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Bat maiatzaren hasieran egiten 
zuten, eta, bestea, orain, urria-
ren amaieran edo azaroaren 
hasieran. Neguko festak udaren 
amaiera eta neguaren hasiera 
adierazi nahi zuen, eta oso lotu-
ta zegoen heriotzarekin. Negua 
urtearen aldi hila da: lurrak ez 
du fruiturik ematen, animaliak 
eta pertsonak etxean babestu 
behar dira. 

Zein da festa honen jatorria? 
Oso antzinatik datorren festa 
da. Guk bibliografian jaso du-
gunaren arabera, Europa guz-
tian zehar eta batik bat herri 
zeltetan ospatzen zuten. Garai 
hartan zelta kultura oso zabal-
dua zegoen Europan. Oso antzi-
natik datorren jaia izan arren, 
beste sinismen eta ideologien 
elementuak hartu ditu. Badi-
rudi kristau aurreko ospakizun 
bat zela, eta, gero, kristautasu-
na bere egiten saiatu zela. VIII. 
mendean, aita santu batek era-
baki zuen egun horretan (aza-
roak 1) izango zela Domu Santu 
Eguna. Hala, aurretik existitzen 
ziren ospakizun horiek erlijioak 
bereganatu zituen eta bere for-
ma eman zien, baina jarraitu 
zuen heriotzaren gaineko os-
pakizuna egiten. Gero, XVIII. 
eta XIX. mendeetan AEBetara 

joan ziren Irlandako etorkinek 
tradizioa hara eraman zuten. 
XIX. mendean dagoeneko AE-
Betan ospakizun garrantzitsu 
bezala hartu zuten. Hain zuzen, 
XIX. mende bukaeran amerikar 
identitate bat finkatzen hasi 
ziren. Jatorri askotako etorkin 
asko joan zen, eta identitate 
komun bat finkatzeko beharra 
sortu zitzaien. Beste jai batzu-
rekin batera, Gabonak eta Esker 
Emateko Eguna, Halloween har-
tu zuten zerbait propio eta iden-
titario bezala. 

...
Hori XX. mendean zehar ospa-
tzen jarraitu zuten, eta 1970ko 
hamarkadan beraientzat iden-
titate ikur den hori zabaltzen 
joan zen munduan zehar. Ka-
pitalismoak, beste gauza asko 
bezala, bereganatu zuen eta 
munduan zehar hedatu zuen 
bere onurarako. 1980ko hamar-
kadan asko zabaldu zen film 
eta telebistaren bitartez; adibi-
dez, Halloween pelikula. Zentzu 
horretan, guk esaten dugu joan-
-etorriko festa bat dela. Europa-
tik AEBetara joan zen, Europan 
toki askotan galdu zen (Irlan-
dan ez ezik), eta guri berriz ere 
bueltan etorri zitzaigun festa 
AEBetatik, duela 15-20 urte.  

Euskal Herrian XX. mende  
aurretik ospatzen al zuten 
haur eta nerabeek? 
Haurren ospakizunak izateaga-
tik agian, ez dago erreferentzia-
rik. Zaila izango da topatzea, 
bilketa serioetan ez zirelako 
jasotzen, haurren ospakizunak 
zirelako. Trasmisio hori galtze-
ko arrazoia hori izan dela uste 
dugu. XX. mendean zehar Eus-
kal Herrian gure aiton-amonek 
festa honekin zerikusia zuten 
gauza batzuk egiten zituzten. 
Litekeena da esatea Europan 
zehar toki ezberdin askotan 
ospatzen bazen festa garrantzi-
tsu bezala, hemen ere ospatuko 
zela. 

...
Badaude ospakizun batzuk ho-
rrekin lotuta daudenak; esa-
terako, Eibarren, Gaztain Erre 
Eguna. Juan San Martin antro-
pologoaren arabera, festa hori 
erabat bat zetorren zeltek egiten 
zuten Samain horrekin. Katalu-
nian Castañada ospatzen dute 
eta zuzenean lotua dago eta hor 
ere azken urteetan berreskura-
keta lana egin dute, badutela 
festa propioa aldarrikatuz. Guk 
jende helduarekin jasotako tes-
tigantzen arabera, txikiak zire-
nean data hauetan kalabazak 
edo arbiak hartzen zituzten, 
hustu, kandela jarri, eta gauez 
bide bazterretan uzten zituz-
ten, beldurra emateko asmoz. 
Beraz, Halloweenekin lotzen du-
gun irudi tipikoa, kalabazena, 
egiten zuten. Jaso dugunaren 
arabera, 1960ko hamarkadan 
egiten zuten haurrek, herri oso 

txikietan, baserri giroan. Guk ez 
dugu ikusi ospakizun antolatu 
bat bezala, baizik eta jolasa edo 
bihurrikeria moduan. Beraz, ez 
zen toki zehatz batzuetan egiten 
zen jaia, baizik eta, oro har, he-
rri txiki eta baserri giroan egi-
ten zena. Oso zabalduta zegoen 
Euskal Herrian, baina ez zen 
oso antolatua. Ez zuen zertan 
urriaren 31n izan behar; garai 
honetan egiten zen bihurrikeria 
edo jolasa zen. Toki batzuetan 
egiten ziren erronda batzuk, 
baina, oro har, ez. Bestalde, ez 
zen jolas bat besterik gabe; kala-
bazek arima irudikatzen zuten, 
argia. Garai hartan, gainera, 
arimak zeudela sinisten zuten, 
erlijio katolikoaren presentzia 
handia baitzen, eta kalabazen 
argia ikusten bazuten benetan 
izutzen ziren. Beraz, jolasa eta 
bihurrikeria bazen, baina sinis-
men batzuen barruan.

Lehen Etxauri ibarreko eskea 
aipatu duzu 
Haurrak etxez etxe joaten dira 
eskean eta hau aspalditik da-
tor, XX. mendeko erreferentzi 
nabarmenena hau da. Herri 
bakoitzean badute esaera bat, 
adibidez, Xinguli manguli bota 
gaztainak neri. Etxeetatik bota-
tzen dizkiete gauzak, garai ba-
tean fruitu lehorrak bakarrik, 
eta, orain, fruitu lehorrak eta 
gozokiak. Pentsatzekoa da bes-
te lurraldeetan ere bazirela ho-
nelako ospakizunak. Bestalde, 
konturatu gara Gau Beltzaren 
festa dela neguko jaien zikloa-
ren lehen jaia. Neguko jaien 
zikloko festa horietan badaude 

zenbait ezaugarri errepikatzen 
direnak: etxez etxe eskean joa-
tea (Gabonetan, Santa Agedan, 
inauterietan…) —Euskal He-
rriaz gain, Europako beste zen-
bait tokietan ere egiten dute—; 
zerbait abestu, esaldiren bat 
esan edo bertsoa botatzea; ja-
naria eskatzea (janaria bildu 
behar den garaia da)… Gaur 
egun birsortzen ari diren jaie-
tan ere hartu dituzte elementu 
horiek, eta horietan mozorroa 
elementu zentrala da.

'Arimaren Gaua' eta 'Gau  
Beltza' ezberdinak dira? 
Elgetan adizbidez Arimaren 
Gaua esaten diote Oiartzunen 
Gau Beltza eta lehenengoan hil-
dakoekin zer ikusi gehiago du, 
baina jai berdinaz ari gara hiz-
ketan. Topagunean uztarketa 
egitea ere aipatu zen jaia izen-
datzeko garaian Arimen Gau 
Beltza. denboran. Beldurra eta 
heriotza errepikatzen dira; oso 
lotuta daude.

Nabaritu duzue festa  
honekiko errezeloa AEBetatik 
berreskuratu delako? 
Logikoa da, hortik iritsi zaigu, 
baina hara Europatik joan zen. 
Ikusten genuen haur askok os-
patu nahi duten zerbait dela, 
baina heldu askori kontraesa-
nak sortzen zaizkiela: ‘Hallo-
ween ospatu nahi duzula? Baina 
hori yankee-a da, nola ospatuko 
duzu hori?’. Ez genuen gurasoen 
diskurtsoan geratu nahi, baizik 
eta haurren diskurtsoa entzun, 
jaso eta erreflejatu; hori zen gu-
retzako erronka. 

«Europatik AEBetara 
eraman zuten XVIII. 
mendean eta gero 
bueltako bidea egin du 
festa berreskuratuz».

«Ez zen toki zehatz 
batzuetan egiten zen 
jaia, baizik eta, oro har, 
herri txiki eta baserri 
giroan egiten zena». 

HERNANI  BABESTUTAKO EDUKIA

Gure eraikinen % 80 inguru due-
la 40 urte baino gehiago eraiki 
ziren, eta orain birgaitu egin 
behar dira. Seguru asko zurea 
izango da horietako bat.

Eraikinen birgaitze energe-
tikoak onura handiak eragiten 
ditu horietan, izan ere, dituzten 
patologiak konponduko ditu, 
irudi berritua emango du eta 
etxebizitzen barruan energia-
-eraginkortasunaren eta eroso-
tasunaren baldintzak hobetzen 
lagunduko du. Gainera, iritsiko 
da unea gure eraikinen birgai-
tze energetikoa nahitaez egin 
beharrekoa izango dela.

Ildo horretan, gure eraikinen 
energia-eraginkortasuna eta 

bal din tzak hobetzeko helburua-
rekin, Eusko Jaurlaritzak orain 
arte sustatu duen diru-lagun-
tzen planik handiena iritsi da 
eta 2021etik 2024ra bitartean 
etxebizitzak birgaitzeko 33 mi-
lioi euro bideratuko dira.

Horrela, zuen komunita-
tean zuen eraikinaren birgai-
tze energetikoari ekin behar 

badiozue, baina ez badakizue 
nola aurre egin horrek dakarren 
inbertsioari eta egin beharreko 
urratsei, hauxe da unea. Birgai-
tzeko laguntza horiek funtsezko 
euskarria dira, eta aprobetxatu 
egin behar dira.

Gainera, Kursaal Taldeak 
diru-laguntzen eta laguntzen 
kudeaketan espezializatutako 
Administrazio Saila du. Jarri 
harremanetan beraien taldea-
rekin, zure kasurako finantza-
keta-plan egokiena aztertuko 
dute eta zure komunitatean 
eskura ditzakezuen laguntza 
guztiei buruzko aholkularitza 
emango dizute.

Kursaal Taldearen birgaitze energetikoetako bat.

Zure eraikinak datozen 
urteetan birgaitzea behar 
badu, hauxe da une egokia

943 460 364
Eziago pol, Hernani
www.grupokursaal.com


