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Laburpena

Abstract

Markina-Xemeingo
Zelaia
espazio
publikoaren inguruko ikerketak aztertzen
du leku baten errelatoak duen presentzia
iruditegi kolektiboan, eta horrek duen
eragina espazioaren erabileran. Ikerketak
bi testuinguru jartzen ditu aurrez-aurre:
errelato historikoa eta belaunaldi berriek
tokia erabiltzeko duten joera.

This study of the public space Zelaia from
Markina-Xemein is about the presence
that the story has in the collective
memory, and the effect this has on the use
of space. The study faces two contexts: the
historical journey and the trend in the use
the younger generations.
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Herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Xalbadorren hitzak
baliagarri zaizkigu irudikatzeko espazio publikoak herriaren
konfigurazioan duen rola. Herria biztanleen gorputz
kolektiboa den heinean, espazio publikoa da herritarren
hizkuntza, komunikazioaren bihotza. Funtzio horren
garrantzia ez da kontu berria, jatorritik berezkoa duen
izaera baizik. Jatorrizko erronka da, baita ere, erantzun
egokia ematea gero eta pluralagoa eta aldakorragoa den
jendartearen bizimoduari; alegia, nola bermatu guztion
hirirako eskubidea.
Testu honek Markina-Xemeingo Zelaia espazio publikoaren
2014ko ikerketa1 jasotzen du. Marquinako Hiribildua
sortu zenetik izan du garrantzia espazioak eta egun ere
herritarrek harro erakusten duten postala da, nahiz eta
egunerokotasunean oso erabilera mugatua duen. Askotan,
tokietako gatazkak konpontzen dituzten diseinuak baloratzen
dira, espazioa egoki kudeatzen duten eraldaketak, alegia.
Aldiz, kasu honetan, gatazka gabeziaren arrazoiak bilatu nahi
izan dira askotariko erabilerak sustatu eta arazodun espazio
bizia berrezartzeko.
Ikerketak hipotesi bat izan zuen abiapuntu: tokia garai bateko
herri-izaeraren lekuko zela eta identitate hori iruditegi
1 Ikerketa hau Espacio Público: Políticas Urbanas y Ciudadanía (Universitat
Oberta de Catalunya) graduondokoaren barruan burutu zuen Ianire de Andres
Olabarriak, eta Itziar González Virós izan zen tutorea. Graduondokoaren
helburua zen espazio publikoaren eta bertako agente askotarikoen kudeaketan sakontzea, eta kasu honetan, gutxi erabiltzen den espazioaren gatazka
isilari erreparatu zitzaion. Hau da, identifikatu zen Zelaiak ez duela gatazkarik
askotariko erabilerarik ez duelako, eta arrazoiak bilatzeko, iruditegi kolektiboaren mekanismoak aztertu ziren ikerketan.
46

kolektiboan indarrez mantentzen dela egungo erabilerak
lasai burutzea oztopatuz. Joera aztertzeko bi dimentsio
landu ziren: jatorria bera, hau da, ibilbide historikoa eta
errelatoa, eta transmisioa, alegia, belaunaldi berriek jasotako
karga emozionala.
XVIII. mendean diseinatu zen gaurko Zelaia
Zelaiaren konfigurazio fisikoaren bilakaerak eragin zuzena
du bere errelato historikoan. 1355ean sortu zuten
Villaviciosa de Marquina hiribildua (Carta Puebla de Don Tello,
1355eko maiatzaren 6a) bizkaitarrei lapurtzera sartzen
ziren gipuzkoarrengandik babesteko. Horma sendo batez
inguratu zituzten lau kaleak: barruan, kaletarren mundua,
eta kanpoan, berriz, landa-eremua, baserritarrena. Egitura
estu hartan plazarik egokitzeko lekurik ez zegoenez,ondoko
hariztia hartu zuten markinarrek elkargune nagusitzat.
Robledal de la Villa izenez bataiatu zuten eta bertan ospatzen
zituzten azoka, kontzejuaren bilerak, pleituak, dantzak eta
zezen-festak (Lorenzo Villamor, 1996). Horrela jaio zen
Zelaia, momentu sozialen agertoki eta aisialdi-gune nagusi
izateko bokazioarekin.
K.o. XVI. mendearen amaieran, harresiak zituen hiru
ateetatik beso itxurako hiru aldiri zabaldu ziren2. «Aspilzako
lautadako aldiriak», hain zuzen, hariztia inguratu eta
perimetroa definitu zuen. Bilakaera horrek harresiaren
gainbehera ekarri zuen, bi munduen arteko muga lausotu
eta erdigunea kanpoaldera irekitzen hasi baitzen.

2 Gaur egungo Karmengo kalea, Artibai kalea eta Abesua kalea.
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1.irudia ~ Karmengo Jaietako Paelladaren
argazkia airetik (2014).
Iturria ~ Markina-Xemeingo Udala.

XVIII. mendean Ilustrazioak are gehiago sustatu zituen
eraikuntza-lan publikoak euskal hiribilduetan eta Markina
adibide garbia izan zen. Ordurako, bertako oligarkiak
espazio publikoa nabarmen erabiltzen zuen, eta espazio
pribatuaren eta publikoaren arteko muga lausotzeko, alde
zaharreko eraikin berriak Zelaiari begira jarri zituzten,
espazioari zegokion garrantzia emateko. Eraldaketarekin,
hariztia kulturizatu nahi izan zuten: baso izateari utzi, eta
Paseo del Prado bilakatu. Bilboko Areatzan bezala, herriaren
egituran barneratu zuten hiruki formako pasealeku ederra,
gaur egun arte iraun duena (Lorenzo Villamor, 1996).
1996ko otsailaren 6an 28/1996 DEKRETUA argitaratu
zen, Markina-Xemeingo hirigune historikoa Monumentu
Multzo izendapenaz Kultura Ondasun gisa sailkatzeko eta
hura zaintzeko babes-arauak ezartzeko. Dekretu horrek
Monumentu Multzoan txertatu zituen hirigunea, Zelaia eta
aldirietako eraikin batzuk. Horrez gain, 2014ko abenduan
behin betiko onartu zuten HAPOk alde zahar eta Zelairako
plan berezi baten beharra finkatzen du.
«Vamos al frontón, vamos al frontón, que los pelotaris
en la cancha están»
Zelaiaren izaera bere osotasunean ulertzeko nahitaezkoa da
frontoiaren presentzia kontuan hartzea. Izan ere, Zelaiaren
eta frontoiaren arteko lotura oso estua izan da sorreratik:
fisikoki elkarren ondoan kokatzen direlako eta hiribilduaren
aisialdi-gune nagusiak izan zirelako biak.
El Siete izeneko lehen frontoiak harresiaren zati bat zuen
ezkerreko paretatzat, eta bertan elkartzen ziren noble
zein baserritarrak blé edo pilotan aritzera. Aisialdi-gune
bakarraren bi pieza bailiran, frontoiak Robledal delakoaren
izaera indartu eta egonkortu zuen (Lorenzo Villamor,
1996). Beranduago, 1797an frontoia lekuz aldatu zuten
harresia eraitsi zutelako, eta Paseo del Prado-ren behin
betiko konfigurazio fisikoa finkatu zen. Azkenik, 1892an,
frontoi berria eraiki zuten lehengoaren ondoan (Astarbek
diseinatuta), eta frontoi zaharraren azalera estali egin zen
(azoka bertan egiteko, adibidez). Horrela, 3. espazio publikoa
sortu zen (gaur egungo Plaza Barria), zeinak frontoia eta
Zelaia erlazioan mantendu eta artikulatu dituen gaur arte
(de Mugartegui, 1927).

XIX. mendean zehar eta XX. mendearen hasieran, hainbat
bidaiari, idazle eta ikerlarik bisitatu zuten Markina hiribildua.
Haiek jasotakoak erakusten du bi espazioen garrantzia eta
haien arteko lotura:
«Abesuako aldirian nahitaez atentzioa ematen du Zelaiko
pasealeku zabal eta atseginak, hiribilduko apaingarririk
ederrena dudarik gabe; hiruki-formaduna da, zeinaren
hekialdeko aldea lorategien hesiak eta Neguko Pasealekua
izeneko espaloi-muturrak osatzen duten; (...); eta
mendebaldeko aldearen zatirik handiena 328 oin luze eta 66
zabaleko pilota-joko eder batek osatzen du, ekialdekoaren
antzeko beste espaloi-mutur batekin» (Madoz, 1846-50).
«Egun, ohitura zaharrak eta usadioak maite dituen lekua
da Markina. Bertan arnastu daiteke baretasun, atseden eta
bake-aire hori.A, zelako lasaitasuna bizi izan dugun batzuetan
Zelaiko pasealekuan jarrita! (…) Markinatik zestako pilotajokalari bikainak ateratzen dira; gehienak Ameriketara
joaten dira bertan euren kirol-lanbidea lantzeko, eta asko
miresten dituzte euskal joko kementsu honen zaleek» (de
Ajubita, 1956).
Hitz horiek, bi espazioen arteko loturaz gain, argi azaltzen
dute frontoiak (gaur egun Universidad de la Pelota) herrian
izan duen presentzia eta protagonismoa hamarkadetan
zehar. Hiribilduaren sorreran pareko aisialdi-gune bi izan
baziren ere, mendeek aurrera egin ahala, frontoia potentzia
handiko figura bilakatu da eta Zelaia haren gelaurrea izan
da urte luzez. Egungo aitona-amonek garai haiek gogoratzen
dituzte: asteburuetan, domeketako arropekin dotore jantzita
joaten ginen paseatzera, erakusleihoa bailitzan.
«Nun da, zelaixen?»
Orain arte iraun badu ere, Zelaiaren jatorrizko funtzioa
indarra galtzen ari da. Bertan ospatzen dira oraindik
Markina-Xemeingo ekitaldi nagusiak, asteroko azoka3,
adibidez, baina ekintzak lekualdatzen ari dira apurka-apurka.
Besteak beste, Urriko Azoka4, Haratuzteetako Desfilea5 eta
Olentzero eta Mari Domingi6 inguruko espazioetara mugitu
3 Jakien azokak jatorrizko lekuan dirau, Plaza Barripean.
4 Azken urteetan stand-ak Zelaian kokatu dira eta animaliak parking handian.
5 Orain Zelaia inguratu beharrean, Zelaian hasi eta Alde Zaharreko kaleetatik
pasatzen da.
6 Frontoi txikitik Goiko Portalera (Alde Zaharrean) aldatu dute.
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eta zabaldu dira. Zentzu berean, Karmengo Jaiek (herriko jai
nagusiak) ere jasan dute aldaketa nabarmena: 2018an, Udalak
erabaki zuen barrakak Zelaitik lehenengoz parkingera
mugitzea, jai-gunea bi espaziotan banatuz. Badirudi ekintzak
jendearengana hurbildu nahi izan dituztela, eta eskala
txikiagoa duten espazioetan kokatu.
Hala ere, Zelaia da oraindik jai nagusien zentroa eta agertokia;
ikerketak ere horrela baieztatu zuen. Hauek dira 2013-14
ikasturtean herriko agendan jaso ziren ekitaldi kulturalen
datu kuantitatiboak: 2014ko Karmengo Jaietan (2014ko
uztailaren 12tik 20ra) egin ziren ekintza kulturaletatik %
33 Zelaian kokatu ziren, eta % 29 inguruetan (frontoian %
11, udaletxean % 9, Arkupean % 8, Ubilla etxearen aurrean
% 4, Plaza Barripean % 4 eta Mertzedeko Elizan % 2). Alde
Zaharrean % 18 burutu zen, eta Uhagon Kulturgunean % 2
soilik. Ikasturtean zehar (2013ko uztailaren 21etik 2014ko
uztailaren 11ra), aldiz, bakarrik ekintzen % 4 izan ziren
Zelaian. Gehienak Uhagon Kulturgunean eskaini ziren (%
44), eta besteak herriko hainbat gunetan 7.
Beraz, Zelaian (eta ondoko frontoi txikian edo oinezkoen
pasabidean) egiteko aukeratzen diren ekintzak, sozialak
eta identitate askokoak izateaz gain, jendetsuak ere badira;
eskala handiko gunea izanik, jendetza behar delako espazioa
erosotasunean bizitzeko . Datu horiek ikerketaren hipotesia
indartzen dute, izaera guztiz irekia eta kolektiboa (herritar
guztientzat zein kanpotarrentzat) duten momentuak
besterik ez baitira bertan gauzatzen. Espazioa herriaren
erakusleiho erraldoia den heinean, hain ikusgai sentitzeko
beharra —eta gaitasuna— dutenean bakarrik erabiltzen
dute bere osotasunean markina-xemeindarrek; alegia,
nortasun bateratuaren baitan askotariko ekintzak egiten
dituztenean.
Egun berezietako okupazioaz gain, egunerokoan gertatzen
denak definitzen du espazio baten arrakasta. Zelaiaren
kasuan, egunerokoan daukan erabilera urria eta mugatua
da. Ikerketaren barruan, inkestak egin zitzaizkien MarkinaXemeingo 12 eta 15 urte bitarteko 153 ikasleri8, eta
datuen arabera, kontraesan nabarmena dago espaziorekin
duten erlazioan: asko baloratzen duten lekua den arren,
egunerokoan ez dute aisialdi-gunetzat aukeratzen.

«Kontuz, inguratute ga!»
Gaur egungo Zelaia errepidez inguratutako hiruki-formako
penintsula da, eta perimetroan zehar hainbat eraikin zahar
ditu 9, aspaldiko garaien lekuko: dorretxeak, jauregiak, elizak
eta frontoia. 182 metro ditu luzeran eta 78 metro alderik
zabalenean, eta lau gunetan egituratuta dago. Iparraldean,
oinezkoen pasabidea 10 dago, terrazek —aisialdi-eredu
kontsumistarekin bat eginez— gero eta gehiago okupatzen
dutena, eta hegoaldean, umeen jolas-parke tradizionala.
Bi guneek ekintza zehatzak eskaintzen dituzte eta aste
barruko arratsaldeetan zein asteburuetan jendez beteta
egoten dira. Tartean, erabilerarik ez duen hutsunea dago:
2.500 m2-ko belardia dago, alegia, Zelaia bera. Azkenik,
guztia inguratzen duen 12 metroko zabalerako pasealekua,
banku eta arbolekin.
Erabileran zonifikazio horren arrazoiak ezagutzeko, bigarren
hezkuntzako ikasleei galdetu zitzaien. Ikerketaren hipotesira
bueltatuz, erantzun horiek baieztatzen dute kode etiko bat
jaso dutela oinordetzan herriko gazteek, nahiz eta ez dakiten
ondo zergatik. Asmatutako irudi batean, herriko beste parke
batean jada egiten dituzten ekintzak simulatu ziren Zelaian
bertan, eta gaztetxoen erantzuna oso esanguratsua izan zen:

2.taula ~ «Zelaixen» ikerketan egindako inkesten emaitzak.

Espazioak dituen muga fisiko eta materialez jabetuta, Zelaiak
bere horretan funtzionatzen duen edo ez ere galdetu
zitzaien, beste irudi batzuen bidez:

3.taula ~ «Zelaixen» ikerketan egindako inkesten emaitzak.

1.taula ~ 1. taula: «Zelaixen» ikerketan egindako inkesten emaitzak.

7 Bibliotekan % 12, Kultur Aretoan eta frontoian % 7, Gaztetxean % 6, Alde Zaharrean eta kiroldegian % 3, Mertzedeko Elizan, udaletxean, futbol-zelaian eta
Plaza Barripean % 2, eta San Roke Zahar Egotetxean, Izarbideanen egoitzan
eta Xemeingo Parrokian % 1.
8 Markina-Xemeingo Eskola Publikoko eta Bera Kruz Ikastolako ikasleek
parte hartu zuten tailerretan: 64 neskak, 79 mutilek eta generorik zehaztu ez
zutenak, 10.
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Emaitza horiek oso kontraesankorrak dira. Badirudi markinaxemeindar gaztetxoek badakitela espazioa gutxi erabiltzen
dela; kontziente dira. Eta hala ere, ez dute nahi moldatzerik,
nahiz eta pentsatu aldaketa horiek aukera gehiago ekarriko
9 Alde Zaharreko Antxia Dorrea eta Arkipe Etxea, Ubilla Jauregia, Mertzedeko
Eliza eta komentua (orain Bera Kruz Ikastola), Santa Kurutz Ermita, Bidarte
Dorrea eta haren lorategia eta frontoia.
10 1995ean saihesbidea eraiki zuten, Zelaitik pasatzen zen trafikoa herritik
kanpora bideratzeko. Horrela, 2009an Abesua kalearen zati bat (Zelaia eta alde
zaharra elkarrekin lotzen dituena) oinezkoen pasabide egin ahal izan zuten.
Aldaketa nabarmena ekarri zuen, belardia eta kale estuak lotzeaz gain espazio
publiko berria sortu zelako.
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2.irudia ~ Zelaixen ikerketako 2. irudia (2014).
3.irudia ~ Zelaixen ikerketako 3a eta 3b irudiak (2014).
Iturria ~ Ianire de Andres Olabarria.

lituzketela. Atentzioa ematen du jarrera horrek, eta balio
izan du egiaztatzeko zein errotuta dagoen Zelaia eta bere
itxura herritar-nortasunean. Argi dago Zelaia herriaren
marka dela, eta erresistentzia asko dituzte aldaketak egiteko
orduan.

4.taula ~ «Zelaixen» ikerketan egindako inkesten emaitzak.

«Ibiliko ga eskonderitezka?»
Argi dago Zelaiaren diseinuak, eta batez ere, errelatoak
gehiegi baldintzatzen dutela erabilera. Batetik, haren
egituraketa fisikoak ez dituelako gaur egungo funtzioak
betetzen. Bat-batekotasunean aritzeko ezkutalekuak falta
dira; txoko intimoagoak, guztien begi-bistan ez daudenak,
askatasun minimo bat sentiarazten dutenak. Ume-umetatik
ezkutalekuak maite ditugu; gure neurrira egindako tokiak,
non babestuta eta lasai sentitzen garen era naturalean
aritzeko. Zelaiaren neurri zabalak ez du aukera hori
eskaintzen, zaila baita hainbat gune sortzea eta erabilera
anitzerako zerbitzuak txertatzea (barbakoa, mahaiak,
eguzkitakoak, ur-jolasak, etab.) lengoaia bakarra mantentzen
duen espazio handian.
Bestetik, badirudi Zelaia dela herritarren identitateari eusten
dion marko arkitektonikoa. Lekuak garai bateko handikeria
transmititzen du, horren erakusle izateko bokazioa zuelako,
baina egun zaharkituta gelditu da funtzio eta izaera hori.
Handikeria horrek errespetu gehiegi ematen du eta ez du
ekintza ludikoak garatzeko giro aproposa eskaintzen.
Gabezia horiek guztiek konponbidea dute, arazoa da toki
horretan aldaketarik egiteko gogorik ez dutela herritarrek
(ikerketan parte hartu dutenen gehiengoaren arabera). Edo
gehiago esanda: badirudi Zelaiak bere izaera galduko lukeela
moldaketaren bat eginez gero, eta, ondorioz, herria arimarik
gabe geldituko litzatekeela.

Badirudi Zelaia iruditegi kolektiboan babestutako espazioa
dela, bere inertzia iraunkorrean zintzilik, betirako gorde nahi
den postala balitz bezala, erdi lo. Auzia da jakitea zer ote
datorren lehenago: alegia, espazio zaharra maite dutelako
babestu nahi duten haren itxura eta izaera, ala antzinako
izaera erakusteaz harro daudelako mantentzen duten Zelaia
bere horretan. Egoera horrek bistaratzen duen sakoneko
kontua zera da: Zelaian ezkutuan dauden gatazkak dira
izaera sozial baten gabeziak. Alegia, «etxaurrean» nahi ez
diren jarrera «intimoak» herrigunetik kanpora burutzen
dira; begirada guztien zentroan itxuroso mantendu
beharrez. Zelaia denbora luzez izan da herriaren estatusaren
erakusleiho, eta izaera horrek bizilagunen subkontzientean
dirau. Ilustrazioan sortutako moralaren eta klasearen
adierazle, espazioan bete beharreko kode etikoa belaunaldiz
belaunaldi transmititu da gaur egungo jarrerak mugatuz
Baina, Xalbadorren hitzon metafora gogoratuz, Herria
da gorputza, hizkuntza bihotza; bertzetik berextean, bitarik
bakotxa; izaite horrendako, segurra hil hotza. Nahitaezkoa
izango da, bada, espazio publiko batek biziraun nahi badu,
gaitasuna izatea egungo komunitate pluralari erantzun
egoki bat emateko. Zelaia diseinu berri batek eraldatuko
balu, eta egungo motibazioak asebeteko balitu markinaxemeindarren kolektibo sorta erreala kontuan hartuta,
agian herriaren marka eguneratuko litzateke eta iruditegi
kolektiboan txertatuko lirateke aniztasunaren balio sozialak.
///
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