
M8! Emakumeen 
Nazioarteko Eguna

Durangaldeko  
emakume 
aitzindariak

  Martxoak 8                                                                                                                                                                                 

Arreta psikologikoa eta 
juridikoa emakumeentzat

946 200 492



    | 16                                                                                                                                                               2014ko otsailaren 28a, barikua |  anbotoMARTXOAK 8     



2014ko otsailaren 28a, barikua |  anboto                                                             17   | MARTXOAK 8   

Julene Azpeitia: Haurrak euskaraz 
irakurtzera animatu zituen maistra
Euskarazko haur literaturan zegoen hutsunea betetzen saiatu zen Julene Azpeitia

 MARKEL ONAINDIA
Zer egin euskarak irauteko eta 
gure hizkuntza umeengan bizi-
berritzeko? Hori izan zen Julene 
Azpeitiaren ardura edo kezka 
nagusia. Euskaltzaletasunak 
eta hezkuntzarako senak eroan 
zuten hausnarketa horretara. 
Zumaian jaio zen, baina Euskal 
Herriko hainbat lekutan bizi 
izan zen, tartean, Durangon. 

Maistra titulua lortu zuen  
eta Aizarnazabalen hasi zen 
eskolak ematen. Handik Biz-
kaiko ikastoletara igaro zen,  
eta Abadiñoko Mendiolan eta 
Traña-Matienan ibili zen, bes-
teak beste. Hori zen bere lanbide 
gogokoena. “Mila bider jaio-
ko banintz ere, maistra izango 
nintzateke”, aipatzen ei zuen 
sarritan. Mexikon erbesteratuta 
egon zen lau urtez, baina handik 
bueltan irakasle jarraitu zuen. 

Ezkondu eta Durangon bizi izan 
zen, Juan Itziarko auzoan. 60ko 
hamarkadan hezkuntza utzi, eta 
idazketa lana lehenetsi zuen.

Umeentzako idazten
Umeentzako euskal literaturan 
zegoen hutsunea betetzen aha-
legindu zen Azpeitia. Aman-
driaren altzoan, Irakurri matte, 
Zuentzat, Goizeko izarra eta 
Auntza baratzan dira bere idaz-
lanetako batzuk. Haurrak ira-
kurtzen eta idazten hasteko me-
todo bat ere sortu zuen: Umien 
adiskidea. Umeentzat egokitu-
tako idazkera pedagogikoa lan-
tzen zuela diote adituek.

Horretaz gainera, nobela pa-
re bat eta sukaldaritza liburu 
bat argitaratu zituen, eta sasoi-
ko hainbat aldizkaritan idatzi 
zituen artikuluak, Euzkadin eta 
Zeruko Argian, esaterako. Ipuin, 
eskola, idazlan eta irratsaioen 
bidez euskara hedatzea izan zen 
bere helburua. 

Durangon omendua
Umeei begira euskararen trans-
misioan buru-belarri ibili zen 
Julene Azpitia, eta lan hori 
kontuan izan zuten Durangon. 

1983an bere omenezko literatur 
lehiaketa ipini zuen martxan 
udalak, Joan Antonio Aroma 
zinegotziaren ekimenez. Lehe-
nengo hiru edizioetan ez zuten 
kaleratu saritutako ipuinik, eta 
1987an hasi ziren irabazleen la-
nak argitaratzen. 1990 eta 1998 
urteen artean Berbaro euskara 

elkarteak antolatu zuen lehiake-
ta. Zumaian ere antolatzen dute 
bere omenezko lehiaketa.

Bestalde, 2004an Durangoko 
Udalak bere izenagaz zabaldu 
zuen Haurreskola.

Euskaltzaindian ohore
Euskararen arloan egindako 
lanagatik saritua izan zen Ju-
lene Azpeitia. Lehenengo Eus-
kaltzain urgazlea izan zen, eta 
1975ean ohorezko euskaltzain 
izendatu zuten.

JULENE AZPEITIA
Zumaia, 1888 - Bilbo, 1980
Irakaslea, euskaltzaina eta idazlea

Haurren mundua eta euska-
ra uztartzea izan zen bere 
kezka nagusienetakoa, eta 
idatzi zituen liburu gehie-

nak sektore horri zuzendu-
takoak izan ziren. Durango-
ko Haurreskolari bere izena 
ipini zioten.

Maistra, euskaltzalea eta idazlea izan zen Julene Azpeitia.

Ipuin, eskola, idazlan eta 
irratsaioen bidez euskara 
hedatzea izan zen 
Azpeitiaren helburua

Haurrak irakurtzen eta 
idazten hasteko metodo 
bat ere sortu zuen:  
‘Umien adiskidea’
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Erbesteko borrokalari 
antifaxista durangarra 
Durangoko bonbardaketaren ostean erbestera, Frantziara, ebakuatu zuten Benita 
Uribarrena, 15 urte zituela; nazien kontrako erresistentzian borrokatu zuen han

 ITSASO ESTEBAN
Durango 1936 elkarteak anto-
latzen duen Agurrik gabeak 
ekimenari esker, Marina Fuster 
Uribarrena alabaren ahotik 
zabaldu zen Benita Uribarrena 
Bollainen bizitzaren eta ibileren 
berri. Frantzian hil zen Benita 
Uribarrena, urtebete lehena-
go, 2011n. Uribarrena bezalako 
emakumeek faxismoaren kon-
tra egindako lan isildua gogo-
ratzeko omenaldia egin zuten, 
2012ko urrian, Durangoko San 
Agustin kulturgunean. 

Durangoko 1937. urteko bon-
bardaketaren ostean erbestera, 
Frantziara, ebakuatu zuten 
Benita Uribarrena, 15 urte zi-
tuela. Amagaz eta ahizpagaz 
batera, frankismoaren kontra-

ko erresistentzian borrokatu 
zuen, erbestean zegoela. Alderdi 
komunistako kide izan zen klan-
destinitatean. Marina alabak 
Durangoko ekitaldian gogora 
ekarri zuenez, eskualde hartako 
erresistentziako emakume ba-
karra izan zen Uribarrena, eta 
gerra amaitu zenean, domina 
jaso zuen egindako lanagatik. 

Askatasunaren alde
Lan handia egin zuen, Espai-
nian arriskuan zegoen jendeari, 
presoei eta diktadurak heriotza 
zigorrera kondenatutakoei, adi-
bidez, Frantziatik babesa ema-
ten: bidaia asko egiten zituen, 
bere burua arriskuan ipinita. 
Erbesteratutako emakumeen 
jabekuntza bultzatzeko helbu-

ruz ere jardun zuen. Alabaren 
arabera, “askatasunaren aldeko 
borrokaz” berba asko egiten 
zuen Uribarrenak. 

Lau seme-alabetatik gazteena 
zen Benita Uribarrena. Amak, 
Benita Bollainek (Durango, 
1887-El Soler, 1964), Durangoko 
Ezkurdiko kioskoan egunka-
riak saltzen zituen, eta aita tren-
bideetako langilea zuen. Orduko 
andre gutxik bezala, irakurtzen 
eta idazten bazekien Benita Bo-
llainek, eta errepublikazalea 
zen. Egunkarietatik jasotako 
informazioa zabalduta, Errepu-
blika etorriko zela iragarri zien 
Uribarrenak 1931ko apirilean 
egunkaria erosi zioten herriki-
deei. Iragarpen horrek astebete-
ko espetxealdia ekarri zion.

Aitzindari emakumeen kirol 
profesionalean: erraketistak
XX. mendearen erdialdean erraketista profesional 
gisa jardun ziren Durangaldeko hainbat emakume

 I.E.
1940ko eta 1950eko hamarkade-
tan sasoiko gizarteak inposatu-
riko ereduak gainditu, eta erra-
ketista gisa jardun zuten Euskal 
Herriko hainbat emakumek 
kirol profesionalean. Espainian 
zehar partiduak jokatu zituzten 
emakume horiek, baina baita 
Kuba edo Mexikon ere. Denbo-
ra gutxian famatu egin ziren, 
eta pilotalekuak ikuslez lepo 
betetzen zituzten. Ondorioz, Es-
painiako hainbat hiriburutan 
pilotalekuak zabaldu zituzten. 

Eibarren hiru erraketista 
eskola egon ziren sasoi batean, 
eta jokalari onenetariko batzuk 
eskualdekoak izan ziren: Er-
mu, Durango, Iurreta, Zaldibar 
edo Mallabikoak, esaterako. 
Eibarrera joaten zen Begoña 

Ereñaga durangarra, hango 
pilotalekuan jokatzera. Baina 
Euskal Herrian baino aukera 
gehiago zituzten emakume pilo-
tariek hemendik kanpo, eta 15 
urte zituela Sabadellera joan zen 
jokatzera Ereñaga. Mari Garate, 
Lutxi Arrube, Pilar Garitao-
naindia Azkoitia eta Diana Gari-
taonaindia Txikita de Mallabia 
izan ziren Durangaldeko beste 
erraketistetako batzuk.

Emakume haien historia 
biltzen zuen erakusketa paratu 
zuten, Durangoko Arte eta Hi-
tsoria Museoan, 2009. urtean. 

2012an egin zioten omenaldia.

Omenaldia egin zieten 2009an, Durangon, erakusketa zabalduta.

BENITA URIBARRENA 
BOLLAIN
Durango, 1922 
Perpignan, 2011
Frankismoaren kontrako 
erresistentzian borrokalari

ERRAKETISTAK
1940-1950

Lan handia egin zuen, Es-
painian arriskuan zegoen 
jendeari, presoei eta dikta-
durak heriotza zigorrera 
kondenatutakoei, mugaz 
bestaldetik babesa emanda.

Eibarren hiru erraketista 
eskola egon ziren sasoi ba-
tean, eta jokalari on asko 

Durangaldekoak ziren. Bai-
na asko hemendik kanpo 
joan ziren jokatzera.
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Margarita María López de 
Maturana misiolari bidaiaria 
Berrizko Mesedeetako komentua misiolarien institutu bilakatu zuen Maturanak; 
2006ko urriaren 22an Bilboko Donejakue museoan dohatsu izendatu zuten

 JONE GUENETXEA
Margarita María López de Ma-
turana bilbotar gazteak 16 urte 
zituen Berrizko Vera Cruz ko-
mentura heldu zenean. Nautika-
ko ikasle bat ahaztu zezan bidali 
zuen hara amak. Erabaki hark 
López de Maturanaren eta beste 
ehunka mojen bizimodua alda-
tu zuen. Bokazioa aurkitu zuen 
bertan, eta moja izatea erabaki 
zuen. Era berean, Leonor ahiz-
pa bikiarekin hartu-eman estua 
izan zuen. Leonor Argentinan 
izan zen misiolari.  

Maturanaren ahaleginari 
esker, ordura arte klausurako 
komentua zena misiolarien ins-
titutu bilakatu zen. Mesedeetako 
Misiolarien Kongregazioa sortu 
zuen. 1926an, sekula bidaiatu 
bako mojen espedizio bat abiatu 
zen Txinara. 1927an, beste bidaia 
batean, Mikronesiara joan ziren, 
eta 1928an Japoniara. Horrela 
abiatu zuten misiolarien zabal-
kundea munduan. Misioetan, 
batez ere ebanjelizazioan jardun 
zuten, emakumeei hezkuntza 
eskaintzen, eta umezurztegi eta 
anbulatorioak sortzen.  

Museoa Berrizen
2013ko urtarrilean Margarita 
Maturana dohatsuari eskaini-
tako museoa inauguratu zuten 
Mesedeetako komentuan. Mario 
Iceta gotzainak parte hartu zuen 
ekitaldian. Mesedeetako ko-
mentuak dokumentazio ugari 
zuen. Margarita Mariak misioe-
tatik idazten zituen gutunak, 
argazkiak, filmak, aldizkariak, 

liburuak eta baita sasoi harta-
ko komentuko eta misioetako 
agiri asko ere. “Ebanjelizaziotik 
harago, pertsonen duintasuna 
aldarrikatu zuen, emakumeena 
bereziki”, azaldu dute museoa 
osatzen jardun duten adituek. 
Bilbotarraren printzipioak, 
espiritualtasuna, helburuak 
eta lorpenak ezagutzera eman 

guran sortu zuten, iaz, museoa.  
Arantza Urrezti (Berriatua, 
1936) da museoaren arduradu-
na. “Guk geneukan material 
guztiarekin ez genekien zer 
egin, eta gotzaindegian, Bilboko 
Elizmuseoak lagundu diezagu-
keela esan ziguten”. Informa-
zioa biltzen hasi ziren horrela. 
Bilbotar fededunari buruz, bere 
bizitzan lau bidaia egin zituela 
azaldu du Urreztik. Viaje misio-
nero alrededor del mundo libu-
rua idatzi zuen gainera. 

1934ko uztailaren 23an, 50 
urte egiteko egun batzuk falta zi-
rela hil zen Margarita María Ló-
pez de Maturana. 2006ko urria-
ren 22an Bilboko Donejakue ka-
tedralean dohatsu aitortu zuten.

Gaur egun
Taiwanen, Mikronesian, AEB- 
etan, Japonian, Filipinetan, Es-
painian, Erdialdeko Amerikan, 
Hego Amerikan eta Afrikan 
dihardute –17 herrialdetan– Me-
sedeetako misiolariek. 400 per-
tsona inguru dabiltza lanean, 
130 inguru Espainiako estatuan, 
eta gainerakoak misioetan. 

Martina Ibaibarriaga 
Napoleonen tropen aurka
Napoleonen tropen aurka borrokatu zuen Martina Ibaibarriagak gizonezko 
jantzita, eta Manuel Martínez izenagaz; Felix Asenjo tenienteagaz ezkondu zen

 J.G.
María Martina Ibaibarriaga 
Elorriaga Berrizen jaio zen, 
1788ko urtarrilaren 26an, eta 
San Joan Batailatzailearen eli-
zan bataiatu zuten. Aita, Jose 
Ibaibarriaga Gerena-Amesti, 
gerrikaiztarra eta ama, Magda-
lena Elorriaga Arteaga, berriz-
tarra zituen. Aita botikariak 
Bilboko Zazpikaleetan zuen sal-
tokia. 1808ko abuztuaren 16an 
Frantziako armada Bilbora 
sartu zen. Arpilatzen ari zirela, 
botikan sartu ziren, eta Marti-
naren aita eta neba hil zituzten. 
Gertaerak Martinaren bizitza 
markatu zuen. Elena eta Ramo-
na ahizpen aurrean mendekua 
zin egin zuen, nebaren arropak 
jantzi zituen eta Napoleonen tro-
pen aurka borrokatzeko izena 
eman zuen. Manuel Martínez 
izan zen bere ezizena. Gama-

rran ondo borrokatu ondoren, 
kapitain bilakatu zen. Merino 
apaizaren partidarekin Burgo-
sen, eta Renovalesekin Zarago-
zako setioan borrokatu zuen. 

Barbastrotik gertu larri zau-
ritu zuten, eta botikariak bere 
sekretua deskubritu zuen, hau 
da, Manuel Martínez kapitaina 
Martina Ibaibarriaga emaku-
mea zela.  Felix Asenjo bere 
agintari  izandako tenientea-
gaz ezkondu, eta Oñara joan 
ziren bizitzera, senarra hangoa 
baitzen. Seme bat izan zuten, 
Francisco Asenjo Ibaibarriaga. 
1849ko ekainaren 6an hil zen Be-
rriztarra. 

Gasteizen Ibaibarriaga Koro-
nela izeneko kalea Martinaren 
omenezkoa da. Gainera, bere 
bizitzan oinarrituta Martina, 
Gerrillera liburua kaleratu du 
Ascensión Badiolak.

MARGARITA MARÍA LÓPEZ DE MATURANA
Bilbo, 1884-Donostia, 1934
2006ko urriaren 22an dohatsu aitortu zuten

1903. urtean Margarita 
María López de Matura-
na, bataio izenez Pilar, Be-
rrizko Mesedeetako mojen 

kongregazioan sartu zen. 
Klausurako komentua mi-
siolarien institutu bilaka-
tu zuen.

Margarita María López de Maturana

Martina Ibaibarriaga.

Margarita dohatsuari 
buruzko museoa ikusgai 
dago Mesedeetako 
komentuan

MARTINA IBAIBARRIAGA  
Berriz, 1788-Oña, 1849
Manuel Martínez izenagaz militarra izan zen
Frantziako armadak ai-
ta eta neba hil zizkion, eta 
mendekua zin egin zuen. 

Nebaren arropak jantzi, eta 
Napoleonen tropen aurka 
borrokatu zuen.
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El Salvadorren hezkuntza arloan lan 
sakona egin zuen Begoña Sopelanak
Luzaroan egindako lanari esker, orain analfabetismo bako herria da Las Vueltas 

 J.D.
Begoña Sopelana iurretarra 
aitzindaria izan zen Euskal 
Herrian kooperazio ekimetan, 
eta El Salvadorren eman zituen 
20 urteek aztarna sakona utzi 
dute Las Vueltas herriko bizila-
gunen artean. Eta urte haietan 
El Salvadorren hezkuntzaren 

arloan egindako lana ez dute 
ahaztu bertakoek. Horren isla 
da, 2012koa azaroan, Las Vueltas 
analfabetismo bako herri gisa 
aldarrikatu zutenean, adieraz-
pen horri Begoña Sopelanaren 
izena ipini ziotela. 

Iazko azaroan Rosa Cándi-
da Alas de Menjívar herri ho-

rretako alkatea Iurretan izan 
zen. Sopelanak irakurtzen eta 
idazten irakatsi ziola adierazi 
zuen: “Emakume eta alkate mo-
duan herrian dudan lidergoa 
Begoñak ereindako haziaren 
fruitua da”.

Lehen bidaia 1968an
Sopelana 1968an joan zen lehe-
nengoz El Salvadorrera. On-
doren, 1977an, Fe y alegría era-
kundera batu (jesuitek babes-
tutakoa) eta berriro itzuli zen, 
eremu marjinatuetan ikaste-
txeak sortzeko helburuz. 1980an 
gerra zibila hasi zen El Salvado-
rren, eta hurrengo lau urteetan 
errefuxiatuei laguntzen ere 
jardun zuen. 

1993an Euskal Herrira itzuli 
behar izan zuen aita eta ama 
zaintzeko, baina harrezkero 
Hirugarren Mundua eta Pakea 
GKEaren bidez hartu-emanetan 
jarraitu zuen El Salvadorregaz. 
El Salvadorretik helarazten 
zizkioten beharrizan eta eskae-
rak kontuan hartuta, hainbat 
proiektu sortzen lagundu zuen 
hemendik. Esaterako, genero 
berdintasunaren aldeko ekime-
nak sustatzen lagundu zuen. 

Begoña Sopelana El Salvadorren.

BEGOÑA SOPELANA
Iurreta, 1944-Iurreta 1999
Las Vueltas herrian ikastetxeak sortzen jardun zuen

Aitzindaria izan zen Eus-
kadin, kooperazio ekimene-

tan. El Salvadorren hezkun-
tza sustatzen jardun zuen.

Pilar Zubiaurre: oraintsu 
arte itzalean egon den 
intelektual garaitarra
Literaturari eta kulturari egindako ekarpenek ez 
zuten merezitako oihartzunik izan urte askoan

 JOSEBA DERTEANO
Orain hiru urte Iker Gonzá-
lez-Allende Nebraskako irakas-
leak argitaratutako Pilar Zu-
biaurre: Evocaciones, Artículos 
y Diario izan zen beren-beregi 
Zubiaurreren bizitza eta lana 
jaso zituen aurreneko liburua. 
Ordura arte, historiak ahaztu-
ran edukia zuen. Errepublika 
sasoian Madrilgo mugimendu 
kulturaleko partaide izan zen. 
Literaturaren gainean hausnar-
tu eta idatzi zuen, eta sektore 
feministetan ere jardun zuen.
González-Allenderen ustez, 
“20ko eta 30eko hamarkadan 
euskal kulturan zein Espainia-
ko kulturan zeregin garrantzi-
tsua izan zuen, baita Mexikon 
deserriratuta egon zela ere”. 

Pilar Zubiaurre 1884an jaio 
zen, Garain. Gaztetan Frantzia 
eta Ingalaterra bisitatu zituen 
bere nebekin batera (Ramón 
eta Valentín margolariak), eta 
bertan artista asko ezagutu 
zituen. Bere anaien bitartez, 
Espainiako XX. mendeko lehen 
hereneko  giro kulturalean mur-

gildu zen. Madrilen Los sábados 
de Zubiaurre izeneko tertuliak 
antolatu zituen, eta sasoiko elite 
intelektuala joaten zen tertulia 
horietara: José Ortega y Gasset, 
Pedro Salinas eta Diego Rivera, 
adibidez. Benito Pérez Galdos 
eta Federico García Lorca idaz-
le ezagunekin ere izan zuen 
tratua, eta Lorcak Tres ciuda-

des poema saila eskaini zion. 
Emakumeen lehenengo elkarte 
kulturalaren (Lyceum Club Fe-
menino) sortzaileetako bat izan 
zen, eta bertako literatura arloa-
ren arduradun izan zen 1928tik 
1932ra. Elkarte hori euren sor-
kuntza literarioak ezagutzera 
eman gura zituzten emakumeen 
topagune bihurtu zen. Urte haie-

tan Ernestina Champourcin 
eta María de Maeztu idazleekin 
hartu-emana sendotu zuen Zu-
biaurrek.

Mexikon, deserrian
Gerra hastean, Pilar Zubiau-
rrek eta bere senar Ricardo 
Gutiérrez Abascalek (Madrilgo 
Arte Garaikide Museoko zuzen-
daria eta arte kritikari ezaguna) 
ihes egin behar izan zuten, eta 
Mexikon bizimodu berriari ekin 
zioten. Erbesteratu askoren 
antzera, nostalgia izan zuen bi-
delagun, eta egoera horrek asko 
baldintzatu zuen Zubiaurreren 
sorkuntza. Mexikoko Euzko 
Deyan idatzi zituen artikulu 
batzuk. Bere idatzi askotan ohi-
koak dira Euskadiko paisaiare-
kiko oroitzapenak. 

Malenkonia horren ondo-
rioz, hainbat bider bisitatu zi-
tuen Euskal Herria eta Espainia 
urte haietan. 1963an senarra 
hil zitzaionean bere bisitak ur-
teroko hitzordu bihurtu ziren 
1970eko ekainaren 24an Mexi-
kon hil zen arte. Gaur egun, Ga-
rain dago ehortzita bere gorpua.

Pilar Zubiaurre bere anaia 
bien itzalean egon zen beti. 
Ramón eta Valentín ziren arreta 
publikoa erakartzen zutenak. 
Bere aita ere Madrilgo errege 
kaperako musika zuzendaria 
izan zen. Bere ekarpen litera-
rioa murritza den arren, artiku-
lu horiek emakume kultua eta 
sormen literario handikoa dela 
bistaratzen dute. 

Pilar Zubiaurrek 30 urtetik gora eman zituen deserrian.

PILAR ZUBIAURRE
Garai, 1884-Mexiko, 1970
Emakumeen lehen elkarte kulturaleko sortzaileetakoa
Madrilen emakumeen lehen 
elkarte kulturaleko (Ly-
ceum Club Femenino) sor-

tzaileetakoa izan zen, eta 
bertako literatura arloko 
arduraduna 1928tik 1932ra 

Madrilen emakumeen 
lehenengo elkarte 
kulturaleko sortzaileetako 
bat izan zen Zubiaurre


