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Auzoaren mutur batetik besterako saltoa egin dugu iazko bildumatxotik 
aurtengora. Iaz aurkeztu genituen Añorga Txikiko bazterrak utzi eta urte 
askotan errepide nagusi izan den N1 sonatuaren segidan auzoaren beste 
muturra den Errekalde hartu dugu gaitzat aurtengo bilduman.

Asko seguruenik pentsatzen ere ez dira jarri nondik ote datorren Errekalde 
izena, baina begiak pixka bat zorroztu eta bere etxaurrean Errekalde Aundi 
izena idatzita daukan etxea ikusita pentsatzekoa da hor alboan badela edo 
bazela Errekalde izeneko haren aurreko etxe bat. Errekalde izeneko delako 
etxe horrek inguru oso bati eman dio ordea izena, hain zuzen Arzak Enea edo 
Taberna Berrin hasi eta Irubiden bukatzen den gune guztiari. Bitarte hori da 
zenbaki honetan barneratu duguna.

Hiru gune dira, historian atzera eginda, auzunea osatzen dutenak: Arzak Enea, 
Unanue Berri, Errotazar eta Amasorrainek osatzen dutena batetik, 
Hernanirako bidegurutzearen alboetan kokatzen den etxegunea bestetik, 
berezko Errekalde litzatekeena, eta Irubideko gunea azkenik. Industri gune berri 
handi bata, oraindik ere hor dagoena, sortu zen gerora Errekalde inguruan eta 
etxegune berri bat, Cincuentenario izenekoa, egituratu zen laugarren gune gisa. 

Denboran gertuago, Karmengo Ama auzoak eman zion auzuneari azken 
urteetan sortu den Belartzako gunea barneratu arte urteetan izan duen egitura. 
Aurrekoetan bezala, argazki eta apunte txiki batzuen bidez nahi dugu auzune 
horren garai bateko irudia aurkeztu. Irudi horiek auzotarren oroimen eta hitzek  
jarriko dieten kolorearen faltan daude . Balio beza honek aurkezten diren irudien 
bueltan auzotarren oroimena eta joandako kontuen ezagutza zabaltzeko.

Nos trasladamos, al cabo de un año, de una punta del barrio a la otra a lo largo 
de lo que durante muchos años ha sido la N1. De la muga norte del barrio, de 
Añorga Txiki, que presentamos en el número del pasado año, nos trasladamos 
a la muga sur, que de manera genérica denominamos Errekalde. 

Posiblemente pocos sabrán a qué corresponde en concreto el nombre de 
Errekalde, pero a la vista de una casona denominada y rotulada como Erre-
kalde Aundi cabe deducir la existencia de una primera Errekalde que luego 
fue superada en tamaño. Esa casa Errekalde ha dado nombre, sin embargo, a 
todo un entorno suyo del que se puede decir que hay consenso en determinar 
que abarca desde Arzak Enea o Taberna Berri hasta Irubide. Es ese el 
espacio que hemos abarcado en este número.

Son tres los  núcleos históricamente principales que conforman el barrio: el 
formado por Arzak Enea, Unanue Berri, Errotazar y Amasorrian; el enclava-
do en los laterales del cruce de la carretera a Hernani con lo que es el propio 
Errekalde; y el ya más aislado y pequeño de Irubide. Una amplia zona indus-
trial, que actualmente tiene todavía presencia, rodeó en su día el enclave 
central de Errekalde y un nuevo barrio, el Cincuentenario, se conformó como 
el cuarto núcleo importante. Más recientemente, el barrio de Karmengo Ama 
dio al barrio una configuración que parecía definitiva hasta la incorporación de 
toda la zona nueva de Belartza

Como en anteriores ocasiones nos limitamos a presentar, mediante fotografías 
y algún apunte, retazos del barrio; pinceladas que desearíamos que provocaran 
recuerdos y comentarios entre quienes conocieron el barrio años atrás y que 
enseñara a los que no los vivieron una realidad ya pasada que dio pie a la 
actual.
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* (Jatorria edo argazki egilea)
* (Autor o procedencia de la imagen)
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Arzak Enea eta Amassorrain harrobia (Cementos Rezola Museoa)
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Arzak Enea eta Amassorrain harrobia (Cementos Rezola Museoa)
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Taberna Berri (Ganuzatarrak)

Taberna Berri (Ganuzatarrak)

Hiru etxe: Arzak Enea, Unanue Berri 
eta Errotazar; laugarren bat pixka 
bat aparteagoa: Amassorrain. 
Errepidea erdian zutela, nortasun 
bereziko gunea osatzen zuten. 
Pasaerako leku izateak eta bi 
taberna egoteak ematen zioten, 
besteak beste, garrantzia.

Arzak Enearen eraikitze data ezaguna 
dugu: 1912. Ez horrela, ordea, Unanue 
Berri edo Errotazarrena.

Ba zen gauza bat Arzak Enea, 
Errotazar, Unanue eta Amassoarrain 
bateratzen zituena: iturri beretik hartzea 
etxerako ura.
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Arzak Eneako frontoi zaharra 

Arzak Enea elurpean (Maite Arzak)

Haurtzaroa Taberna Berri inguruetan bizi 
izan zutenak ongi gogoan dute 
hildakoren baten segizioa Elizarako 
bidean bertaratzen zenean nola ateratzen 
zen aulkia hildakoaren kutxa bertan jarri 
eta hura bizkarrean zeramatenek atseden 
hartzeko.

Txirrita bera ibili omen zen Arzak Eneako 
frontoiko pareta egiten.
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Juanito Zapirain eta  alaba  Maritxu (Pilar Zapirain)

Unanue Berri  (Ganuzatarrak)

Unanue Berri (Ganuzatarrak)
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Errotazar  (Maite Arzak)
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Fielatoa errepide ondoan. Atze aldean, Amassorrain etxea eta Zabalaga baserria (Aritz Illarramendi)
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Karmengo Ama auzoko lurrak etxerik gabe (Ganuzatarrak)

Zaldiak eta behorrak Lore-Tokin Karmengo Ama auzunea bistan dela (Aritz Illarramendi)
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Neska-mutikoak  Lehen Jaunartze egunean  (Maite San Jose)

Cincuentenario auzoko parkean  (Maite San Jose)

Neska-mutikoak  Cincuentenario auzoan (Maite San Jose)
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Cincuentenario auzoa, etxeak egiten ari ziren garaian   (Ganuzatarrak)
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Errekaldeko neska-mutikoak (Maite San Jose)
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Errekaldeko gizon-emakumeak eta neska-mutikoak (Maite San Jose)
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Errekaldeko neskak eta horien andereño  Esperanza Plaza (Añorga  2006)Errekaldeko neskak eta horien andereño Esperanza Plaza (Añorga 2006)
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Errekaldeko neska-mutikoak eta horien andereño Maitere Larrañaga (Añorga 2000)Errekaldeko neska-mutikoak eta horien andereño Maitere Larrañaga (Añorga 2000)
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Manuel Gabilondo,  Martin Erauskin, Lorentxo Kastresana (Ganuzatarrak)

Tomas Marañon, Joakin Intxausti, Ramon Loidi, Daniel Usandizaga,
Xebastian Agirre, Oyangurenen suia, Tomas Arizmendi (Ganuzatarrak)

Iñasi Tolosa, Basi Palacios eta beste emakume bat,
Bidarte jatetxeko jardinetan (Rosa Mari Sanz)

Bidarte tabernaren aurrean Juakin Arizmendi, Raimundo Ormazabal,
Antonio Exposito eta Luis Etxaniz  (Ganuzatarrak)
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Bidarte (Rosa Mari Sanz)
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Lasarteko zirkuitoa Errekaldeko inguruan (Añorga Escolar, 2009)Lasarteko zirkuitoa Errekaldeko inguruan (Añorga Escolar, 2009)
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Eskolastika Yurrita, Iñaxio Esnaola eta Jose Esnola (Tere Zaldua)

Pepi Unanue, Felisa Calleja, Ani Unanue, Jose Luis Unanue,
Kontxi eta Maria Lujanbio (Ani Unanue)

Pedro Zapirain, Salbador Zapata, Jose Ignacio Esnaola eta Santos
Uribe (Tere Zaldua)
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Errekalde  (Ganuzatarrak)
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Denen gogoan dira ziria sartzen artistak ziren Zirilo 
eta Jesusin Gomez. 

Unanue, Gabilondo, Huegun, Esnaola, Esposito, 
Zapirain, Illarramendi, Sarasola eta beste abizen 
batzuk lotu-lotuak agertuko dira beti Errekalderekin.

1982an sortua, saio asko egina da Errekalde 

porroten bat izan da baina baita arrakasta sonatu 
bat ere: haur danborrada. Errekaldekoa da 
Donostiako haur danborrada taldeen artean eskola 
bati lotua ez den bietako bat

Segundo Loinaz, Rekalde-Berri "Segundone" etxearen aurrean 
(Añorga 2000)

Errekaldeko  koadrila (Añorga  2003)
Errekalde elkarteko lehenengo zuzendaritza batzordea (Añorga  1982)

.
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Errekalde, Oasa egiten ari zirenean. Eskubi aldean Zirilo-Enea etxea (Jesus Mari del Campo)
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Agustin Agirre eta Dionisia Izagirre Irubideko 
etxera etorri eta gutxira jarri zuten martxan 
igandeetako dantza. Urtetan izan zen gazte 
jendearen bilgune.

Errepidearen ondo-ondoan jendetza ibiltzea 
eragiten zuen Irubideko “baile”ak eta horrek 
eragin zuen 1958an dantza antolatzeko 
debekua.

Irubide (Trantxe familia)

Irubide eta Puntta (Ganuzatarrak)

Irubide, Gurutzegi eta Puntta ziren 
auzoko hegoaldeko muturreko 
eraikinak. Gerora sortu ziren Gurutze 
Berri, Amets Bat, Gurutze Enea eta 
Noizbait. Gaur egun desagertuak dira  
Gurutzegi eta Belartza Barrena (Puntta).




