean hazitakoak horretaz: “Gogoratzen naiz, Tilosetako egurrezko taulatuan jar- 
tzen zirela eserita eta Joxe Mari Goñik zuzendari lanak egiten zituela, baina aldi berean fliskornoa ere 
jotzen zuen, eta pieza bukatzear zegoenean aulkitik altxa eta buruarekin keinua egiten zuen besteei 
bukatzeko momentua zela esateko”.

Goñiren musika taldea ez zen sekula kontzertuak eskaintzera iritsi. San Joanetan, esaterako, ekaina- 
ren 24ko Dianan parte hartzen zuen, txistulariekin batera M endirik m endi jotzen, baina eguerdiko kon-
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Banda kalejira batean.

tzertu nagusirako kanpoko banda bat ekartzen zuten; normalean Mendiko Infanteria Taldea izaten zen 
kontzertu hori eskaintzen zuena. Dena den, kanpoko banda militarra izanagatik ere, errepertorio txu- 
kuna izaten zen. beti jotzen zuten euskal konpositore baten piezaren bat. Esaterako, 1952an Jose Fran- 
co irundarraren Eusko Eleskiak  aukeratu zuten eta baita A Tgarondo izenekoa, geroztik San Joan kon- 
tzertuko klasiko bat izan den konposizio bikaina, Severo Aguirre Miramon musikologoarena. Hernaniar 
askok izen hori leituta ez du jakingo zein obra den, baina letra hauek irakurrita bai: Eta San Jo a n  beti 
zaitut gogoan, eta S a n jo a n  beti za itu t g og oan ... San Joan Martxarekin hasten den nahasketa da A Iga- 
rondo  (aurreskua, kontrapasa, G ernikako Arbola...) eta Aguirre Miramon Torre Muzquiz-eko kondeak 
Tolosako bordon dantzarako sortu zuen joan den mende hasieran.

Banda Urumeak hainbat urtetan jo zuen, 50eko hamarkada erdira arte, baina badimdi azkeneko urte- 
etan diru laguntzek huts egin zutela eta kideen artean ere tira-bira politikoak izan zirela: “Batzuek era 
batera pentsatzen zuten, beste batzuek bestera... eta pixkanaka bereizten joan ziren, azkenean hura 
guztia ezerezean geratu zen”, dio Joxe Mari Goñik, bandako zuzendariaren semeak. Lapsus txiki baten 
ondoren, ordea, indarberrituta hasi zen banda, Ignacio Iruinen bultzadari esker. Joxe Mari Goñik banda 
berrian segitu zuen jotzen zenbait urtez, azkenik erretiratu egin zen arte. 1979an hil zen, 69 urte zituela.
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Txantxilla eta Bartali

Banda Urumearen emanaldi nagusienetakoa Txantxillako futbol zelaia inauguratu zenekoa dugu, 
1950eko abuztuaren 28an. Milaka lagunen aurrean luzitu ahal izan ziren C.oñiren musikariak egun 
horretan. Txantxilla estreinatzea gertakari handia izan zen herrian. Zelaia Club Deportivo Hernaniren 
futbol taldeko partiduak jokatzeko egin zen, lehengo hilerri zaharraren gainean. 1940an sortti zenetik, 
CDH-k sekulako babesa izan zuen, hura baitzen gerra ostean herrian ekitaldiak antolatzen zituen talde 
bakarrenetakoa, luistarrez gain. Batez ere atletismoan eta futbolean nabarmendu zen CDH, eta makina 
bat jokalariren harrobi bihurtu zen. 1950etik aurrera Txantxillako kanpoa edukitzea bultzada handia 
izan zen taldearentzat, Erregionalean jokatzetik bost urteren buruan 3. mailan jokatzera pasatu zen Her- 
nani; Gipuzkoako talde indartsuenetakoa zen eta partidu bakoitzak ikusmin handia sortzen zuen beti.

Txantxilla Benefizentziako lurretan egin zen, Aurrezki Kutxak finantzatua eta Udalaren abalarekin, 
Tiburtzio Agirre alkate zela. Zelaia inauguratzeko luxuzko talde baten kontra jokatu zuen Hernanik: 
Real Sociedad. Joko zirraragarria egin zuten bi ekipoek eta gol aukera ugari izan zuten. Azkenean txuri-

Txantxilla futbol zelaiaren inaugurazioan, 1950.
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urdinak garaile irten ziren 1-2. Baina hori gutxienekoa zen, Erreaiarentzat entrenamendu soila baitzen 
hura eta Hernanirentzat ospakizun partidua, azkenean fundamentuzko zelai batean jokatzeko modua 
izango baitzuten txuri-berdeek. Eta hala izan zen 40 urtez. Honela deskribatu zuen El D iario Vascoko 
korrespontsalak Hernaniko zelaia egun horretan: “Chancilla: El coqueto cam pito con  a fo r o p a r a  cuatro  
m ilpersonas, registro un lleno rebosante con motivo d e su prim er encuentro”; ez zen hain gozoa izan La 
Voz d e  E spaña  egunkaria: “. . . la  h ierba  crece  con  raices de calaveras"  zioen bere kirol orrialdeetan. 
Banda Urumeak partiduaren aurretik eta ondoren Club Deportivo Hernaniren himnoa jo zuen, jende- 
tzaren eta musikarien gozamenerako.

Urteak aurrera joan ahala, Hernaniko futbol taldea 3. mailan finkatu zen eta horrek prestigioa eman 
zion. Kanpotik jokalari bikainak ekarri zituzten, Hernaniren futbol maila onak erakarpen hori baitzuen; 
baina bandak ere egin zuen nolabaiteko aportazioa kanpoko futbolarien “fitxaketak” egiteko: jokalari 
asko eta asko amorratzen egoten ziren Hernanira etorri eta bandaren igandetako dantzaldietan murgil- 
tzeko. Jesus Garin hiru denboraldiz aritu zen futbolean Hernaniko taldean, eta honela gogoratzen du 
hura: “Hernani sortu zenean kanpotik etorri ziren hainbat mutil jokatzera, baina hau probatu orduko ez 
zuten alde egin nahi, hau ez baitzen futbolean jokatzea, hau zen kristoren ju erg a  egitea igandero. 
Behin, R ealetik etorri ziren jokalariak fitxatzera eta jo d e , baina nik nola utziko det hau!’ esaten zuten”.

Txuri-berdeek kanpoan partidua zuten bakoitzean jendea desiratzen egoten zen emaitza jakiteko. Juan- 
jo Uria ume moko bat zen urte horietan, ez ziren kasik Z ukiñako  (sic) barriotik ateratzen, eta bere aitaren 
bidez jakiten zuten Hernanik zer egin zuen. Aita, Damaso Uria, bandako musikaria zen, fliskorno jolea:

“Nire aitak berrogei urte pasatu zituen egunean 12 orduz lanean, igandetan ere lan egi- 
ten zuen, pentsatu zer esfortzu egiten zuen, eta hala ere ez zuen etsitzeko intentziorik, oso 
konbentzituta jotzen zuen bandan, beretzako liberatzeko modu bat zen, lagunarte txiki bat 
egiteko modua... Hirukotea esaten zioten: Fernando Hosteins, Tiburtxio Otamendi eta 
Damaxo Uria, eta igande arratsaldero, bandaren deskantsuan, Egañara joaten ziren afaltze- 
ra. Gu mutil koxkorrak ginen eta Hernanira ez ginen joaten, ez genuen jakiten behin ere 
Hernanik zer egin zuen futbolean. Aita gaueko hamarretan etortzen zen eta gu ordurako lo 
geundenez notatxo bat. uzten zigun idatzita: H ernani 2  -A loñ am en d i 1, eta horrela jakiten 
genuen hurrengo goizean Hernanik irabazi egin zuela.

Dena den, Hernanik eta Errealak bazuten bozgorailu bikain bat haien garaipenak anuntziatzeko. 
50eko urte haietan modan jarri zen ekipo kuttunek irabazten zutenean musika bandak B artali izeneko 
pieza jotzea eta horren bidez enteratzen ziren herritar asko partiduaren emaitzaz.

Gino Bartali garai hartako ziklista ospetsuenetakoa zen. El Ginettaccio ezizenez ere ezaguna, floren- 
tziarrak 1935ean egin zuen debuta, eta urte horretan Euskal Herriko Itzulian parte hartu zuen, gerra zibila- 
ren aurretik jokatu zen azkeneko Itzulia, hain zuzen ere. Bost etapatik hiru Bartalik irabazi zituen eta bera 
igo zen podiumeko lehen postura. Federico Ezkerra ziklista durangarrak ezin izan zuen haren gurpila segi- 
tu mendiko etapatan, Bartalik ordura arte inoiz ikusitako eskalatzailerik abilena zela demostratu zuen urte 
hartan eta etorkizun oparoa zuela aurrean. Gino Baitalik Euskal Herrira egindako bisitaldiak utzi du arras- 
torik literaturan. Julen Gabiriak karrerista italiarra du oinarri bere nobeletako batean, eta honako pasarte- 
an ederki deskribatzen du 1935ean Bidaniko lepoan sortutako giroa (GABIRIA, 2004):

“...Romanek beste izen bati jarri zion atentzioa, hango jendetzaren artean bolo-bolo 
zebilen izen bati. Izan ere, batek esaten bazuen Ezquerra zela onena, edo Vicente Trueba 
bestela, beti agertzen zen norbait besteek baino ozenago eta indartsuago egiten zuena 
berba, ia zarataka, eta esaten zuena Bartali zela onena munduan, aittu? Bartali! Gino B ar- 
tali!, esaten zuen, laster ikusiko ek... o ez, letxe b a tian p asau ko  ek-eta. Eta gero esaten zuen 
bera zela onena, ez zuelako alferrik irabazi azken Giroko mendiko saria, eta 21 urte zitue- 
la, eta egon zitezela prest Ezquerra eta Trueba eta beste denak...”
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Zelaiari bueita ematen.

Bigarren Mundu Gerran etenalditxo bat izan eta gero, laster hasi ziren berriz ere karrera handiak 
ospatzen eta Bartalik aisa demostratu zuen bere domeinua beste zikiistekiko, nahiz eta hiru Giro eta 
Tour bi “soilik” bereganatu, beti zen faborito handiena. Fausto Coppi izeneko gaztetxo batek aurre egin 
zion arte. Zirraragarria izaten omen zen Dolomitetako maldetan bi ziklisten arteko lehia ikustea, sekula- 
ko erakustaldiak eskaini zituzten biek ala biek, elkarren gregario izatea tokatu zitzaien arren. Lehia hark 
Italia zatitu zuen, Coppi-Bartali, Bartali-Coppi, bata, gazteena, modernoagoa eta italiar komunisten ido- 
loa, bestea, zaharragoa, mistikoa eta apaizak beretzat nahiko lukeena... hura ez zen ziklismoa bakarrik, 
asko zegoen jokoan.

Gino Bartali 1955ean erretiratu zen eta 2000. urtean hil, 96 urterekin. Aktiboan egon zen urteetan ez 
zen amaren semerik bere izena ezagutzen ez zuenik, ez Italian eta ezta Euskal Herrian ere. Hain egin 
zen famatu bere legenda, musika pieza ezagun bati Bartali izena jarri ziotela, Juanito Colmenero tolo- 
sarraren A rco Iris inaute martxari, hain zuzen. Horrez gain, beste pieza ezagun batek ere Coppi hartu 
zuen ezinzena, zenbaitzuk Ju a n  ca rn icero ... letrarekin kantatzen duten eta izen ezagunena Viva el anis 
duen horixe.

Musika bandek soilik ez, txarangek ere jo izan dituzte gaurdaino melodia horiek. Trantsizioan, giro 
politikoa pil-pilean zegoenean, Bartali piezarekin zirikatzen zuten Guardia Zibila: San Joanetan jende guz- 
tia festetan zela, txaranga Kardaberaz kaleko kuartel paretik pasatzean, honela hasten zuen doinu ezagu- 
na Felipe Sagarna Zapa-k, bonboa joaz: jQue trabaje la G uardia Civil, booom m ! l'ara rara rararan ,.. ez 
zen segundo erdi pasatzen guardia zibilek amorratuta festan zebiltzanen kontra egin gabe. Urte batzuk 
geroago sikarioek ez zioten barkatu jarrera hori Z apañ , baina haren danborra ez zuten isilarazi.
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Bernardo Alvarezen rondalla

Gerra zibilak utzitako ondorioetako bat basamortu musikala izan zen. Hasierako administrazio fran- 
kistak ez zituen bandak eta musika taldeak diruz lagundu eta ondorioz hamaika elkarte musikal desa- 
gertu zen Euskal Herrian. Urteak aurrera joan ahala, talde berriak hasi ziren sortzen, “kartoizko” banda 
direlakoak esaterako, baldintza prekarioagoetan eta jakintza apalagoekin aritzen zirenak, baina ez 
horregatik maila eskasagoan. Horrez gain, talde txikitxo ezberdinak ere ugaldu ziren 40ko hamarkadan, 
horien artean zeuden rondalla delakoak.

Rondallak Espainia osoan sortu ziren eta herri musika folklorikoa zuten oinarri. Hainbat instrumentu 
erabiltzen zituzten, horien artean errekintoak, gitarrak eta baita bandurriak ere. Badirudi, 1900 inguruan 
bazela Hernanin tankerako talde bat, argazki zahar batek hala adierazten digu behintzat (GOTKOE- 
TXEA: 1999). XX. mendearekin batera, rondallek perfekzionatu egin zituzten euren emanaldiak eta 
azkenerako kontzertuko piezak jotzeko gai izalen ziren. Euskal Herrian ez ziren gutxi izan frankismoan 
sortutako rondallak eta horietako batzuk gaur arte iraun dute.

Rondalla, 1950 inguruan, udaletxeko arkupe txikiko emanaidi batean.
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Mende hasierako rondalla Hernanin.

Hernanin 1940ko hamarkada amaieran sortu zen rondalla bat, Bernando Alvarezek gidatua. Bernan- 
do Alvarez erlojugilea zen, Madrildik Hernanira etorritakoa, eta Kale Nagusian zuen bere lokaltxoa, Joxe 
Mari tabernaren parean. Lagun talde bat hasi zen rondalla sortu behar zutela, eta Alvarezek lagundu 
zien horretan, berak bandurria jotzen baitzuen. Relojeritoarcn  lokalean entsaiatzen zuten eta segituan 
hartu zuen forma musika taldeak: Manolo Monterok eta Juan Jose Jodarrek gitarra jotzen zuten, Juanito 
Azurmendik, Santi Caballerok eta Manolo Jodarrek lauda, Manolo Fernandezek eta Manolo Sagarnak 
bandurria... Igandeetan erresidentzietara joaten ziren jotzera eta Donostiako Konstituzio plazako 
Txoko-Txiki tabernan ere jo eta su aritzen ziren jendez gainezka zegoela, baita San Joanetan, Tilosetako 
Fronton tabernan eta kioskoan... Ignacio Iruinek rondalla gogoz bultzatu zuen eta 1956ko Santa Zezilia 
egunean kontzertu bikaina eskaini zuten koroa eta bandarekin batera.

Manolo Sagarna rondalla horretan hasi zen zuzeneko ekitaldietan jotzen, 14 urterekin, eta akorda- 
tzen da 1951n Errenteriako rondallatik deitu ziotela. Antza, Gipuzkoako herrietako musikariekin talde- 
txo bat bildu nahi zuten Madrilen egingo zen probintziarteko lehiaketa batean parte hartzeko: “Errente- 
riak rondalla polita zuen eta hara joateko deitu zidaten. Ubiria profesorea zebilen hori antolatzen, gitarra 
katedra zuen Donostian eta Errenteriako bandako zuzendaria ere bazen. Horrelaxe ezagutu nuen 
Madril. Probintziako zenbait aukeratu gintuen Ubiriak eta han jo genuen, konkurtso horretan. Bigarrcn 
geratu ginen! Hauexek ziren obrak: C am ino d e  Rosas, La B arcaro la  eta Las D an zas H ungaras...

Hernaniko rondallak ez zuen askorik iraun ordea, urtc batzuk pasa ondoren desegin egin zen eta 
geroztik ez da gisa horretako beste talderik sortu.
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Ignacio Iruin, Agrupacidn Musical Hernaniarraren sortzaile

Pertsona bat balclin badago herri honetan musika bandarekin erabat loturik, hori Ignacio Iruin da. 
Bere ekimenez arnasberritu zen Hernaniko udal musika banda eta bere itzala egon zen. hainbat urtetan, 
musika arloan gure herrian antolatu ziren ekitaldi guztietan. 1955eko urtea urte berezia izan zen oso: 
Ignacio Iruinek heldu egin zion Tiburtzio Agirre alkateak botatako erronkari, musika bandaren kargu 
egiteari, alegia. Banda Urumean tira-birak zeuden eta jada ez zuen gehiagorako ematen. Hori ikusita, 
Agirrek “mehatxu” egin zion Iruini, edo bandaren ardura hartzen zuen edo akademia itxi egingo zuen.

Iruinek lehendabizi zuzendari bat bilatzeari ekin zion. Donostiako Udal kontserbatorioan zituen kon- 
taktuak mugitzen hasi zen horretarako eta laster eman zioten izen bat: Jose Antonio Ruiz Bona.

“Escudero maisuak Jose Antonio Ruiz Bona aurkeztu zidan, Zuzendaritza, Konposizioa, 
Kontrapuntua eta Armonia ikasi zuen gaztea, nota bikainekin gainera. Eskudero maisuak 
esan zidan hura zela pertsona egokiena zerbait positiboa egiteko. Ez nuen gehiago pentsa- 
tu eta Alkateari eta musikariei aurkeztu nien 1955eko abenduan bertan” (IRUIN: 1993).

Mertxe Etxeberria alMatea eta zinegotziak Ignacio Iruini eskerroneko ikurra ematen, 2001.
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Ignacio Iruin tematua zegoen kiosko berri 
batekin. Bazegoen  beste kiosko bat, mende 
hasiera inguruan egina, Txirri frontoitik gertu. 

Jose Antonio Ruiz Bona agintariekin solasean Plaza Berrian. Karabistako adreiluz egina zegoen, borobila eta
estalkirik gabea zen, eta metro eta erdi inguruko 

altuera zuen. Kiosko hura zaharkitua zegoen eta Jose Pineda zinegotziak eman omen zion errematea. 
Ondoren, egurrezko taulatua jarri zuten Izagirre tabernaren parean, baina hura ez zen benetako banda 
batentzako tokia... Orduan, Ignacio Iruinek beste kiosko bat egiteko proiektuaren berri izan zuen Uda- 
leko idazkariaren eskutik, 1940tik ez atzera ez aurrera zebilena. Proiektu hura errebisatu zuen: “Ni Valen- 
tzia eta Madrileko bandetan ibilia nintzen eta beste hainbat tokitan ere bai, eta banekien haienak nola 
zeuden”, eta Iruinek, zuzendariarekin eta alkatearekin kontsultatu eta gero, kioskoaren kokapena alda- 
tzeko eskatu zuen, Tilosetan erdialderago. Halaxe altxa zuten gaur egun oraindik zutik dagoen kioskoa. 
Igandetan dantzaldiak izaten zirenean ezin ederrago ageri zen, begoniak inguru guztian zituela eta argi 
fluoreszenteak piztuta.

Jose Antonio Ruiz Bonak ia hamar urte egin 
zituen Hernanin eta arrasto handia utzi zuen musi- 
ka bandan. 1928an jaio zen Calahorran eta musika 
ikasketa sakonak egin zituen. Hernanira etorri 
zenean, segituan ohartu ziren zer mailako musika- 
ria zen hura: “1956ko urtarrilaren lean hartu zuen 
batuta, bailable batzuetan. Bai, hor zuzendari 
kasta zegoen, eta ona. Jose Antonio Ruiz Bonak 
inpresio ezin hobea egin zidan” dio Iruinek. Ruiz 
Bonarekin bandak sekulako saltoa egin zuen, 
nahikoa da esatea urte mordoxka baten ondoren 
berriz ere kontzertuak eskaintzen hasi zirela. Ruiz 
Bonak Hernaniko banda zuzendu zuen Tilosetako 
bailableen  urrezko urteetan, eta ondoren, 
1965ean, Tolosako bandako zuzendari izatera 
pasatu zen. Herri hartan igaro zituen bere bizitza- 
ko gainerako urteak, banda zuzendu, gazteen 
artean musika taldeak antolatu eta konposizioak 
eginez. 1983an hil zen, soilik 56 uite zituela.

Kiosko berria 1957ko ekainaren 24an estreinatu zen. Baina kiosko berria bakarrik ez, egun hura banda- 
ren historian mugarria izan zen, izena aldatu baitzioten publikoki: Agrupacion Musical Hernaniarra izena 
izango zuen bandak hortik aurrera -ofizialki urtebete lehenago jadanik izen hori zeraman-, eta horrelaxe 
jarraitu zuen denbora askoan. Horrez gain, San Joan egun horretan uniforme berriekin eta estandartearekin 
atera ziren kaiera musikariak. Aspaldiko partez, hernaniarrek beren banclak eskainitako kalitate handiko 
kontzertuak disfrutatu aha! izan zituzten kiosko berrian. Hauxe izan zen emanaldi hartako egitaraua:

Lehen zatia
San Joan zortzikoa 

P orE spaña  pasodoblea (B. Miranda)
Poeta y  A ldeano  obertura (Suppe)

Bigarren zatia
Rapsodia Vasca (Beobide)

'La A frican a' bikotea  aukeraketa (M. F. Caballero)
k  .............. ........................................................................................................ .....
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Agrupacion Musical Hernaniarra 1957an:
1) Txomin Orttegozo, 2 )------, 3) Rafael LeKunberri, 4) Roke Izagirre, 5) Jose Luis Ocon, 6) Sarai Caballero, 7) Pedro Majdn, 8) Jose Miguel Moreno, 9) Julian Loiarte, 10) Juan Baudsta Ibarzabal, 11) Enrique Cascro,

12) Pedro Gallo, 13) Ramon Sarriegi, 14) Manuei Sagarna, 15) Tiburtzio Otamendi, 16)------, 17)------, 18) Antonio Jose Garnateo, 19) Julio Belloso, 20) Jose Antomo Ruiz Bona (zuzendaria), 21) Juan Francisco Merino,

22) Joxe Mari Goñi, 23) Javier Grau, 24) Damaso Uria, 25) Bruno Vellosilio, 26) Pedro Grau, 27) Carmeio Lonbide, 28) Joxe Sarriegi, 29) Fernando Hosteins, 30) Federico Uzkudun, 31) Angel Merino, 32) Juiian Erdozia, 

3 3 )----- , 34) -— .



Banda eraberritua plazatik ateratzen.

Eta kuriositate moduan, urte 
horretako San Joanetako progra- 
mak kiosko berriaren eta bandaren 
irudia zeraman bere portadan. Izan 
ere, aro berri bat ireki zen hortik 
aurrera bandarentzat.

1957ko San Joan 

festetako programa.
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Orkestina eta bandaren arteko diferentzia

In form e cle contestacion a  la peticion  verbal solicitada p o r  la Comision d e H acien da

De los 150.000 ptas. qu e el Ayuntam iento con ced e a  la A grupacion M usical H ernania- 
rra, 2 0 .0 0 0 ptas. Como essab id o  son destinadas a  la Scbola Cantorum, qu edan do  p o r  tanto 
130.000 ptas. disponibles p a r a  la B an d a  d e  Musica.

Conviene tenerpresente que los gastos del servicio d e la g ram ola  (incluso los recibos d e la 
Sociedad  d e Autores), estcm siendo p ag ad os p or  la B an da.

El capitulo d e  viajes d el ejercicio d e 1960 ascen d io  a  21 .386 ,50  pesetas. Es d e  suponer  
que en el ejercicio actu al no serd inferior.

Fs im precin d ib le a ten d er  en todo lo p osib le  la A cad em ia  d e  M usica si se d esea  en un 
fu tu ro  elim in ar estos gastos d e desp lazam ien to. El curso p a sa d o  ingresaron en la B an d a  3  
educandos, si bien uno d e ellos se d io  de baja  a  los 5  meses, p o r  razones de tra b a joy  otro se 
encuentra actualem ente en ferm o d e  algun cu idado. P ara el proxim o añ o  p od ran  ingresar 
(Dios m ed ian te) 4 ed u can d os m as (1 requinto, 1 trom p etay  dos clarinetes). A estos edu- 
can dos tam bien se les d ebe p a g a r  algo, qu e les sirva cle estvmulo, y  p o r p o c o  qu e sea, a l  añ o  
supondrd unaspesetas.

Por otra parte  los bares y  comercios, p au latin am en te estan retirandonos su ayu da eco- 
nom ica, siendo actualm ente varios los que se han  d ad o  d e baja, (podria p resen tar si espre-  
ciso u n a relacion), hasta elp u n to  d e qu e en el ejercicio actu al supondrd una reduccion  en 
este capitulo d e ingresos d e 7.000 a  8 .0 0 0 ptas.

P ortod o  lo expuesto, considero muy justo el aum ento so lic itad op or io s  musicos, au n qu e  
solo sea  d e  un 20% sobre la subvencion actual, y a  qu e adem ds es m ucho ei trabajo que esta 
en tid ad  tiene, no solam en te son los ba ilab les  d e  los D om ingos y  d ias  festivos, y a  qu e este 
seria solam ente el trabajo d e una O rquestina d e baile en  cuyo caso apen as tendria necesi- 
d a d  d e  ensayar. P or el contrario, una Banda no term ina a b i  su trabajo, qu e no es poco, 
sino qu e se h a  d e som eter a  una discip lin a constan te con  dos o tres ensayos sem anales, 
segun la  p r o x im id a d  d e  los conciertos u otras a c tu ac ion es  d e  com prom iso, p a r a  p o d e r  
aco m p a ñ a r  con  d ecoro  incluso a  la C orporacion  m u n icipal en la  p roces ion es  y  cuantos  
actos o ficialespu edan presen tarse, no solo en la loca lid ad  sino fu e r a  d e  ella, co m o p or  ejem- 
p lo  e! 18 d e ju lio  en  San Sebastidn, etc.



Todo esto no se consigue fac ilm en te , sino en tregan dose y  sacr ifican d ose  com o lo han  
hecho los musicos d e nuestra Agrupacion, hasta a lca n z a r  el g rado  d e  superacion  necesario  
p a r a  p o d er  responder en su spapeles  d e compromiso, p orq u e  una B an d a  d e  M usica a  dife- 
rencia repito d e  una Orqiiestina, necesita con tarcon  algunos musicos de categoria superior 
qu e respondan en las partes principales de los conciertosy  dem as actu acion es arlislicas, los 
cuales com o es logico deben  estar m ejor retribuidos.

H ernani, 8  d e noviem hre d e 1961 
El D irector d e la ‘Agrupacidn M usical H ern an iarra  ”

Jo se  Antonio Ruiz B ona.

Agrupacion Musical Hernaniarraren artxiboan gordetzen da dokumentu bitxi hau. Ondo ageri da 
1960ko hasierako urteetan zein ziren bandaren musika erronkak eta zer zailtasun ekonomiko zituen 
bere helburuak bete ahal izateko. Jose Antonio Ruiz Bonak banda nolako zorroztasunez eraman zuen 
ere begibistakoa da.

Kalejira Cuevas farmazia ondotik pasatzen.
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Sorguiñeta

Akelarre berezi hori egun seinalatuan izan zen: 196leko ekainaren 23an, Hernaniko plaza nagusian -  
Espainiako plaza, orduan-. Kronikek diotenez, bi mila lagun joan omen ziren Sorguiñeta  ballet-suitea 
ikustera: “Seguruenik, zaila izango da denbora askoan gure oroitzapenetik plaza nagusiak San Joan bez- 
peran zuen itxura borratzea" diote antolatzaileek Hernaniko Schola Cantorumaren barne dokumentuetan. 
Urtebete lehenago kontzerturako bertsioa publikatu zuen Jose Olaizolak, baina San Joan bezpera hartan, 
lehen aldiz ikusi zen obra oso-osorik, Bilboko Olaeta balletaren eta Hernaniko Schola Cantorumaren esku- 
tik. Koregorafia Segundo Olaetaren konpainiaren kargu geratu izanak -besteak beste Elai-Alai dantza taide 
ezagunaren fundatzailea- ikuskizunaren kalitateari tamaina hartzeko balio lezake eta Hernaniko Schola 
zein mailatan aritzen zen neurtzeko ere bai. Gainera, obra musikatzen Donostiako kontserbatorioko orkes- 
tra sinfonikoa arirti zen. 200 laguneko interprete taldea aritu zen emanaldian: Licie Olaeta dantzariak Sor- 
gin Andrearen papera egin zuen, Victor Olaetak zaldunarena eta Txomin Unzaluk dantzariarena. Guztia 
JuanJose Imretagoiena (1919-1989) Hernaniko musika bandako zuzendari izango zenak gidatu zuen.

Iruretagoiena Ja u n a , oso sarturik zegoen herriko musikagin- 
tzan, Schola Cantorumean eta musika bandan parte hartzen 
zuen, musika akaciemian eskolak ematen zituen -euskarazko 
lehenengo musika metodo edo ikasliburua berak argitaratu 
zuen: Solfaketa irakasbidea  (EGUREN: 2010, 7 )-  eta Luistarre- 
kin ere hainbat emanaldi eta bertso-saio antolatu zituen. 1966tik 
1984ra bitarte izan zen bandako zuzendari, azken urteetan gai- 
xotasun batek zeregin horretan jardutea eragotzi zion arren.
1985eko abenduan omenaldia eskaini zioten, herriko musika- 
gintzaren zerbitzutan bizitza osoan egindako lanagatik (GOl- 
KOETXEA: 2001).

Kritika ederrak izan zituen Olaizolaren Sorguiñeta  lanak:
Hernaniko koroak ez zuen hainbeste luzitzerik izan, obraren 
zailtasunagatik, baina hala ere arrakasta handiko ikuskizun 
bihurtu zen, eta Bilbon, Bergaran, Tolosan eta beste zenbait 
lekutan emanaldi gehiago egin ziren Hernanikoaren ondoren 
(OLAIZOLA: 2001, 74). Anekdota txiki bat ere badago izenaren 
inguruan. Madrilen balleta inskribatzeko orduan hitzaren esa- 
nahia ulertu ez eta Sor G uiñeta  jarri zion izenburutzat hango 
funtzionarioak. Sorginak moja bihurtu zituen nahigabe.

2010ean Kukai dantza taldeak balleta berreskuratu eta ber- 
tsio berri baten ikuskizuna prestatu zuen Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoarekin. Horrela, hainbat emanalditan Sorgin Andrea- 
ren maitasun historia berriz ikusteko aukera izan zen. Sorguiñeta obraren iragarpen eskuorria.
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Iruretagoiena musika akademian solfeo klaseak ematen.

Joan Jose Iruretagoienari omenaidia 1985ean.
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Tilosetako bailableak

Musika bandaren historian gan'antzia handia izan dute beti Ezkiaga pasealekuko edo Tilosetako bai- 
lableek, eta orriotan ikusi dugun bezala, ez bakarrik gerraostean, baita 1936ko gerra baino lehen eta 
XIX. mendean ere, ezkiak existitu ere egiten ez zirenean. Esaterako, 1889an musikariek protesta egin 
zuten, beraiek Tilosetan jo nahi zutelako, jendeak harrera hobea egiten omen baitzien. 1920ko hamar- 
kadan, berriz, Hernani-Donostia Tranbiak babesten zituen bailableak eta tabernek diruz laguntzen zuten 
banda, udako arratsalde sargoriak “amenizatu” zitzan. Urte haietan ez zen ohikoa agarratu a  dantzatzea, 
Elizaren eragina handia baitzen oraindik, baina inguruko herrietan ez bezala, llernanin posible zen dan- 
tza “lizunak” egitea. 1915ean, prentsa kontserbadorean horrelako komentario misoginoak irakur zitez- 
keen bailableen inguruan: “Igandetako dantzaldian gcrtatzen denaren inguruan ( ...)  benetako errudu- 
nak ez dira gizonezkoak, emakumezkoak baizik, ematen du gustatzen zaiela mugiarazi ditzatela; hain 
da desegokia haien mugimendua dantzan ari direnean... Abusu hauekin amaitzeko Alkateak hartuko 
lituzkeen neurri guztiak txalotuak izango lirateke denen partetik”. Zorionez, bailableek urte luzez iraun 
zuten, eta gure herriaren historiaren parte bihurtu dira. Izan ere, Tilosetako dantzaldiez hitz egiterako- 
an, ezin dugu ahaztu ez zela haizeak ekarri eta eramandako moda bat izan, gutxienez mende batez her- 
naniarren bizitza sozialean eta aisialdian errotutako ohitura baizik.

Eguraldiak eta urte sasoiak erabat baldintzatu izan ditu bailableak. Neguan, udaletxeko arkupetan eta 
plazan izaten ziren. Banda “arkupe txikian” jartzen zen atorra guztiekin -musika akademiara ere hortik 
igotzen zen- eta jendeak guardasolak uzten zituen udaletxeko ateetan, pila ederra egoten zen bertako 
iltze handietatik zintzilik. Bikoteek arkupetan egiten zuten dantza, baina gainerako gaztetxoak kanpoan 
egon behar izaten zuten, plaza inguruan, euria egin ala ez. Pentekosteetatik aurrera baina, urriaren 12ra 
arte, dantzaldiak Tilosetan egiten ziren -eguraldi txarrak behartuta arkupetan ere egin izan ziren, hala 
ere- eta neguko sasoian Hernanira baino Errenteriarako joera zegoen gisan, udako sasoian Hernani zen 
Gipuzkoako erreferente nagusia -batez ere 1957an kiosko berria inauguratu zenetik- eta jendez bete- 
tzen ziren bertako kale eta plazak.

Ikaragarria zen Ezkiagan igandeetan biltzen zen jende pila. Nafarroa kalera jaisteko eskaileretatik hasi 
eta plazara doan pasabideraino dena betetzen zen. Antiguotik, Donostia erdigunetik, Intxaurrondotik, 
Errenteriatik, Tolosatik... leku guztietatik etonzen zen jendea eta kaxko guztia animatzen zen. Ordurako 
tranbia desagertuta zegoen -1958an desagertu zen- baina Areizagaren eta Garayarren autobusetan edo 
Renfeko trenean ehunka eta milaka lagun etortzen ziren Hernanira. Autobus paradetan hesi metalikoak 
jarri behar izaten zituzten jendeak ilarak eiTespetatzeko, eta tren geltokian istripu larriak ere gertaai ziren, 
hildakoak eta guzti, jende gehiegi pilatzen zelako eta asko zintzilik ibiltzen zelako trenean igota.

Dantzaldia besterik gabe hasten zen: bandako kideek beroketa ariketak egiten zituzten lehenik eta 
zuzendariak batutarekin tak-tak-tak atrilean jotzen zuenean, denak isildu eta lehen piezari ekiten zioten, 
arratsaldeko 18:30ak aldera. Ia lau orduz aritzen ziren musika jotzen etenik gabe -azkeneko autobus 
eta tren zerbitzuak atera arte—. Bandak hiru alditan jotzen zuen eta tartean bi deskant.su egiten zituen;
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Damaso Uria, Tiburtzio Otamendi eta Fernando Hosteins.

tarte horietan txistulariak aritzen ziren. Hasierako tandak sueltoan dantzatzeko izaten ziren, alaiagoak, 
gero, gaua hurbildu ahala agarratuan dantzatzeko piezak jotzen zituzten, mantsoagoak. San Joanetan, 
aldiz, ordutegi berezia izaten zen, dantzaldia goizeko ordubietan amaitzen zen eta festetako egun batean 
Loiolako Banda Militarra etortzen zen jotzera; Birebenen etxe parean dauden eskaileretan jartzen ziren.

Errepertorioa oso zabala zen: pasodobleak, tangoak, boleroak, baltsak, habanerak, rantxerak... Jende- 
ak bazekien dantzatzen, baina jende helduak askoz hobeto: E1 Caserio tabernara begira dagoen iskinean 
aritzen ziren nagusienak tangoak, txotisak eta antzeko pausoak ematen. Azken piezak beti berdinak izaten 
ziren: modako piezaren bat, jota eta pasodoblea. Azkenekoa, beti pasodoblea, hartara bikoteek “agarratu- 
rik" amaitzeko azken aukera izaten zen hura.

Egun handia igandeetan izaten zen, baina horretaz gain ostegunetan bazegoen dantzaldirik, eta den- 
bora batez larunbatetan ere bai. Ostegunetako dantzaldian militarrek eta neskameek hartzen zuten parte 
gehienbat -D ia  d e las chachas  deitzen zioten-, jai izaten zutelako normalean. Lore-Tokitik eta Loiolako 
koarteletik joandakoak izaten ziren batez ere. Dena den, feri eguna izaki, asko ziren horren aitzakian aste- 
guneko dantzaldi horretara apuntatzen ziren baserritarrak eta kaletarrak. Nahaskela txundigarria.

Izan ere, Ezkiaga pasealekuan ikus zitezkeen berdin alkandora eta soineko garestiak, Donostiako abe- 
rats jendeak elegante jantzita, nola alpargatekin ibiltzen zirenak. Lizeaga kalean bazegoen alpargateri bat. 
Bixentarena, eta hor askok alpargatak erosten zituen, dantza egiteko egokiagoak zirelako jantzita zituzten 
zapata takoidunak baino. Baina ez zen derrigorrez dotore joan behar, koadrila ugarik goizean luistarrekin 
mendi buelta egin eta gero geldialditxoa egiten zuten Hernanin eta konplexurik gabe ibiltzen ziren botak 
eta panazko prakak jantzita. Motxila guztiak borobilean jarri eta hortxe aritzen ziren inguruan dantzan, edo 
Izagirre tabernako mahai handietan esertzen ziren sagardo tragoren bat hartzeko.

Bailableek erakarritako jendetzak diru asko uzten zuen herriko ostalaritzan eta tabernei komeni 
zitzaien dantzaldi hori mantentzea. Horregatik, tabernek aspalditik eman izan zioten diru kuota bat ban- 
dari, honek bailableak jotzen segi zezan. Azken batean, tabernak eta Tilosetako dantzaldiak elkarri lotu-
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Bandaren emanaldia kioskoan.

ta daude. Tilosetan hiru zeuden: Fronton taberna, Joxe Mari taberna eta Ongi Etorri edo Izagirreren 
taberna. Hiruek zuten irteera Tilosetara eta Kale Nagusira. Mahaiak eta aulkiak jartzen zituzten ezkien 
artean eta lepo betetzen ziren; bertan jendeak denetarik kontsumitzen zuen baina oso ohikoa zen, adi- 
bidez, m a n c h a d o -ak hartzea, ardo txuria bermut pixka batekin. Joxe Mari tabernara bandejakada 
“bonba” -pastel mota ezagun bat- eramaten zuten Esnal pasteldegitik, baita rascacielos-ak ere, eta di-da 
batean amaitzen ziren. Tilosetako tabernetako zerbitzariek ere parte hartzen zuten dantzaldietan, lane- 
tik “ihes” egin ahal izaten zutenean, Mari Cruz Zigaranek kontatzen duen bezala: “Nire mantalarekin, ate 
ondoan zegoen lehen mutila heldu eta dantzan hasten nintzen, baina txaperoa etorri orduko, berriz 
barrara!”. Atsedenaldian jendea Buxkandora edo Egaña tabernara joaten zen maiz, bokadilo eta sagar- 
doarekin merienda egitera. Herriko beste tabernak (Deportibo, Azurmendi, Bodega...) ere bete egiten 
ziren igandetan. Bestalde, salmenta postu ugari izaten zen bertan. Gozoki eta karamelu postuak, barki- 
lloak, errifak, kakahueteak, izozkiak.... Mahaietan jarrita, saskiekin edo gurditxoekin aritzen ziren guz- 
tiak ezkien itzalean arratsaldeari beste kolore bat ernaten. Horrez gain, jendeak erruz erosten zituen txu- 
rroak plaza eta Ezkiaga arteko pasabideko txurrerian.

Tilosetan toki “estrategikoak” zeuden, eta horretaz ondo akordatzen dira hernaniarrak. Esaterako, 
loxe Mari eta Izagirre tabernen artean harrizko banku handi bat zegoen eta leku hura pribilegiatua zen, 
dantzaldiaren “zero gunea”, nolabait e.sateko. Jende asko ibiltzen zen beste toki bat “ezker pareta” zen: 
“Neskak ezker paretan egoten ziren, dantzara noiz aterako zituzten zain, baina mutilak lotsatiak ziren, 
eskerrak sagardoak lagundu egiten zuela...”, dio Mari Cruz Muguruzak. Gainera, “maila” ezberdinak 
omen zeuden pareta horretan. Frontoiko lehenengo zenbakietan gaztetxoenak biltzen ziren, baina zen- 
bakiak atzera egin ahala neska-mutil nerabeagoek hartzen zuten lekua, ezkutuagoan zegoelako eta 
parrokoaren begietatik urrunago. Apaizetxea pasealekura begira zegoen eta kontuz ibili beharra zegoen 
don Jose Elgarrestarekin, leihoan izaten omen baitzen zelatan, hurrengo egunean konfesatzerakoan 
kargu hartzeko. Ez dira gutxi izan Tilosetako dantzaldietatik atera izan diren bikote eta matrimonioak, 
mutilak neskari “faborez” eskatuta. Kalabazak jasotzea arrunt normala zen hala ere eta ez zen erraza 
garai haietan pauso hori ematea.
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Txapak eta txaperoak

Hernaniko bailableak ezin dira ulertu bertan jartzen ziren txaparik gabe. Sistema horren bidez musi- 
ka bandak finantzazioa lortzen zuen. Txapak kartulinazkoak ziren, prespan  paperez eginak, eta forma, 
kolore eta zenbaki ezberdinak eramaten zituzten, zenbakia urteko egunaren araberakoa zen. Orratz 
baten bidez dantzan ari zen bikoteari -m utilari- jartzen zitzaion eta honek zenbateko bat ordaindu 
behar izaten zuen -hasieran pezeta bat kobratzen zen, baina duroa kobratzera ere iritsi ziren-

Txapero'dk txapak jartzen zituen -beste zenbait herritan ere erabili izan da sistema hori- eta oso eza- 
gunak ziren. Bospasei txapero aritzen ziren igandero zeregin horretan -Bruno Vellosillo eta Victoriano 
Rosado, besteak beste-, hilero 15 pezeta kobratzen zituzten eta txapak jartzen 1.000 pezeta gainditzen 
zituztenean, zenbateko horren %15 ere jasotzen zuten. Victoriano Rosado 1950eko hamarkada amaieran 
etorri zen Hernanira Extremaduratik eta 1960an hasi zen txapero lanean; dozena bat urte egin zituen 
zeregin horretan: “Ni ezkondu berria nintzen eta dirua behar genuen denetarako. Hor dirutxo bat ira- 
bazten zen eta esan zidaten ea hasi nahi ote nuen lan horretan. Horrela hasi nintzen, arkupeetan dan- 
tzan zebilenari bi pezeta kobratzen”. Pikareska handia zegoen, txaperoa hurbiltzen zenean bikoteak

Ezkiaga pasealekuan banatzen ziren kartoizko txapa ezagunak.
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dantza egiteari uzten zion eta hizketan jartzen zen, bakarren batek aurreko dantzaldi bateko txapa jar- 
tzen zuen manipulatuta... baina Victoriano Rosadok dioen raoduan, “oso zaila zen guri ziria sartzea”. 
Zenbait mutil “fitxatuta” zituzten eta orratza jartzerakoan zizta egiten zieten, mutila konturatzeko zelatan 
egongo zirela. Txaperoek txapela berezi bat izaten zuten buruan, bandaren ikurra edo “lira” zeraman 
txapela urdina hain zuzen, eta horrela bereizten ziren besteengandik.

Dena den, “polizia" lan horrek ez zien etsaigorik sortu txaperoei, alderantziz, jende kuttuna eta eza- 
guna ziren, ez bakarrik Hernanin, baita beste lekuetan ere. Hain ziren ezagun, probintzia guztiko jen- 
deak egiten ziela kasu herritik ateratzean: “Niri pasatu izan zait, Caceresera joan eta autobusean baten 
batek esatea ‘joño! Hernaniko txaperoa’, eta Loiolara joan eta han ere ‘hara txaperoa!’, famosoak ginen".

Txapak jartzeaz gain. bestelako lanak ere egiten zituzten: aulkiak eta atrilak akademiatik kioskora 
eraman, estandartea jarri, kioskoa txukundu... “Ez zegoen inolako cliferentziarik musikarien eta txape- 
roen artean, bazkaria baldin bazegoen, denentzako zen, paga estraordinarioa  baldin bazegoen, hori ere 
denentzako zen” dio Rosadok.

Txapen salmentak dantzaldia kendu arte iraun zuen. Diru bilketa hori funtsezkoa izan zen bandaren 
biziraupenerako, bere aurrekontuen zati handi bat betetzen baitzuen horrekin. Esaterako, 1964an, Agru- 
pacion Musical Hernaniarraren sarrerak honakoak ziren:

Udalak emandako dirulaguntza............................................

Kontratu partikularren %10a..................................................

Txapen salmenta

Taberna eta komertzioek emandakoa................................

Astigarragako eta Garayarreko autobusek emanadakoa

Musikarien faltak direla-eta, soldatetatik kendutakoa....

Bestelakoak.................................................................................

L ..............................................................................................................

Beraz, musika bandako diru-sarreren %46a txapen salmenten bidezkoa izaten zen urte horietan. 
Baina datu hauek, bandaren egoera ekonomikoaren adierazle izateaz gain, dantzaldietara zenbat jende 
joaten zen ere erakusten digute. 1964an txapa bakoitzak 5 pta. balio zuen, eta txapen bidez irabazitakoa 
ikusita (202.467 pta.), zenbat txapa saldu ziren kalkuiatu daiteke, hau da, zenbat lagun aritu zen ofizial- 
ki dantzan urte bakarrean: 40.000 bikote! Ez da harritzekoa garai hura bizi izan zutenek, Ezkiagan bil- 
tzen zen jendetzaz akordatzean eskuak burura eramatea: “Hura leporaino betetzen zen -dio Rosado txa- 
peroak-, eskaileratatik plazako irteeraraino eta frontoiaren atzealderaino, gu sei lagun aritzen ginen 
kobratzen, baina iruditzen zait ez ginela denera iristen”.

...187.000 pta.

..........532 pta.

202.467 pta.

... 35.262 pta.

......5.500 pta.

......3-442 pta.

......6.728 pta.
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Boikota uztailaren 18ari

Uztailaren 18a data oso sinbolikoa zen imajinario frankistarentzat. Egun horretan zentratu zituen 
frankismoak, 1936tik, gerraren garaipen ospakizunak. Data fundazional gisa hartu zuten Altxamendu 
Nazional Gloriatsuaren Eguna delakoa. Beste askok aldiz, p ag aren  eguna  moduan ezagutu izan zuten, 
orduantxe jasotzen baitzen udako ordainsari estra fabriketan. Uztailaren 18a festa eguna zen Espainia 
osoan eta mezak, dianak, desfileak... egiten ziren han eta. hemen. Euskal Herria ez zen inolaz ere para- 
liturgia horretatik salbu geratu. Esaterako, 1956an, altxamendu militarraren hogeigarren urteurrenean, 
meza berezia. egin zuten Donostiako Santa Maria elizan eta “pobreentzako bazkariak eta erregaliak” 
banatu zituzten. Bestalde, El D iario Vasco-ren titularrean data hura goraipatzen zen lotsarik gabe: “Leal- 
tad  a  u n a fe c h a ”. Baina urte gutxiren buruan gauzak arras aldatu ziren. Frankismoari nola edo hala 
aurre egiteko prest zegoen belaunaldi batek hartu zion txanda gerraren zitalkeriaren beidur zen belau- 
naldi zaharragoari. Talde klandestinoen mugimenduak hasi ziren, baita ETAren lehen ekintzak ere. 
1964ko Zulik-en irakur dezakegu abuztuaren 30ean Hernaniko bazter ugari pintadaz josiak agertu zire- 
la E u zkadi eta ETA hitzekin, bai frontoian, bai apeaderoan... leku guztietan irakur zitezkeen letra suber- 
tsibo horiek. Guardia Zibilak, mendekuz, herriko pintore abertzale ezagun bat atxilotu zuela dio Zutik- 
ek: “...torturatu ondoren, aske utzi behar izan zuten”.

Bandaren emanaldia arkupetan.
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Ordurako, uztailaren 18ko ospakizunak kutsu erabat zaharkitua zuen. Egun horretan dantzaldi bere- 
zia egiten zen “Espainia Plazan”, baina beste egunetan ez bezala, plaza hura hutsik egoten zen, izuga- 
rrizko boikota egiten baitzitzaion erregimenak berariaz antolatutako dantzaldiari. Areago, dantzan has- 
ten zirenei txistu egiten zieten herriko gazteek: “Konfiteroaren  iskinean jartzen ginen, dantzan zein ari 
zen ikustera" akordatzen da Patxi Rama. Uztailaren 18az gain, beste egun batzuetan ere dantzaldietako 
asistentzia hutsala izaten zen, hala nola urriaren 12an -Guardia Zibilaren eguna-, edo irailaren 13an -  
Hernani frankisten esku geratu zen eguna—. Jarrera masibo horrek erakusten du erregimen frankistaren 
kontrako sentimendua errotuta zutela belaunaldi hazi berriek, eta Francoren propagandak eta zentsurak 
ez zuela ezertarako balio izan errealitatearen aurrean.

Zentsura frankista oso ondo pentsatutako sistema baten bidez ezarri zen. Musika, literatura, zinema, 
prentsa, hezkuntza... arlo guztietara iristen ziren guraizeak. Delegazio probintzialetako handikiez gain, 
herrietako jende ilustrea eta influentziaduna izaten zen zentsura aplikatzeko arduradun. Hernaniko 
kasuan, ezagunak ziren Don Geronimo maisua edo Don Fidel apaiza, zeregin horretan, Zintzotasune- 
an CinemaScopeaz egindako grabazio emanaldiei cine-m ds-corte deitzen zieten. pentsa.

Juan Mari Torrealdaik euskal liburugintzan zentsurak izandako eragina aztertu izan du eta berak dio- 
enez zentsuraren ondorio larrienetakoa “autozentsura” zen, hau da, jendeak bere burua mugatzea zer 
nola idatzi, zigorra jasoko zuelakoan: “horrek basamortu kulturala ekarri zuen” dio Torrealdaik (Eusko- 
neivs&Media, 1999ko ekainaren 11). Bestetan, liburua idatzita egonda ere, argia ikustea ezinezkoa iza- 
ten zen. Jorge Oteizak 1965ean idatzi zuen bere Q uosque T andem ...! maisulanaren jarraipena, Ejercicios 
espirituales en  un tunel, baina azkenean ez zen 1983ra arte argitaratu, zentsura zela-eta. Urtebete gero- 
ago, 1966an, Manuel Fraga Iribarneren Prentsaren Legea ezarri zen, itxuraz zentsura zertxobait arintze- 
ko helburuz, baina praktikan, kontrol zorrotzak igaro behar izaten ziren berdin-berdin.

Musikaren panoraman ere antzerako zerbait gertatzen zen. Euskal kantagintza berriaren eztanda 
1960ko hamarkadan gertatu zen, Europako eta Hegoamerikako hainbat musikarik eraginda (Brassens, 
Atahualpa Yunpanqui...), eta hainbat euskal herritar kantagintza eredu horrekin hasi ziren. Mixel Labe- 
gueriek estreinatu zuen joera hori 196lean. Bere 45 itzulitako disko txikiak ezkutuan pasatzen zituzten 
Bidasoaz alde honetara, debekaturik baitzeuden, eta lau haizetara zabaldu ziren A urtxo-aurtxoa  edo 
G udari eu ska ld u n aren  kan tu a-ren letrak (Gu g ira  E u skad iko  g az ter i b err ia ...) . Urte horietan sortu 
ziren abeslari talde eta kon’onteen artean ezagunena -baina ez bakarra- Ez Dok Amairu izan zen. Hain 
zuzen, taldearen lehenengotako emanaldia 1966ko urtarrilean izan zen, Hernaniko Aitor zineman. Talcie 
esanguratsu horrek ere problema latzak izan zituen zentsurarekin. Esaterako, B aga B iga Higa diskoko 
hainbat abesti argitaratzea debekatu zieten hasiera batean. Ez idazmakinarekin, ez gitarrarekin, ezta kla- 
rinete batekin ere, ezin zitzaion kritika zuzenik egin diktadurari.

Jakina, mehatxu egoera hori musika bandak eskainitako dantzaldietan ere nabaritu zen. Adibidez, 
San In azioren  m artxa  jotzean bazegoen beti eztabaidaren bat, bazegoen beti ofizialen bat, munizipalen 
bat edo paisanoz jantzitako poliziaren bat hura debekatzeko pronto. Manolo Sagarnari behin tokatu 
zitzaion zentsura hori jasatea: “Ruiz Bona zegoen zuzendari, baina niri esan zidan bailableak zuzentze- 
ko. Behin, debekatutako pieza batekin hasi nintzen: ... Gora Euskadi, bizi b ed i/G o ra  Sabino A ran a  
Goitil, pieza ezaguna da. Bada. Gobernadorearen polizia bat etorri zen eta behatzekin ‘mozteko’ esan 
zidan, baina nik ez nion kasurik egin. Orduan, nota bat bidali zuten Udalera, eta sagarnatarrok errepu- 
blikano fama genuenez, batek baino gehiagok nireak egin zuela pentsatu zuen. Baina Ruiz Bona Gober- 
nu Zibilera joan eta esan zuen ‘arduraduna ni naiz’, eta holaxe geratu zen kontua; Ruiz Bona kaballero  
bat zen”.
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Txistuak, txistulariak eta mutil dantza

Dibertsioarekin lotu izan zen urte luzez Hernaniko dantzaldia, baina baita iskanbilarekin ere, sagar- 
doa erruz edaten zen eta batzuetan festa bere onetik atera ere egiten zen. Ezaguna da txistulariei txistu 
egiten zieteneko pasadizoa, 1960ko hamarkada erdialdean. Txistulariek deskantsuan jotzen zuten, baina 
antza, jende batzuei ez zitzaien gustatzen musika hori, sueltoan dantzatzekoa -eta ez agarraoa , banda- 
ren piezekin egin zitekeen bezala-; txistu izugarriak egiten zizkieten ansorenatarrei. Askoren esanetan 
txistu egiten zutenak “kanpoko" jendea ziren, Lore-Tokitik, Lasarteko hipodromotik edo Donostiatik 
etorriak batez ere, eta erdaldunak. Zeruko Argia (1965eko ekainaren 6a) aldizkarian argitaratutako sina- 
dura gabeko artikulu honek ederki islatzen du borroka horien atzean zegoena:

“Gure jai-arratsaldeak onela izan dira gure errietan antziñateko gizaldi etengabean. Eta 
orain eldu zaizkigun gazte kaiku batzuek gure soiñuaren aurrean txapela kendu bearrean, 
beren ezjakiña narru gorrian jartzen dutela, asi zaizkigu egundoko arlotekeri lotsagarria era- 
kusten. Kun?

Da Kardaberaz’en errian bein da berriz, dantza-aldi erdian, gure txistulariak beren jo- 
aldia ematen asten diranean, txistuka eraso ez diete, ba? Alde egiteko ta ixiltzeko gure Txis- 
tua, alajaiña! Nork eta larru gorrian onuntza abitutako gose-jende horrek.

Txistularien kontrako oldarraldiari erantzuteko antolatu zen alardea 1965ean.
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Eskerrak euskal gazteak agintariekin batuta astapiko oiei neurriak artu dizkienari. Orixe 
bakarrik bear genduan! Kanpokoak zabalik aurkitu ditu ateak gure artean, baiña ez dedilla 
gurean gure gauzarik maiteenak zapaltzera etorri. Ortarako ederki zeuden beren errian.”

Funtsean, konflikto identitario bat ere bazen hura, ez soilik musika gustuen kontu bat, ez zen hus- 
keria bat. Flernaniar askok sentitu zuen txistulariei txistu egitean eraso egiten ziotela euskal nortasuna- 
ri, hain justu euskaltzaletasunak berpizkundea izan zuen urteak ziren haiek gainera. Hura moztu beha- 
rra zegoela erabaki zuten herriko zenbait lagunek eta hala egin zuten. Ez ziren falta izan kolpeak eta 
borrokak koadrilen artean, askotan Hernaniko gazte taldeek apeaderoan itxaroten zieten “bronka arma- 
tzera” etortzen zirenei - “falangekoak-edo izango ziren"- eta beste batzuetan Tilosetan egurtu eta kiosko 
azpiko lokaltxoan edukitzen zituzten sartuta dantzaldia bukatu arte. “Erreakzio popular bat” izan omen 
zen hura Inaxio Mari Zubeldiaren esanetan. Honela kontatzen du berak han gertatutakoa:

“Txistuka aritzen zirenei esaten genien: ‘Aizu! Ordu laurden bat da, inork ez zaitu derri- 
gortzen hemen egotera, alde egin dezakezu, pote bat hartzera edo nahi duzuna...’. Beraie- 
kin hitz egiten genuen, baina uste duzu zerbaitetarako balio zuela? Ezer ez, azkenean egu- 
rra, ze bestela txistuarenak egin du Hernanin eh!”

Tamalez, istilu horien ondorioz Patxi eta Felix Ansorenak eta Jose Ugaldek agur esan zioten udal txis- 
tulari karguari. 1965eko martxoaren 23an dimisioa aurkeztu zuten: “Se d a  el den igrante caso d e  q u ep a ra  
qu e un p a is  exprese su tipismo en su p rop ia  tierra, sus representantes tengan qu e actu ar  bajo la protec- 
cion  d e  la fu e r z a  p u b lic a ”, diote gutunean. Egoera larri horretan, Inaxio Mari Zubeldiaren ekimenez 
inguruko herrietatik etorritako hainbat txistulari taldek segitu zioten dianetan eta dantzaldietan jotzeko 
ohiturari. Baina hura behin behineko soluzioa besterik ez zen, herriko txistularien beharra zegoen, eta 
hain zuzen, hilabete batzuen ostean, txistua ikasten ari ziren hainbat gazte hasi ziren zeregin horretan: 
Antonio Insausti, Txobito -gerora urte luzez musika akademiako irakasle izango zena-, eta Joakin eta 
Patxi Apezetxea anaiak. Baina borrokak eta egoera zailak ez ziren berehalakoan bukatu Tilosetako ager- 
tokian. Patxi Apezetxeak bere H ernani eta Txistua liburuan, holaxe kontatzen du txistulari hasi berriok 
nola bizi izan zuten garai hura (APEZETXEA: 1992, 174):

“Momentu batzuetan halako abarrotsa sortzen zuen egiten zitzaigun txistu-hots eta pro- 
testak, batabestearen kontra bil-bil jota ere, ezin geniola ezertxo ere aditu elkarri, eta ezta 
norberak jotzen zuena ere. Baina berdin zion, guk jotzen jarraitzen genuen, bukatu arte, 
kiosko inguruan jartzen ziren herriko koadrilek babestuta. Behin baino gehiagotan jaurtiki 
zizkiguten pezetak, hartxintxarrak, kioskoa inguratzen duen jardineran zeuden landareen 
pusketak..

Zorionez, denborak aurrera egin ahala, jendearen txistu-zarata apalduz joan zen eta txistu-soinua 
indartu egin zen. Horren lekuko da 1960ko hamarkada amaieran euskal dantzen inguruan sortutako 
giroa. Bazirudien dantzaldiek goia jo zutela eta pixkanaka konkurrentzia jaisten ari zela Ezkiagan. Baina 
urte horietan Mutil D antzarekin  gorakada berria izan zen. Txobitok eta Apezetxea anaiek, azkeneko 
pieza jo ostean, Tilosetatik hasi eta plazaraino kalejira hasten zuten mutil dantzarekin, gero Kaxkoan 
barrena segitzeko. “Argia dantzari taldea hasi zen urte haietan horrelako dantzak zabaltzen eta arrakas- 
ta izan zuten, horregatik Hernanin ere hasi ziren mutil dantza egiten, izugarrizko korroak osatzen ziren” 
dio Joxan Otxotorenak. Flala da, euskal berpizkundearen elementuetako bat izan zen Baztango mutil 
dantza delakoa berreskuratu eta Euskal Herri osoan zabaltzea. Hernaniko kasuan, Arri Burni elkarteko 
kide batzuek ikasi zuten lehenik dantza hori, eta haiek hasi ziren kalejirak egiten. Dantza horrek seku- 
lako jendetza erakarri zuen pare bat urtez Hernanira, oso giro euskalduna jarriaz.
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1969ko Orbegozoko greba

1969, gizakia ilargia iritsi omen zen urtea. Eta Hernanin, Orbegozoko langileek greba egin zutene- 
koa; eta elkarte gastronomikoak itxi zituztenekoa; eta herritarrek Sanjoanak ez ospatzea erabaki zute- 
nekoa... 1969ko urtarrila eta martxoa artean, gatazka sozialak eztanda egin zuen Euskal Herriko lante- 
gietan, eta egoera gogorrak bizi izan ziren, milaka langilek grebari ekin baitzion. Aldarrikapen 
poiitikoak eskaera sozialekin nahasten ziren, eta horiek lekuan lekuko lan arloko negoziaketekin. Ber- 
din lantegian nola seminarioetan, diktaduraren kontrako borrokak batzen zuen euskal gizartea eta lan- 
gileria.

Urtea tentsio betean hasi zen. 1968ko abuztuaren 2an ETAk Meliton Manzanas torturatzailea bere 
etxe atarian tiroz hil zuenetik, Gipuzkoa salbuespen egoeran bizi zen eta poliziak ehundaka lagun atxi- 
lotu, torturatu eta espetxeratu zituen. Etengabeak izan ziren enfrentamenduak, sabotajeak, poliziaren 
jazarpena... Elizan ahots kritikoak gero eta ugariago ziren, eta 1968ko azaroan Derion 60 elizgizonek 
itxialdia egin zuten. Urtearen amaieran Espainia osoko 1.500 intelektualek gutuna igorri zuten nazioar- 
teko prentsara, hainbat atxiloturen tortura kasuak salatzeko. 1969ko urtarrilaren 24ean salbuespen ego- 
era Espainia osora zabaldu zuen gobernu fran- 
kistak, unibertsitate batzuetan izandako istiluak 
aitzaki hartuta.

Testuinguru horretan, urtarrilaren 22an, Biz- 
kaiko Labe Garaietan langileen hitzarmen kolek- 
tiboa negoziatzeari ekin zioten. Enpresak nego- 
ziazio horretatik at utzi zuen langileetako bat eta 
horregatik protesta egiteko greba hasi zuten lan- 
tegian. Hori izan zen pare bat hilabetez patrona- 
la eta agintari frankistak harri eta zur utzi zituen 
greba-m ugim endu erraldoiaren hazia. Labe 
Garaietako grebalariekin elkartasunean segituan 
zabaldu ziren protestak beste lantegietan, Alian- 
za Sindical de Euzkadik deituta. Poliziak hainbat 
langile atxilotu zituen eta urtarrilaren 31rako 
greba Bizkaiko lantegi ugaritara zabalduta zego- 
en jada, tartean La Kaval eta Babcock&Wilcox 
enpresetara. Egun batzuk geroago, Gipuzkoako 
lantegi nagusienak ere greban ziren: Luzuriaga,
CAF, Michelin eta Orbegozo, besteak beste.

Hernaniko Pedro Orbegozo fundizio lante- 
gian 2.000 lagun inguru zebiltzan garai haietan.
1969ko otsailaren 7an langileek asanblada egin

19G3ko San Sebastian bezpera boikoteatua, poiizia Konstituzio piazan
bakar bakarrik.
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zuten, poliziaren begiradapean, eta grebara jotzea erabaki zuten. Gobernadore zibilak fabrika itxiarazi 
zuen eta grisak  jarri zituen lantegiko atarian. Astebeteko grebaren ondoren Orbegozoko zuzendaritzak 
19 langile despeditu zituen eta ondorioz langileen batzarrak grebarekin segitzea erabaki zuen. Greba 
aurrera eraman ahal izateko 250.000 pezetatako kutxa egitea lortu zuten (M undo Obrero, 1969ko mar- 
txoaren 7a). Herrian poliziaren presentzia erabatekoa zen eta manifestazioak eragozten zituzten behin 
eta berriz, gainera, enpresako epaimahaiko kide zen Iñaki Insausti langilea atxilotu zuten. Egoerak bere 
horretan iraun zuen otsailaren amaiera arte, Bizkaiko lantegietan grebak bertan behera geratzen hasi 
ziren arte. Gipuzkoan, Hernaniko Orbegozoko langileak izan ziren lanera bueltatzen azkenak.

Jakina, horren guztiaren berri apenas aurkituko dugu prentsa ofizial frankistan. Aldiz, nazioartean 
eta klandestinitatean publikatzen ziren aldizkarietan langile borrokaren mugarri bezala aurkeztu zituzten 
greba hauek, bakoitzak bere erara noski: “Hernanin administratiboek ere egin dute paroa” zioen Espa- 
ñ a R epublicana  egunkariak, “Salbuespen egoera ez da oztopo izan Bizkaia eta Gipuzkoako grebentza- 
ko” Frantziako Le M onde-k: “Bizkaia eta Gipuzkoako 40.000 langile greban deklaratu ziren elkartasun 
eta anaiarte zentzu osoz” E u zko D eyak; “Tndar errepresibo espainolak biolentziarekin jardun ziren 
Donostian, Hernanin, Pasaian, Lasarten... batez ere langileen ‘explanada’ edo bilera libreen kontra” Tie- 
ira  Vasca-n... Zenbait medioren esanetan ez zen horrelakorik ikusi 1947ko eta 1951ko greba famatue- 
tatik. Zalantzarik gabe, 1970eko urte erabakigarriaren -Burgoseko prozesua- beroketa lanak egiteko 
balio izan zuen greba horrek.

Langileen arteko elkartasuna etengabea izan zen. Hernanin, esaterako, Orbegozon greban hasi 
bezain pronto, langileen batzarreko delegatuak beste lantokietara joan ziren euren egoera azaltzera; 
kasu gehienetan tailerrek eta enpresek bat egin zuten fundizioko langileen aldarrikapenarekin eta 
lanuztearekin. Baina horrez gain, poliziaren jarrera bortitza ikusita, herriko beste zenbait sektore ere 
ausartu zen protesta egitera. Esaterako, Txantxangorri ehiza elkarteak gutuna igorri zion, herriko beste 
soziedadeen babesarekin, Enrique Oltra Molto gobernadore zibilari, poliziaren biolentzia salatzeko. 
Ondorioz, gobernadoreak hiru hilabetez herriko soziedade guztiak ixteko agindu zuen, martxoaren 
13tik ekainaren 13ra. Eta horrela egin zuten, katez eta giltzarrapoz itxi zituzten gastronomia eta guraso 
elkarteen egoitzak. Santa Barbara elkartean, oraindik denen bistan daude katea eta giltzarrapoa, fran- 
kismoaren kontrako borrokaren ikur gisa.

Egoera zail horretan, San Joanak gainean zirela, 1969an herritarrek festarik ez egitea erabaki zuten. Boi- 
kot deialdiak ohiko bihurtu ziren urte horretan protesta moduan, ez bakarrik Hernanin, baita Euskal Herri 
osoan ere. Adibidez, urtarrilaren 19an, San Sebastian bezpera entzutetsu eta alaian, donostiarrek etxean 
geldituz erantzun zioten hilabete ugariz jasaten ari ziren salbuespen egoerari, ez zen inor azaldu Parte 
Zaharreko Konstituzio enparantzara, ez danbor, ez barril ezta entzule ere. Urte horretako Aberri Egunean 
ere antzeko zerbait gertatu zen. San Joanen kasuan, Hernanin ez ezik, beste herri batzuetan ere hartu 
zuten festak ez ospatzeko jarrera. Arrasaten “jaien boikoterako batzorde” bat sortu zen, esaterako.

Hernanin, 1969ko festen programak alkatearen eta parrokoaren agurra zekarren eta ohiko moduan 
. .alaitasun kutsuarekin datozen Juan Deunaren jaiak ondo igaro ditzagun...” eskatzen zuen alkateak. 

Ekitaldiz betetako festak izan behar lukete: etxafuegoak, pailazoak, zezenak, musika bandaren diana, 
prozesio eta kontzertuak... zeuden aurreikusita. Baina ez zen halakorik izan, ez behintzat herritarren 
parte hartzeari zegokionez. H erria aldizkarian argitaratutako artikulu honek laburbiltzen du ezin hobe- 
ki zer gertatu zen festekin eta musikariekin:
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Santa Barbara elkartean gordetzen diren giltzarrapoa eta katea.

“Jondoni Joan-tan dira Hernaniko bestak.

Duela zonbait ilabete, anitz Hernaniar langilek greba egin zuten Orbegozo eta Michelin 
lantegitan. Karia hortarat, Hernaniko gizon-batasun zonbaitek letra bat igorri zioten gober- 
nadoreari, eskatuz zerbait egin zezan grebalarien alde. Errepustatzat, gobernadoreak bata- 
sun horien etxe zonbait hetsi zituen eta horien buruzagiak amandaz jo. Langileak berritz 
lanari lotu ziren, biotza ilun.

Hortakotz, herriko bestez okupatzen diren Hernaniarrek, hartu dute xedea, bestarik egi- 
terat ez uzteko. Ez baita alegeratzerik, holako gorabeherekin.

Halere, Jondoni Joani bezperan musikariek ideki zuten usaiako bala. Bainan dantzatze- 
ko orde, ehunka gazte lurrean jarri ziren. Apur baten buruan gazte multzo bat igo zen 
musika lekurat, musikarien handik kasatzeko. Poliza etorri zen musikarien geriza- 
tzerat. Borroka partida batzuen ondoren, musikariek ihes egin zuten. Bi gizon izan 
ziren arrastatuak: bat gaztea, bertzea adinekoa.

Biharamunean, gauza bera gertatu zen. Ikusiz gazten aserrea, musikariak ez ziren lotu 
musika jotzen.

Anartean, gaztek kausitu zuten herriko alkatea (mera), plazarat etorria, ikusterat gauzak 
nola zoatzin. Gazte multzo batek alkatea ixkutatu dute, ale tzarrez ito eta, zintzurretik har- 
turik erabili. Erran diote garbituko dutela, ez baditu bi presonerak librarazten.

Alkatea, ikaratua, joan duzu gobernadorearen ganat eta bi gizonak librarazi ditu.

Ba, egiazki besta ederrak izan dira aurten Hernanin. Ohart Hernanik badituela ogoi mila 
arima. Hiri kozkor bat da beraz. Anitz erran nai baitu, holako jendeketa ados agertzea ‘baz- 
ter nahaslen’ sustengatzeko... Badute odol Hernaniko gaztek.”
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Matfas Martmez eta Joaquin Ortega, bandako bi konpositore

Bandako errepertorioa eguneratzeko, bide ezberdinak erabili izan dituzte zuzendari eta musikariek. 
Izan litezke beste bandetako errepertorioetatik eskuratutako piezak, musika etxe ezagunetan erositako- 
ak edota Hernaniko musika bandako kide izandakoek bereziki egindakoak. Azkeneko hauek badute 
nolabaiteko xarma, eta pieza kuttun bezala hartu izan dira. Ez da harritzekoa, musika bandaren 150. 
urteurrena ospatzeko egutegi barman, kontzertu berezia antolatu izana horiekin. Matias Martinezen eta 
Joaquin Ortega C anario-ren konposizioez ari gara, jakina.

Matias Martinez Roca errioxarra da jaiotzez. Militarra izaki, hemen inguruetan izan zen destinatua eta 
Loiolako banda militarrean aritzen zen musikari. Musikarako afizio hori zela-eta ekarri zuten Hernaniko 
bandara, bai eta musika akademian solfeoa ematera ere, horrez gain metalezko musika tresnen klaseak 
ere eman izan zituen. Zipri Otxandorena eta musika akademiako beste zenbait ikasle berak bultza 
zituen Donostiako kontserbatorioan musika azterketak egitera: “Oso jantzia zen eta esan zigun, ‘nahi al 
duzue musika ofizialki egin?’, eta han joan ginen libre  bezala azterketa pasatzera; sekulako trauma zen”, 
dio Otxandorenak. Musikari, irakasle eta konpositore bikaina zen Martinez, berdin jotzen zuen bonbar-

Los incansables Leitzako Basakabin 1971 n, saxoarekin Canarioeta danborrarekin Zapa.
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dinoa nola pianoa edo gitarra. 1970eko hamarkadan aritu zen Hernaniko bandan jotzen, harik eta Zara- 
gozara destinatu zuten arte, bertako musika bandako zuzendari gisa. Baina Hernanin izan zen urte 
gutxietan utzi zuen ifrentzurik. Bi obra nagusi konposatu zituen. Lehena, M ercbe izenekoa, izen bereko 
alabari eskainitako obertura da, exekuziorako nahiko zaila, solemnea, baina Hernaniko musika bandan 
jada klasiko bat bihurtu dena. Bigarren obra herritarragoa da oraindik, Andres Urruzola du izena, berri- 
kitan hil den hernaniarrari eskainitako pasodoblea, “toreroa" eta alaia. Zezenzalea omen Urruzola, eta 
hortik eskaini zion Matias Martinezek bere iana. Hara noia kontatzen duen Manolo Sagarnak ideia hori 
nondik eta nola sortu zen:

“Behin, Andres Urruzola, Matias eta hirurok geunden elkarrekin. Hemen inor baldin 
bazen tauromakia zalea hori Andres Urruzola zen. Bazuen koadrila bat, eta askotan joaten 
ziren zezenak ikustera, bonoak eta guzti erosten zituzten. Bada, Matiasi esan nion: ‘Zerga- 
tik ez diozu honi pasodoble bat ateratzen?’, baita egin ere! Izugarrizko pieza ederra konpo- 
satu zuen eta nik estreinatu nuen”.

Hernaniko musika bandan aritutako beste konpositore bat, Joaquin Ortega C anario  dugu. C anario  
oso gazterik zaletu zen musikan. Musika akademian errekintoa ikasi zuen eta bederatzi urte zituela hasi 
zen musika bandan jotzen; 1960ko ia hamarkada osoan aritu zen hortxe. Gero, 1970ean, Ergobiko jaiak 
girotzeko, musika taldetxo bat sortu zuen beste lau lagunekin, tartean Felipe Sagarna Z apa  danbor jole 
hernaniarra. Leitzan eman zioten Los Incansables  izena taldeari eta 41 urteren ondoren inoiz baino osa- 
suntsuago dago; erreferentzia izan da Euskal Herriko txarangen artean. Hernaniko jende ugari pasatu da 
Los Incansables-etik  eta C anario-k  berak ez du atseden hartu ordudanik txaranga horretan. C anariok  
hainbat obra egin izan ditu musika taldeek eta txarangek jotzeko. Berea da, adibidez, El Z apa  izenekoa, 
gerra zikinak hildako bere taldekidearen omenez sortua. Bereak dira, baita ere, A Jo x e  A m ian o  eta A 
Jo rg e Villar obrak. Azkeneko hau osaba zuen eta Hernaniko aguazil ezaguna zen. Musika bandak asko- 
tan baliatu izan ditu Joaqum Ortega Canarioven  lan horiek bere errepertoriorako.
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1978ko Zarauzko lehiaketa 
eta musika banden krisia

“Continua desarrollandose, en  e l fron ton  C inem a d e  Z arau z la serie d e conciertos con  
motivo d el I  Concurso P rovincial d e B an d as d e M usica d e  Guipuzcoa, org an izad o  p o r  la  
Junta d e Cultura d e  la D iputacion Foral en co laboracion  con  el A yuntam iento d e  la  villa 
zarau ztarra  ( . . .)  Entre las obraspresen tadas a l  concurso, hay  can cion esp op u lares d e lfo l-  
klore m usical vasco, a rm on iza d as  con  estilo p ecu lia r  d e sus respectivos compositores, no 
obstante su aparen te fa c i l id a d  d e ejecucion  fu ero n  muy dignam ente interpretadas p o r  las 
ban d as qu e revelaron  u n a b u en a p rep a rac io n  ( . . .)  En la jo r n a d a  d e ayer, lunes, intervi- 
nieron siendo sustentadas sus actu acion es con gran des aplausos delpublico , las ban d as d e  
E lgoibary  H ernani; los m usicos de E lgoibar con  Ordizia d e  M ocoroa, y  Biribilketa de Gain- 
za ; los d e  H ern an i p resen ta ro n  la Rapsodia Vasca de Beobide, y  La Dam a de Anibo- 
to d e  B uenaventura  Zapirain, y  am b as  actu acion es, c laro  estd, interpretando p rev ia-  
m ente la obertura d e  Rossini. ”

El D iario Vasco, '1978-VJI-25

“La B an d a  d e  M usica d e  Vergara resulto la  vecedora del concurso d e  B dn das d e  Musica 
que tuvo lugar e lp a sa d o  mes en Z arauz. E ljurado, integrado p o r  Francisco Escudero, J o s e  
M arta Gonzalez Bastida, Jo se  A rtzam endi y  J o s e  Antonio Ruiz, con ced io  e lp r im erp re-  
m io a  la c itada bandci ( . . .)  h a  sido muy p o ca  la d iferen cia  qu e los vergareses sacaron  a  la 
B an d a  de Irun, segunda clasificada ( . . .)  El resto d e las ban das qu edaron  clasificadas d e la 
siguiente m anera: E ibar en terceraposicion , seguida d e Elgoibar, Azpeitia, Legazpia y  H er- 
nani ( . . . )  El concurso h a  sidoprom ovido en un intento de ‘p r e m ia r y  co laborar  en  el esfuer- 
zo  qu e los A yuntam ientos estdn llevando a  ca b o  p a r a  m an ten er las B an d as  d e M usica de  
las diversas loca lidades g u ip u zcoan as”.

Egin, 1978-1111-04

Gipuzkoako musika banden lehiaketa Zarautzen egin zen bi urtez jamiian. iMende hasieratik ez zen 
horrelako lehiaketarik egiten, eta zentzu horretan, mugarri izan nahi zuen. Egunkarietako artikuluetan 
leitu daitekeenez, hernaniarren papera xumea izan zen oso, azkeneko postuarekin konformatu behar 
izan baitzuten, epaimahaian Hernaniko bandako zuzendari izandako bi kide zeuden arren -Gonzalez 
Bastida eta Ruiz Bona- Zarauzko emaitza kaskarra, musika bandak gure herrian bizi zuen egoera larria- 
ren sintoma izan liteke. Ordurako Ezkiaga pasealekuko dantzaldiak desagertuta zeuden -orkestratxoak
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Kontzertua 1970eko fiamarkadan, Iruretagoiena zuzendari dela.

1977an utzi zion jotzeari- eta errelebo falta nabarmena sumatzen zen musika akademiatik. Gainera, 
musika ohiturak erabat aldatu ziren urte gutxian, batez ere zenbait p u b  eta diskoteka -Yausika, Young 
Play, E k o s...- ireki zituztelako herrian eta musika ekipo elektronikoak ugaritu zirelako, baita beste mota 
bateko estiloak hedatu zirelako ere.

Jakina, egoera ez zen askoz hobea beste herrietan. Zarauzko lehiaketa, udalek bandak sostengatze- 
ko egindako ahalegina saritzeko antolatu zen. Ignacio Iruin zen orduan Hernaniko alkate eta berak pro- 
posatu zuen, alkateen arteko bilera batean, lehiaketa hori martxan jartzea, herri askotan bandak desa- 
gertuta edo desagertzeko zorian zeudela ikusita. Egia da, zorigaiztoko hamarkada horretan musikaren 
kulturarako hainbat zutarri jarri zirela, esaterako, orduantxe sortu zen Eresbil musikaren artxiboa eta 
Musikaste ere 1973an antolatu zuten lehen aldiz. Baina udaletatik eta herrietatik sortutako ekimen 
horiek beranduegi iritsi ziren kasu askotan. Adibide garbiena Donostiakoa dugu. 1887an sortu zen Iru- 
txulo zaharreko udal musika banda, eta bere ibilbidean zehar hainbat gora behera izan zituen arren, 
banda oparoa izan zen guztiz. Gerra zibilaren ondoren, urte batzuetako etenaldia jasan behar izan zuen, 
baina jarraian berriz ere martxan jarri zuten kontserbatorioko orkestra sinfoniko moduan eta baita 
Banda Ciudad de San Sebastian izenarekin ere. Francisco Escudero izan zen hauen bultzatzaile nagusia 
1960ko hamarkadan. Zoritxarrez 1980ko hamarkadan jadanik ez zen Donostian existitzen ez orkestra 
sinfonikorik, ezta udal bandarik ere, eta Banda Ciudad de San Sebastian diruz oso ahulduta eta desa- 
gertzeko zorian aurkitzen zen.

Nolanahi ere, testuinguru zail horretan, Hernaniko musika bandak kontzertuak ematen segitu zuen, 
eta horri esker iraun zuen. Kontzertuek errepertorio murritzagoa eta landuagoa zuten dantzaldiek baino 
-5 0  piezako errepertorioak izatera irits daitezke azken hauek- eta horrek ere lagundu zuen musikarien 
motibazioan. 1970eko hamarkada amaierako zulotik ateratzen zerikusi handia izan zuten Ignacio Iruin 
alkateak udaletik emandako bultzadak, Manolo Sagarnak bandan hartutako ardura berriekin eragin 
zuen bizitasunak, eta baita musika akademia eraberritu eta eskola horretatik harrobia sortzen jakin iza- 
nak ere.
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Manolo Sagarna, aro berri baten bultzatzaile

Herri askotan musika bandak desagertzen ari ziren bitartean, eta beste herri batzuetan murrizketak 
eta moldaketak jasan zituzten garaietan, Hernaniko bandak musikarien plantilla majoa mantentzea lortu 
zuen -3 0  partaide inguru-. Ezin uler liteke mirari hori Manolo Sagarna aipatu gabe. Juan Joxe Irureta- 
goienak zuzendari lanetan egin zuen azken urteetan, Sagarna izan zuen aldamenean, eta honek lagun- 
du zion bete-betean bandaren gidaritzan. Manolo Sagarna 1984an izendatu zuten ofizialki zuzendari, 
baina ordurako bazeramatzan urte batzuk praktikan funtzio hori betetzen.

1935ean jaioa, ama Maria Josefa orendaindarra zuen eta aita Manuel berriz, jatorriz Oriokoa, bizitza 
osoa Hernanin egin zuen arren. Hamabi anai-arreba ziren sagarnatarrak eta Manolo denetan gazteena. 
Haien aitona Praxku Sagarna, dantzari trebea zen eta bere lau semerekin Donostiako Bellas Artesera 
joaten zen dantzan ikastera. Manolo Sagarnaren esanetan, bere osaba batek, Juan Joxek, kriskitinak 
jotzen omen zituen errioko harriak hartuta: “Igual hortik datorkigu musikarako grina, zeinek daki!”. 
Txiki txikitatik, Biteriko eskolak bukatu ondoren solfeoa ikastera joaten zen Manolo, musika akademia- 
ra, hantxe hasi zen Jesus Zubimendi irakaslearen eskutik saxofoia jotzen. Gerora, hamahiru urte inguru- 
rekin herriko rondallan hasi zen, Bernardo Alvarez erlojugilea maisu zuela. Horrela egin zuen musika 
bandarako saltoa, Joxe Mari Goñiren Banda Urumeara hain zuzen. Dantzarako piezak jotzen zituzten 
soilik banda horretan, baina oso bizkor ibiltzen ziren azken momentuko partitura modakoenak lortzeko 
garaian: “Orduan bazeuden musika etxe ugari lan hori egiten zutenak” dio Sagarnak.

Manolo Sagarna (zutik eskubitan) bandako bazkari batean. Gainerakoak: Txomin Orbegozo, Damaso Uria, 

Tiburtzio Otamendi, Fernando Hosteins, Roque Izagirre eta Antonio Usarraga.
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Manolo Sagarna bizpahiru urtez kanpoan 
izan zen, Argentinan lan egiten. Ameriketako 
bere egonaldian ez zen geldirik egon, hango 
tam boe tan saxofoia eta bateria hartuta ibiltzen 
ziren bera eta lagunak musika joaz. Argentinan 
zela, Esteban Garat musikariarekin aritu zen 
Habana Jazzean jotzen. 1956an Hernanira buel- 
tatu zenean ikusi zuen bertako musika panora- 
ma guztiz aldatu zela: “Jose Antonio Ruiz Bona 
zegoen zuzendari, eta bailableak jotzetik kon- 
tzertuak eskaintzera pasa ziren” dio. Bere esa- 
netan, Ruiz Bona pertsona zintzoa eta jatorra 
zen, baina baita zorrotza ere: ez zien bandako 
kideei txarangetan jotzen uzten “bizioak ez har- 
tzeagatik”. Sagarna segituan nabarmendu zen 
taldean, musikari komodin horietakoa baitzen.
Berdin jotzen zuen baritono moduan nola ban- 
dako kaxa gisa.

1966an Ruiz B onak alde egin zuenean, 
hutsunea geratu zen banda zuzentzeko zeregi- 
netan. Rafael Lekunberri zen orduko zuzenda- 
riorde, baina ondoezik zegoenez, Sagarnak 
hartu zuen igandetako dantzaldi arrakastatsuak 
gidatzeko ardura: “Ignacio Iruinek bultzatu nin- 
duen, Txantxangorri elkartean geundcla, berak 
esan zidan horretan hasteko, eta hala hasi nin- 
tzen”. Gero, Juan Joxe Iruretagoienak zuzenda- 
riorde izendatu zuen eta horretan aritu zen urte luzez. Baina Iruretagoiena, azkeneko urteetan gaixotu 
egin zen eta ezinean ibili zen. Manolo Sagarnak hartu zion lekukoa, eta horregatik izan ez balitz, ban- 
darenak eginda zuen jadanik askoren ustez: “Inork ez zuen kargu egin nahi, nik bakarrik. Alial nuena 
egin nuen, bestela banda pikutara zihoan-eta. Banda bat bost minututan desegin daiteke, baina urteak 
behar ditu berriz sortzeko. Nik ez daukat zuzendaritza estudiorik, baina gehiago daki deabruak zaharra 
izateagatik deabru izateagatik b a in o ...”. Izan ere, Sagarnak esperientzia zuen alde, txikitatik lotu 
zitzaion musikari eta Ciudad de San Sebastian bandan ere jotzen zuen. Baina zailtasunak asko izan 
zituen zuzendari “ez ofizial” moduan aritu zen urte kritiko horietan: “Zuzentzen aritzea oso desatsegina 
da eta inpotentzia handia izaten duzu; banda profesionala ez denez, zuzendari eta psikologo lanak egin 
behar dituzu askotan” ciio.

1984ko Santa Zezilia egunean eman zuen bere lehen kontzertua Sagarnak zuzendari karguarekin eta 
hogei urtez ibili da horretan, 2004a artc. Errepertorioa aukeratu, kontzertu bakoitzaren programa egin, 
jo beharreko piezak entzun eta moldatu... Kontzertuaren aurretik zuzendariak lan hanclia du esku arte- 
an, isilpekoa eta dedikazio ia erabatekoa behar duena. Errepertorioari dagokionez, Sagarnaren garaian 
oso ohikoa izan zen musika bandak konpositore eslaviarren obrak jotzea, baita zarzuelak ere:

“Badakit zarzuela oso gustukoa cleia Hernanin. Zarzuela espainolista moduan dago eti- 
ketatua, baina hemen ez da ezer asmatu: protesta-abestia zarzuelatik dator-eta. Etxegarai, 
Garmendia, Guridi, Sorozabal... denek zarzuela konposatu zuten. Pablo Sorozabalen ama 
Antziola baserrikoa zen, Mariezkurrena zuen bigarren abizena. Ekibokazio handia egon da 
hemen zarzuelarekin. Bandurria jotzen nuen garaian soinua eta txistua entzutera ohituta 
zeuden bakarrik, nire aitak ere horixe esaten zidan. Baina hara, Iparragirrek ez zuen txistua 
jotzen, ezta akordeoia ere, gitarra jotzen z.uen!”.

Omenaidia udaletxean 20Q4an.



Kontzertua arkupetan.

Bestalde, Manolo Sagarnak euskal musikako piezak ere landu izan ditu kontzertuetan. Emanaldi 
bakoitza gisa horretako obraren batekin amaitzen zuen beti. 1997an H ern an iar  B ikain  izendatu zuen 
Xalaparta elkarteak, eta zuzendari ohiaren esanetan “banda guztiak egindako lanari emandako saria” 
izan zen hura. 2004ko abenduaren 19an, erretiratu zenean, udaletxean omenaldi xumea egin zioten: "Ez 
dut nahi egokitzen ez zaidan neurrian miretsi nazaten, egin dudana egin dut eta kito. Nire herria da, 
Hernani da”.
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Preludioa

Hernaniko musika bandaren urteko zitarik garrantidtsuena San Joanetako iragarpen kontzertua da. 
Hilabete batzuk lehenago hasten dira kontzertu horren prestaketak eta entseguak. Musika bandak egu- 
tegi finko bat izaten du, urtean egin beharreko emanaldiak zehaztuz, bada, maiatzeko emanaldia aurre- 
ratu egin izan dute azken urteotan, preludioaren prestakuntzan buru-belarri dabiltzalako ordurako: 
“Garrantzi handia ematen diogu egun horri, egutegia egokitu egin dugu eta Aste Santutik aurrera pen- 
tsamendua preludioan eta San Joanetako kontzertuan izaten dugu” dio Zipri Otxandorenak. Urtetik urte- 
ra koska bat igo du emanaldi horrek, bai kalitate eta baita aniztasun aldetik ere, eta mugarri bihurtu da 
talde askorentzako.

Musika bandak zuzenean parte hartu zuen San Joanetako iragarpen kontzertu hori sortzeko mugi- 
menduan. Zehazki, Luis Berrondo, Jose German Perez eta Miguel Mari Lizarza ibili ziren horretan; tal- 
detxo hori izan zen preludioaren ernamuina eta bultzatzailea Luis Berrondo aritu zen burubelarri zuzen- 
daritza artistikoan eta San Jo a n  Z ortzikoaren  arreglo bat egin zuen propio, kontzertu berezi horretan 
jotzeko. Berrondok bazuen esperientzia piezak moldatzen eta sortzen. Esaterako, errege kabalgatan

• • •

2009ko iragarpen kontzertua Gudarien Plazan.
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2009Ko iragarpen kontzertua.

jotzen den musikaren moldaketa berak egin zuen, eta Club Deportibo Hernanirentzat ere ereserki ba 
sortu zuen. Jose German Perezek, berriz, herriko beste taldeekiko harremana landu zuen proiektuai 
parte hartzeko, eta Miguel Mari Lizarza musika bandako presidente zen orduko hartan. “Gure asmo; 
zen -clio Zipri Otxandorenak— abesbatzek, txistuiariak eta musika bandak kontzertu bateratua egitea 
hasieran Santa Zezilian saiatu ginen, baina ez zen atera. Azkenean San joanetako preludio moduan egii 
zen emanaldia”. 1994an izan zen hori eta Kantuz abesbatzak, parrokiko koroak, musika bandak et.; 
herriko txistuiariek hartu zuten parte bertan. Besteak beste, dantzari talde batek axeri dantza interpreta 
tu zuen eta hauek izan ziren programan eskainitako piezetako batzuk: Agur Jau n ak , G oizian  argi bas 
tian, Aurreskua, Estam pas Vascas, Maite, N abucco, N ire herriko ja ia k , M endirik M endi eta San Jo a i  
Zortzikoa. Azkeneko bi piezak, urtetik urtera errepikatu egin izan dira eta iragarpen emanaldiaren kolo 
foia izaten dira, festetan murgiltzeko gogoz dagoen jendearengan izaten duten harreragatik. Lehen urt< 
hartako emanaldian arrakasta itzela izan zuen, udaletxe eta San Joan elizako eszenatoki paregabeal 
harridura sortu zuen entzuleengan.

1995ean eta 1996ean antzeko emanaldiak eskaini ziren, programazioan zenbait bariazio izan zirei 
arren. Estreinako urteko aparraldiaren ondoren, bazirudien kontzertua ohitura bihurtzeko bidean zela 
Baina ondoren biurteko fatidiko bat etorri zen preludioarentzat: 1997an bertan behera gelditu zen egu 
raldi txarragatik eta 199Ban ez zen emanaldirik eskaini antolaketa arazoengatik. Hala eta guztiz ere, eki 
taldiak lortu zuen zulo horretatik ateratzea eta 1999ko kontzertua plaza bete jende zela eskaini zer 
Herriko bederatzi taldek parte hartu zuten edizio horretan eta Mariasun Casadok, Tomas Garmendial 
eta Itziar Zubimendik solista moduan abestu zuten emanaldian. 2000. urtean hamar izan ziren iragarpej 
kontzertuan aritu ziren taldeak, tartean musika bandako metalezko kintetoa, Kriskitina eta Ttarla dantz 
taldeak, txalapartariak eta axeri dantzako partaideak.

2001ean Preludio Txikia antolatu zuten lehenengoz Kantuz Eskolako kideen eta Hernani Musik 
Eskolako Garbiñe Orbegozo irakaslearen eskutik, eta 2002ko emanaldi nagusian Verdi konpositore han
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diaren E rn an i  opera interpretatu zuten. Horrez gain Hernanitik kanpo bizi diren hernaniarrak izan 
zituzten gogoan eta ansorenatarren hainbat pieza jo zituzten herriko txistulari familia ezagunenaren 
oroimenez. 2003an ETBk grabatu zuen emanaldia eta 2004an, eguraldiak preludioaren historian biga- 
rrenez izorratu zuen gaua. 2005ean 280 lagunek parte hartu zuen emanaldian eta dantza garaikideko 
talde batek jarri zion nota berezia gauari. 2006an eta 2007an Atsegindegi plazako estalpe berrian egin 
ziren ekitaldiak, euri arriskua zela-eta. 2008an kontzertua plazako ohiko eszenategira itzuli zen, inoiz 
baino indartsuago gainera, David Soriazuren gitarra elektronikoaren doinuekin, Deep Purple taldeak 40 
urte betetzen zituela gogoratzeko. Eta S a n jo a n  Zortzikoa  Joxan Goikoetxearen moldaketa berezi bate- 
kin jo zuten amaieran. 2009an Tilosetan garai batean egiten zen Mutil D antza  ekarri zuten gogora, baita 
beste erritmo batzuk ere: tangoa, swinga... 2010ean eguraldi aurreikuspenek ez zuten asmatu eta beste 
behin ere emanaldia suspenditu zen; eta 201 ln  musika bandak hainbat pieza prestatu zituen Gatibu 
musika taldearekin jotzeko, bandaren 150. urteurrenaren harira; ban g-bang txiki-txiki bang-bang  doi- 
nupean egin zioten ongi etorria San Joanei. Horrez gain, musika bandaren mende eta erdia ospatzeko 
H ernani 150  izeneko obra estreinatu zuten.

Musikariak, txistulariak, koristak, akordeoilariak, aurkezleak, dantzariak, txalapartariak, bertsolariak, 
teknikoak... jende andana ibili izan da iragarpen kontzertua prestatzen eta gozatzen, Hernaniko musi- 
kagintza eta kultura arnasberritzen.





Zipri Otxandorena: Hemaniko banda XXI. mendean

Hernaniko musika bandaren azkeneko zuzendaria da Zipri Otxandorena. 2005ean hartu zuen talde- 
aren gidaritza, baina ordurako bazeramatzan ia 30 urte bandan jotzen, eta 2000. urtetik zuzendariorde 
lanak egiten aritu izan zen. Urte batzuen buruan bandari bere marka jartzen jakin izan du, aurretik jorra- 
tutako ildoari muzin egin gabe. Zipri, amak “asko bultzatuta” hasi zen musika ikasten, gehiegizko inte- 
resik ez omen zuen hasiera hartan eta; 1971 inguruan izan zen hori.

Musika akademia gela bakar bat zen urte horietan, udaletxeko azkeneko solairuan, eta Ziprik ondo 
gogoan dauka nola ibiltzen ziren han ikasten; bera klarinetearekin hasi zen lehenik, eta gero saxofoiari 
ekin zion: “Elkarri oztopatu gabe ibili behar izaten genuen, gela handi hartan oso fuerte jotzen baze- 
nuen... Akordatzen naiz komunak zeudela eta horiek ere ikasgela moduan erabiltzen genituela, komu- 
na harrapatzea luxu bat zen, lasai jo zitekeen-eta!”. Garai haietako akademian bandako kideak aritzen

Otxandorena Santa Zeziliako kontzertua zuzentzen.
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Hernaniko musika bandako partaideak gaur agun.

ziren irakasle, Juan Joxe Iruretagoiena, Miguel Goiburu, Manuel Yaben... Ahal zuten moduan aritzen 
ziren, errekurtso gutxirekin, zaharkituriko akademia baitzen hura, ikasle berriak ere ez ziren asko.

1985ean Hernani Musika Eskola sortu zenean egoera hori goitik behera aldatu zen. Ikasle andana 
hasi zen musika instrumentu ezberdinekin eta bandarentzako harrobi paregabea sortu zen: “Orain dau- 
den zenbait instrumentista bakarlari garai hartatik datoz eta irakasleak ere atera dira harrobi horretatik. 
Maila oneko instrumentistak dira gainera, ez da berdina tutti izatea edo bakarlari izatea” dio Otxando- 
renak. Duela him hamarkada apenas iristen ziren bandako kideak 30 izatera, gaur egun 45 lagun dira 
eta zenbaitetan errefortzuak behar izaten dituzte.

1980ko hamarkada amaieran gainera, lehenengoz emakumeak hasi ziren bandan jotzen. Bandako 
emakumezko lehen partaidea Laura Pacheco izan zen, pachecotarren sagari ikur berria jarriaz. Pacheco 
anai-arreba (Roberto, Laura, Jorge eta Itsaso) guztiek erakutsi dute abildadea musikarako eta Hernaniko 
musikaren historiari loturiko abizena da jadanik eurena. Laura Pachecoren segidan beste hainbat ema- 
kume hasi ziren bandan, Musika Eskolako harrobitik irtendakoak gehienak: Itziar Baro, Ainara Garin, 
Judith Montero, Maialen Alberro, Itsaso Pacheco, Eneritz Jauregi, Josune Aierbe, Jaione Franco... Judith 
Monterok gaur egun Bilboko musika bandan dihardu -Euskal Herriko musika banda profesional baka- 
rra- eta Hernasax taldeko kidea ere bada Roberto Pachecorekin batera.

Bestalde, pixkanaka, orkestrentzako erreserbatuak zeuden hainbat musika tresna gehitu zitzaizkion 
bandari, perkusio zabalagoa eta abar. Urte horietako loraldiarekin bat eginez, 1992an Hernaniko banda 
Gipuzkoako musika banden federazioan sartu zen. 1996an bandak egoitza berria estreinatu zuen Lizea- 
ga auzoan dagoen Milagrosako kapera eraberrituan. Orclura arte akademia zaharrean aritzen ziren prak- 
tikatzen, eta Milagrosa leku askoz aproposagoa dute orain horretarako, bertan jotzen den nota bakoi- 
tzak oihartzun berezia egiten du kapera barruan, musika sakrorako adibidez, ezin egokiagoa da. Dena
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den, lokala herriko beste taldeekin konpartitu behar izateak -entsegu bakoitzean instrumental guztia 
berriz ere jaso behar izatea esan nahi du horrek— eta bulegoa tamainaz txikia izateak, eragiten die orain- 
dik trabarik musikariei. Musika bandari izena ofizialki ere aldatu zioten, aspaldi utzi zitzaion Agrupacion 
Musical Hernaniarra deitzeari eta jende gehienak, barruko zein kanpoko, Hernaniko Musika Banda 
moduan ezagutzen zuen. Erregistratzeko beharra suertatu zenean, Hermuba izena jarri zioten, zabal- 
duena zegoen izenaren inizialak batuta sortutako akronimoa.

Gauzak horrela, XXI. mendeari osasun ezin hobean eman dio ongi etorria Hernaniko Musika Ban- 
dak. Hainbat urte igaro ditu punta-puntako taldearekin. Baina taldearen etorkizuna ez dago bermatua. 
Musika Eskolak bere bidea egin du eta eskaintzen diren musika tresna barietateak ez du bandako soi- 
nuen oreka asetzen: tuba, oboea, tronboia, flauta, bonbardinoa... instrumentu asko dira, arrazoi baten- 
gatik edo bestearengatik, Hernanin irakasten ez direnak, eta hori handicap handia da bandarentzat: 
“Bandako instrumentu oso gutxi daude musika eskolan, instrumentista txukunak ateratzeko, soilik saxo- 
foian egon liteke aukera, tronpetan, klarinetean eta perkusioan badaude eskolak, baina oso jende gutxi 
dabil eta aukera gutxiago dago maila altuko musikariak ateratzeko” dio Otxandorenak. Hernaniko 
banda baldintzatu duen beste ezaugarri bat da herritik kanpoko jende asko dagoela: "Harrobirik ez 
dago, bandako zenbaitek oraintxe utziko balu, kanpora jo beharko genuke musikari bila, eta Hernanin 
norbait aurkitzekotan, ekipoko ‘gregarioa’ litzateke seguru asko, ez dago punta-puntakorik. Banda 
momentu onean dago, baina hemendik urte batzuetara... ai ama!”. dio zuzendariak.

Nolanahi ere, saiatu dira bide berriak irekitzen eta sinergiak sortzen. Azken urteetan ohikoa izan da 
beste herrietako bandekin elkartrukeak egitea: Frrenteria, Getaria, Tolosa, Irun... errepertorio berriak 
ezagutzeko parada ematen du horrek eta herritarrentzat ere aberasgarria da. Horrez gain, zuzendari 
gonbidatuak ere izan dituzte eta hori ere aberasgarritzat dute, batez ere bandako partaideentzat. Erre- 
pertorioari dagokionez aldaketa handiak izan dira Zipri Otxandorena zuzendari lanetan diharduenetik. 
Ilernaniarra saiatu da aurretik jasotakoa mantentzen, baina horrez gain beste mota batetako piezak 
gehitu ditu emanaldietarako egindako musika aukeraketan, soinu bandak batez ere: “Soinu bandetako 
rnusika oso ona da, pelikula horietan dirua baitago, eta produktoreek musikari oso onak kontratatzen 
clituzte; gainera, badaude editorialak pieza horiek bandentzat moldatzen dituztenak eta merkatu handia 
sortu dute”. Horiek guztiak betiko pasodoble, zarzuela eta euskal kutsuko obrekin nahasten dituzte 
kontzertuetan.
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Eranskina I 
Kronologia (1861-2011)

1861: Hernaniko Udalak herrian “musika” bat sortzeko proposamena egiten du. Hernaniko musika ban- 
daren fundazio urtea.

1864: Manuel Sanchez Salvador hainbat laguni musika irakasten aritzen da

1871: Manuel Zendoia lehenik eta Ruperto Erize ondoren, jarriko dira herriko “musikari afizionatuen” 
zuzendari.

1875: Bigarren karlistadaren ondorioz banda guztiz deseginda geratuko da.

1877: Manuel Zendoia berriz ere hasten da banda zuzentzen. Lehen araudia sortzen da.

1889: Bandako musikariek kontzertuak Ezkiaga pasealekuan egitea eskatzen dute.

1891: Musika akademia ofizialki sortzeko araudia onartzen du Udalak.

1895: Hainbat herritarrek “musikari afizionatuen” bandari udal izaera emateko eskatzen du.

1899: Bandak araudi berria publikatzen du.

1907: Estanislao Gorrotxategi tolosarra bandako zuzendari berria izango da. Donostiako Banda eta 
Orfeoien Nazioarteko Leihaketan parte hartzen dute eta estandartea estreinatzen dute.

1909: Hernaniko Euskal Jaiak ospatzen dira.

1910: Federico Tglesias zuzendari izendatzen dute. Bandak hainbat alarde eta jaialditan parte hartzen du 
hurrengo urteetan.

1913: Hitzarmena sinatuko dute tranbia elektrikoaren konpainiarekin igandetako dantzaldiak diruz 
laguntzeko.

1920: Istiluak gertatuko dira inauterietan eta bandako hainbat kide kanporatuak izango dira.

1925: Musika tresna berriz hornitzen da taldea.

1930: Federico Iglesias zuzendaria hiltzen da urte horretako abuztuaren 15ean. Miguel Abalosek ordez- 
katuko dio behin-behinekoz.

1931: II. Errepublika aldarrikatuko da Espainian. Bandaren araudia eta egutegia aldatzen da. Eztabaidak 
eta tira-birak gertatuko dira hurrengo urteetan zenbait ospakizun eta himnoen harira. Jo.se Maria 
Gonzalez Bastida bergararra zuzendari berria izango da.
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1932: Ramon Muguruza bandako zuzendari orde izendatuko dute.

1936: Gerra zibila hasten da. Bandako hainbat kide purgatuak izango dira eta taldea funtsean deseginik 
geratuko da.

1939: Bandak ofizialki udal izaera galduko du.

1941: Udalak Gobernadore Zibilari jakinarazten dio Hernanin ez dagoela “udal funtsek sostengatutako” 
bandarik. Hurrengo urteetan Falangearen bandak eta banda militarrek musikatuko dituzte ekital- 
diak.

1948: Banda Urumea sortzen da Joxe Mari Goñi zuzendari duela. Bernardo Alvarezek gidatutako ron- 
dalla bat ere sortzen da.

1950: Txantxilla futbol zelaia inauguratzen dute, Banda Urumeak bete-betean parte hartzen du ospaki- 
zunetan.

1956: Banda Urumea desagertzen da. Jose Antonio Ruiz Bona jarriko da musikarien zuzendari.

1957: Ignacio Iruinen bultzadari esker Agrupacion Musical Hernaniarra sortzen da Ruiz Bonak zuzen- 
duta. Fzkiagako kioskoa inauguratzen dute.

1961: Sorguiñeta obra estreinatuko da San Joan bezperan.

1964: Ezkiaga pasealekuko dantzaldiek indar handia hartuko dute. Tira birak gertatuko dira txistularien 
alde eta kontra.

1966: Juan Jose Iruretagoiena jarriko da bandako zuzendari. Manolo Sagarna zuzendari orde izendatu- 
ko du

1969: Orbegozo lantegian greba handiak egingo dituzte eta istiluak gertatuko dira. Elkarte gastronomi- 
koen aldi baterako itxiera aginduko du Gobernadore Zibilak. San Joan festak ez dira ospatuko 
herritarrek hala erabakita.

1970: Ezkiagako dantzaldietan banda osoak jotzeari utzi eta orkestina batek eskainiko ditu emanaldiak. 
Joakin Ortega eta Felipe Sagarna hernaniarrek Los Incansables txaranga sortuko dute.

1977: Musika ohitura aldaketek agortuta, bandak dantzaldiak eskaintzeari uzten dio Ezkiaga paseale- 
kuan.

1978: Zarautzen Gipuzkoako musika banden lehiaketa egingo dute.

1984: Manolo Sagarnak hartuko du bandaren gidaritza eta zuzendaritza.

1985: Hernani Musika Eskola sortzen da. Hernaniko musikari harrobia handitzen du. Lehenengo aldiz 
emakurneak bandako partaide izango dira.

1992: Hernaniko banda Gipuzkoako banden federazioan sartzen da.

1994: San Joanetako lehen iragarpen kontzertua antolatuko dute bandako hainbat musikariren bultza- 
darekin.

1996: Bandaren egoitza Udaletxetik Milagrosa kaperara pasako da.

2004: Zipri Otxandorena jarriko da musika bandaren zuzendari. Beste herrietako taldeekin elkarlanean 
hasiko dira eta errepertorioa aberastuko dute hurrengo ureetan.

2011: 150. urteurreneko ospakizunak. Bandak uniforme, logo eta himno berriak sortzen ditu.
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Eranskina II 
Hemaniko Musika Bandako partaideak

1933
Jose Marla Gonzalez Bastida (zuzendaria)

• Ramon Muguruza (zuzendariordea) • Felix Lizasoain

• A. Coreila • Roque Izagirre

• Manuel Montero • Pepe Zapirain

• Lazaro Irujo • Josean Olano

• Rafael Sevillano • Ramon Sagarna

• Nicoias Ruiz • Damaso Diez

• Juan Gomez • Paco Domingo

• Domingo Orbegozo • Jose Lete

• Antonio Zubeldia • Jose San Adrian

• Celestino Arbiza • Jose Gines

• Eustaquio Zubiarrain • Gabriel Moncayo

• Emiiiano Lucas • lsidro Closas

• Joxe Sarriegi • Federico Uzkudun

• Ramon Sarriegi • Antonio Miner

• Felipe Sarriegi • Julian Erdozia

• Felipe Sarasola • Felix Olano

• Joxe Mari Goñi • Damaso IJria

• Fernando Hosteins • Joaquin Gomez

• Fermin Zugasti • Jose Rodriguez

• Enrique Sanchez • Angel Muguruza
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1967
Juan Jose Iruretagoiena (zuzendaria)

Severino Vazquez............................................................................................................................ Flauta

Domingo Orbegozo........................................................................................................................Rekintoa

Pedro Majon......................................................................................................................................Klarinetea

Jose Miguel....................................................................................................................................... Klarinetea

Ramon Sarriegi.................................................................................................................................Klarinetea

Carmelo Fernandez........................................................................................................................Kiarinetea

Teodoro Pedrosa............................................................................................................................ Klarinetea

Miguel Goiburu............................................................................................................................... Klarinetea

Juan l'rancisco Merino...................................................................................................................Klarinetea

Rafael Lekunberri............................................................................................................................ Saxo altua

Antonio Garnateo...........................................................................................................................Saxo altua

Julio Belloso......................................................................................................................................Saxo altua

Tiburtzio Otamendi........................................................................................................................Saxo tenorea

Valentin...............................................................................................................................................Saxo tenorea

Damaso Uria....................................................................................................................................Fliskornoa

Pedro Mari G allo ............................................................................................................................ Fliskornoa

Rufino................................................................................................................................................ Tronpeta

Jose Luis Fernandez....................................................................................................................... Tronpeta

Francisco Erauskin.........................................................................................................................Tronpeta

Florentino Martin............................................................................................................................Tronpeta

Roque Izagirre.................................................................................................................................Tronboia

Manuel Montero..............................................................................................................................Tronboia

Antonio Gracia.................................................................................................................................Bonbardinoa

Carlos A. Etxeberria....................................................................................................................... Bonbardinoa

Julian Erdozia.................................................................................................................................. Baxua

Matias Martinez............................................................................................................................... Baxua

Fernando Hosteins.........................................................................................................................Bateria

Joaquin Ortega.................................................................................................................................Bateria

Manuel Sagarna.......................................................................................................................... ....Bateria
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2011 

Zipri Otxandorena Noble (zuzendaria)

Severino Vazquez Iglesias.............................................................................................................Flauta
Eneritz Jauregui Aguirresarobe................................................................................................... Flauta

Xabier Izagirre Araña.................................................................................................................... Oboe
Roberto Vergara Santamaria.........................................................................................................Klarinetea
Ander Ochoa de Eribe Usabiaga............................................................................................... Klarinetea
Ainara Irastorza Villareal...............................................................................................................Klarinetea
Josune Aierbe Gonzalez................................................................................................................ Klarinetea
Rafael Garcia Esteban.....................................................................................................................Klarinetea
Jaione Franco Insausti................................................................................................................... Klarinetea
Ainara Garin Ugalde...................................................................................................................... Klarinetea
Joxan Razkin Braña........................................................................................................................Klarinetea

Asier Odriozola Otamendi........................................................................................................... Klarinetea
Maialen Alberro Lasuen................................................................................................................Klarinetea

Imanol Rivas Garcia........................................................................................................................Klarinetea
Miguel Maria Lizarza Azpiroz..................................................................................................... Saxofoia
Juan Arzallus Garmendia.............................................................................................................. Saxofoia
Itsaso Pacheco G arcia................................................................................................................... Saxofoia
Aritz Ostolaza Basurto...................................................................................................................Saxofoia
Imanol Garcia G uerra...................................................................................................................Saxofoia
Joxe Rarnon Berrondo Ayerza.....................................................................................................Fliskornoa
Igor Del Rfo Laguna.....................................................................................................................  Fliskornoa
Asier Baro Sagarna......................................................................................................................... Fliskornoa
Pedro Carcamo Calvo.................................................................................................................... Fliskornoa
Asier Lizarza Azpiroz.................................................................................................................... Tronpeta
Julio Garcia A lonso....................................................................................................................... Tronpeta
Florentino Martin Talavera...........................................................................................................Tronpeta
Angel Iriarte Larretxau...................................................................................................................Tronpeta
Iñigo Aldasoro Alberro................................................................................................................. Tronpa
Arkaitz Otegi Alkorta.................................................................................................................... Tronpa
Lorenzo Loinaz Gorostegi............................................................................................................ Bonbardino
Iñaki Cia Olaskoaga....................................................................................................................... Bonbardino
Ibon Izagirre Ruiz.......................................................................................................................... Tronboia
Santiago Caballero Uzkudun...................................................................................................... Tronboia
|ose Angel Redondo Villar...........................................................................................................Tronboia
Damaso Usabiaga Arruti..............................................................................................................Tuba
Martin Perona Lertxundi..............................................................................................................Tuba
luan Francisco Alvarez Pelaez...................................................................................................Tuba
Laura Pacheco Garcia....................................................................................................................Perkusioa
Endika Zubeldia Iradi....................................................................................................................Perkusioa
Jorge Pacheco Garcia....................................................................................................................Perkusioa
Mikel Perurena Perurena..............................................................................................................Perkusioa
Jon Patxe Genbelzu.......................................................................................................................Perkusioa
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Eranskina II I  
IN/Iusika bandaren 150. urteurreneko 

ospakizunak (2011)

Otsailaren 5a: Kaldereroak. 21:00etan.

Elur Txorik antolatutako kaldereroen konpartsak 50 urte bete dituela-eta, musika bandako kideek 
konpartsa horretan parte hartu zuten.

Otsailaren 11: B an d a  dan tzan !  kontzertu pedagokikoa. Biteri Kultur Etxea, 19:30etan.

Roberto Pachecok zuzendu eta aurkezt.ua. Gure erritmoetatik abiatu (fandangoa, arin-arina...) eta beste
erritmoetara iristeko (cha-cha-cha, tangoa, guaracha...), azalpenekin eskainitako kontzertua.

Otsailaren 27a: Inauterietako kontzertua. Udaletxeko arkupeak, 13:15etan.

Tolosako inauterietan ohikoak diren doinu eta melodiak: D iana, Iriyarena, B ara tzako  Pikuak, 
Isabelita, Irureta... Eta Joxemari Oiartzabalek moldatutako kaldererotako bi kanta: H un gariar  
kanta  eta K aldererotako kalejira.

Martxoaren 20a: Kalejira Tolarea kofradiarekin.

Martxoaren 23a: Argazki erakusketa. Biteri Kultur Etxea.

Hernaniko musika bandaren inguruko argazkiak, bere '150 urtetako ibilbideari errepasoa eginez. 
Horrez gain, bandaren antigoaleko trajeak, musika tresnak, partiturak...

Apirilaren 17a: Apirileko kontzertua. Udaletxeko arkupeak, 13:00etan.

Matias Martinez eta Joaquin Ortega bandako partaide izandakoen konposizioekin osatutako kon- 
tzertua.

Maiatzaren l4a : Musika banden alardea. Atsegindegi, 19:30etan.

Irun, Errenteria eta Hernaniko musika bandek eskainitako emanaldia. Zuzendariak: Iñaki Gurru- 
txaga (Irungo musika banda), Carlos Rodriguez (Errenteriako musika banda), eta Zipri Otxando- 
rena eta Roberto Pacheco (Hernaniko musika banda). Errepertorioa-. Fin d e fie s ta  (P. Aspiazu), 
Flashing ivinds (J V Der Roost), La boda d e Luis Alonso (G. Jimenez), H ava N agila (Herrikoia), 
Virginia (Jacob de Haan), Betikoskorri (Mold: Iñaki Urkizu), L asp lay as d e  Rio (Kees Vlak), Mer- 
che  (Matias Martinez Roca), M endirik M endi (J.A. Erauskin).

Ekainaren 18a: San Joan jaietako iragarpen kontzertua. Atsegindegi, 22:30etan.

llerriko 18 talderekin elkarlanean eskainitako emanaldia. Gatibu musik taldearen bisita izan zuten 
eta Felipe Sagarna Z apa  gogoan izan zuten.

Ekainaren 23a: San Joan erronda eta zortzikoa. 20:30etan.

Ekainaren 24a: San Joan eguneko diana M endirik M endi doinupean. 09:00etan.

Ekainaren 24a: San Joan eguneko kontzertua. Udaletxeko arkupeak, 13:15etan.

Bandako musikariek, musika eskolako dultzaineroek, akordeoilariek eta Hernasax taldeko kideek 
eskainitako kontzertua. H ernani 150  izeneko obra jo zuten -iragarpen kontzertuan estreinatua-, 
musika bandaren urteurrenaren harira.. Angel Briz Lazkoz irundarrak egin du herriko doinu eza- 
gunekin: Axeri dantza, M endirikM endi, A gu rJau n ak...
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Ekainaren 27a: San Joan Konpartsa. 18:00etan.

Bandaren 150. urteurrenaren harira San Joan Konpartsak Tilosetako bailableen inguruko karroza 
atera zuen, bandako kide guztiek hartu zuten parte karroza horretan.

Irailaren 17a: Euskal Jaiak.

Hernaniko musika bandak Euskal Jaien programazioaren barruan emanaldi berezia eskaini zuen 
bertsolariek lagunduta.

Urriaren la : Musika Banda & Hernaniko abesbatzak.

Azaroaren 18a: Rock kontzertua. Biteri Kultur Etxea.

Azaroaren 22a: Santa Zezilia.
Hernaniko musika bandaren 150 urteak errepasatzen dituen liburua kaleratu zuten Urko Apaola- 
za historialariaren eskutik eta Udalarekin elkarlanean.

Abenduaren 17a: Gabonetako kontzertua. Milagrosa kaperan.
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Iturriak

Artxiboak:

.  Hernaniko Udal Artxiboa (B-2-1/2), (B-2-2/4), (B-2-2/3), (B-2-2/12), (B-2-2/5), (A-4-1/20)

• Agrupacion Musical Hernaniarraren (1956-1987) eta Schola Cantorumaren artxiboa

• Eresbil, musikaren euskal artxiboa.

• Gipuzkoako Elizbarmtiko Artxibo Historikoa

Elkarrizketak:

• Ignacio Iruin (2003)

• Joxe Mari Goñi (2010)

• Manolo Sagarna (2010)

• Juanjo Uria (2010)

• Zipri Otxandorena (2011)
• Taldekako lehen elkarrizketa (San Joan Konpartsa, 2011): Mari Tere Azurmendi, Joxan Ruiz, Boni Agi- 

rresarobe, Joxan Otxotorena, Tere Mena, Mari Cruz Zigaran, Mari Cmz Muguruza, Eulali Lizaso, Neka- 
ne Idarreta, Antonio Arabiotorre, Maria Luisa Laspeñas.

• Taldekako bigarren elkarrizketa (Sanjoan Konpartsa, 2011): Jesus Garin, Inaxio Mari Zubeldia, Victo- 
riano Rosado, Patxi Rama, Miguel Lujanbio, Joxan Ruiz.

Prentsa historikoa:

• El Im parcia l

• D iario d e  San Sebastian  (1881)

• El Fuerista (1891)

• La Iberia  (1875)

• La B askon ia  (1.162 zk.)

• La Union Vascongada  (1895)

• El Pueblo Vasco (1907) (1920)

• La Correspondencia d e España  (1907)

• La Epoca  (1887)

• O h !E u zka d i(1980)

• El Dia (1930) (1936)

• Txistulari (1936)

• La Voz d e G uipuzcoa ( 1920)
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• Egin (1978) (1998)

• El D iario Vasco (1950) (1956) (1978)

• Zutik (1964)

• Zeruko Argia (1969)

• Munclo Obrero (1969)

• España R epublicana  (1969)

• Le M onde (1969)

• Euzko Deya (1969)

• H erria  (1969).
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