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] gutunak

Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera bidali
zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez 200 hitz
izan beharko ditu eta luzeagoak direnak mozteko
eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu testu
iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du bere gain
hartuko argitaratzen diren iritzien gaineko erantzukizunik.

Getariako Udal Gobernuaren oharra

G

etariako webgunean eta Udalean ez dago inolako zentsurarik Getariako EAJ-ko udal taldeak aurreko astean prentsara
igorri zuen oharra dela-eta, Getariako Udal Gobernuak getariar guztiei azalpenak eman nahi dizkie:
Lehenik eta behin, Udal Gobernuak argi adierazi nahi du, Udaleko webgunean zein Udaleko funtzionamenduan ez dela inolako zentsurarik aplikatzen, ez behintzat 2011tik aurrera.

Hain juxtu, gure helburu nagusia herritarrei ahalik eta informazio gehien ematea eta herritarren parte hartzea handitzea
izan da hasiera-hasieratik. Eta bide horretan hainbat urrats
garrantzitsu eman dira azken bi urteotan:
•Hainbat mahai ireki martxan jarri dira (festak antolatzekoa,
kultura, kirola, ingurumena, turismoa, Elkano 500), herritarrek
zuzenean parte hartzeko.
•Aurrekontu parte hartzaileen prozesua martxan jarri da lehen
aldiz Getarian 2012an eta 2013an. Bertan bilera irekiak egin
dira, eta aurten herriko etxe guztietara proposamenak jasotzeko fitxa bidaliko da.
Pleno guztietan, bertara azaltzen diren herritarrei iritzia emateko aukera eman zaie.
•Adierazguneak jarri ditugu, udaleko informazioa zabaltzeko,
eta herriko elkarteek euren kartelak, iragarkiak… jartzeko
aukera izateko.
•Udala Informatzen hileroko aurkezpenak egiten ditugu,
herritarrei Udaleko berriak zabaltzeko eta herritarren iritzia
jasotzeko.

] lehiaketa
GALDERA:
Zer da ekintza komunikatiboa?
* Erantzun on guztien artean zozketa egingo da.
SARIA:
Ane Azkueren “ Arraultza gorringo” eta
Uxue Alberdiren “ Txikitzen zaretenean” ipuin bana.

Ildo berean, Getariako Udaleko webgunean ere inoiz baino
informazio gehiago jarri dugu (Plenoetako aktak, Udaleko
berriak, herriko nobedade ugari…), eta une oro herriko elkarte
eta entitateei zabalik dago web-a. EAJ-k dion moduan, getariar
guztiona baita webgunea.
Hori bai, herriko alderdi politikoen oharrak eta adierazpenak
ez ditugu inoiz publikatu. Ez EAJrenak, ezta Bildu, Sortu, EA,
Aralar edo bestelako alderdienik ere. Webgunea ez baita alderdien liskarrak edo oharrak kaleratzeko lekua. Horretarako,
prentsa edo aldizkariak erabili daitezke. Baina Getariako webgunea ez.
Argitaratu izan dena, Udal Gobernuak herritarrei luzatutako
udal informazioa izan da. Herriko proiektu eta obren inguruko
azalpenak emateko, edota alderdi politiko batzuek kaleratutako
informazio okerraren, oinarri gabeko salaketen aurrean informazio zuzena eta zehaztasunak eskaintzeko herritarrei.
Ondorioz, argi utzi nahi dugu ez dugula inolako zentsurarik
aplikatu, ezta aplikatuko ere, ez webgunean, ezta Udaleko
beste edozein arlotan ere.
Gure oinarri nagusietakoa baita herritar guztien adierazpen
askatasuna eta informatzeko eta parte hartzeko eskubidea aintzat hartzea. Aurrera begira, orain arte bezala, bide horretan
urratsak ematen jarraitzeko konpromiso irmoa azaltzen dugu.

Getariko Udal Gobernua

]

txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika

artzapetik begira

Elkarrizketan: Jon Ander de la Hoz.
Tabernara sartu, eta han ikusi diagu Jon Ander, zuritoa eskuan, kontu kontari batekin
eta bestearekin... Gaur ez da Anoetan partidurik, eta Errealeako bufanda falta zaio.
Logelan
zintzilik
izango
du,
posterraren
alboan
ziurrenik.
Gugana irribarretsu hurbildu, bizkarrean kolpetxoa eman elkarri, eta hizketan jarri
gara:

Ze gustura esnatzen dan bat iratzargailuak txanpions-eko kanta jotzen duenean…

Ba bai, halaxe dakat… Lyoneko partidu
bezperan jarri nun, ta Reala kanporatu
arte hala jarraituko du… Beraz, espero
beste pixkatian jotzen segitzia…
Arraunlaria, errealzalea, kazetaria,
bertsolaria, euskaltzalea…ez haiz tipo
makala!

Makala banauk, korrika behintzat…
(barreak). Gustatzen zait saltsa ezberdinetan ibiltzia. Zaletasun hauek jasotako
ondarea dia: amona Mertxe oso bertsozalea zan; erreazaleak aita ta danak dia; ta
kazetaritza ere txikitatik gustatu izan
zait… gogoan det etxean egunkari txikiak egiten nituela, askotan arreba idazkaritzat hartuta.
Azkenaldian, itsasoan kaikuk irabazi
ditu bandera gehien… baina gauetan
eta neska kontuetan getariar arraunlariak omen zarete nagusi…

Getariar arraunlari asko daude, ta aipatzen dezutena ez diat uste nere kasua
denik… Zuek badakizue ondo hori,
nerekin Bilbon euskal selekzioan egunian ole-ole kantari ibilitakuak zeate ta,
edo Donostiko derbitan txakolinakin…
(barreak).
gaur egun posible al da wathaspp-ik
gabe ligatzea?

Ikusiko bazenuten whatsappeko konbertsazioak zeinekin dazkaten… Kuadrilakoak, Osasuna eta Realai buruzko
“pikeak” lagun naparrekin…ta beno,
neskan bat edo bestekin ere bai, baina ia
beti apunteak eskatzeko! (barreak)
“esperantzara kondenatua” dio garik.

ez al da garaia traineruari izena aldatzeko?

Nik uste det izen hori zerbaitegatik
dakala: esperantza galtzen dan azken
gauza delako, eta kirol munduan ere
hobetzen joatean esperantza beti izaten
delako ona. Gainera, arraunean ibili
garenak esan dezakegun gauza da, orain
garenaren zati haundi bat Getaiko
Arraun Elkarteari zor diogula eta oso
eskertuta gaudela…
kazetaritza, kirola… etorkizuneko
kepa iribarren aurrean al gaude?

Ez det uste… Beti izan det ardatz, ispilu
moduan Kepa. Etxean ere gure amak beti
hitz egin izan du oso ondo beretaz, garai
batian klasiak eman baitzizkion eta nire
aiton-amonen etxean ordu asko egondakoa delako. Hala ere, ez dakit ziur nik
kiroletik joko detenik, beste gai batzuk
gehiago tiratzen didate-ta: sozialak, politika, ikerketa…
gaztetik gaztera hurrengo galdera:
nolako gazteria diagu herrian?

Gazteri txarra ez dakagu. Heterogeneo
xamarra bai. Gazteek sortutako egitasmo
ugari daude, asko baloratzen ditutenak:
Keta, euskara taldea, gaztetxea… Baina
bada ezertan parte hartzen ez dun gazterik ere, ta batzuk gainera mugitzen garenoi barre egiten digutenak… Horrek
sutan jartzen nau! Baina herri txikia izateko, mugimendua badago.
Amaitzeko… botaiguk kopla bat! gaia:
txapakalezka.

Herri honetan bada hainbeste
zalantza edota kezka.
Guzti horiek fin-fin argitzen
sendo da TXAPAKALEZKA.

Cesar blanco

1983. urtean, gobernuak Lemoizko zentrala gelditu zuen. Atzean, hogei urtetako gatazka gelditzen zen, hildako asko
eta galera material ikaragarriekin.
( Orduko 35.000 milioi pezeta balio zuen
zentralak).
Pasadan astean, Zubietako errauskailuaren
egitasmoa
baztertu
da.
Lemoizetik Zubietara. Gatazka erraldoi
hartatik Gipuzkoako gatazka “txikiago”
honetarako bidean zer ikasi dugu? Zer
aldatu da? Zerk dirau berdintsu?
Aldeak
•Zubietako gatazka, borroka armatuaren agerpen gabekoa izan da. Mugimendu zibil-instituzionalen ondorioz
proiektua
gelditu
da.
•Errauskailuaren alternatiba errealak
bideratu dira arrakastaz. Zenbait udalerri hondakinen kudeaketagatik saritu
eta goraipatuak izan dira erakunde
nazio arteko zein estatukoen partetik.
•Galera materialak txikiak izan dira,
zitekeenarekin alderatuta.
dirauenak
•Lemoizen alde agertu ziren alderdi
politiko zein sektore sozio-ekonomiko
berberek bultzatu dute errauskailua diskurtso ekonomiko eta tekniko antzekoekin.
•Errauskailuaren kontra plazaratu diren
sektore politiko sindikal zein ekologikoak Lemoizen aurkakoen uberakoak
izan
dira.
•Lemoizko gatazka eta ondorio lazgarriak, esku hartze demokratiko baten
bitartez (referenduma adibidez) garaiz
ekidin izan zitezkeen, horretarako
gobernuak borondaterik agertu izan
bazuen. Errauskailuarenak ere bai.
•Defendatu zutenek zentrala gelditzearen galera ekonomikoak aurkariei leporatu zizkieten, inolako autokritikarik
agertu gabe. Errauskailua baztertzean
sortu diren diru galerak gelditu dutenei
leporatu dizkiete modu berean.

Gaur egun inork ez du eskatzen zentral
nuklearrik Euskal Herrirako, ezta sutsuki defenditu zutenen artean. Etorkizunean, nork nahi izango du ahaztu
errauskailuarekin hartutako jarrera?
Beste behin, historiak erantzungo digu.
2013ko urria artzape-5

] getarian zer berri?

Herriko euskararen egoera
aztertu dute “Arnasgune”
tailerrean
Bertsozale Elkartea, EHE, EMUN, TOPAGUNEA, UEMA eta Artzape Euskara
Elkartearen babesarekin “Arnasgune” izeneko tailerra egin da Getarian. Gure
herria gune euskalduna eta euskaraz bizi daitekeena da, arnasgune bat, alegia.
Euskal Herriaren baitan, arnasgune garrantzitsu asko daude, eta horietan ere
mugak eta hutsuneak nabari dira. Getarian ere gauza bera gertatzen da. Horregatik, tailer honen bidez, hutsune eta muga horiek identifikatu eta horien lanketa
egin zuten bertaratu zirenek. Izan ere, euskara zaindu behar dugun altxorra da;
etorkizunean ere osasuntsu jarrai dezan.

Harpidetza
kuota 2013
Kuotak urrian pasa behar genituen,
baina arazo informatikoak direla
eta, azaroan pasatu behar izan
ditugu. Batzuen kuotak bueltan etorri dira.
Eskertuko genuke, ingresoa egitea
edota gurekin harremanetan jartzea.
Gure kontu zenbakiak honakoak
dira:
Kutxabank:
2095 5040 59 1062391528
Euskadiko kutxa:
3035 0192 91 1920005322
Harremanetan jartzeko hauek dira
gure helbide elektronikoa eta telefono zenbakia:
artzape@topagunea.com
943 005 548

Hainbat ekitaldiekin ospatu
zen musikarien eguna
Azaroaren 22an ospatzen dugu musikarien eguna, hau da, Santa Xixili eguna.
Hori dela eta, herriko hainbat taldek, eta egun honen aitzakian, ekintza ezberdinak prestatu zituen urtero bezala. Hala, azaroaren 17an, Getariako Musika Bandak kontzertua eskaini zuen parrokian. Ondoren, Xixili egunaren bezperan,
herriko Musika eskolako ikasle eta irakasleak kalera atera ziren kalejira egin eta
musika emanaldi bat eskaintzeko asmoz. Eguraldiak ez zien askorik lagundu,
baina ederki pasa zuten inguratu zirenek. Amaitzeko gainera, ohiko txokolatada
izan zuten.
Xixili egunean, Musika Bandak
kalejira egin zuen herriko kaleetan
zehar eta handik bi egunetara, Getariako Abesbatzak
kontzertua
eskaini zuen. Horrela eman zen
bukatutzat aurtengo musikarien
jaia, baina ez ahaztu, datorren abenduaren 1ean, “Gazte Alaiak” txistulari taldeak ere kontzertu eder bat
emango duela elizan bertan, eguerdiko 12:30etatik aurrera.

6- artzape
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Udaleko lan
eskaintzaren
erabakia
hartu da
2013ko azaroaren 15eko B13/00340
zenbakiko Alkatearen Ebazpena
bidez, eta Enplegua bultzatzeko
programak garatzearren, Gipuzkoako udalei laguntzeko programa
kudeatzeko baldintzak arautzen
dituen 26/2013 Foru Dekretuaren
babesera, Getariako Udalari, Diputatu nagusiak 2013ko irailaren 3ko
emandako
Foru Dekretu bidez onartu zitzaion
laguntzaren
barne,
A.C.M.
(72744741L) lantaldean arituko den
peoia kontratatzeko erabakia hartu
da.

] bi hitzetan

Uxoa irigoien izan zen
49. behobia-donostia
lasterketa bukatu zuen
lehen herritarra
Emakumezkoen sailkapen orokorrean, 13. postuan sailkatu zen.
Azken aldian fin dabil Uxoa Irigoien herritarra hainbat lasterketetan lehenengo postuetan sailkatuz eta, Behobia-Donostia lasterketan ere, herriko lehen korrikalaria
izan zen ibilbideko 20 kilometroak amaitzen. Guztira, 01:23:02ko denbora behar izan
zuen Boulevardeko helmugara iristeko. Bere atzetik, 8 segundora, bere anaia Aitor
sailkatu zen, 01:23:10eko denborarekin. Eguraldia lagun izan ez bazuten ere, getariar dezente animatu zen lasterketa ezagun honetan parte hartzera; denera, 25.
Hemen duzue sailkapen osoa ikusgai.

BEHOBIA-SS 2013: Getariarrak
Sailkapena Korrikalaria

Denbora

1459.
1503.
1668.
1671.
1817.
1863.
1886.
2387.
2459.
2721.
3166.
4243.
4254.
4373.
4874.
7169.
7389.
8399.
10189.
10457.
11472.
13398.
14631.
16464.
18649.

1:23:02
1:23:10
1:23:47
1:23:47
1:24:14
1:24:23
1:24:31
1:26:06
1:26:17
1:26:56
1:28:00
1:30:10
1:30:12
1:30:26
1:31:30
1:35:43
1:36:05
1:37:40
1:40:30
1:40:55
1:42:42
1:46:12
1:48:41
1:52:46
1:58:57

Uxoa Irigoien
Aitor Irigoien
Aitor Salaberria
Danel Gabilondo
Xabier Gastañares
Gorka Silvan
Ander Iribar
Gaizka Gorostiaga
Bernar Urresti
Ioritz Fuentes
Iraitz Legorburu
Fernando Campos
Joxe Manuel Arregi
Imanol Egibar
Ibon Aranguren
Igor Bordagarai
Oxel Zubimendi
Joseba Aramendi
Angel Mari Sanchez
Birgitte Joergensen
Luis Azpillaga
Migel Angel Hernandez
Jose Mari Zenekorta
Maria Luisa Palacios
Cristian Olivella

Horrez gain, azpimarratzekoa da Uxoa eta Aitor Irigoien anai-arreben gorputzaldi
ona. Izan ere, urriaren 26an Azpeitiko V. Kross mistoa lasterketa ospatu zen. Iaz, 9.
postuarekin konformatu baziren ere, aurten, podiuma egiteko aukera izan zuten. 72
bikoteetatik, bigarren geratu ziren. Lasterketaren 6,7 kilometroak, 25 minututan
amaitu zituzten. Zorionik beroenak bioi, jakin badakigu, ezaugarri honetako lasterketa batean lehendabiziko aldiz igo zirela podiumera!

"Zure janaria ez da hondakin bat"
bideo lehiaketa

Hamabi eta hamazortzi urte bitarte
badituzue eta sortzen ditugu hondakinen bolumena nola murriztu baldin
badakizue, bidali zuen proposamenak.
Zuen iritzia jakin nahi da, eta, horretarako, bideo baten bitartez bidaltzea
eskatzen zaizue.
Berdin du nola egiten duzuen: mugikorrarekin, bideokamerarekin, kamera
digitalarekin, ...., garrantzitsuena parte
hartzea da, eta zuen ideiak Hondakinak
Prebenitzeko Europako Asteko zati bilakatzea Euskadin. Ekimen horrek gizartea sentsibilizatzea du helburu, sortzen
ditugun elikadura-hondakin handien
inguruan.
Hiri Hondakinen EAEko Koordinazio
Organoak (HHKO) antolatu du lehiaketa, eta proposatzen dituzuen bideoei
ahalik eta oihartzun handiena emateko
konpromisoa hartzen du. Horretarako,
zuen lankidetza behar da. Lehen aukeraketa gainditutako bideo guztiak Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen Facebook orrian ipiniko dira, eta
Atsegin du gehien jasotzen duen taldearen bideoak saria eskuratuko du: zetazeoak ikuteko bidaia bat itsasontziz, Euskadiko
Biodibertsitate
Zentrutik
(Busturia) abiatuta. Horrez gain, beste
sari batzuk ere izango dituzue, iPad
miniak, esaterako.
Parte hartzeko interesa baduzue, deskarga itzazue lehiaketaren oinarriak.
Edozer zalantza duzuela, ipini harremanetan comunicacion@ihobe.net helbidean eta atsegin handiz lagunduko
dizuete.
Lanak bidaltzeko epea abenduaren
10eko eguerdiko 13:00etan amaitzen da.
Animatu eta parte hartu! zain izango
dituzue.

IInformazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ocru.net
maizpuru@getaria.org
2013ko azaroa artzape-7
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] elkarrizketa

Haurrak eta helduak istorioetan
elkar murgilduz
Uxue Alberdik eta Ane Azkuek haurrentzat zuzendutako liburu bana argitaratu dituzte. Lehenengoa letren munduan aski ezaguna da. Idazlea izateaz gain, bertsolaria ere bada. Anek aldiz, bere
lehenengo hartu-emana izan du literaturaren munduan. Uxuek “Txikitzen zaretenean” izeneko
liburua argitaratu du, eta bertan, haurrak dira narratzaileak, hau da, umeek kontatzen diete helduei
zer aurkituko duten txikiak direnean. Aneren kasuan, “Arrautza gorringo” izena du ipuinak, eta
testuari baino, ilustrazioari eman dio garrantzia. Liburu honek, gurasoek haur txikiei kontatzeko
eta bertako marrazkiekin jolasteko balio du.

Helduentzako literatura jorratu duzu orain arte. Zer dela eta
eman duzu jauzia haur eta gazte literaturara?

Literatura bat da nire iritziz, besteak etiketa komertzialak dira.
Idazten ikasi nuenetik idatzi izan dut, helduentzat gehienbat,
baina album ilustratuak eta umeei zuzenduriko istorioak ere
jorratu ditut. Parentesi modukoak dira niretzat, irudimenari
bestelako ate batzuk zabaltzea bezalakoa da, jolas egitea.
Ama izateak zerikusirik izan al du?

Norbere bizimoduak eta momentuko bizipenek eragina dute
noski literaturan. Azken bi urteotan, batetik, haurren munduan
barneratu naiz alabaren eta haren lagunen bitartez. Bestalde,
zaila zait orain idazteko tarte luzeak topatzea, eta haur literaturak dosika idazteko aukera ematen du.
Argazkia: Lander Garro.

Uxue Alberdi:
“Umeek eta helduek
elkarrekin irakurtzeko istorioa
dela esango nuke,
bi munduen artean dagoen
muga hori urtu dadin”
8- artzape
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erraza izan al da salto hori? nola sentitu zara?

Ez dut salto moduan bizi, naturala da niretzat. Literaturak
beste mundu batzuetarako, beste ikuspegi batzuetarako ateak
zabaltzen ditu, eta pizgarria zait ate horiek zeharkatzea.
Momentuan esku artean dudan istorioarekin testuarekin konprometitzen saiatzen naiz, zukutzen, esperimentatzen.
Haurrak, edo haurren mundua, beharbada exigenteagoak
dira? konplexuagoak?

Helduak zein haurrak, pertsonak gara denok. Egia da “heldu
izateaz” dugun kontzeptuak lubakia sortzen duela haurren
munduaren eta gure munduaren artean, baina guztiok behar
dugu fantasia, denok behar ditugu istorioak. Bada ipuin bat
esaten duena bazirela bi amona ospitalean hilzorian zeudenak,
nor bere arnasa hartzeko makinari lotuta. Amonetako bat leiho-

] elkarrizketa/ Uxue Alberdi eta Ane Azkue
haurrak mahai azpitik burua atera eta honela esan zion: “lasai,
txikitzen zarenean kabituko zara”. Kasu horretan, aita ez zen
fisikoki haurraren munduan kabitzen, baina normalean, ezin
kabitu horrek zerikusi handiagoa du “heldu izateaz” dugun
kontzeptuarekin eta geure buruari jartzen dizkiogun mugekin
ezin kabitu fisikoarekin baino. Haurren lezioa da txikitu gaitezkeela, eta euren munduan kabitzea lortzen badugu plazerera
eta oinarrizko emozioetara hurbildu gaitezkeela.
bizi-zikloa alderantzikatu egiten duzu ipuin honetan, ezta?

Esango nuke “buru-zikloa” jartzen dugula hankaz gora. Heldutasuna, biologikoa baino gehiago baita ideologikoa eta politikoa.
Zein helbururekin idatzi duzu ipuin hau?

aren aldameneko ohean zegoen, eta bestea barrualdekoan.
Leihoaren aldamenean zegoenak, egunero, kanpoan zegoenaren berri kontatzen zion barrualdekoari: bikote maiteminduak
deskribatzen zizkion, futbolean ari ziren neska-mutilak, magnolien loratzea... Barrualdeko amonak, inbiditan, arnasa hartzeko makina deskonektatu zion leihoaren aldamenekoari. Hil
egin zen andrea, eta haren gorpua erretiratu zutenean leihoaren
aldamenera pasa zuten lehen barruko ohean zegoen amona.
Pertsianak zabaldu eta leihotik begiratu zuenean, ordea,
zementuzko patio huts bat ikusi zuen. Hil berri zuen andreak
egunero asmatzen zion mundu bat beretzat. Nire irudiko,
leihoaren aldameneko amona idazlea da, eta barrualdekoa, irakurlea. Elkarren beharra dute bi amonek, jaiotzen direnetik
hiltzen diren arte.

Ideia polita iruditu zitzaidan eta asko gozatu nuen sormen prozesuan, jolas hutsa izan zen. Behin argitaratuta, irakurleei zerbait eragiten badie, hala nola poza, harridura, galderak, kezka,
dibertsioa..., ezin hobeto.
ilustrazioak ere bere garrantzia du liburuan, koloreekin
jolasten da. Aitziber Akerretaren marrazkiak dira.

Bai, askotan badirudi ilustratzaileek liburuak apaindu baino ez
dituztela egiten, baina ilustratzaileek ere kontatu egiten dute,
testuaren eta irudien artean sortzen den osotasun hori da
ipuina, ez testua bakarrik. Aitziberrek zuri-beltzean margotu
du “helduen mundua” eta koloretan umeena. Joko horrekin
hasierako ideia indartzen du.
Martxoan argitaratu zen liburua. nolako erantzuna izan du?

liburuaren egikaritzan, zertan oinarritu zara? Zein prozesu
eraman duzu?

Aitziber Akerreta ilustratzaileak eta biok elkarlanean osatu
genuen album ilustratu hau. Egunero esaldi pare bat bidaltzen
nizkion, eta hark ilustratuta itzultzen zizkidan. Hala aritu
ginen lanean istorio definitiboa lortu arte.
Zer aurkitu dezake irakurleak “txikitzen zaretenean” ipuinean?

Istorio honen narratzaileak haurrak eurak dira. Haurrek gurasoei loak hartu aurretik kontatzeko ipuina dela dio azpitituluak. Haurrei beti esaten zaie “handitzen zarenean” egingo
duzu zera, ulertuko duzu bestea... Bada, hemen kontrakoa
planteatzen da, umeek heldueei kontatzen diete txikitzen direnean aurkituko duten mundua.
Haurrentzako izateaz gain, gurasoentzako ere egokia da,
ezta?

Istorioek ez dute adinik, eta gainera, kasu honetan, zuzenean
interpelatzen dira gurasoak edo helduak. Elkarrekin irakurtzeko istorioa dela esango nuke, bi munduen artean dagoen
muga hori urtu dadin.
“txikien lezio handia, handiak txikitzen direnerako…” Zer
esanahi duzu horrekin?

Euskaraz, galegoz eta espainolez argitaratu zen eta, dakigula,
oso harrera ona izan du. Pirritx eta Porrotxen hurrengo diskoan
kantu bihurtuta entzun ahal izango da ipuin hau. Bide polita
egiten ari da.
nola ikusten duzu haur eta gazte literaturaren panorama?
Helduenarekin alderatu daiteke, edo mundu ezberdinak
dira?

Ez dut ikuspegi orokor hori, helduen literatura gehiago ezagutzen dut. Oro har, bigarren mailako literaturatzat jotzen da haurrentzat idatzitakoa, esaterako, egunkarietan ez zaio tokirik
egiten, kritikarik ere apenas egiten zaion... Bestalde, Euskal
Herrian ez dugu album ilustratuen kulturarik, argitaletxeentzat
garestiak dira mota honetako lanak, eta ez da apusturik egiten

“Haurrek gurasoei
loak hartu aurretik
kontatzeko ipuina da”

Istorio hau lagun batek kontatu zidan pasadizo batetik bururatu zitzaidan. Nire laguna metro eta laurogeita hamar zentimetroko gizona da, eta behin, haren alaba txikiak etxetxoa
eraiki zuen sukaldeko mahaiaren azpian. “Sartu, aita!”, esaten
zion alabak. “Ez naiz kabitzen!” erantzun zion aitak. Orduan,
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horren alde. Nik uste, orokorrean egin behar genukeela apustu
handiagoa kulturaren alde. Krisi garaian hezkuntzaren eta osasunaren marra gorriak aipatzen dira, kulturaz inork ez du ezer
esaten, baina kultura zentruan ez duen herria ez da herri. Politika kultural sendoagoak behar ditugu bai instituzioetatik eta
baita herrian ere.
berriki, “euli-giro” liburua ere kaleratu duzu. Aurretik, “Aulki
bat elurretan” eta “Aulki jokoa” liburuak ere argitaratu
dituzu. idazle gaztea zara eta jadanik 3 eleberri eta haurrentzako ipuina idatzi dituzu. Zaila da mundu honetan
jarraipena izatea? etorkizunean ere literaturgintzan jarraitzeko asmoa duzu? Zein alorretan?

Helduentzako hiru lan horiek eta haurrentzako beste lauzpabost idatzi ditut. Nire pasioa izateaz gain nire bizibidea ere
bada literatura, bertsolaritzaz gain. Bi lan horietan zentratuta
nago duela urte batzuetatik hona eta jarraitzeko asmoa dut
idazle eta bertsolari izaten. Ez dakit zer idatziko dudan, sortzen
dena, bizitzak, horretara jarriz gero, beti ematen ditu idazteko
gaiak. Ez da lanbide erraza, baina, zein ofizio da erraza?
durangoko azoka ere laster jarriko da abian. erakusleiho
paregabea da zuentzat, ezta? bertan izango zarela pentsatzen dut…

Han izango naiz “Euli-giro” liburua aurkezten. Durango
garrantzitsua da euskarazko kultur produkzioarentzat, batez
ere “Ahotsenea” martxan jarri zenetik, salerosketan baino kultur produkzioan bertan, sormenean, eta autoreen eta hartzaileen arteko harremanetan jartzen baitu fokua. Durango festa
handia da, baina kultura urte osoan bultzatu behar da: irakurletaldeetan, kontzertuetan, antzezlanetan, liburutegietako programazioan, eskoletan, udaletxeetako eta diputazioko politiketan, diru partiketan, zergetan... Ikuspegi hori barneratzea falta
zaigula sumatzen dut maiz.

nola etorri zaizu haurrentzako ipuin bat idazteko ideia?

Ez zen planeatuta nuen gauza bat. Egia esan sortzen joan den
ideia bat izan da. Orain 2 urte Gizarte Hezkuntzako ikasketak
amaitu eta praktikak Perun egin nituen. Han liburutegi batean
egin nuen lan eta helburua irakurzaletasuna sustatzea izan zen.
Ipuinak kontatzeko kultura handia zegoen bertan, eskolan esaterako. Ipuina kontatzea oso gauza naturala bezala dute.
Hemen aldiz, ipuin kontalariak tarteka egoten dira.
Handik bueltan, nire proiektua aurkeztu behar nuen, eta ipuingintzari buruz egitea pentsatu nuen. Ondoren, iaz, euskararen
4. maila ateratzen hasi nintzen eta beste proiektu bat aurkeztu
behar izan nuen kurtso amaieran. Aurreko lana aprobetxatuta,
sakontasun handiagoa eman nion proiektu berriari. Gainera,
Pello Añorgak emandako kurtso batean izan nintzen. Ipuinak
nola kontatu behar diren ikasi nuen. Ondorioz, proiektua eta
ikastaroa egiten ari nintzela, niri ipuin bat idazteko gogoa sartu
zitzaidan. Aurretik diseinu grafikoa ikasita nuen, beraz marrazkiak ere ni neuk egingo nituela pentsatu nuen. Polita ateratzen
bazitzaidan, inprimatu eta ezagunen artean banatzeko ideiarekin egin nuen.
lehenengo aldia da idazten duzuna?

Ipuin bat, bai. Aurretik zerbait idatzi izan dut, lehiaketetarako
eta horrela, baina serioski ez. Hala ere, beti gustatu izan zait
idaztea.
eta haurrentzako, zergatik?

Niri errazago egiten zait. Ez du testu askorik behar, 3-5 urte
bitartekoentzat da, eta helduentzat idazteko ez dakit zein pauta
jarraitu behar diren… Beste gaitasun bat behar da gainera! Nik
gainera zerbait grafikoa egin nahi nuen. Irudiak garrantzia
handiagoa izatea, testuak baino.
Helduek irakurri behar diete haurrei, ezta?

Hori da. Ez da umeek irakurtzeko liburu bat. Baizik helduek
umeei irakurtzekoa, kontatzekoa. Testuak baino gehiago, irudiak du garrantzia, beraz interpretatzen jakin egin behar da.
Emozioak transmititzen.
beraz, ipuina irakurtzen duen pertsonaren arabera, aldatu
egiten da interpretazioa?

Bai, jakina. Nik hala ere, liburua eman diedan pertsonei irakurtzeko momenturako gomendioak eman dizkiet. Adibidez, tresnak erabiltzeko. Hau da, umeek ulertzeko arrautza bat zer den
benetakoa erakusteko, puskatu eta ikusteko nondik ateratzen
den gorringoa, sardexka batekin jatea… Antzerkia egiten ikastea! Janarekin jolas bat egiten.
Zergatik arrautza?

Ane Azkue:
“ipuin kontaketak helduen eta
haurren arteko harremana
sendotu egiten du”
10- artzape
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Kolore polita du. Sinplea da. Oinarrizko janaria da. Aurrena
protagonista bilatu nuen, arrautza, eta horren inguruan osatu
dut ipuina.
Haurren literatura konplexua da?

Nire ustez bai. Sinple egin behar dira gauzak, umeek ulertzeko
eran eta sinpletasun hori lortzeak konplikatu egiten zaitu.
Zaildu egiten gara. Izan ere, guk joera dugu gauzak konplikatzeko. Iruditzen zaigu gero eta gauzak konplexuago egitea hobe
dela, eta alderantziz da.
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batetik eta fondorako urdina hartu dut. Protagonisten aurpegiak ere arrautza itxura dute. Sinbolismoa bilatu diot. Detaile
gehiegitan sartu gabe egin ditut marrazkiak. Sinple. Grafiko.
Zein zabalkunde eman diozu ipuinari?

Herri mailakoa izan da. Nire proiektuaren gehigarri bat da
ipuina, eta bere garrantzia ematen dio lanari.
Zein da proiektua?

Proiektua ikastaro bat da. Irakasle eta gurasoentzat zuzendutako ikastaro bat. Bi zatitan banatuta dago: lehenengoan teoria
eta liburuen azterketa (etxeko liburu-ipuinak) egiten da. Eta
bigarrengoan, parte hartzaileak haurrei ipuin kontatzen hasten
dira.
Zein asmo duzu etorkizunerako?

Zein helbururekin idatzi duzu ipuina?

Proiektua egin nuenean haur bati ipuinak kontatzeak zein
onura ekartzen dizkion ikasi nuen. Estimulatu egiten du, irudimena lantzen du… Gainera, guraso eta haurren arteko harremana sendotu egiten da. Izan ere ez da berdina ipuina irakasle
batek kontatzea 20 umeri batera, edo etxean gurasoek bere
haurrari. Testuingurua aldatzen da eta etxeko momentu horrek
garrantzia hartzen du. Horrela harremana sendotu egiten da,
momentua disfrutatzen ikasten da eta banatzen. Nik uste
bientzako dela ona. Liburua bitartekari bat da, eta elkarri goxotasuna ematen die. Galtzen ari den zerbait da, eta hau lortu
nahi nuen. Sormena ere lantzen dute haurrek, eta hori ere lortu
nahi nuen.
nola bizi izan duzu prozesu hau?

Oso polita izan da niretzat. Testua sinplea da, baina marrazkiak baino lan handiagoa eman dit. Aurrena testua idatzi nuen,
eta gero egin nituen irudiak. Idazterakoan ahizpari ematen
nion zuzentzeko, ea ulertzen zen jakin nahi nuen. Askotan nik
banekien zer esan nahi nuen, baina ez nuen ipintzen eta horrek
ulergaitza egiten zuen.

Gustatu zait ipuina idaztea eta nola geratu den ikustea. Hortaz,
beharbada beste bat ere idatziko dut honi jarraipena ematen.
Janariarekin hasi naiz, eta horrekin jarraituko dut. Zirriborroa
prestatuta daukat, eta itxura berdina emango diot: formatu
bera eta koloreak aldatuta. Denbora eta gogoa dudanean
egingo dut. Afizioa da eta patxadaz hartuko dut. Aurrekoa ere
presiorik gabeko lan bat izan da, eta oso gustura geratu naiz
emaitzarekin. Pena merezi izan du. Disfrutatu egin dut liburu
hau egiten.
ingurukoak, zer esan dizute?

Ematen du gustatu zaiela. Harrera ona izan du, eta hori da
niretzat politena. Disfrutatzen eta preziatzen ari direla pentsatzeak, pozik sentiarazten nau, gustura.

“Metafora bat da,
gizarte indibidualista
honetatik ateratzeko
nahia”

Zer aurkitu dezake irakurleak zure ipuinean?

Arrautza gorringoa jan nahi duten aiton-amonen istorioa da.
Izan ere, arrautza frijitua ez dute hain ume txikiek jaten. Baina
nik istorioaren bitartez, umeei jakinarazi nahi diet arrautza bat
frijitu izan arte dauden pausoak zeintzuk diren. Soinuen bidez,
eta onomatopeiak erabiliz, prozesua azaltzen da bertan. Horrez
gain, arrautza beste pertsonarekin banatzearen esanahia ere
agertzen da. Arrautzaz aparte, beste gauzak ere banatzearen
garrantzia. Metafora bat da, gizarte indibidualista honetatik
ateratzeko nahia.
inprimaketa zure kontu izan da.

Ez dut helburu horrekin egin. Sortu egin nuen ipuina, nire sorkuntza bat izan da, eta ondoren etorri da inprimatzeko gogo
eta nahi hori. Kostuak ere ez dira hain handiak izan, eta uste
baino merkeago atera zait. Guztira 10 kopia egin ditut lagun
eta iloba artean banatzeko. Umeak dituztenei eman diet.
istorioan zehar 3 kolore erabili dituzu.

Urdina, zuria eta gorria. Arrautzaren koloreak erabili ditut alde
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Argazkiak:
Artzape aldizkaria

Argazkia: goretti larrañaga

san Martin
jaiak
Azaroaren 8tik 10era, ospatu ziren Askizuko San Martin
jaiak. Ostiralean Mus Txapelketak eta ezkondu eta
bikoteen afariak eman zien hasiera jaiei.
Igandean, haizetsu eta euritsu esnatu arren, egitarauak
aurrera jarraitu zuen frontoian. Auzoko eta Miako gazteen arteko herri kirol saioan, auzokoaek irabazi zuten,
lehia bizian aritu eta gero.
Astelehenean, San Martin egunean, giro txarra zela eta
jende gutxi hurbildu zen ahari jokoa ikustera. Baina gerturatu zirenek irudi bikainak ikusi ahal izan zituzten.
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Argazkia: goretti larrañaga

Izaskun Urbieta

] erreportajea

euskarari bultzada emanez
“Aspaldidanik egon izan da euskara elkarte
bat sortzeko beharra herrian”

Aurkezpeneko argazkia Alondiga kanpoan.

“Artzape euskara elkartearen helburu
nagusia herrian euskara sustatzea da”
Herrian hainbat talde edo elkarte ditugu: gastronomikoak,
kirol-elkarteak, kultura arlokoak… baina euskarari zuzendutako talderik ez zegoen orain arte. Hutsune edo gabezia hori
ikusirik, euskara elkarte bat sortzearen alde agertu dira herriko
hainbat pertsona. Hala, eta aldizkari honi behar duen bultzada
eta babesa emate aldera, Artzape Euskara Elkartea sortu berri
dute.

izan. “Artzape aldizkaria sortu zenean, sortzaileek ez zekiten
zenbat iraungo zuen, eta horregatik ez zuten estatuturik eta
horrelako gauzarik egin. Hori dela eta Txeruren ZIFaren babespean sartu zen. Eskerrak ematen dizkiogu 12 urte hauetan
eman duten babes eta laguntzagatik, baina orain, euskara
elkarteak hartuko du lan hori”.
Helburuak

Aspaldidanik egon da euskara elkarte bat sortzeko beharra
herrian. Nahi edo gogo hori askoren ahotan egon da, baina
pausoa emateko momenturik edo egoerarik ez da eman orain
arte. “Inguruko herrietako aldizkarien atzetik euskara edo kultur talde bat dagoela ohartu ginen, eta elkarte hori izateak,
aldizkariari bultzada eta babes handia ematen diola pentsatzen
dugu” kontatu digute Artzape Euskara Elkarteko kideek.
Azken urteetan, Artzape aldizkariaren egoera ez da hain ona;
diru laguntzak asko jaitsi dira eta horiek gabe bizirautea zaila
izaten ari da. “Hori dela eta, aldizkaria babesteko talde bat sortzea pentsatu da”. Orain arte Txeru Kultur Elkartearen babespean egon da Artzape aldizkaria, baina ez dute lotura zuzenik
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Artzape Euskara Elkartearen helburu nagusia herrian euskara
sustatzea da. “Horren haritik jakina, Artzape aldizkaria bizirauten eta mantentzen laguntzea ere gure helburuetako bat da.
Hala ere, argi utzi nahi dugu, bi proiektuak erabat beregainak
direla”.
Beraz, euskara herrian sustatzea eta euskararen inguruan lan
egitea dira elkartearen helburu finkoak. Horretarako sortzen
diren ekintzak, proiektuak, mahai-inguruak, kontzertuak…
antolatzea eta parte hartzea izango da beraien eginbeharra.
“Herriko beste elkarte eta taldeekin ere elkarlana sustatzea eta
ahalbidetzea ere gure nahietako bat da, eta ateak irekita ditugu
guztientzat”.

] erreportajea / Artzape Euskara Elkartea

“gure herria oso euskalduna dela, baina inoiz
ez da gehiegi gure hizkuntza babesteko”
Getaria oso herri euskalduna dugu eta hasiera batean badirudi
euskara elkarte baten beharra ez dela lehentasunezko gai bat.
Baina ez da horrela. “Egia da gure herria oso euskalduna dela,
baina inoiz ez da gehiegi gure hizkuntza babesteko. Gainera,
antolaketa eredu bat ere bada. Hau da, kanpoko ekintzak iristen direnean herrira, esaterako Korrika, orain arte antolakuntza
horren ardura herriko pertsona edo koadrila batek hartu du
bere gain, inongo elkarteren babesik gabe. Beraiek bere gogo
eta esfortzuarekin egindako lan handia izan da. Orain aldiz,
elkarte hau sortuta, horrelako ekintzek erreferente bat izango
dute, eta euskararen alorreko ekintzak talde honetara bideratuko dira”.

Ildo honetatik, elkarteko partaideek zera esan nahi dute:
“Orain taldea gaztea da, eta gogotsu eta ilusioarekin gaude,
baina ideiak ere bukatu egiten dira eta etorkizun batean erreleboa eman beharko da belaunaldi gazteago bati. Hori dela eta,
herriko gaztetxoenak heltzen ari diren bezala, bertako talde edo
elkarteetara animatu nahi ditugu. Izan ere, etorkizunean ere
beharrezkoak izango dira talde hauek, eta beraiek izango dira
elkarte horietako euskarri. Jarraipena bermatu egin behar da,
eta ez betiko pertsonekin bakarrik. Aldaketak ere aberasgarriak
baitira”.

elkarteko partaideak

Artzape aldizkariaren egoera kaskartzen hasi zenean, herriko
gazte talde batek proiektu hau aurrera ateratzeko laguntza
eskaini zuten. Hala antolatu zen esaterako Mikel Urdangarinen
kontzertua. Handik hona, euskara elkartearen ideiak forma
hartu du pertsona hauekin eta taldea ere egonkortu egin da.
Guztira bederatzi pertsonek osatzen dute elkartea: Monika
Uskiza, Aritz Iribar, Jon Ander de la Hoz, Izaskun Larrañaga,
Izaro Uzin, Nerea Kamio, Josune Urresti, Eider Iribar eta Izaskun Urbietak.
Elkarteko kideek osatzen dute zuzendaritza taldea, baina herritarren laguntza, proposamenak, ideiak, iradokizunak eta abar
onartzen dituzte.
“Ateak irekita ditugu herritarrentzat. Azken finean ekintza batzuk antolatzeko gu nahiko lagun izan gaitezke, baina beste
ekintza handiago batzuk aurrera ateratzeko, kanpoko laguntza
izatea beharrezkoa da. Horregatik, laguntza beharko dugu, eta
horrez gain, edonoren ideiak, proposamenak eta iradokizunak
entzuteko eta jasotzeko prest gaude, jakina” adierazi digute
kideek. Ildo honetatik, elkartean sartzeko aukera ere badago.
“Norbaitek taldean partaide izan nahi badu, aukera dago
horretarako, baina honek lege aldetik prozesu bat suposatzen
du eta horri jarraituta egin beharko da. Interesa duenak gurekin
harremanetan jartzea besterik ez du. Horretarako gure helbide
elektronikoa hau da: artzape.euskara.elkartea@gmail.com”.

“Ateak irekita
ditugu
herritarrentzat”

Ezkerretik eskubira, elkartearen lehendakari-ordea, diruzaina,
idazkaria eta lehendakaria.

euskararen nazioarteko egunerako ekintzak

Abenduaren 3an ospatzen da Euskararen Nazioarteko Eguna,
eta hain egun seinalatua izanik, elkartearen lehenengo ekintzak, egun honetara zuzenduta daude. “Losintxa lehiaketa antolatu dugu, esaterako. Oso ideia polita iruditu zitzaigun piropoena.
Gazteleraz oso ohituak gaude entzutera, eta euskaraz ere berdin esan daitezke eta polit geratu. Horregatik herritarrak honetara bultzatu nahi ditugu”.
Beste aldetik, eta Gaztetxearen eta Alamedatik Habanerara
Bertso eskolaren laguntzarekin, azaroaren 29rako, herriko bertsolarien afaria antolatu dute. Ondoren, abenduaren 3an, kantu
pintxo-poteoa egingo da herriko kaleetan zehar. Azkenik, abenduaren 13an, Mikel Markezen kontzertua izango da, Udalarekin batera antolaturik.
2013ko azaroa artzape-15

] harritarten txuxupeka / herri eskola

beintza-labaien “ gau-pasa”
Kaixo irakurleok:
Gu 5 A mailako ikasleak gara eta orain kontatu nahi dizueguna
Beintza –Labaienera egindako irteera da. Azaroaren 7 eta 8an
joan ginen Nafarroako Beintzara. Orbela aterpetxea izan zen
gaua pasatzeko aukeratutako lekua.
Lehen parada Zubietan izan zen. Han Uraren bidea egin
genuen. Ezkurra errekak zeharkatzen du Zubieta eta horko
errota bisitatu genuen. Errota da gizakiak erabili dituen asmakizunetan zaharrenetakoa. Errekako zenbait ur kanal baten
bidez desbideratzen da errotaren ondoko presa bateraino. Ur
hau erabiltzen da errota martxan jartzeko. Sortzen duen energiak errotaren gurpil modukoa mugi arazten du, izugarri da
martxan ikustea. Errota beti egon da martxan eta gaur egun ere
bizirik dirau eta arto-irina salgai dute.
Hamaiketakoa eginda iritsi zen aterpetxera joateko ordua.
Ordu erdiko bidaia genuen aurretik, Doneztebera bueltatu
ginen eta kurbaz betetako bide bat jarraituz aterpetxera iritsi
ginen. Mikel zegoen zain. Egitaraua azaldu, bazkaldu eta koartoetan antolatu ginen.
Arratsaldea, mendian eta kobazuloa bisitatzen pasa genuen.
Estalaktitak eta estalagmitak ikusi genituen, sagu-zahar bat ere
bai baina ez zen ikaratu gure bisitarekin.
Onena, iristear dago. Menditik bueltan, frontoian jolastu,
afaldu…pijamak jantzi eta DESFILEA… Orraztu, makilatu eta
dantzatuz ibili ginen. Ohera joateko ordua iritsi zen. Koartoetan sartu, eta hitz eta pitz ez dakigu ze ordu arte egon ginen.
Andereñoak, noizbehinka, isiltzeko esanez etortzen ziren baina
gu… lotarako gogo gutxirekin jarraitzen genuen. Han ziren linternak…itsasargiarena egiten.
Goizeko 6:30tan prest ginen egunari ongietorria emateko.
Maletak egin, gosaldu eta herri kiroletara talde bat, taloa egitea
bestea joan ginen. Gehienoi taloa egitea eta dastatzea asko gustatu zitzaigun. Taloa gazta edo txokolatearekin jateko aukera
izan genuen; gehienok txokolatea aukeratu genuen. Ederra
hamaiketakoa!

OSO ONDO PASA GENUEN, GEHIENBAT GAUEAN
PIJAMA FESTA EGITEN.
Bukatzeko hona hemen taloa egiteko errezeta:
1- Arto-irina, piloan mahaian jarri eta erdian zuloa egin. Gatz
apur bat jarri eta poliki-poliki ur epela botatzen hasi.
2- Irina eta ura nahasten joan masa egin arte. Ore hori eskuetan
eta mahaian landu behar da eskuetan itsatsita gelditzen ez den
arte.
3- Masa zabaldu eta opilak egin finak eta borobilak.
4- Txapa beroaren gainean jartzen dira xigortzeko; aurrena alde
batetik gero bestetik (denera 5 bat minutu).
ETA…LISTO. AH!!!! BARRUAN
ZUK AUKERATU!!!!
AGUR!!!!!!!! 5 A MAILAKOAK

ZER JARTZEN DIOZUN

] getaiko gaztetxea

Gabon usaina
Gure esperientziak hitz bilakatzeko momentua iritsi da berriz
ere. Azaroa iritsi zaigu, berarekin batera hotza eta gabon usaina
badabil jada ate joka getaiko herrian. Hilabete honetan ere izan
ditugu zenbait musika talde gaztetxean, eta nola ez herriko
filialak ere parte hartu zuen gau aldrebes batean. Aipatu, S.B.A
taldeak zenbait kontzertu ere eman ditula gizpuzkoan zehar,
badoala pixkanaka diskografia munduan tokitxoa egiten. Bestetik, Gobernutik hain faltan botatzen ditugun irtenbide politikoak eman genituen eztabaida taldean, bagoaz gizartea atontzen.
Kontzertuak presentzi handia izan ohi dutenez, beti dute zatirik handiena atal honetan, eta hilabete honetan ez da kontrakoa
gertatuko. Azaroak 9an bizitu genuen lehen musika gaua, getariarren presentziarekin. Street Boys Army taldeaz gain, Follow
The Fight eta The Bobby’s taldeek parte hartu zuten gau zaratatsu hartan. Gaua modu egokian igaro genuen, normala zen
bezala, herriko jende ugari bildu zen bertoko taldearen doinu
indartsuez gozatzera eta.

street boys Army talde getaiarra gaztetxeko kontzertuan.

Azaroak 20an aldiz Europa osoan ibili izan den Erresuma
Batuko talde indartsu baten presentzia izan genuen. Shield your
eyes, emanaldi honetan “Reach” beraien azken diskoa lana aurkeztu zuten. Erresuma Batuko talde honek, blues-rocka eta
postcorea arteko musika eskaintza bat plazaratzen dio entzuleari. Gau berdinean, gipuzkoako hiritik etorria izan zen Petra taldea izan zuen bide lagun. Talde honek aldiz, ekialdeko musikaz bustitako rock instrumentala eskeini zuen. Gaua
interesgarria eta aberatsa joan zen arlo musikalari dagokionean, musika ez baita entzutearen artea soilik, musika ingenieritza mota bat izan badela onartzea ere posible izango genuke.
Soinu eta nota musikalen eraikuntza bat.
Hilero bezala eztabaida taldea azken asteko asteartean bildu zen
merendola goxo batez inguraturik, azken asteartea ordea,
neguko lehen egun ilun eta euritsua izan zen. Kasualitatea izan
zen susmoarekin geratuko gara herriko ixkinak ez baztertzeko.
Jorratu genuen gaia zentzu orokor batean politikarena izan zen,
sistema politikoaren hanka motzak identifikatzea izan genuen
helburu bakarra. Sistema partidista, hautagaien zerrendak,
hauteskenduak, bozka sistema, iraultzaren beharraz, historiako
iraultzen inguruan ( Ingalaterrakoa eta Frantziakoa kasu), entitate publikoen kudeaketaz eta beste zenbait gaietaz. Ez hartu
serio lehen paragrafoan idatzi dugun baieztapena, soluzioen
artean orduan eta zulo erlatibistagoak bistaratu baikenituen.
Beste zenbait txikikeriaren protagonistak izan gara hilabete
honetan ere, gaztetxe barruan zein kanpoan, ordea, gai horiek
ez dira hemen jorratzekoak interesgarriak eta informatiboak
izan arren. Besterik gabe guztion etxea dela gaztexea eta nolabait giltzaren zerraia unibertsala dugula munduko biztanleen
mesedetarako. Ez ahaztu, hilabetea hasi bezain pronto abenduko ekitaldien informazia sare sozialetan edo tabernetako ateetan ikusgai izango dela. Gabon zoriontsuak igaro!

] historiaren katebegiak /

Udaletxeko artxiboetatik ...EREITEN kultur zerbitzuak

Musikaren aintzindariak Getarian (1848-1911):
Txistulariak
Duela urte pare bat, udalerriko musika bandak mendeurrena
ospatzeko kontzertua eman zuen. Oraingoan, Santa Zezilia
eguna gertu dugularik, Getariako Udal aktetan musikak utzi
dituen aztarnak plazaratzeko asmoa dugu. Horretarako, eta
helmuga puntu moduan musika bandaren sorrera hartuta, 1911
urtea baino lehenago dauzkagun berriei buruz jardungo gara.
Zoriotxarrez, eta jakina denez, udal artxiboan ez da
XIX. mende erdialdea baino datu zaharragorik gordetzen.
Horrek, dena den, ez du esan nahi lehenago musikak eguneroko bizitzan lekurik ez zuenik. Jakina da urtean zehar ospatzen ziren festa eta jaietan musikariak erabiltzen zirela, txistulariak edo danbolinjoleak, besteak beste.
Getariako aktetan bi musikari mota nagusi izango
ditugu: txistulari edo danbolinjoleak, eta musika-bandak.
Daturik zaharrenetako batean, ordea, ez dakigu zehazki zer
diren. Izan ere, 1859ko apirilaren 3an “hiribilduko musikari”
moduan deskribatzen dira Jose Gregorio Balentziaga, Jose
Maria Arrizabalaga eta Domingo Etxaniz. Egun hartan hiruek
diru-eskaera bat luzatzen zioten udalari, beharrezko zituzten
musika tresnak erosteko 1.500 erreal behar baitzituzten. Udalak
onartu zuen eskatutakoa, beti ere tresnak bereak izango direla
eta musikariei nahi adina alditan entsaiatzeko edo jotzeko utzi
zaizkiela jakinaraziz.
Aipamen honetaz gain, lehenengo datuak danbolinjole edo txistulariei buruzkoak dira. 1852ko udal aktek Felix
Eleizgarai azken 6 edo 7 urteetan kargu horretan ari dela erakusten dute. 1856an, berriz, ekitaldiei buruzko datuak agertzen
dira. Bixente Uriari kargua eman zitzaionean, honako egunez jo
beharko zuen: Urte Berria, Errege eguna, San Anton, Inhauterietako hiru egunak, San Prudentzio, Korpus-a, San Pedroko
hiru egunak, Madalena, San Martin, Pazko eguna eta Eguberriak. Horren truke 350 erreal kobratuko zituen eta atabalariak,
berriz, 100.
1857an soldata 100 erreal handituko zaio. Ez dirudi,
dena den, diru-kopuru hori nahikoa zenik, 1861ean igoera
nabarmena izan baitzuen: orduan 800 errealeko soldata adostu
zen. Kopuruak nabarmen gora egin zuenez, litekeena da dirukopuru horretan atabalariaren eskupekoa ere sartzea. Ordainetan baldintza gehiago ezarriko zaizkio:
1.- Herriko plazan jai egunez jotzea, meza ospatu arte. Eguraldi
txarra eginez gero, udaletxe azpian joko du.
2.- Udalak elizara joan behar duen bakoitzean (prozesio edo
ohiko egunetan), berarekin batera joan behar du.
3.- Azkizura San Martin egunez eta San Prudentzio baselizara
San Prudentzio egunez jo beharko du.
4.- Fardel eta ostatu gastuak idatzi ditzala.
5.- Ezohiko ospakizun edo jaietan jotzeko betebeharra izango
du, Udalak hala aginduz gero.
6.- Jendeaurrean eta beste hainbat lekutan behar den moduan
@topagunea.com
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aurkeztu beharko du, inolako istilurik sortu gabe.
7.- Askizuko auzoek San Martin ondorengo egunean hara jotzera joan dadila nahi badute, joan dadila, baina beti ere beraiek
txistulariaren eskupekoa ordainduz gero eta alkatearen baimena izatekotan.
1874an danbor-jole plaza hutsik zegoen. Uria Donostiara bizitzera joana zen, gerragatik ziurrenik. 1876an aterako da deialdia
eta Norberto Azpeitia izango dugu txistulari berria, 800 errealeko soldata jasoz. Dena den, badirudi hainbat urtez Getariak
ez zuela herriko danbolin-jolerik. 1891n, Udalak Zarauztik
musika eta txistularia ekartzeko asmoa agertu zuen. Urte gutxiren buruan, ordea, herriko semeek jardunari ekin ziotela ematen du, Bixente Uriak 1898an bere kargua utzi baitzuen.
Azken gertakari hau garrantzitsua da, berritasunak
ekarriko baititu. Ordura arte udal-txistulari bakarra aritu zen,
baina orduz geroztik bi izango ditugu. Lehenego biak Leonardo Silbeti eta Nikasio Agote getariarrak izango dira, 125
pezetako soldataren truke.
Agotek denbora gutxian eutsiko dio txistulari jardunari.
Hasiera batean, 1900an, denbora tarte jakin batez uko egiteko
asmoa agertu zuen, baina ordutik aurrera Daniel Esnal izango
dugu Silbetirekin batera. 1910 urtera arte arituko da azken hau;
hasiera batean, gaixotasuna dela eta, Leonardok udalari proposatzen dio San Juan, San Pedro, Magdalena, Salbatore eta beste
jaietarako txistularia Zarauztik ekartzea. Bere egoera larria ez
bazen ere, 1910eko urrian dimitutu egin zuen arrazoi horregatik. Dena den, txistulari berria aukeratzeko izendatuko den
epaimahaiko kide moduan arituko da.
Hautaketa berriarekin batera, eta 300 pezetako soldataren truke, honako baldintza hauek jarri ziren musikari posturako:
- Izendatuak bigarren bati irakasteko betebeharra.
- Atabalariarekin batera, igandero eta jai egunetan, goizeko
9tan kalejira bat egitea eta arratsaldetan, plazan dantzaldia
ospatzea.
- San Pedro eta Salbatore jaietako 3 gauetan eta Madalenetako
gau batean jotzea.
- Txistulariak beharrezkoak dituen musikatresnak bere kargu
izango dira.
Danbolin-jole berria Telesforo Izagirre izango dugu,
baina segituan uko egin eta bandaren lehenengo zuzendari
izango zena, Ignazio Etxesortu, bere ordez arituko 1911ko urtarriletik aurrera. Urte bereko uztailean Daniel Esnalek dimisioa
aurkeztuko du. Bere ordez Zipriano Zubizarreta izendatuko
da, baina aldaketa nagusi batekin; izan ere, lehen soldata 300
pezetakoa bazen, oraingoan murrizte nabarmen bat izango du
eta 100 pezetatan utziko da.

] herriko toponimia / Andres Alberdi

getaria

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

Alkasoroko
benta
Idazlea:: Mikel Taberna
(Lesaka, 1957)
Argitaletxea: Susa
Urtea: 2013
Orrialdeak: 172

Argazkia: www.getaria.net

Zer esan nahi du Getaria izenak? Zer etimologia du? Hiru azalpen edo teoria eman izan dituzte adituek. Hirugarrena da erabat nagusitu dena gaur egun.
- Gaskoitik etor zitekeela pentsatu izan dute batzuek, Euskal
Herriko hainbat herri kolonizatu baitzituzten haiek Erdi Aroan.
Gaskoiz, guaita hitzak zelatari esan nahi du. Hartara, pentsatzen
zuten guaita eta -ari atzizkiaren arteko elkarketa izan zitekeela,
begirale, zaintzaile adierarekin. Balea ikuskatzeko toki egokiak
dira Euskal Herriko bi Getariak.
- Beste batzuek ke + -ari atzizkitik etor zitekeela pentsatu izan
dute: Ketari. Balea zegoela aditzera emateko, lehorrean sua egiten omen zuten, eta kea sortzen.
- Latinetiko Cetarea (Cetaria) hitzetik datorrela da gaur egun teoria onartuena. Arraina lantzen zen tokia esan nahi du, eta Getarian aurkitutako arkeologia-datuek guztiz baieztatzen dute gertaera hori. Latinetiko hitzetan, hitz-hasierako C- hori Gbihurtzea, bestalde, oso normala da euskaraz (cella > gela; castellu(m) > gaztelu; corpus > gorputz… ).

Idazle nafar baten lana aurkeztera natorkizue oraingoan,
Mikel Tabernaren Alkasoroko Benta. Idazle hau, gure artean,
ipuingile izateagatik batez ere zaigu ezaguna, baina oraingoan, beste kasuren batean bezala, eleberri atsegin honekin
ausartu zaigu.
Istorioa Bortzirietan kokatu du idazleak, baina bost herri izatetik sei izatera pasa dira Alkasoro herria gehituz, hain zuzen
ere. Protagonista Martin Irazoki dugu eta, hau Alkasoroko
Zubiko Bentako semea da eta, bertan mutil honen gorabeherak kontatzen dira. Gorabeherak kontatzeaz gain, protagonistak urteen poderioz izandako bilakaera narratzen zaigu,
hau da, gazte garaitik helduarora egindako jauzia.
Argumentua lagun eta, istorioa 60. eta 70. hamarkadatan
kokatuta dagoela kontutan hartuz, idazleak gizarteak eta
pertsonon ohiturek izandako aldaketak agerian uzten ditu,
esate baterako: baserri girotik hirira egindako saltoa, kontsumismoak hartu duen indarra, guraso eta seme-alaben arteko
harremanek jasandako bilakaera… Mundua aldatzen ari dela
argi adierazten duen lana.
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] iritzia / Ane Azkue

Ipuin-Kontagintzaren
garrantzia heziketan
Ipuinak kontatzea ekintza komunikatiboa da. Ekintza komunikatiboa diodanean, zera esan nahi dut, gutxienez bi lagunen artean
gertatzen den elkarrekintza dela: kontalariak ipuina kontatzen duen bitartean, hartzaileak, kasu honetan entzuleak, kontalariari
adi-adi entzuten dio. Entzuleak entzungo ez balio, orduan ez litzateke ekintza komunikatiboa izango, erantzunik ez bailitzateke
egongo.
Haurrek istorioak entzuten dituztenean, pertsonaiak nolakoak diren imajinatzen dute, ahalik eta errealen egiten saiatzen dira, eta,
askotan, istorioetako protagonistak izan nahi dute. Azken batean, handiok haurrei mundu berri baterako ateak irekitzen dizkiegu,
txikiek goza dezaten.
Haurrek, jaiotzen direnetik, etxe bat eta gurasoak izaten dituzte zain, hau da, familia bat. Familia da haur baten instituziorik
garrantzitsuena, eta ez haurtzaroan bakarrik, baizik eta bizitza osoan. Bigarren erakunde garrantzitsuena eskola da. Eskoletan,
haurrak edukien bitartez hezten dituzte. Familiarekin alderatuz, oso desberdina da, baina biak elkarren artean osagarriak dira, eta
neska-mutilek oinarri sendo bat izateko nahitaezkoak dira.

Eskolako obligazioek mugatu egiten dute haurren imajinatzeko gaitasuna. Horrekin ez dut inolaz ere kritikatu nahi egiten duten
lana. Baina ni azaltzen ari naizena denbora librea partekatzeko beste modu bateko ekintza hezitzailea da; bertan, obligaziorik ez
da existitzen, baina bai baldintzak. Neska-mutilei eskatuko zaien gutxienekoa isilik egotea izango da, kontalariak ahotsa behartu
ez dezan, eta entzuleek erosotasunez entzun dezaten kontakizuna.
Aipatu dudan guztiak badu zerikusia orain esango dudanarekin. Helduok umeei ipuinak askotan kontatzen badizkiegu ere,
ipuinak ondo kontatzen jakin egin behar da. Hau da, ipuinak kontatzea eta liburu bat irakurtzea ez da gauza bera. Izan liteke,
baina kontatzea hori baino askoz gehiago da. Umeei ipuin bat kontatzeagatik soilik ekintza komunikatiboa bete dugula pentsatzen badugu, oker gaude. Faktore asko daude kontuan hartu beharrekoak.
Egiazki, oinarrian behar direnak gogoa eta sinesmena dira: ipuina kontatuko duenak barru-barruko gogoa izan behar du haurrei
mundu berri horretarako ateak irekitzeko, eta sinetsi egin behar du horretarako gaitasuna duela. Ipuin-kontalaria bera izango da
ipuinak kontatzeko espazioa goxo-goxo bihurtu, erritmoa markatu, ipuina interpretatu eta tonu egokia erabiliko duena. Horiek
guztiak eta gehiago hartu behar dira aintzat.
Faktore horiek gogoan hartu behar dituztenak, batez ere, gurasoak eta irakasleak izan behar dute. Egia da ipuinak gehien kontatzen dituztenak horiek direla, baina edonor izan daiteke ipuin-kontalaria.
Haurrei ipuinak kontatzen dizkiegunean, babestuak eta maitatuak direla sentiarazten diegu, eta emozionalki ondo sentitzea lortzen dugu, bai gu, eta bai haiek. Haurtzaroan, garrantzitsua da autoestimua altu edukitzea, horrek egoera berri askori aurre egiten lagunduko dielako, lagunak errazago egingo dituztelako, eta, batez ere, osasuntsuago biziko direlako.
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] elan-euskadi

Beharrezko dokumentala kendu digutela
ulertzeko: “45eko Espiritua”
Irudien kulturan murgildurik bizi garen arren, ezin da esan
publikoak kalitate handiko lan onenak normaltasunez eskatzen
edo onartzen dituenik. Horrela gertatu da Ken Loach britaniar
zinegilearen azken lanarekin: “45eko Espiritua”.
Apartako dokumental hau irailaren 13an estrenatu zutenean,
zortzi kopia besterik ez zituzten zabaldu estatu osoan. Joaquin
Estefania kazetariak Madrilgo zine areto batean, hamar ikusle
baino ez zituen zenbatu. Gehiegikeria dirudien arren dokumental hau, telebista publikoetako prime time-n zein DBHko
institutuetan derrigorrezko jarri beharko litzateke, ongizatearen eredua nola eraiki zen jakiteko (II. Munduko gerra bukatu
ostean) eta nolako protagonistek egin zuten eredu honen
aldeko borroka.
Ken Loachek Erresuma Batuaren historia erakusten digu azken
mendean zehar. Horretarako, era guztietako lekukoek hartzen
dute parte: erizainek, medikuek, meatzariek, industriagintzako
langileek, sistema publikoetako kudeatzaileek, ekonomistek,
eta abarrek.
Elkarrizketak eta irudiak maisutasunez tartekatzen ditu Ken
Loachek , juztizia soziala nola ehundu zen ulertzeko denboran
zehar eramanez .
Erresuma Batuaren kasuan, Clement Attlee, laboristen gobernuan lehen ministro eta Aneurin Beven osasun ministroa, giltzarri izan ziren eredu berriaren aldeko apostua egin zutelako.

Komenigarria da esatea, laborismo honek ez zuela zer ikusirik
Tony Blairrek egindako iruzurrekin. Dokumentalak beste ikuspuntu batzuk ere azpimarratzen ditu: langileriaren sindikatu
sendoen presentzia ongizatearen sistema eraiki zenean eta
memoriaren garrantzia. Ken Loachek kate-maila historikoa
osatzen du non miseria gorria-gerra-itxaropena-ongizatearen
ereduaren eraikitzea- Tacherismoa, diren sekuentzia nagusienak. Tacherismoak azken kate-maila suposatzen du eta ereduaren bukaera. Tacherismotik gure egunetara, eraginkortasun
ekonomikoaren izenean, kapitalismoaren eredua aldatzen ari
da ongizatearen sistema eustezina dela argudiatuz. Gezurra
galanta!
Abenduan, ikusteko aukera izango dugu Elan-Euskadiren
eskutik.

] abenduko agenda
] Zine
emanaldia
[Abenduaren 15a, igandea]
ZINE EMANALDIA
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.
[Abenduaren 18a, asteazkena]
“EL ESPÍRITU DEL 45”
filmaren emanaldia.
Ken Loach-en azken filma.
Urtea: 2013.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea:
ELAN-EUSKADI.

] Musika
[Abenduaren 13a, ostirala]
MIKEL MARKEZ-en “Indar
bat dabil hor” diska berriaren
aurkezpen KONTZERTUA.
Ordua: 22:00etan.
Lekua: Balenciaga Museoa.
Sarrerak: 7€ ( Turismo Bulegoan salgai eta egunean bertan leihatilan).
Antolatzailea:
Getariako Udala.
[Abenduaren 15a, igandea]
GABONETAKO
KANTALDIA
Musika Eskola, Getariako
Abesbatza eta Gazte Alaiak
Txistulari taldea.
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbadore Deunaren
elizan.
Antolatzailea: Musika Eskola
eta herriko musika taldeak.
[Abenduaren 16ko astean...]
MUSIKA ESKOLAKO ENTZUNALDIAK izango dira.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Musika Eskolako
perkusio gelan.
[Abenduak 16, 17 eta 18]
Musika Eskolan MATRIKULAZIOA zabalik!!!
Ordua: 12:30etatik 14:30etara.
Lekua: Musika Eskolako
bulegoa.
MUSIKA ESKOLAko ENTZUNALDIAK.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Perkusio-gela.

22-artzape

@topagunea.com

[Abenduaren 20a, ostirala]
KEPA JUNKERAren
KONTZERTUA.
Bi saio izango dira.
Ordua: 20:00etan eta
22:00etan.
Lekua: Balenciaga Museoa.
Sarrerak: 20€.

] saioa
[Abenduaren 18a, osteguna]
KATUKALE irakurletaldearen saioa.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Saiaz Hotela.

] Jaiak
[Abenduaren 21a, larunbata]
Eguerdian festa giroa!!
SANTO TOMAS eguna
ospatzeko, txorixo jana,
taloak, musika...
Arratsaldean
GAZTAN ERREAK!!
Antolatzailea: Gure Txeru.

] olentzero
[Abenduaren 24a, astelehena]
Arratsaldez, herriko taldeak
kalez kale kantari.
OLENTZEROREN ETA
MARI DOMINGIREN
ETORRERA.

] kirola
[Abenduaren 28a, larunbata]

***EUSKAL SELEKZIOA PERU, San Mames-en.
Gure Txeruk, Bilbora joateko
AUTOBUSA antolatuko du.
[Abenduaren 31a, asteartea]
***San Silbestre KROS
HERRIKOIA.
Ordua: 12:00etan.
Antolatzailea: Kirolgune eta
Getariako Udala.

] Cristobal
balenciaga museoa
[2013.03.22 - 2014.02.02]
Cristóbal Balenciaga.
Legaru denboragabea.
Bilbuma III.
Balenciaga eta goi-mailako
joskintza Bartzelonan.

[2013.11.29 - 2014.01.04]
Balnciaga ezartzen.
Cristóbal Balenciagaren jantzietan oinarritutako aulkien
diseinuak.
Euskal Herriko Unibertzitateko EHU/UPV ikasleek
garatutako proiektua. Cristóbal Balenciaga Museoa-ren
laguntzarekin.
[Abenduak 8 eta 22]
Helduentzako tailerrak –
Estanpazioa kapa baten
gainean.
Ordua: 10:30etatik 13:30etara.
Prezioa: 25€.
Izena eman beharra dago.
[Abenduak 27, 28 eta 29]
6-12 urte bitarteko umeentzako tailerrak –
Eguberriak museoan.
Ordua: 11:00etatik 13:00etara.
Prezioa: 5€.
Izena eman beharra dago.
Harremanetarako:
Tel. 943 00 88 40
@.didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com

] kZ gunea
Abenduko ordutegia:
Astelehenetik
ostiralera,
17:00etatik 20:00etara.
Lekua:
KulturEtxeko lehen solairua.

] gaglo
gaztelekua
Ordutegia: ostirala, 17:0020:00/larunbata, 16:3019:45/igangea, 16:30-20:00.

[Abenduaren 8a, larunbata]
GABONETAKO
APAINGARRIEN TAILERRA.
[Abenduak 13 eta 14]
OLENTZEROARI KARTA
LEHIAKETA.
[Abenduaren 15a, igandea]
GABONETAKO APAINGARRIEN TAILERRA
[Abenduaren 20a, ostirala]
TOPAGUNEA.
[Abenduaren 21a, larunbata]
“SOLIDARITATE EGUNA”.
[Abenduaren 22a, igandea]
GAGLO GAZTELEKUAREN
URTE URRENAREN FESTA.
GAZTELEKUA – GABONAK
Ordutegia: abenduak 26, 27,
30 eta urtarrilak 2, 3 – 10:3013:30 / 16:30-19:30.
[Abenduaren 26a, asteartea]
SUKALDARITZA TAILERRA
“mazapanak”.
[Abenduaren 27a,asteazkena]
FUTBITO MISTO
TXAPELKETA.
[Abenduaren 30a, osteguna]
IRTEERA
DONOSTIARA
(eskalada eta zinemara).
[Urtarrilaren 2a, osteguna]
KARTA TXAPELKETA.
[Urtarrilaren 3a, ostirala]
SING-STAR TXAPELKETA.

telefono interesgarriak
GAZTELEKUA
ABENDUA GABONAK
[Abenduaren 1a, igandea]
EUSKARAREN EGUNA.
[Abenduaren 6a,ostirala]
Gaztelekua itxita.
[Abenduak 7 eta 8]
TOPAGUNEA.

Udal bulegoa ..........943 896 024
Faxa ................943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
kiroldegia ..............943 140 432
kirol-portua ............943 580 959
taxiak
Javier ..............607 720 242
Carlos ..............607 403 498
Udaltzaingoa ..........943 896 146
liburutegia ............943 896 147
Anbulatorioa ..........943 140 653
botika ....................943 140 441
Herri eskola.......943 140 729
sosdeiak ............................117
kofradia ................943 140 200

] hari tartian / Aritz Iribar

zorion agurrak

Kanab e re n o me nald ia
Badira hiru urte Alexander McQueen Eskoziar moda diseinatzailea hilda agertu
zela, eta hamar urte lehendabiziko aldiz bere kanabera ospetsuak argia ikusi
zutela. Irudi hau moda etxearen esentzia izatera iritsi zen eta gaur egun oraindik
punta puntako zapiak izaten jarraitzen dute. Kolore guztietan aurkitu ditzakegu:
horia, beltza, urdina, arroxa…

Monika Uzkiza
Abenduak 6
Zorionak Moni!!!!
Egun on bat pasa dezazula zure
urtebetetze egunean.
Muxu handi bat
lantalde guztiaren partez.

Oraingoan, Damien Hirst artista abangoardistak (formolezko marrazo eta behiaren autoreak) omenaldi bat egin dio. Bristoldar artistak Alexander McQueenen
jarraipen bat egin ondoren, hogeitamar zetazko zapiek osatzen duten bilduma
aurkeztu du. Azaroaren 15tik aurrera eskuragarri ditugu.

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
McQueen unibertsora sartzeko modu bat Hirsten eskutik.
Hemen uzten dizuet aurkezpen filma ikus dezazuen link bat:

argazkia

bere

testutxoarekin

Txeruko postontzian utzi edo eta
artzape@topagunea.com-era bidali.

http://www.youtube.com/watch?v=wK_-Ycn69sg

Gogoratu! bazkideok doan daukazue eta bazkide ez zaretenok 4 €
ordaindu beharko dituzue argazki
bakoitzagatik.

FUldAin farmaziaren
zaintza egunak: abenduaren
2tik 8ra.
( biak barne )

kUltUrA sAilAk dirUZ lAgUndUtAko HedAbideA

EUSKARAREN EGUNA 2013 ? EGITARAUA
AZAROAK 29, OSTIRALA
BER TS O A FA RIA
GAUEKO 21:00etan, GETAIKO GAZTETXIAN, BERTSO AFARIA
Herriko bertsolariak
Menua :
Entsalada nahasia
Oilasko errea patatekin
Gazta eta irasagarra
Sagardoa, ura eta basarana
PREZIOA: 12
Sarrerak:Harralde
eta Taxko
Sarrerak:
Antolatzailea
: Artzape Euskara Elkartea.

ABENDUAK 1 , IGANDEA
12:30ean,

GAZTE ALAIAK T X I S T U L A R I T A L D E A R E N K O N T Z E R T U A

ARRATSALDEKO 19:00etan

HIL ARTE BIZI

ANTZEZLANAREN E M A N A L D I A

, ELIZAN.
ESKOLA ARETOAN

Iker Galartza, Sara Cozar eta Joseba Usabiaga osaturiko hirukote ezagunak
adiskidetasunaren mugen inguruko hausnarketa bat eskeiniko digu.
Sarrerak: Salgai egunean bertan lehiatilan 5 .
Antolatzailea
: Getariako Udaleko Euskara saila.

ABENDUAK 3, ASTEARTEA ? EUSKARA EGUNA
Getariako Mintzalagun taldea
I P U I N K O N T A R I 3?5 urte bitarteko haurrei, eskolan.
12:00etan, Iturzaeta Herri Eskolak ere bere aletxoa jarriko du.

K a n t u a k e t a t x i s t u ? d o i n u aEkuskararen Egunarekin bat eginez.
P IN TXO ?P OTE K ANT AR IA
ARRATSALDEKO 18:30ean, LOSINTXA LEHIAKETAKO SARI?BANAKETA
Jarraian, PINTXO?POTEOA ELKANO ABESBATZAK LAGUNDUTA
Antolatzailea
: Artzape Euskara Elkartea.

t u!
Anima

EU SKA RA J A LGI HA DI PLA Z A R A

