
GASTEIZKO URREZKO DOMINA HENRIKE KNÖRR-I

Manu Ruiz Urrestarazu, 
Arabako ordezkaria

Gasteizko Udalak urtero eta Gasteizko zaindari den Andre Maria Zuriaren 
egunean, abuztuaren 5ean, ageriko ekitaldi bat antola tzen du eta bertan hiriko 
alkateak iraganeko urtearen oroi tza orokorra egiten du eta datorren aldirako 
aurrikuspena zabal tzen du, nahi egokiak eta proiektu nabarmenak agertuz . 
Udalaren bizi tzaren osagarri eta hiri osoaren ohoragarri, urte horretarako le-
hendik Udalak izendatu duen hiriaren urrezko dominadun izateko per tsonari 
ematen dio domina .

Aurten, 2008an, bi per tsona izan ziren hautatu urrezko domina har tzeko 
gai: Henrike Knörr Borràs gure euskal tzaina, eta Amelia Baldeón Iñigo arkeo-
logoa . Lehenengoa, gure Henrike maitea, hil ondorengoa .

Igarotako azken urteetan halako ekitaldia Zulueta jauregian egiten zen, 
Florida parkearen ondoan, hiri erdian, baina Gasteizko Udalak Salburuko 
«Ataria» deri tzan naturaren interpretazio zentroa ezagutarazi nahi zuela-eta, 
«Ataria» delako horretara aldatu zuen ekitaldia .

«Ataria» interpretazio gune hori Salburuko ain tziren iparraldean dago, 
hango hezeguneen gain-gainean eta ikusgarri gerta tzen da benetan . Kanpotik 
datorren jendearen tzat ere hara iristea eroso da . Buesa Arenaren ondoan aurki-
tzen da, hiriaren zirkunbalaziotik gertu, barruko alderan tz .

Baina ez omen dago arrosa aran tzarik gabe . Ekologia arauak agin tzen 
duenez «Ataria»-k ez du aire egokiturik eta egia esan orain arteko ipar eta 
erdiko euskal hirietan soberan dago aire egokitua, baldin eta airea era natura-
lean berrizta tzen bada .

Halabaina, eta ingurumenaren aldetik begiratuta gainera, egun egiten di-
ren eraikin mordo batek aje komun bat badu . Eta da: leiho i txiak izatea, lei-
hoak ezin zabal tzekoak . Eta eraikinaren frontisean leiho ba tzuk kenduz gero, 
horrelako i txitura gerta tzen da «Ataria»ren barruan ere . Abuztuaren 5ean, 
34 ºC-ko beroa zela-eta, «Ataria»n bildu eta i txi ginenok hor murgildu ginen, 
atmosfera estu horretan, gure izerditan garunak egosten .

Pa txi Lazcoz Baigorrik, Gasteizko alkate denak, hi tzaldi oparoa eskaini 
zigun, hasieran euskaraz eta gero gaztelaniaz, hango tokian aproposa zen in-
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gurumenari buruzko burutazio abera tsak opatuz . Behin Gasteizen igarotako 
urtean egindako lanak aipatuz eta hurrengo aldirako bete beharko ziren proie-
ktuak plazaratuz, Gasteiz Euskadiko hiriburua zela gogoratu eta aldarrikatu 
zigun, Gasteizko Udalekoetatik aparte hor zeuden Euskadiko beste erakundeen 
ordezkariek ere kontuan izan zezaten . Lazcoz Baigorri jauna bere sorkun tzaz 
kaskagogorra zela ziurtatu zigun eta denok Euskadiko hiriburuaren zidor zin-
tzotik joateko inbitatu gintuen .

Gero Alkateak berak omen tzen genituen bi per tsonen kurrikuluma gorai-
patu zuen eta hi tza eman zien omendutakoei beren agerraldia bilduen aurrean 
egiteko .

Lehenbizikoa Henrikerena izan zen . Txari Santiago, beraren emazte mai-
tea izan genuen gure aurrean . Orduan bertan harekin batera Henrikeren per-
tsona ikusten genuen arimaren begiekin . Ekitaldiaren momentu gogoangarrie-
na izan zen hura . Txari Santiago, aho ts gozo eta sentipenez beterik, 
Henrikeren nondik norakoaz min tzatu zi tzaigun . Knörr-Santiago bikotearen 
duintasuna eta dotoretasunaren eredu gertatu zen hi tzaldia . Henrike gizata-
sunean eta euskal tzaletasunean eredugarri genuenon tzat hi tzaldi sentibera eta 
betea . Hi tzaldi mamitua eta ederra .




