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Harresia, Schandmauer

D

onald Trump Estatu Batuetako alderdi errepublikanoko hautagaiaren proposamenetako bat AEB eta Mexikoren arteko harresiaren eraikuntza izan da. Nahikoa ez eta
Mexikok ordaindu beharko lukeela ere azpimarratu du, halakorik.

dira faxisten ustez) dira herri horren osagarriak. Elementu-irra
zionalak baliatzen ditu faxismoak, ikuspegi erlijioso edo mistiko batez. Herria baita garrantzitsua, arraza eta komunitate
nagusi bateko kide izatea alegia, eta horren guztiaren azpitik
dago gizabanakoa. Bestea ukatuz, suntsituz.

14 urte igaro dira Israelgo gobernuak Zisjordaniatik banatzeko
273 kilometrotako harresia eraiki zuela (oraindik eraikitzen ari
dira), ustez Palestinatik zuzendutako erasoak ekiditeko.

Faxismoaren herri kontzeptuaz baliatuz gero, mendebaldar
sentimendua elementu irrazional bilakatzen ari gara, arraza
berezitzat dugu geure burua, mistizismoz blaitzen ditugu goi
bilera europarrak, arraza aukeratua garen errezeloaz goaz
kaletik, ezberdina edo mendebaldarra ez den txiroari ostikoa
joz. Gizabanakoa ahaztu dugu. Bestea dena, mendebaldarra
ez dena, ez da gu.

Bi egikari hauen ondotik, mugakide diren Europako hainbat
herrialdek ere, modaz pasa berri den errefuxiatuak Jainkoaren
hiritik urruntzeko harresiak eraikitzen ari dira. Hala nola, Erdine
(Grezia eta Turkiaren artean), 2013. urtean eraikia eta 3 milioi
euroko kostuarekin, 12.5 kilometro ditu. Edo Lesavo eta Kraynivo (Bulgaria eta Turkiaren artean), 30 kilometro ditu jadanik
eta beste 82 kilometro egiten ari dira. Hungariako botere kontserbatzaile eta nazionalistak ere, %1.5 kanpotar soilik dituenak bere baitan, 135 kilometroko harresia eraikitzen ari da. Ez
ahaztu Espainiak ere mugarri dituela harresiak.
Bizirik dauden harresien egileak ez dute oroimenik antza,
Europa gidatzen duen Merkel andereak are eta gutxiago. Berliner Mauer edo Berlingo harresi famatuak ez ote du orainik?
Errepublika sozialista demokratiko alemanak edo RDA-k
babesleku antifaxista izendatu zuen, Antifaschistischer
Schutzwall, 1961eko abuztuaren 13tik 1989ko azaroaren 9 arte
zutik iraun zuena. Schandmauer edo erosta horma.
Faxistak al datoz Senegal, Mexiko edo Siriatik? Faxismoaren
aurkako guda al da? Nazionalismo faxistan “Herria” da guztiaren giltza; eta lurra, odola, arraza (italiarrak arraza ariokoak

Zer deritzogu betiereko bakearen moralaz eta politikaren
arteko konponduezinaz? Mateo X 16: Politikak dio: Izan zaitezte sugeak bezain zuhurrak, eta moralak, mugarria jartzen
duen baldintza gisa; gaineratzen du: eta usoak bezain tolesgabeak. Biak agindu berean bildu ezin direnean, politikaren
eta moralaren arteko tirabira sortzen da benetan.
Suge bihurtu da gizarte mendebaldarra. Giza portaera teknizismo hutsetik askatu eta ongiaren inguruko eztabaidara
zuzendu behar du begirada, mendebaldarra mundutarra
baita, Mishka, Mohamed, Irina, Tarahumara, Maria, Anari,
Zuhaitz, Mei Ling diren bezala. Hau da, Aristotelesen hitzez
jabetuz, gizakia, jaiotzez lehenik izanik arrazionala da, bigarrenik animalia politiko bat, ondorioz, garatu dezagun modu
arrakastatsuan animalia politikoa, moralean oinarrituta, eta ez
produkzio-irabazi diskurtsoan. Suntsi dezagun dolar itsura
duen mendebaldar bunkerra, berdintasuna eta tolerantziaren
izenean.

KULTURA SAILAK DIRUZ
LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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Elkarrizketan: Lourdes “Guetariano”

A

spaldiko partez sartu gara Guetariano kafetegira, eta
adeitsu eman digu ongietorria Lourdesek. Betiko usaina,
betiko dekorazioa, betiko txukuntasuna… Denboran atzera
egin dugu, eta hori oraingoan denboraren makina etxean
utzita etorri garela!
Getariartutako nafarra, Artzapeko irakurle fina eta Herrerieta
kaleko ikurretako bat... Kafesne eta ColaCao goxoa atera dizkigu, eta fondoko mahaitxoan eseri gara, hasiera batean elkarrizketa motx bat egiteko asmoz. Hitzak martxan jarri zaizkigu
ordea, ahazten ez diren oroitzapenekin dantzan...
“Lourdes, 3 Maskys tutti-frutti, faborez!”. A ze garaiak uda
arratsaldetan goxokiak erostera etortzen gineneko haiek...
Jesuuuss!!! Ze ona! Akordatzen naiz Maskys luze haiekin,
horiak tutti-frutti zaporekoak ziren, eta arroxak berriz marrubizkoak. A ze garaiak bai haiek! Urte batzuk pasa dira ordutik, e?
Majina bat urtebetetze-merienda ere egindakoak gara hemen,
Milkybar txokolate zurizko tableta mitiko haiekin...
Merienda dexente egiten
ziren
hemen...
Indako txokolatea ez
zenuten nahi izaten, eta
orduan ba bollo bat, txokolate tabletatxoa eta
Kas
pixkat
jartzen
genuen, eta Gusanitos
pakete bat ere bai, ta
danok kontentu asko
geratzen zinaten...
Nola hasi zen Getariako
zure abentura? Guk
bizitza osoa esango
genuke, baina noiztik
zaude El Guetarianon?
Ni Igantzikoa naiz. Nere
izeko bat Guetariano
Hostalean
zegoen
lanean, eta haren bidez
ni ere lanera etorri nintzen hostalera, oso gaztea nintzela. Bertan 4-5

urte lanean egon ostean, lokal hau libre zegoen eta kafetegia
jarri genuen. Duela 39-40 bat urte izango zen... eta gaur arte!
Beti esaten det herri polit batetik, beste herri oso politera etorri nintzela!
Hainbeste urtetan nola aldatu da kafetegia? Eta herria eta bertako egoera?
Kafetegia ez da asko aldatu... Beti gustatu izan zait nire ikutua
ematea: loreak (oso lorezalea bainaiz), adornoko gauzak...
Herrian aldaketa haundiak ikusi ditut, eta turismoa ere guztiz
desberdina da orain: lehen, udan, bi hilabete pasatzera etortzen ziren “beraneanteak”, etxeak alkilatuz eta herrian kontsumituz, bertan eginez bizitza.
Anekdota, xelebrekeria ugari biziko zenituen bertan... Kontatu
daitekeen bat...
Zenbat abentura... Gazte eta helduak ibili izan dira hemen,
hostaleko jendea, erromesak, kirolariak... Puuff! Behin ziklista
bat sartu zen, blai eginda, balantzaka. Bat-batean ziplo erori
zen lurrera... “Me ha dado la pájara” soilik esaten zuen, ta nik

I

NTERESGARRIAK

“Y eso que es?” Zerbait gozoa eskatzen zuen, guk mermelada, azukrea, txokolatea nahastu eta eman genion, bere
onera etorri zen arte. Hotzari aurre egiteko galtzetin potolo batzuk ere eman genizkion. Bere emazteari abixatu genion, eta
senarraren bila etorri zen. Opari batekin bueltatu ziren hurrengoan (gizon hark idatzitako “Encuentros” liburua, non kafetegiko istorioa ere agertzen zen). Handik urte batzutara, Javierrekin paseoan nintzela, kotxe bat bozina jotzen jarri zitzaigun,
“soy el de los calcetines!” oihuka... Bera zen! (Barreak)
Azken urteotan, aiton-amona ugari etxean bezala sentitu dira
zuenean: goxo, zainduta eta maitatuta. Eta hori zure papera
eta ahalegina txalotzekoak dira...
Aiton-amona asko pasa da hemendik azken urteotan. Eta
denak goxotasunarekin tratatzen saiatu naiz. Nik uste elkarrekiko gertutasun handia izan dugula... (Emozioak eraginda
isildu egin da)
Martxoan ixtekotan zarela entzun berri dugu. Agian aitonamona batzuk kafetegi barnean kateatuko dira, “de la cafeteria de Lourdes no nos moverán!” abestuz...
Izan ditut protesta pixkat egiteko etorri direnak edo telefonoz
deitu didatenak, e! (Barreak). Egia esan, urte asko nijoa
hemen lanean, eta atsedena hartzeko garaia badela uste det.
Iritsi dela momentua etapa hau itxi, eta beste bat hastekoa,
nire bizitza egitekoa. Aurrerantzean ere izango det entretenimetua etxeko nere bi sorgin txikiekin! (Barreak)
Despedidako festarik antolatzeko asmorik bai? Gu DJ bezala
etortzeko prest...
Ez daukat despedida berezirik egiteko asmorik. Eguneroko
bezeroei “gero arte” bat esango diet, eta lixto... Hala ere, inguruan ari naiz antzematen ixkutuan zerbait prestatzen ari direla
edo...

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA
Martxoaren 21etik 28ra.

egunak

Nola laburtuko zenuke El Guetarianoko esperientzia 2 hitzetan?
Urte hauek guztiak bi hitzekin definitzeko OSO ONDO esango
nuke. Oso gustura aritu naiz lanean, herritar bat gehiago sentitu naiz, bezero onak izan ditut... Lanean ere herriko gazte
batzuk aritu izan dira hemen, oso jende jatorra eta leiala. Herrikoekin zein kanpokoekin oso harreman ona izan dut, jende
asko ezagutu, elkarrizketa asko izan, gauza asko ikasi...
Esan bezala, orain txipa aldatu beharko det. Desiatzen nago
nire bilobekin egoteko, Nafarroako senideei bisita gehiago
egiteko, behingoz asteburuak libre izan eta Javierrekin planak
egiteko. Aurrekoan adibidez, Elkano auzora joan ginan bilobekin, eta behin han, Javier ta biok paletan ibili ginan, gustora...
Eta Guetariano kafetegia ere pertsona jator batek hartzea
nahiko nuke, nire “aiton-amona” denei harrera bikaina egin eta
ondo atenditzeko, orain arte bezala.
Grabagailua itzali eta paperak biltzen genituen bitartean,
ondoko mahaiko andre batek “Zer den Lourdes?” galdetu dio.
Buelta eman, eta begietako hezetasuna kentzen antzeman
degu. “Ze nahi den ba, ba al dakin noizko kontuak gogorarazi
dizkidaten!”. Apur bat hunkituta, baina indartsu eta irri txiki
batekin agurtu gaitu: gauzak gogotsu egin eta dena eman
duenak izan ohi duen poza, lasaitasuna islatzen duen irrifarrarekin. Mila esker bihotz-bihotzez Lourdes, eta zorte on-ona
hemendik aurrera ere!

ILARGIAk

Martxoak 2
Martxoak 31

Martxoak 9
Ilberria

Ilbehera

Martxoak 15

Martxoak 23

Ilgora

Ilbetea
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joste eta kakorratz ikastaroa

Balenciagaren
itzalean
Izaskun Urbieta

Gure Txeru eta Cristobal Balenciaga Museoaren elkarlanaren ondorioz, kakorratz eta joste ikastaroa antolatu zen
orain dela hilabete batzuk. Arrakasta handia izan zuten bi ikastaroek, horregatik, ikastaro berriak antolatzea erabaki zuten antolatzaileek. Bertan zer egiten duten jakin nahi izan dugu.

B

alenciaga Museoaren goxotasunean, eta jostun handiaren begiradapean aurkitu ditugu erreportaje honetako protagonistak. Bi gelatan banatuta aurkitzen dira hamar bat emakume. Bai, ikasle guztiak emakumeak dira. “Leku zoragarria
utzi digute ikastaroa emateko” aipatu dute Espe Holgado eta
Mertxe Aramendi irakasleek. Lehenengoa kakorratz ikastaroko
arduraduna da, eta bigarrena, joste ikastarokoa.

Arrakasta handia izan dute bi ikastaro hauek, eta arrakasta
horren zergatia jakitera joan gara. Kakorratz
ikastaroa adibidez, astearte eta ostegunetan izaten da. Jostekoa aldiz, astearte,
asteazken eta ostegunetan. “Gure kasuan,
ikastaroaren bigarren aldia da. Aurrekoa bi
hilabetekoa izan zen, eta orain, hau jarri
dugu martxan. Beste bi hilabetekoa izango
da” kontatu du Espek. Bi talde ditu, asteartekoa eta ostegunekoa eta bakoitzean sei
emakume daude. "Batzuk hasiberriak dira,
eta beste batzuk aurreko ikastarotik jarraitzen dute” esan du.
Irakaslearen helburua oinarrizko ezagutza
eskaintzea da. “Oinarrizko puntuak azaltzen ditut: puntu baxua, puntu altua, kate

itxurakoa...
Gero puntu
hauek elkarlotu eta beste
modu batera
egiten erakusten diet.
Gauza zailagoetara joan

nahi baduzu, eta beste
puntu batzuk ikasi, jarraitu
egin behar duzu. Hala ere,
puntu basiko hauekin gauza
asko egin daitezke” azaldu
du Espek.
Ikasleak gustura azaldu dira.
Izaskun Iturri eta Sorkunde
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Iribarrentzako adibidez bigarren aldia da. “Dagoeneko hiru buf
eta guante batzuk egin ditut. Orain niretzako izango den buf
bat egiten ari naiz, eta gero ilobarentzat izango den manta bat
egin nahi dut” kontatu du Izaskunek.
Lagun giroan, berriketan eta algaraka egoten dira ikastaroak
irauten duen ordu eta erdian; ongi pasatzen duten seinale.
“Baina hemengoarekin ez da nahikoa, eta etxean ere egiten
dugu” kontatu du Maria Jesus Ostolazak. “Pentsa zer arrakasta
duen, Zarautzetik ere bi emakume etortzen direla” jarraitu du.
Esperentzat lehenengo esperientzia da irakasle moduan. “Oso
ondo nago, gustura. Erakustea, kreatibitatea lantzea eta hori
guztia asko gustatzen zait. Nire lana oinarrizko puntuak erakusteaz gain, ideiak ematea, eta ideia horiei forma ematea eta
laguntzea dira”.
Kakorratz
ikastaroaren helburuetako bat
irudimena
lantzea ere
bada. Ikasleek kontatu dutenez,
arlo
honetan egiten dute huts batez ere. Baina Esperen laguntza
hor azaltzen da. “Denetarik egin daiteke; hasi bufanda, guanteetatik jarraitu, txapelak, gonak, tabletentzako fundak... Irudimena lantzea da kontua” aipatu du. Hobby honek dituen onurez ere mintzatu da. “Edozein tokitan egin daitekeen gauza bat
da. Telebista ikusten, irratia entzuten, lagun artean hemen
bezala...Eta gainera erlaxatzeko bide erraz bat da” bukatu du.
Joskintzaren boom-a
Azken aldian josten ikastea modan dagoen kontu bat dela
esan daiteke. Agian krisiak eragin du hori. Oinarrizko gauzak
egiten jakitea, eta hala dendara eraman gabe norberak egiten
jakitea, beharrizan bihurtu da askorentzat.
Mertxek ematen duen hirugarren ikastaroa da oraingoa, eta
hiru talde ditu. Horietako bi taldetan, aurreko ikastaroetan ibi-

litako jendea du, eta beraz, aurreratuago aurkitzen dira. Hirugarren taldean berriz hasiberriak ditu.
Hori dela eta, klaseak modu ezberdinean antolatzen ditu Mertxek. “Berriei, barrena hartzen eta josten erakusten diet, baita
sobrehilatzen, dobladioa nola hartzen den erakusten, eta
botoiak (lau zulokoak, bikoak, azpitik josten direnak, kortxetak,
zierreak...) nola josten diren azaltzen. Gero makinarekin ohitzen
hasten dira, pixkanaka ariketak egiten, eta hori eginda mantal
txikiak, gona txiki bat eta blusa bat egiten dituzte” kontatu du.
Aurreratuago dauden taldeak patroiak nola egiten diren hasi
dira ikasten. Ondoren, bakoitzak nahi duena egiten du.
“Hasiera hasieran, konponketak ekartzen dituzte batez ere.
Galtza barrena dela, txaketa bati manga igotzea pixka bat...
Gero hasten dira bakoitzak nahi duena egiten eta sortzen”
esan du Mertxek.
Horretarako, aldizkarietatik hartzen dituzte ideiak. “Aldizkarian
ikusi ondoren egingarria den edo ez galdetzen didate, eta
horren arabera hasten dira. Nik lagundu egiten diet, aholkatu.
Gero patroia ateratzen dute, tela ekarri eta nondik ebaki behar
duten laguntzen diet” azaldu du. Hala, batzuk galtzak egiten
ari dira, beste batzuk abrigoa...
Bizitza guztia josten eman du Mertxek. “15 urtetatik orain arte”
aipatu du. Getariako andre batekin ikasi zuen lanbidea, eta
harekin patroi ezberdinak nola egiten ziren ikasi zituen. “Klaseak emateko ere metodologia bat ikasi nuen, eta gero hasi
nintzen jendeari erakusten. San Roke kalean erakusten nuen,
eta gero Taxco goian ere bai. Etxetan erakusten zen orduan.
20 bat lagun edo ibiltzen ginen. 10 pertsonako talde batekin bi
orduz, eta berdin beste talde batekin. Hori ere, geratu egin
zen ordea” kontatu du.
Baina garai bateko lanbidea zirudiena, berriro bueltatu da
garai postmoderno honetara eta gazteek ere gustura hartu
dute. “Etxean bagenuen josteko makina bat eta ez zen ezertarako erabiltzen, uste dut norbaiti eman geniola. Orain nik erosi
dut berri bat, eta aitzakia horrekin josten ikastera animatu naiz.
Lanetik aterata, eta beste ardurarik gabe, gustura etortzen
naiz. Lekua ere ezin hobea da, eta josteko makinak ere bertan
ditugu” esan du Ainara Ostolaza ikasleak.
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Urola Kostako Udal Elkartea

Bailara eraikiz
U

rola Kostako Udal Elkartea erakunde publikoa da, Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta
Zumaiako udalek 1991n eratutako mankomunitatea. Bere egitekoa da eskualdearen
garapen sozioekonomikoa sustatzea eta, horretarako,
udal eskumeneko zerbitzu eta programak elkarrekin
bideratzen dituzte. Hori guztia herritarren ongizatea areagotzeko helburuarekin.
Udal Elkarteak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu, lau
atal hauetan banatuta: Enpresak eta Enplegua, Ingurumen Zerbitzua, Euskara Zerbitzua eta Turismoa. Gainera, askotariko jendearentzat zuzentzen dituzte zerbitzuak: langabe eta langileentzat, enpresa, txiki, ertain
eta handientzat, ikastetxeentzat, merkatarientzat, ostalarientzat, euskaldun bidelari eta bidelagunentzat, bisitarientzat... Oro har, herritar ororentzat.
Guztia ahalbidetzeko hainbat erakunderekin aritzen
dira elkarlanean: besteak beste, Garapen Agentzien
Euskal Elkartea, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru
Aldundia, INEM, Europako Gizarte Fondoa, eskualdeko
ikastetxeekin eta enpresekin. Azken finean, bailara
garatzea delako Udal Elkartearen lehentasun eta xede
nagusia.

EGOITZA NAGUSIA
Urola Kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, Zarautz
943 89 08 08
harrera@urolakosta.eus
www.urolakosta.eus
GARBIGUNEAK
Zarautz: Abendaño industrialdea,
Zubiaurre berri z/g, 943 13 50 97
Zumaia: Joxe Mari Korta industrialdea.
943 86 04 41
Aia: Ubegun industrialdea. 943 13 41 39
ZUMAIAKO SOLDADURA ZENTROA
Estazioko industrialdea,
Urola plaza 10, Zumaia
943 86 25 76
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ZERBITZUAK

1. ENPLEGUA ETA ENPRESAK

1. NORENTZAT?

1.1. Prestakuntza: soldadura eta galdaragintza, zeharkako konpetentziak,
enpresa kudeatzeko ikastaroak...
1.2. Laneratzen laguntzeko zerbitzuak,
pertsona langabeentzat: orientazioa,
lan-poltsa, ikastaroak.
1.3. Enpresa sortzen laguntzeko zerbitzua, enpresa sortu berriei laguntza.
1.4. Enpresentzako zerbitzuak, lehiakortasuna areagotzeko.

1.1. Langabe eta langileentzat.

2. INGURUMEN ZERBITZUA

2. NORENTZAT?

2.1. Hondakinak gaika jasotzeko zerbitzuak, kaleko edukiontziak: papera,
beira, ontzi arinak, hondakin organikoak, arropa, olioa, pilak...
2.2. Hondakinak gaika jasotzeko zerbitzuak: garbiguneak.
2.3. Konpostaren plana: konposta
etxean, auzoan eta komunitatean.
2.4. Sentsibilizazio kanpainak: Eskolako Agenda 21, ikastetxeak, herritarrak...

2.1. Herritar guztientzat.

3. EUSKARA ZERBITZUAK

3. NORENTZAT?

3.1. Eskualdean euskara sustatzeko
ekimenak, udalekin elkarlanean.
3.2. Euskara lan munduan sustatzeko
ekimenak.
3.3. Mintzalagun programa.

3.1. Herritar guztientzat.

4. TURISMOA

4. NORENTZAT?

4.1. Eskualdean turismoa sustatzeko
ekimenak, udalekin elkarlanean.
4.2. Sustapen kanpaina eta ekimenak.
4.3. Eskualdeko ibilbideak.

4.1. Bisitari, herritar eta sektoreko enpresentzat.
4.2. Bisitarientzat.
4.3. Bisitari eta herritarrentzat.

1.2. Lan bila dabiltzanentzat.

1.3. Enpresa sortu nahi duenarentzat.
1.4. Enpresa txiki, ertain eta
handientzat.

2.2. Herritarrentzat eta gremio
txikientzat.
2.3. Herritar guztientzat.
2.4. Eskualdeko ikastetxeentzat, herritarrentzat.

3.2. Merkatari, ostalari eta
enpresa txiki eta ertainentzat.
3.3. Euskaldun bidelari eta
bidelagunentzat.

www.urolakosta.eus
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I HITzETAN

Zaborraren bilketa

B

ETARIAKO HITzAk

Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

LAPATXA

este urteetan jasotzen dugun bezala, Getariako udalerrian 2014. eta
2015. urteetan zaborraren bilketan izandako kopuruak jarraian azaltzen ditugu.

Bi urteetan izandako datuen arabera ikusten da udalerrian materia organikoan
ezik, gainontzekoen bilketan gehiago jaso dela.
Baina aurreko urteetako datuekin konparaketa eginez ikusten da bai arropetan
zein ontzi arinetan, joera beti igotzekoa dela; beiran, paperean eta errefusean
igoera izaten da, baina beti kopuru txikian; olio begetala eta piletan, nahiz eta
igo 2015ean, joera jaistekoa da. Materia organikoan, aldiz, joera justu kontrakoa izan da: igotzen joan da, baina, azkeneko urtean asko jaitsi da.
Bestetik zaborra normalaren bilketan Gipuzkoan pertsonako 317 kilo zabor
botatzen da, baina Getarian kopuru hori oraindik gainditu egiten da. Azkeneko
urteetan jaisten joan da, Gipuzkoako mailara hurbilduz, baina 2015ean gorako
joera hartu du (395 kilo), nahiz eta aurreko urteekin konparatuta (511 kilo), jaitsiera esanguratsua izan den. Datu horrek zer pentsatua ematen du.
Lerro hauen bidez animatu nahi zaituztegu zaborra sortzerakoan pixka bat
begiratzeko, eta ondoren birziklatzen jarraitzeko.
Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

Inguruko herrietan eta hiztegietan pantxo
(pantxito)izenaematenzaiobisiguarenumeari.Gaztelaniazerehalaxeda—pancho,panchito—,etahortikdatornonbaiteuskarazko
hori.Getarianereezagunadapantxo izena,
baina baita haren sinonimo den lapatx ere
(Lapatxetan izan naiz. Lapatxetara noa).Belarmotabaterebadalapatx,bainaarraineiburuz
ezduguinoninolakoaztarnarikaurkitu.

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa
da hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera ezagutzen dituzun hitzak.

H

ISTORIAREN kATEBEGIAk
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Udaletxeko artxiboetatik ...EREITENkulturzerbitzuak

n

Merkatu plaza eta eskola berriak

N

egua iritsi dela ematen du. Aurtengoan
kostatu zaio, baina azkenean iritsi dira euria, haizea eta hotza. Barru giro egiten du. Liburu bat
dugula sofan edo butakan eseritzeko plana egokia izaten da horrelakoetan.
Getariak badu liburu interesgarriz beteriko liburutegia. Etxean gustuko ezer topatzen ez duenak, bertara gerturatu eta izenburuen artean kuxkuxean ibiltzeko aukera paregabea du. Guk
ordea, gaurkoan, liburutegian sakondu beharrean, liburutegia bere baitan hartzen duen eraikinari erreparatu diogu.
Getariako sarreran aurkitzen den eraikin honek,
udaletxearekin eta Elkanoren monumentuarekin
batera, alde zaharrera gerturatzen den orori ongi
etorria ematen dio. Itxura bitxia aurkezten du,
herriak duen orografiara eta kale diseinura egokituz. Hasiera batean, orube horretan kokatu zena
herriko merkatu plaza izan zen. Denborarekin
ordea, herriko umeei eskolak emateko gune egokiago baten bila, merkatu plazaren gainean bi ikasgela jasoko zituen eraikin bat egitea erabaki zen.
Marcelo Guibert arkitektoari eskatu zitzaion eraikin berriaren proposamena eta planoak garatzea. Arkitekto hau garaiko arkitekturaren adar klasikoenean kokatzen da. Bere eraikinak erregionalismoak bustita daudela esan daiteke, Euskal Herriko arkitektura
klasikoaren elementuz josiak. Getariako udaletxe berria bere
beste lanetako bat da. Zarautzen Guadalupe etxea eta Villa Maddalen diseinatu zituen. Baina bere lanak ez dira Gipuzkoara
mugatzen, izan ere, Iruñean Redón abizena zuen beste arkitekto
batekin “Guibert-Redón” estudioa muntatu zuen. Hori horrela,
Nafarroako hiriburuan zenbait proiektu gauzatu zituen.
Getariako eskola berrietarako aurkeztu zuen egitasmoa
1920ko otsailaren 1eko udalbatzarrean aztertu eta onartu zen.
Hala ere, dokumentazioak aditzera ematen duenez, eraikitze
lanak denboran luzatu ziren. Getariako artxiboan egitasmo
honen inguruko espedientea jasotzen da. Bertan gordetzen
dira, baita ere, Guibert arkitektoak eginiko planoak. Hauek
aztertzen baditugu, eskolek bertan izan zuten tokia ikus
dezakegu.
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BEÑAT GEREKA

“kreatibitatealantzea
gustatzenzait,nahiz
etaaskotanzailaizan
imajinazioaastintzea”
Izaskun Urbieta
Beñat Gereka/Izaskun Urbieta

Bainetproduktorarentzaturteaskoanlaneginondoren,
proiektuberribateanmurgildudaBeñatGerekagaztea.
Familiarekinetafamiliarentzatlanegitendu,izanere,
berekoinatudenEnriqueFleischmansukaldariaksortu
duenFleischmann’sCookingGrouptaldearenkomunikazio arduraduna da. Aitortzen du ikus-entzunezko
komunikaziokoikasketakaukeratzeaezzelaosobokazionalaizan,bainakamerarekiniaioadelabadakigu.Izan
ere,berelanazaparte,hainbatikus-entzunezkoproduktuegitenibiltzenda.Besteaitorpenhandibatere
egindigu:“Gastronomiarenmunduaetxetikdatorren
zerbaitdaguretzat,bainaarrautzafrijituaegitenere
justu-justudakit”.

F

leischmann’s Cooking Group taldearen baitan, Getarian dagoen Txoko jatetxea, eta Bidanian dagoen Bailara jatetxea kokatzen dira. Horrez gain, aholkularitza gastronomikoa,
ikus-entzunezko produktuak, bideo korporatiboak, errezetak...
egiten dituzte. Hain zuzen, errezeta ezberdinak grabatzen
harrapatu dugu Beñat, Azkoitian kokatuta dagoen Sammic

13

enpresan. “Bertan, menu berrirako probak egiten dituzte
sukaldariek, eta webean jartzeko errezetak ere grabatzen
ditugu” kontatu du. Sammic enpresan sukaldeko tresnak diseinatzen dituzte, eta beraiekin arlo batzuetarako lan ildoak finkatuta dituzte. “Tresneriaren inguruko aholkularitza eskaintzen
diegu, eta horretaz gain, bideo korporatiboak eta abar egiten
dizkiegu. Hala, grabatzeko platoa ere bertan utzi digute”.
Karreran zinela laburmetrai lehiaketetara aurkezten zinen.
Bai. Portugaleten, eta beste zenbait herritan egiten ziren lehiaketetan hartu nuen parte gelakideekin. Pare bat sari irabazi
genituen. Garrantzitsuena beharbada, Eikenbank-ek (Euskal
Herriko produktoreen arteko erakundea) martxan zuena irabaztea izan zen. Idea edo proiektu bat aurkeztu behar zen, eta aukeratua izanez gero, produktora batekin jartzen zintuzten harremanetan. Hala, zuk sortutako ideia gauzatzeko. Ikasle pisuetan
egiten den bizimoduari buruzko proiektua aurkeztu nuen bi klasekiderekin eta irabazi egin genuen. Baleuko produktorarekin
hasi ginen lanean. Grabaketa batzuk egin genituen, baina hor
geratu zen. Ez dakigu zehatz zer gertatu zen, baina azkenean
kapitulu pilotu hori EITBn eman gabe geratu zen.
Ikasketak amaituta Baineten hasi zinen lanean.
Eikenbank-eko proiektu honek komunikabideetan ateratzea
ekarri zigun. Aparte, nik kontaktuak nituen Baineten, eta hara
deitu nuen. Einkebank-eko sariarengatik ere ezagutzen nindutenez, pilotako saioetan parte hartzeko aukera eskaini zidaten.
Hala, ikasketak amaitu ekainean eta irailean lanean hasi nintzen. Zorte handia izan nuen.

Astean zehar kazetari lana egiten nuen batik bat, bideoak ere
editatzen nituen, internetera igo... Denetik pixka bat. Gero,
larunbatetan, partiduko estatistikez enkargatzen nintzen, grafismoak sartuz eta abar. Lan honen alderik txarrena, larunbatetan lan egin behar izatea zen, baina nik oso ondo pasatzen
nuen eta gustura joaten nintzen.
Pentsatzen dut Euskal Herriko hainbat frontoietan ibiliko zinela.
Bai, gehienbat Iruñako Labriten izaten genituen partidak,
baina Euskal Herri guztian ibili nintzen, eta baita Bartzelonan
ere. Leku dezente ezagutu ditut. Partida hauek aurrena Nitro
katean ematen ziren, eta gero kanalez aldatzen hasi ziren.
Pilotariekin tratua ere izango zenuen?
Gehienbat astean zehar egiten nituen erreportaje horietan egin
nuen harremana beraiekin. Gainera, Bainetek Asegarce pilota
enpresa ere barnean du eta enpresako bazkarietan ere adiskidetasuna handiagotzen da, gehiago ezagutzen dituzu. Egia
esan, alde horretatik, pilotari batzuekin erlazio polita egin
nuen. Kameraz kanpo nolakoak diren ezagutzea ere polita da,
askotan, beraiez dugun irudia ez baita errealitatearekin bat
etortzen.
Bruno Oteizarekin programa ere grabatzen zenuen.
Astean behin edo bitan grabatzen genuen, Baineteko instalazioetan. Erredaktore lana egiten nuen kasu honetan. Errezetak
idatzi, off ahotsak prestatu, gidoigile lanak ere egiten nituen.
Hemen dezenteko lantaldea osatzen genuen: kamerako eta
audioko jendeaz gain, zuzendaria, errealizadorea, makillatzailea, argazkilaria...

Zer lan egiten zenuen?
Bost urtez egon naiz lanean bertan. Alde batetik pilota partiduak erretrasmititzen egon nintzen, eta beste aldetik Bruno
Oteizaren sukaldaritza programan. Denboraldi batean, bi
lanak batera egin nituen.

Aste bateko errezeta guztiak egun batean grabatzen ziren, adibidez. Lan jarraia izaten zen, egun bakar batean ordu asko
sartzekoa. Behin bukatuta, platerrak guk jaten genituen. Onena
horixe (barrez). Hau, Nova telebista katean ematen zen.

Pilotako lana asteburutan egingo zenuen.
Bai, gehienbat larunbatetako lana izaten zen. Baina astean
zehar ere izaten genituen gauzak: txapelketetako aurkezpenak, pilotariekin erreportajeak... Horrelako gauzekin, larunbateko programa ere betetzen genuen.

Lan hau bukatu zitzaizun, eta zer egin zenuen?
Gure familiak jatetxe bat du, Txoko. Aita gaixotu zen, eta aldaketa baterako une aproposa zela pentsatu genuen. Etxean
bagenuen sukaldari bat, nire koinatua, Enrique Fleischmann,
eta bera eta nire arrebaren artean jatetxearen gidaritza hartu
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zuten. Beste aldetik, nire koinatuak
beste jatetxe bat hartu zuen bere lagun
batekin, Bailara. Orduan, bi jatetxe
hauekin enpresa bat sortu zuen hau
guztia kudeatzeko: Fleischmann’s Cooking Group. Hau sortuta, ikusi zuen
komunikazio arlotik norbait beharko
zuela, arlo hori lantzeko beharra zegoela. Gainera Basque Culinary Centerreko maisua ere bada, eta han klaseak
eta hitzaldiak emateko bideogintzako
euskarriak behar zituela konturatu zen.
Nik lana amaitu nuen, eta hor postu bat
zegoela ikusita ba nik hartu nuen postu
hori. Egia esan zorte asko izan dut nire
ibilbide profesionalean.
Giro honetan, Sammic enpresaren proposamena azaldu zitzaizuen.
Enpresa honek sukaldari bat behar zuen
beraien tresneria probatzeko, hobekuntzak non egin daitezkeen azaltzeko,
aholkuak eskaintzeko... Orduan, aholkularitza zerbitzu hori ematen hasi ginen.
Baina horretaz gain, bideo ezberdinak
egiteko aukera zegoela adostu genuen:
makina hauen erabilera ikusteko errezeta batzuk eginez, makinen funtzionamendu ezberdinak erakutsiz, azokaren
batera joaten direnean tresneriaren aurkezpen bideoak eginez... Beraz, bazeuden zenbait arlo beraiei interesatzen zitzaizkienak eta guk bete ahal
genituenak.

Beñat Gereka Bailara jatetxeko sukaldari taldearekin Sammic enpresak utzitako platoan, grabaketa
hasteko prest.

Hala, bi jatetxeekin eta proiektu honekin
gabiltza. Alde batetik aholkularitza gastronomikoa egiten, eta bestetik ikus-entzunezko produktuak sortzen.
Zer da enpresa honen komunikazioa
eramatea, eta non ikasi duzu?
Komunikazioaren barnean, ikus-entzunezkoak grabatzeaz gain, argazkiak
ateratzea, sare sozialak maneiatzea,
testuak idaztea... Gauza asko hartzen
ditu, eta egia esan pixkanaka ikasi dut,
praktikarekin.

Bartzelonan egindako azoka batean bideo korporatibo baterako irudiak hartzen.

Erronka bat ere izango da zuretzat.
Bai noski. Askotan beldurra ere ematen dit. Kapaza izango naizen edo ez jartzen dut zalantzan. Baina gero lortzen duzunean,
satisfazio handia da norberarentzat. Gainera, nire aitonak hasi
zuen proiektu horren parte izatea pozgarria da niretzat. Ez nago
bertan lanean, ez nago Txokon fisikoki lanean, baina bai beste
modu batean proiektu honi hazten eta aberasten laguntzen.
Etxeko jendearekin egiten duzu lan. Horrek ere bere zailtasuna
edo ardura izango du.
Horrek bere alde onak eta bere alde txarrak ditu. Denbora
asko pasatzen dugu elkarrekin, bai lanean, eta baita lanetik

“Ez nago Txokon fisikoki
lanean, baina bai beste
modu batean proiektu
honi hazten eta
aberasten laguntzen”
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kanpo ere. Baina oraingoz behintzat ondo daramagu. Konfiantza dugu elkarrekin eta hori zerbait positiboa da lan egiterako garaian.
Bideoak gazteleraz, ingelesez eta frantsesez ere egiten dituzue. Euskarak bere lekua du?
Ni saiatzen naiz euskarari bere presentzia ematen. Azkenean
ni euskaraz bizi naiz, eta hemen Euskal Herrian bai euskara
eta gaztelera erabiltzen ditugu. Nazioarteko bideoak egiterako
garaian, azoketarako eta abar, ingelesez egiten ditugu.
Bideo informalagoak ere egiten dituzue.
Txokoren kasuan adibidez, zerbait berezia egin nahi dugu;
herritarrentzat eta bezeroentzat hurbila den zerbait. Txibiak
harrapatzera joaten dela Enrique ba grabatu egiten dugu, edo
talde guztiak Gabonetako kantaren bat abesten dugu, amonari
elkarrizketa bat... Jatetxearen inguruko bizipenak eta ekintzak
kontatu nahi dira, barruko sukaldea erakutsi. Orain esaterako,
parrillen inguruko kurtso bat emango du Enriquek eta hori
prestatzen ari gara.
Lan honetaz aparte, hainbat kolaborazio ere egiten dituzu.
Balenciaga museoarekin nabil bideo ezberdinak egiten, Getariako Udalak deitzen dit hainbat gauza egiteko, Errenteriako
dantza talde batekin ere banabil lanean beraien ekitaldiak eta
dantza saioak grabatzen... Azkenean, produktora txiki bat
bezala funtzionatzen dugu.
Udaletxeak eskaini dizun lanen artean, 2014ko Elkanoren lehorreratzea grabatu zenuen.
Hori da, eta baita 2015ean egin zen antzinako ezkontza eta
Salbatoretan egin zen konpartsa ere. Esperientzia oso onak
izan dira, aurretik prestakuntza eskatzen dizute, Elkanoren
lehorreratzearen kasuan esaterako. Azkenean, nik bakarrik
egitea ezinezkoa zen, eta beste enpresa baten laguntzarekin
osatu genuen. Guztira 5 pertsonak grabatu genuen.
Vimeon kanal bat duzu. Bertan
lagunekin grabatutako bideoak
agertzen dira.
Ketako lagunekin grabatutakoak, Unax Nogales lagunari
abesten eginikoak, beste laburmetrai batzuk... Hauek denborapasa eginiko bideoak dira,
denbora librean filmatutakoak.
Gustura egiten ditugu gauza
hauek ere. Kreatibitatea lantzea
gustatzen zait, askotan zaila
izatean da imajinazioa astintzea
eta gauzak sortzea, baina horretan ere saiatzen naiz. Egia
esan, Enriquek horretan ere lagundu egiten dit, eta baita taldea osatzen duten beste guztiek ere. Denon iritziak eta aportazioak kontutan hartzen ditugu.

Elkartzen gara, eta brainstorming-a egiten hasten gara. Sortzen diren ideiak elkarlotu eta ateratzen dena egiten dugu.
Hiruren artean ere errazago egiten da.
Zer da zure lanbidetik gehien egitea gustatzen zaizuna: zuzendari lana, gidoilari izatea, erredaktore moduan lan egitea...
Egia esan saltsa guztietan egotea gustatzen zait, produktuaren hasieratik bukaerara prozesuan egotea. Askotan hori da
nire bekatua, ni guztia egiten
saiatzea. Baina konturatu naiz
taldean lana eginda emaitza
hobea dela. Hala ere, esan
behar dut grabatzea eta editatzea direla gehien gustatzen
zaizkidan arloak.

“Kamera eskuan hartu
eta munduko istorio
ezberdinak kontatzeko
gogoa dut. Kultura
ezberdinak ezagutu...”

ARTZAPEn ere kolaboratzen duzu, hain ezaguna den Txapakalezka sekzioan. Nondik ateratzen dituzue horrelako ideia zoroak?
Laster herritik botako gaituzte (barrez). Askotan gu ere lotsatu
egiten gara egiten ditugun txorakeriak ikusita. Aldizkariari zoro
puntu bat eman nahi genion, hausnarketak eta sakontasunak
alde batera utziz. Zerbait ezberdina egin.

Etorkizuna nola ikusten duzu?
Konturatu naiz egunean egunekoa eraman behar dela, eta
ez begiratzea etorkizunari.
Karrera bukatu eta hilabete
gutxitara lana topatu nuen. Lan
hori bukatu zitzaidan, uste nuen mundua eroriko zitzaidala, eta
proiektu berri hau sortu zen. Datorrenari begiratu gabe, daukaguna aprobetxatu behar da, eta gero ikusiko da.
Hala ere, proiektu berri bat duzu buruan. Zerbait kontatzerik bai?
Kamera eskuan hartu eta munduko istorio ezberdinak kontatzeko gogoa dut. Kultura ezberdinak ezagutu, leku berriak
esploratu... beti izan dut horrelako zerbait egin, eta kamerarekin grabatzeko asmoa. Hau irakurtzen duen edonori, eta zerbait aportatzeko baldin badauka, nik eskuzabalik hartuko ditut
bere ideiak eta esanak. Horra hor nire proposamena.
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ARRITARTEN TXUTXUPEkA
IturzaetaHerriEskola

n

Iturzaetan ikasten

I

turzaeta Getariako eskola bakarra da eta bertan jarduera asko egiten dira
Eskolan daramagu gure bizitzaren parte bat. Momentu horiek
ahaztezinak izan dira, eta gure bizitzan itsatsita geratu den zati
bat da. Hala ere, gure eskolak berezitasun bat edo gehiago
ditu, eta hemen kontatuko ditugu guztiak xehetasun ugariz.
Hasteko gure eskola publikoa da. Emankizun, eginkizun eta
beste gauza guztiak euskaraz egiten ditugu, hori baita gure
hizkuntza bihotzean daramaguna.
Gure lanek, ondorio onak izan ohi dituzte eta asko saiatzen
gara. Seigarren mailara iristean dena aldatzen da izan ere, seigarren mailan eginkizun ugariren antolatzailea zara. Hain
zuzen ere, orain dela gutxi ospatu ditugun inauterien antolatzaileak izan gara. Esperientzia ederra izan da eta errepikatzeko modukoa.
Ekainean, Iturzaeta herri eskolakoek eskolako festa izaten
dugu. Hasteko, bi taldetan banatuta ospatzen dugu, Haur
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. Lehen Hezkuntzakoak kiroldegian egoten gara joko batzuk egiten eta irabazleek ikurrina
lortzen dute saritzat. Bitartean Haur Hezkuntzakoek, eskolako
aretoa betetzen dute. Beraien emanaldia egiten dute bertan,
eta bost urteko gelakoak izaten dira aurkezleak. Dantzak,
abestiak eta horrelako gauza pila ikus ditzakegu. Polita eta originala izaten da emanaldia. Jarraian txanda egiten dugu, eta
Lehen Hezkuntzakook okupatzen dugu aretoa. Hemen hasten
da festa. Seigarren mailakoak izaten dira aurkezleak. Lehen
maila eta bigarren mailak abesti batzuk kantatzen dituzte eta
besteok txirula jotzen dugu. Bost eta seigarren mailakoek bertsoak abesten ditugu eta gero maila guztietakook dantza bat
egiten dugu.

Urtean zehar ekintza asko egiten ditugu, adibidez: ibilaldi
neurtuaren irteera, aurtengoan Artadira: hor jendea antolatzen
ikasi dugu, gu ginen zaharrenak eta irakasleek kontrolak jarri
zituzten. San Anton mendia bisitatzera ere joan ginen Xabierren eskutik eta gauza asko erakutsi zizkigun. Euskararen
eguna ospatu genuen pankarta eta guzti. Gure eskolara ezindua etorri zen, bere bizitzan nola egiten dituen gauzak kontatzera. Gero braillen bakoitzaren izenak idatzi zituen norberak
bere etxera eramateko. Santa Ageda egunean batzuk txistua
jo genuen. Eta nola ez, INAUTERIAK!! Oraindik, ez ditugu
ekintza batzuk egin, adibidez; ingeleseko barnetegira bidaia,
ipuin lehiaketa, liburuaren astea, altxorraren bila eta urte bukaerako festa.

Ingeleseko barnetegian, lagun asko egingo ditugu eta oso
ondo pasako dugu. Ipuin lehiaketan, irabazleak dirua eta
diploma bat jasotzen du. Altxor bilaketa ere 6. mailakoak prestatzen dugu, pistak jartzen ditugu eta prenda bat egoten da
altxorra lortzeko.
Azken kurtsokoek hau da, seigarren mailakoek, eskolatik
agurtzeko “starring” izeneko ekimena egiten dugu eta aurten
guri tokatzen zaigu. Bertan gehien gustatzen zaigun edo nahi
dugun pertsonaia aukeratu eta ondoren argazkia bilatzen
dugu. Topatzean, gure aurpegiaren argazkia itsasten diogu
berearen ordez eta bere arropen antzekoak aurkitzen saiatzen
gara. Orduan, koreografia edo dantza antzekoa egin eta kito.
Oso ondo pasatzen da Iturzaeta Herri Eskolan. Etorri eskola
honetara eta dibertitu, oso ondo pasako duzue eta! Iturzaeta
eskola bikaina da eta denok elkar ezagutzen dugu bertan. Oso
zaila izango da behin betiko bizipen hauek amaitzea eta benetan, ez gara inoiz ahaztuko.
Nerea, Aimar, Izaro; 6. mailakoak

,

G
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Ahaztutako horiek

G

aur gazteak behatzen pasa dugu arratsaldea.
Beraien mugikorrek atentzioa deitu digute. Izan ere, gazte
gehienek mugikor dotoreak eta azken tendentziakoak dituzte.
Era berean, gazteek hauek zaintzeko erakusten duten ardura
urriak ere atentzioa eman digu: ahaztuta uzten dituzte mahaietan, hauek erori eta ez dira kezkatzen... Hau ikusita, ondorio
honetara iritsi gara: baliorik ez diotela ematen euren objektu
kuttunei.
Honek beste hausnarketa bat egitera eraman gaitu: zergatik
gure gazteek ez diote gauzei duten balorea ematen? Txikitatik denetik eduki dutelako edota behar baino gauza
gehiago erosten zaizkielako? Gurasook umeen heziketa prozesuan hauek baliabidez hornitzea bilatzen dugu beraien
garapen integrala lortu asmoz. Baina aldi berean, denetik
eman nahi honek gehiegi ematera eramaten gaitu. Eta
horrela, haurtzarotik objektu desberdin eta berri askorekin
hazten dira eta adinean aurrera, gauza
berri askoren beharrera daramatzate.
Argi dago gizartea
kontsumista
dela.
Gizarteak garamatza
gauzak
etengabe
erostera. Gizarteak
eta modek objektuak
berehala zahartzen
dituzte. Une oro erosketak egiten ditugu
eta uste dugu horrela
bakarrik
lortuko
dugula
benetako
zoriontasuna. Hori
sinestarazten digute
publizitatearen
bidez.
Non gelditu dira guk
txikitatik ikusi ditugun
petatxodun galtzak?
Edo irudimenarekin
sortutako jolasak?

Urte gutxi behar izan dira justukoarekin pozik egotetik asko
edukita ere asebetetzea lortzen ez dugula. Gauza asko izateak hauek ez baloratzea ekarri du. Benetako beharrik gabe
erositakoak ia funtzioa bete gabe albo batean uztea eta
berriak ekartzea ekarri du.
Horregatik gaurko honetan hezitzaile eta guraso bezala
automatizatuak ditugun jokaeren (pentsatu gabe erosteak)
inguruan pentsaraztea nahi dugu. Bai gazteek eta helduek
ere benetako balioa emateko inguruan ditugun objektuei.
Berrizale sutsua izatetik gehiago elkarrekin elkarbanatzera
gonbita luzatuz. Txikitatik gure seme/alabak ikus gaitzaten
gauzak berrerabiltzen, konpontzen edota trukatzen. Eta
azken alternatiba gisa, erosten. Kontsumista hutsak izatetik
kontzientziadun kontsumistak izatera pasa gaitezen!
Txikitatik gure seme/alabek ikus gaitzaten gauzak berrerabiltzen,
konpontzen edota trukatzen.
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XIKIEGIA AGIAN

AndresAlberdi

n

Akerregi (Akarregi)

I

zen oso ezaguna getariarrontzat. Izan ere, hiru
baserrik dute oinarrian izen hori: Akerregiberri, Akerregitxiki, Akerregiaundi (ahozko moldean, bokal arteko -g-ren
galerak eraginda: Akerriberri, Akerritxiki, Akerriaundi).
Baserrien atzeko tontorra Akerregigaina da. Inguruan
eratu den kale berria ere Akerregi da. Euskal Herriko
beste hainbat herritan ere ageri da izen hori; besteak
beste, Lergan (Nafarroa), Pasaian, Donostian, Hernanin...
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AmaiaIrazabal

n

Uholdeka

U

holde bat bezala agertu zinen.

Dena estaltzen, dena urperatzen.
Gauza batzuk eraman zenituen,
eta naturaren edertasun eta handitasuna erakutsi.
Zein txiki eta zein handi izan gaitezkeen batzuetan.

Zalantza sumatzen da bokal-alternantzian, bi moldeetan
idatzi/esan/ageri baita toki guztietan: batzuetan, Akerregi;
beste batzuetan, Akarregi. Ez da harritzekoa, gertaera
fonetiko normala baita alternantzia hori euskaraz -rrgogor baten aurrean. Gogoratu hauekin: berri/barri, igerri/igarri, piper/pipar, erropa/arropa...

Orduko bizilekua nuena ere eraman zenuen,
bere altzairu sendo eta itoginekin.
Orain, etxe berria eraiki behar dut.
Hurrengo uholdea baino indartsuagoa izango ote den
ez dakit.

Etimologiari begira, bi osagai ditu: aker + -egi. Eta esanahiari begira, akerra dagoen lekua (akerraren tokia,
parajea) esan nahi du; edo, luzamenduz, akerra esaten
dioten gizasemea bizi den etxea ere izan liteke.
Lehen osagaitzat abere baten izena izatea ez da ezezaguna toponimian. Aker osagai bera izen hauetan ere
ageri da: Akelarre (aker + larre) [etimologikoki, berez, sorginen kontuarekin zerikusirik ez duena], Akertzulo (aker +
zulo)... Badira bestelako abereak ere. Urde dago, esaterako, hauetan: Urdaneta, Urdanibia, Urdabide, Urdanegi...; bele edo belatz, beste hauetan: Belasko, Belaza...
Tokia edo etxea adierazten du bigarren osagaiak (-egi),
eta deitura eta toki-izen hauetan ere ageri da: Arregi
(harri-toki), Ieregi/Igeregi (errota-toki), Markiegi (markatoki), Olaegi (ola-toki), Otegi (ote-toki)... Jauregi (jaunaren etxe).
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RITZIA
IñakiRequejo

n

Interpretazioaren jokoak

U

mberto Ecok dio: ¨Mundua, enigma bat dela pentsatzera heldu naiz, errugabea den enigma bat, zeina beldurgarria
bilakatu dugun ustezko egia bat interpretatu nahian¨.
Ecoren interpretazio modua gizakiaren zoramen existentzialaren
zati naturaltzat hartzen badugu, giza espezieak arazo larria du.
Printzipioz, egiaren bilaketak ez luke gaitza ekarri behar, aldiz,
egiaren mitifikazioak ondorio lazgarriak ekar ditzake. Are
gehiago, egiaren pribatutasunak, egiaren pertsekuzio lotsagabea, masiboa bilakatu dezake. Giza joera xelebrea bezain ikusgarria da, behinik behin, pentsatze ahalmen logikoagatik, azkenaren erabilera tranpatiaren erruz. Logikaren izenean, gizakiak
izugarrizko errealitateak justifikatzeko ahalmena izan du, eta gu
formula magiko honen jarraitzaileak bihurtu gara, ustezko egiaren interpretazio batez legitimaturik. Logika beraz, okerreko
erantzunera modu arrakastatsu eta norbera bere buruarekin kontent heltzeko forma bat bihurtu da urteetan zehar.
Enigma bat dugu aurrean, munduaren enigma; zer garen, zertarako gauden, zergatik... Erantzunik gabe ezin gera daitezkeen
galderak bihurtu dira. Areago, ustezko erantzunak ere argitaratu
dira, gure logika-diskurtsiboan itsatsi arte. Ez istorio horiek objektiboak direlako, errugabe den enigma hori gure eran jantzi dugulako; ustezko istoriook, izugarrizko indarra hartu dute gizartean.
Interpretazioa bide bakarreko eta homogeneo bihurtu da, egiaren ondorengo ekintza bilakatu baita, eta ez egiaren aurreko
tresna. Jakitearen bidea ez baita ikustea ala demostratzea, interpretatzea baizik. Mundu erreala irudimenarena baino txikiagoa
delako. Egiaren interpretazioaren aurrean fedea aurki genezake,
egiazkoa zer den jakin nahi ez izatea litzatekeena. Botere grina,
munduaren enigma sortzeko desira.
Egia munduan kokatzen dugu fedearen (ez soilik erlijiosoa)
bidez, ondoren, interpretazioa dator, lehen aipatutako logika formaz lagunduta. Finean, geuk ezarri ditugu piezak munduan
geuk ulertzeko, a ze ironia. Ez ditzagun bada jarri, eta uler dezagun mundua den bezalakoa eta ez gure ustelkeriaz bustiriko
errealitate gisa. Esan nahi dut, bi pertsonen arteko eztabaidan,
eztabaidaren ondorioaren jabe izan ezkero, eztabaidako parte
hartzaileak erantzunerako bidea ikertuz gero, lor dezake era
arrakastatsuan gainditzea. Horrela, eztabaida hitz egiteko arte
bihurtzen da, mekanismo logiko-formal artifizial bat da. Benetakoa al da eztabaidaren ondorioa? Justifikatua, asmatua ordea.

Hizkuntz jokoek egoeraren ondorio behar dute eta ez ondorio
baten menpekotasuna duten soinu multzo. Wittgenstein hizkuntzalariak zioen: ¨Hizkuntza bat irudikatzea, bizitza modu bat irudikatzea da¨. Hizkuntza ez da aurretik definituriko semantika bat
zentzu Chomskyarrean, erabileraren baitan garatzen da. Bilakaerak ez luke zentzurik aurresuposatutako egiak txertatuz gero
munduan, hau txertatuak izan diren egien jabeek kontrolatuko
lukete eta. Hizkuntza eta interpretazioa askeak behar dute izan,
material jariakorrak bezain definiezinak. Boteretik aske behar du
munduaren interpretazioak, gure hizkuntzak. Finean, gure bizitza
modua. Interpretazioak asmo autentiko bilakatu behar du.
Botere eta egia, gurutzaketa beldurgarria. Egiaren inposizioa
fede laiko zein ez laikoen produktu da eta askotan zientzia erortzen da atzaparretan. Egiazko egoerek interpretazio bilakatu
beharko lukete, ez demostrazio, Foucaulten hitzetan. Axioma
hitza grekera klasikoan, “justua dirudiena” edo agerikoa litzateke,
demostrazio beharrik gabea. Batetik, Axioein (“baloratu”) eta
bestetik, axios (baliotsu edo itxuroso) aditz grekoetatik dator.
Munduaren interpretazioak axioein eta axios esanahiez baliatu
behar du errugabea den enigma baztertuta, baliotsua, justua
edo duina izan daitekeena aurkitzeko. Ezagutzari mugak ezarri
behar zaizkio, munduaren demostrazioa interesatua delako beti.
Demostrazioa egiaren kokapena eta geroko joko logiko-formal
bat besterik ez delako. Gehiago, aurretiko egiak medio, munduak eman izan dizkigun produktu eta tresnak zitalak bihurtu dira
giza espeziearentzat.
Finean, munduaren interpretazioak ezin du enigma beldurgarri batean bilakatu, eta gutxiago enigmaren artisau geu
izan. Zentzu logiko-formal batean interpretatzeak arazoak
dakartza, eta ez du balio gero guztion artean hausnartzea
zer egin ondorio horiekin.
Munduaren interpretazioak axioein eta axios moduak behar
ditu, interpretazioaren begiak baliotsua, itxurosoa eta duinaren mugen baitan eraikia behar du. Garapen teknologiko,
zientifiko eta kimikoa murriztu egingo da, interpretazioaren
begiak muga moralak baititu, baina etorkizunerako ezinbesteko galga delakoan nago. Ezean, geure ¨egiazko¨ enigma
beldurgarrien atzetik joanaz, demostrazioaren bidez, gu geu
suntsituko baikara. Ustezkoak, guk eraikitako eta geuk justifikatzen ditugun beldurrezko egia transzendenteen atzetik.
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Txoko honetan Artzapen argitaratuak izan diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren datuak jarriko ditugu.

13. zenbakia, 2002ko azaroa

n Azalean: ItsasoAramendi

Itsasoainspirazioiturrihartuta

I

tsaso Aramendi Donostia Hiria altzairu diseinuen sari nagusia irabazi
zuen lehenengo emakumea izan zen.
Zahar-berritze ikastaro bat egin, eta
egurra eta altzairugintzarako zerbait
berezia sentitu zuela ohartu zen. Hori
dela eta, zurgindegi eta altzairugintzarekin zerikusia zuen ikasketak egin
zituen gero. Ikasketa hauek burutzen
ari zela egindako proiektu batekin irabazi zuen Donostia Hiria lehiaketa.
“TAO lanpara” izena zuen proiektuak,
eta itsasoa zuen oinarri. “Aitarekin ibiltzen nintzen itsasoan
laguntzen eta horren eragina ikusten da hemen. Lanpararen
erdiko trabesalian zulo batzuk daude, hortik argia ateratzen da.
Hauek txalupa leihoen irudia erreflejatzen dute. Barkoan kanpotik argia ikusten da eta barruan ez dakizu zer gertatzen den.
Aldiz, goitik begiratzen badiozu, begi baten forma dauka. Bi
hanken gainean eraikitako lanpara bat da, gereziondo egurrez
egina eta tartean tuliparekin” kontatu zuen Itsasok.
Agurtzane Uzin

n Erreportajea: ondarenatural,kulturaletahistorikoa

oinezkoibilbideakGetarian

G

etariak oraindik askorentzat ezezagun diren txoko eta parajeak ditu, eta horren aitzakian, Arazi enpresak egin eta Udalak
argitaratutako Oinezko ibilbideak Getarian zehar gida hartuta,
txangoak egin zituzten. Hiru ibilbidetan banatu zuten gidaliburua. Lehenengoa Eitzaga auzoa izan zen, 6,6 kilometroko ibilbidea. Aldizkariaren zenbaki hartan txango honen kronika kontatu
zen, argazkiekin ilustraturik. Hurrengo bi ibilbideak Meaga inguruak (13,3 km) eta San Prudentzio-Askizu (10,7 km) izan ziren.
Jon Illarramendi

n Getarian zer berri? ostalaritzanetamerkataritzaneuskaraz

Euskararibultzada

n Kirolak:GetariarrakBehobia-Donostian

G

Urterokozita

etariako Udala 2001eko ekainean sartu zen UEMAn, eta
euskarari bultzada emateko lehen egitasmo bezala ostalaritza
eta merkataritzan euskara sustatzeko proiektua atera zuten
aurrera. Hutsunerik handiena edo nabariena idatzizko txartel,
orri, ohar, menu-orri eta abarretan antzematen zenez, UEMA
eta Udalak Getariako merkatari, dendari eta ostalariei gauza
hauek guztiak euskara jartzeko zerbitzua eskaini zien. Zerbitzua doakoa izan zen.

ehobia-Donostia lasterketak badu, eta bazuen, nolabaiteko
magia. 2015eko edizioan 34.000 korrikalarik hartu zuten parte,
eta horietatik 26 getariarrak ziren. 2002ko edizio hartan aldiz,
11.000 pertsona atera ziren, tartean 31 herritar. Lehenengo
getariarrak Gorka Olaskoaga (01:20:25) eta Maite Lazkano
(01:43:13) izan ziren.

Oinatze Silbeti

Jon Illarramendi

B

A

RGAZKIEN TXOKOA
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“Astindu egunerokotasuna, astindu irudimena,
astindu armarioa, mozorrotu eta kalera!” halaxe
zioen inauterietako egitarau programak. Eta baita
bete ere. Inauterietako asteburu ederra pasa zuten
herritarrek otsailaren lehenengo asteburu hartan.
Aurrena, eskolako umeak urteroko festa antolatu
zuten kiroldegi kanpoan. Eguraldi zoragarria
lagun, arratsalde ederra pasa zuten Iturzaetako
ikasle eta irakasleek. Superheroiak, printzesak,
dantzariak, pottokiak, piratak... Denetariko pertsonaiak ikusteko aukera izan zen, eta fantasiazko
mundu honetan, jolaserako tartea ere hartu zuten.
Larunbatean herritarren txanda izan zen. Haur,
guraso, heldu, edadetu… Denek hartu zuten
mozorrotzeko parada, eta bati baino gehiagori irribarrea ateratzea lortu zuten. Zein ez da gogoratzen A taldearekin? Edo andaluz karruajea montatu
zuen koadrilarekin? Ahaztu gabe, txarangaz mozorrotu zirenekin, minions-ekin, artzaia eta artaldearekin, gospeleko koroarekin, herri kiroletako taldearekin... Denen artean festa itzela jarri zuten
herriko kaleetan barrena.
Hasi hurrengo urterako burua astintzen!
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A

GENDA - Martxoa

3

MARTXOAK

EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO EGUNA
MARTXOAK

6

IGANDEA

/ 27. LILATON
LASTERKETA.
Ordua: 10:00etan.
Lekua: Donostia.
Herriko hainbat emakumek hartuko dute parte.
MARTXOAK

8

Gaur egun Getariak ez
du emakume izenik daraman gune publikorik.
Martxoak 8, Emakume
Langileen Nazioarteko
Egunean, Udaleko
Berdintasun arlotik jolas
moduko prozedura partehartzailea abiatuko da.
Jolasean herritar guztiek
parte har dezakete eta
helburua herriko kale edo
plaza mereziko luketen
getariar emakumeen
izenak proposatzea da.
Proposamenarekin batera
zergatia eman behar da.
Adibidez:
n Getariako historian
zeresana duelako.
n Kultur eragile esanguratsua izan delako (lehen
andereñoa, euskalduntzealfabetatzean lan egindakoa...).
n Merkataritza, ostalaritza edo beste arloren
batean ekarpen handia
egin duelako.
n Lorpen handiak dituen
herriko kirolari edo artista
delako.
n Herriko auzo-elkarte,
jai-batzorde edo mugimendutan aritu delako.
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ASTEARTEA

1

APIRILAK

OSTIRALA

/ “ALDAKETA KLIMATIKO-

/ GOIENERRERA ALDATU

ALDAKETA KLIMATIKOA”
HITZALDIA.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Getariako
Eskubide Sozialen Karta.
Mikel Otero, Fracking Ez!
Taldeko kidearen eskutik.

AREN ERAGINAK. ZER EGIN
DEZAKEGU?”
MAHAI-INGURUA.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Getariako
Eskubide Sozialen Karta.
Ainhoa Iraola Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako zuzendari
ohiak, Iñaki Antiguedad
EHUko Geologia Departamenduko Hidrogeologiako
katedradunak eta Gorka
Bueno EHUko irakasleak hartuko dute parte.

NAHI DUEN EDOZEIN
HERRITARRI ZUZENEKO
LAGUNTZA.
Ordua: 18:00etatik 20:00etara.
Lekua: KZgunea.
Antolatzailea: Getariako
Eskubide Sozialen Karta.

6

ASTEARTEA

PUBLIKOEK EMAKUME
GETARIARREN IZENA
IZATEKO EKIMEN
PARTE-HARTZAILEA.

MARTXOAK

/ “TTIP, ENERGIA ETA

MARTXOAK

/ GETARIAKO GUNE

OSTEGUNA

IGANDEA

/ XXXVIII. GURE TXERU
BANAKAKO ESKU PILOTA
TXAPELKETAKO FINALAK.
Ordua: 12:00etan.
Lekua: Frontoia.
Antolatzailea: Gure Txeru.

/ ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

/ CAULFIELD ZINE
FORUMA.
Ordua: 18:00etan.
Lekua: Gaztetxea.
Antolatzailea: Getariako
Gazte Asanblada.
MARTXOAK

10

OSTEGUNA

MARTXOAK

MARTXOAK

12

Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

/ SAGARDOTEGIRA
IRTEERA.
Antolatzailea: Getariako Gazte
Asanblada.
MARTXOAK

13

IGANDEA

/ MENDI IRTEERA.
Gaztaren Ibilbidearen
lehenengo etapa.

/ ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

LEHIAKETA.
Lanak aurkezteko epea
2016ko apirilaren 1ean,
13:00etan, amaituko da.
Udaletxean edo liburutegian
utzi behar dira idazlanak.
FUTBITO TXAPELKETA.
Antolatzailea: Gure Txeru
Elkartea.
BALENCIAGA

CBM

MUSEOA

JARDUERAk:

/ CAULFIELD ZINE
FORUMA.
Ordua: 18:00etan.
Lekua: Gaztetxea.
Antolatzailea: Getariako
Gazte Asanblada.
MARTXOAK

23

ASTEAZKENA

/ GETARIA, FORMA ETA

/ HERRI MAILAKO
JOLASA.
Antolatzailea: Urritza Aisialdi
Taldea.
MARTXOAK

30

ASTEAZKENA

/ “ZURE ARGINDARRAREN
LARUNBATA

/ XV. LITERATURA

/ FLOREN MEMORIALA VI.
IGANDEA

/ ZINE EMANALDIA.

/ FILM EMANALDIA: THIS
CHANGE EVERYTHING.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Getariako
Eskubide Sozialen Karta.
Avi Levis zinegileak Naomi
Klain kazetari kanadarraren
azken liburuan oinarrituta
egindako filma.
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LEHIAKETAK

FAKTURA NOLA ULERTU
ETA MURRIZTU 40 MINUTUTAN” SOLASALDIA.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Getariako
Eskubide Sozialen Karta.
Goinerreko kide batek
eskainiko du solasaldia.
MARTXOAK

31

OSTEGUNA

/ KATUKALE IRAKURLE
TALDEAREN SAIOA.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Liburutegia.
Hanif Kureishiren Intimitatea
liburua landuko dute.

ZAPOREAK.
Datak: martxoaren 5ean
(euskaraz), 6an (gaztelaniaz), 12an (euskaraz) eta
13an (gaztelaniaz).
Ordua: 11:00etatik
14:00etara.
Cristobal Balenciaga
Museoak Getariako altxorrak
ezagutzeko aukera proposatzen du. Hauek ekintzak:
n Maisor Kantauriko
kontserba-lantegia bisitatzea.
n Cristobal Balenciaga
Museoa bisitatzea.
n Gaintza upategia
bisitatzea.
Bertako produktuak probatzea eta dastatzea.
Pertsona bakoitzak 15 euro
ordaindu beharko ditu.
Plaza erreserbatzeko 943 00
88 40 telefono zenbakia edo
info@cristobalbalenciagamuseoa.com helbidea.

