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Z
umarragara erromes
talde bat iritsi da Aus-
traliatik. Antipodeta-
tik Euskal Herrira egin-

dako bidea luzea izan den arren,
bide luzeagoari ekiteko heldu
dira lehenengo Azpeitira, Loiola-
ra hain justu, eta Zumarragara
atzo. Ignaziotar Bidea egiteko as-
moa daukate, eta kilometrotan
luzeagoa ez bada ere, hegazkine-
an ozeanoaren gainetik hegan
egiteko baino denbora gehiago
beharko dute oinez Manresara
(Bartzelona, Herrialde Katala-
nak) iristeko. Hogei dira, nagu-
siak dira eta gaur goizean Zuma-
rragatik Oñatirako norabidea
hartuko dute mendi etaparik go-
gorrena Arantzazun amaitzeko. 
Michael Smith jesuita da bi-

daiaren arimetako bat. Berari
sortu zitzaion, orain hiru urte,
Donejakue Bidea egiten ari zela,
abentura hau burutzeko ideia.
Aurreko martxoan bidaia honeta-
rako zerrenda ireki zuenean «be-
rehala» bete zela esan du, eta hori
«zoragarria» izan zela dio. 

Smith Euskal Herriaz
Smith Melbourneko MCD Univer-
sity of  Divinity unibertsitatean
irakasle da, eta bere bidaide
gehienek dute jesuitekin «nola-
baiteko lotura». Bidaiarietan
gehienak Melbourne-tik datoze-
nak dira, nahiz eta Sidney-koak
ere badauden. Smithek batu
zaien Hong-Kongo laguna ez du
aipatu gabe utzi nahi. 
Aurretik Euskal Herria ezagu-

tzen zuen Smith-ek, eta dioenez
«Zeelanda Berriaren antza dau-

ka». Gehien gustatzen zaiona,
hala ere, jendea da: «Hemen bada-
kizue nola bizi behar den. Herrie-
tan plazak daude, eta aiton-amo-
nak beren bilobak zaintzen ikus-
ten ditut. Komunitate zentzu
sakonagoa duzue». 
Ignaziotar Bidea «bide espiri-

tuala» dela dio. Finean, Loiolako
Ignaziok egindako bide berdina
da. Dioenez, «baliteke bere Arike-
tak idatzi aurreko gogoetak bide
honetan egin izana». Berekin ba-
tera eguzkitik babesteko kapelu
hegal-zabalak janzten dituzten
beste 19 lagun ditu. Luis Renes
burgostarrak gidari lanak egingo
dizkie mendiko etapetan, eta egu-
notan Fermin Lopetegi zumarra-
garraren laguntza ere izango
dute. Gainontzekoan, Smith-ek
dioen bezala: «keep walking», ja-
rraitu bideari. 

Ignaziotar Bidea hasi berritan Zumarragara iritsi dira Loiolatik, baina
erromesek aurretik bide luzeagoa egina dute, Australiatik baitatoz. Gaur
txartelari zigilua jarri, eta Arantzazura egingo dute mendirik mendi.

Australiatik Ignazio
Loiolakoaren atzetik

Australiatik iritsi diren bisitari gehienak Melbournetik datoz, eta gutxi batzuk Sidneytik. MIRIAM LUKI

Belokiko Gurutzearen festan 850 ogitarteko inguru banatuko dituzte. J.Z.

M. Luki 

Datorren igandean ospatuko
dute Belokiko Gurutzearen festa.
Oraingoa, 30. aldia da. Antioko
Lagunak taldeak antolatutako
jaia da, urterik urte iraileko lehe-
nengo igandean egiten dutena. 
Hamasei lagunen artean ari

dira festarako jatekoak presta-
tzen, eta 850 ogitarteko inguru ba-
natuko dituzte Belokin. Aurretik,
Zaldua anaiekin erromeria izan-
go da gurutzean, 11:00etan hain
zuzen ere.
Jarraian, Javier Kortabarria je-

suitak meza emango du urtero
egin ohi duen bezala. Jose Roman
Urkiola Antioko Lagunak talde-
ko kidearen arabera, «bere egute-
gian egun hau eta uztailaren 2a
gorriz margotuta daude, ez du
inoiz kale egin». Xabierreko Mo-

nasterioko erretorea da egun Kor-
tabarria, Nafarroan. 
Meza ondoren ogitartekoak eta

edatekoak banatuko dituzte Belo-
kin bertan. Guztia prestatzeko la-
nean ari dira jada Antioko Lagu-
nak. Urtero buru-belarri aritzen
dira aurreko egunetan, patata
tortillak prestatzen eta gurutze-
raino guztia igotzeko plangintza
egiten. Patata tortilla eta txorizo
ogitartekoak banatuko dituzte.
Edatekorik ere egongo da. 

Euriaren mehatxua
Belokin festa egin duten urte
hauetan guztietan behin baino ez
dute festa Antiora eraman egu-
raldi txarrak behartuta; orain ha-
masei urte inguru gertatu zen.
Iganderako, baina, ez dute oso
eguraldi ona iragarri, eta horren-
jakitun, jaien nondik norakoak
azaldu baino lehen «eguraldiak
laguntzen badu» esaldia gehitu
du Urkiolak azalpenera. 
Hala ere, igandean eguraldi

txarra egingo balu, festa Antion
ospatuko lukete. Meza baselizan
egingo lukete, eta erromeria ere
ez da bertan behera geratuko.  

Belokiko Gurutzean
festa egingo dute
igandean
Urte hauetan guztietan
eguraldiak behin
bakarrik eragotzi die
jaia Belokin bertan
ospatu ahal izatea
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Gogoratuz iraungo du 
joandakoen presentziak

Gure dolumin eta indarrik zintzoenak sendiari. 
Besarkada eta muxu guztiak, Andres eta Idoia.
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