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Gosetearekin akabatu arte.
2. kapitulua

2

016ko azaroko ARTZAPE aldizkarian
argitaratu zen Gosetearekin akabatu arte.
1. kapitulua; irtenbide nahikoa ortodoxoak
azaltzen ziren bertan. Oraingoan, beste irtenbide
batzuk doazkizue.
Letra larriz eta ilunago, GURE INPRESIOA.
• Jeffrey Sachs jaunaren —Nazio Batuetako aholkulariekonomikoa— irtenbidea:

Persian, aberatsak zutenaren zatitxo bat banatzen
hasi zirelako.
HAU ULERTZEN DUT.
• G-20 elkartea- 2017: "Globalizazioak akabatuko
du pobreziarekin".
ALA POBREEKIN?
• Hiruko erregela:
Munduko populazioaren %1ak aberastasunaren
erdia du.
%99ak beste erdia.
Gosetuak: %15 —Nazio Batuak, 2012—.
Irtenbidea: hiruko erregela erabili.
MATEMATIKAKO ARIKETA.
• Munduko Bankua —2013ko apirilaren 18ko albistea—:

ULERTZEN?
• Persiako ipuin bat:
Errege persiar batek zera erabaki zuen: "Gure
harresien barnean pobreren bat gosez hiltzen den
bakoitzean, aberats bat sartuko dut kartzelan gosez
hil arte". Egun horretan bertan bukatu zen gosetea
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"Nazio Batuak Erakundeak helburutzat zuen 2015
urterako pobrezia erdira jaistea. Orain, Munduko
Bankuko buruzagiak erronka berrindartzen du
eta dio, muturreko pobreziarik ez dela egongo
2030ean".
ETA 2060AN... TOD@S MUERT@S!!!
• Mateoren ebanjelioa, 14.kapitulua, 13-21 atalak:
"Bost ogi eta bi arrain".
ABILDADIA!!!
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TXAPAKALEZKA
AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA
MIKEL MUGIKA

ARTZAPEn lapurreta:
Txapakalezkak ez du barkatuko!

U

dazkenean sartu berri, gustura esnatu ginen
egun hartan ere. Eguraldi polita, orbelez
betetako basoak, laxter Txapakalezkako
ale berria egin beharra... Baina —ia— beti dago
holako momentu ederrak izorratzen saiatzen den bat
—S.A. taldearen S.H.A.K.T.A.L.E. abestiak zioen
moduan: Siempre Hay Alguien Ke Te Amarga La
Existencia...—.

eta bulegoa hankaz gora utzi zutela zioena baizik.
Zur ta lur geratu ginen. Mutu. Zer esan, zer egin ez
genekiela... Gutxi duenari lapurtzea, duen dena
kentzea da. Ta hori ez da egiten!!! Txutxupe!!!

ARTZAPEko email bat jaso genuen, ta oraingoan
ez zen testua egitea tokatzen zitzaigula zion betiko
mezua; ARTZAPEn lapurrak sartu eta dena lapurtu

Lehenik, CSI Getaria ikerketa taldeari deitzea
erabaki genuen, beti laguntzen baitigute kasurik
zailenak eta ilunenak argitzen. Oraingoan, ordea,
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Argi genuen eskuak gurutzatuta, ezer egin gabe,
ezin ginela geratu. Eta bilera urgentea deitu, ta
martxan jarri ginen, ze demontre!
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GETARIAKO HITZA

pena haundiz, baina ezin zigutela lagundu erantzun
ziguten. Lanez gainezka, iritsi ezinean, baitzebiltzan
hamaika kasurekin: Galizia eta Portugaleko
piromanoak; monarkiaren eskandaluak; Punica,
Gurtel... korrupzio-auziak; turismofobia; Elkanoren
genozidioak ikertzen ari diren taldeen gaineko
ikerketak... Zoramena!!!

Bidaltzailea
Artzapeko lantaldea

ESKALAPROIA

Hipotesi eta susmagarri asko genituen jada idatzita:
Lupin marrazki bizidunetako lapurra, El Dioniren
buelta, Bankiako zuzendarien bizio berriren bat,
Al Caponeren berpizkundea... Baina zer egin
genezakeen? Nori eskatu laguntza panorama
honetan? CSI gainezka ezinean, Mossoak auzitan
desobedientziagatik, Guartzobil danak Katalunian
Piolinen barkutan...
Bigarren bilera urgente bat deitu genuen, eta bertan
argi ikusi genuen: pakezaleak izanik, saiatu ginen
beti bezala gauzak ondo egiten, bake-bideak
erabiltzen... Baina ez ziguten beste aukerarik uzten:
bake-bidetatik ezin bazen hau konpondu, ba bide
extraofizialak erabili beste aukerarik ez geneukan.
Hasarre geunden, gaixtoako, ta biolentzia erabili
behar bazen, ba...
"ARTZAPEk ez du barkatuko. Borroka da bide
bakarra. Txapakalezkan jarrai" lema gure egin,
A. Recio ta Kokeri euren baimena eskatu, eta gure
komando justizieroa osatu degu. Bake prozesuak eta
desarmatze-mahaiak modan dauden honetan, guk
aurpegiak estali eta armatze-mahaia osatu degu,
gure arsenal guztiarekin. Hori bai, nazioarteko
begirale gabe, antza denez Kataluniara begira
daudelako guztiak...
Beraz, ez degu etsiko, ikertzen jarraituko degu eta
mezu bat soilik bidali nahi diegu lapurrei: Getaiko
edadetuek esaten duten moduan, "tientuan ibili,
andaos kon lusss!!!".

P.D. Hitz bakarra merezi du lapurreta hau egin
duenak. Baina txikitatik irakatsi digute palabrotaik
ez dala esan behar, ta agian lapurraren amak ere
ez dauka errurik, beraz, ez degu idatziko...
ARTZAPE · 2017ko urria

Ez da Getarian bakarrik erabiltzen den
(ala zen esan behar ote dugu?) hitz
bat. Zurezko pieza bat hustuz egiten
den oinetako hau, asko erabili izan
dute hainbat lurraldetako baserritarrek
(Kantabriakoek eta Asturiaskoek, esate
baterako). Getarian, batez ere, antxoalanean ibiltzen ziren emakumeek
erabiltzen zituzten duela urte batzuk.
Euskara estandarrean eskalapoi moldez
izendatzen da, baina, tokian-tokian,
aldaera asko ditu:
eskalapoin, eskalapuin, eskalapruñ,
eskalapin, esklapoin, eskalanpu...
Sinonimoak ere baditu euskaraz: kloska,
trasko, txokolo, kalotx(a). Gaztelaniaz,
besteak beste, zueco, galocha, choclo,
chanclo izenak erabiltzen dira oinetakomota hau izendatzeko.
Getarian eta inguruetan esaten diren
hitzen txokoa da hau. Animatu eta
bidali artzape@topagunea.com
helbidera ezagutzen dituzun hitzak.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Zinemaldira
irteera

I

railaren 29an, Iturzaeta Herri Eskolako Lehen
Hezkuntzako ikasleak Donostiako Zinemaldira joan
ginen.

Goizeko 09:00etan lehenengo mailatik seigarren
mailara bitarteko ikasleak eskolan elkartu ginen.
09:15ean, autobusak hartu genituen Donostiara,
Zinemaldira, joateko. Lehenengo eta bigarren
mailakoak autobus batean; hirugarren mailakoak
autobus txiki batean; eta laugarren, bosgarren eta
seigarren mailakoak beste batean.
Zinemaldian Printze Txikia pelikula
ikusi genuen. Egun horretan,
eskola askotako umeak joan
ginen pelikula ikustera. Donostiara
iristean autobus batetik bestera
pasa genituen motxilak gerorako
prest utziz.
Zinemaldira sartu ginenean aulkietan eseri ginen.
Pelikula hasi eta berehala, beste ikastetxeetako ume
guztiak gure aurretik pasatzen hasi ziren behin eta
berriro, eta horregatik, mugimendu asko egon zen
pelikulak iraun zuen bitartean.
Areto barruan hotz asko egiten zuen; ume guztiek
beraien jertse eta txaketak jantzita zituzten. Amaieran,
ikasle guztiek beraien jertseak hartu eta gora botatzen
hasi ziren txalo eta oihuekin lagunduz.
Zinemalditik ateratzean, hamaiketakoa jan genuen;
izugarrizko beroa egiten zuen. Hamaiketakoa nahiko
motza izan zen eta bukatzean, Zarautzera abiatu ginen.
Lehenengo eta bigarren mailakoak Donostiatik Oriora
joan ziren autobusez; hirugarren, laugarren, bosgarren
eta seigarren mailakoak Zarautzera, Zubi-Ondora.
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Desertu Txikiaren aurrean bazkaltzen.

Argiñano parean bazkaldu genuen, Desertu Txikian,
eta irakasleek Argiñanon jan zuten.
Bazkaldu ondoren, skatepark eta hondartzan jolasten
egon ginen. Skateparkean jendea aldapa batetik
bestera igotzen ari zen; beste batzuk, berriz, etzanda
zeuden itzalean... Ondoren, batzuk, botilaren erronkan
jolastu ginen eta beste batzuk, aldiz, urarekin ibili ziren.
Gu han ginela, hondartzan jende asko ikusi genuen,
batzuk saltoka ari ziren, beste batzuk zuloak egiten...
DBH1ekoak ikusi genituen, surfeko ikastaroa egiten
ari baitziren.
Zarauzko malekoitik 14:45ean atera ginen Getariara
itzultzeko. Denak oinez abiatu ginen. Abiatu ginenean
mutil batzuk ikusi genituen hondarretara salto egiten,
txiri-buelta bat emanez. Oinez gindoazela, bertan
pasatzen ziren autoei bozina jotzeko eskatzen genien,
eta gehienek jotzen zuten.
Iristen ari ginela 1.go eta 2.mailakoak ikusi genituen
autobusez. Denok 16:02an iritsi ginen frontoira, leher
eginda.
Primeran pasa genuen.
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BI HITZETAN

Natura 2000 Sareko naturaguneen aberastasuna, bideoan

I

ngurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Saila sei bideotan hasi da batzen Natura 2000
Sarean dauden Euskal Autonomia Erkidegoko
55 natura-guneen aniztasun eta paisaiaaberastasuna nahiz ekologikoa. Lehen hiru bideoak
—baso, estuario eta mendiei buruzkoak— dagoeneko
amaituta daude eta edonorentzat daude eskuragarri.
Une hauetan, Saileko Natura Ondare eta Klima
Aldaketa Zuzendaritza beste hiru bideoak grabatzen
ari da; horietan, espazio litoralen, hezeguneen eta
Euskadiko erreken irudiak batuko dira.
Euskadiko Natura 2000 Sarean dauden 55 naturaguneak 1.500 kilometro koadro inguruko azaleran
banatzen dira, alegia, lurraldearen %20,5ean. Gune
horietan itsasoa, basoa, itsas padurak, hezeguneak,
sega-belardiak, mendiko larreak zein beste sasitza
batzuk, errekak, zohikaztegiak eta itsaslabarrak ikusiko
ditugu.
Natura 2000-Euskadiko natura-guneak bideoen
bildumaren helburua da ezagutzera ematea Euskadiko
natura-ondarea, baita hura kontserbatzeko eta haren
funtzionamendua hobetzeko ahalegin berezia egiteak
duen garrantzia ere. Izan ere, gure ongizatea ziurtatzeko
eta gure bizi-kalitatea hobetzeko lan egitea dakar.
Xede du kalitate handiko ikus-entzunezko baliabide
izatea, gure aberastasun ekologikoa zabaltzeko eta
ikastetxeetan nahiz naturako interpretazio-zentroetako
programazioan egiten diren ingurumeneko hezkuntzaeta sentsibilizazio-programetan erabiltzeko.
Lehen hiru bideoetan jarraian, laburtuta, irakur
ditzakezuen datuak bildu dituzte.

Basoek hainbat eta hainbat zerbitzu ematen dizkigute:
egurra energia eta beroa izateko, etxebizitzetarako
eta altzarietarako eraikuntza-materiala, elikagaiak,
besteak beste, fruituak, perretxikoak eta ehiza. Paisaia
erakargarriak eskaintzen dituzte eta kultura- eta aisiabalio ugari. Halaber, lurzoruen emankortasunerako
garrantzitsuak dira, higadura saihesten dute eta uraren
zikloa erregulatzen dute naturan; ondorioz, uhaldietatik
eta bestelako natura-hondamendietatik babesten
gaituzte.
Estuarioek organismo-aniztasun handia dute, horietako
asko bereziak. Nabarmentzekoa da, bereziki,
sedimentuan bizi den ornogabeen aniztasun handia
eta bertan elikagaiak eta babesa aurkitzen dituzten
hegaztien aniztasuna. Nahiz eta hegazti-espezie
horietako gutxi batzuk ugaldu egiten diren Kantauriko
estuarioetan, gehienek espazio horiek bisitatzen dituzte
migrazioetan eta negualdian babesa eta elikagaiak
bilatzeko.
Mendiak interes bereziko inguruak dira, bai ingurumena
kontserbatzeko, bai eta gizarteak eskaintzen dizkigun
ondasunak eta zerbitzuak kontserbatzeko ere. Espazio
horietan bertoko baso naturalak edo erdi naturalak
daude; hainbat larre-mota eta txilardi-sastraka,
eta harkaitz handiak zein kobak dituzte. Horietako
gehienetan, ibai eta erreketako goi-ibarrak daude, eta
hezegune ertain eta txikiak.
Bideoak YouTubeko Ingurumena EJGV kanalean daude —
https://www.youtube.com/user/IngurumenaEJGV—,
ikusteko eta, batez ere, hezkuntza-baliabide eta
ingurumen-sentsibilizaziorako baliabide gisa erabiltzeko.

Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ihobe.eus
maizpuru@getaria.org

ARTZAPE · 2017ko urria

9

DISEINUA

GARBIÑE IBARBIA

ERGONOMIA

Z

enbat aldiz zure lanean ez zara eroso sentitzen
hotz edo bero gehiegi egiten duelako, zarata
handia dagoelako, zortzi orduz eserita egongo
zaren aulkia ez delako zure neurrikoa eta abar?
Gaur egun, lan prebentzioari buruz hitz egiten denean,
lantokian dauden arriskuak ebaluatzeko eta haiek
ezabatzeko asmoa izaten da; eta ez bada posible,
kalte gutxien izateko neurriak proposatzen dira. Baina,
oinarrizkoa den "ergonomia proaktiboa" ahazten da;
lanpostuen diseinua bideratzen duena, prebentzio
modu ekonomikoena eta, aldi berean, eraginkorrena:
pertsona, anatomia, fisiologia eta psikologia bateratzen
duena.
Ergonomia hitza grekerazko "ergos" —lana—
eta "nomos" —legea— hitzetatik dator; gizakien
eta makinen edo objektuen arteko egokitzapena
ahalbidetzen duten datu biologiko eta teknologikoak
aztertzen ditu. Ingeniaritza, fisiologia, biomekanika
eta psikologia zientziak, besteak beste, erabiltzen ditu
eraginkortasun eta erosotasun helburuak lortzeko.
Lanpostu bat diseinatzen denean, egunean zortzi orduz
horiek okupatzen dituzten pertsonengan pentsatzen
ez badugu, dirua galtzen ari gara, baina baita giza
kalitatea ere. Adibidez, bulego bat diseinatzeko orduan
kontuan izan behar dira argiztapena —nahikoa eta
ordenagailu ekipamenduetan erreflexurik egiten ez
duena...—, tenperatura eta hezetasuna —egokia
eta uniformea—, zarata —bulego berean egon
daitezkeen gailuak sortutakoa, eta egin beharreko
lanak sortutakoa—...
Postu bakoitzak behar duen espazioa aztertu behar da,
eta nola ez, eserita egongo den aulkia eta lanerako
erabiliko duen mahai eta ekipamendua. Diziplina
honek, beraz, lana langileari egokitzen dio eta ez
langilea lanari. Horrela, teknologiaren eta ingurune
artifizialen erabilerari lotutako lesioak edo gaixotasunak
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murrizteko aukera ematen du. Adibide soil bat izango
litzake mahai baten altuera jaitsi edo igo ahal izatea
langileak alferrik okertu beharrik ez izateko.
Askotan topatzen gara behar horrekin, bai lanean
bai etxean —ofizinan, umeek etxeko lanak egiteko
mahaian, sukaldean...—. Etxea da, ziurrenik, gure
bizitzan denbora gehien pasatzen dugun lekua eta
ezinbestekoa da espazioa nahiz altzariak gure
baldintza partikularretara egokitzea, horrela osasuna
zein bizi kalitatea irabaziko baitugu.
Altzari batean esertzen gara, bazkaltzen dugu, lan
egiten dugu... eguneroko bizitzan altzariak ditugu
inguruan baina ez gara konturatzen batzuetan ez direla
gure osasunarentzat egokienak.
Nola jakin gure altzariak ergonomikoak diren ala ez?
Oso erraza da: min eragiten badizu edo denbora
guztian ezin baduzu eroso egon, esan nahi du ez
direla ergonomikoak.

Nola jakin zeintzuk diren? Aulki bat bada, zure hankek
lurra ukitu behar dute, zure bizkarrak apoiatuta egon
behar du goitik beheraino, bizkarralde baxuak ez dira
gomendagarriak, mahaiek 73 zentimetroko altuera
eduki behar dute gutxienez...
Beraz, espazioak nahiz altzariak aldatzerakoan ez
ahaztu ergonomía, zure osasunak eta atsedenak
eskertuko dizu!
2017ko urria · ARTZAPE

HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

ARGI-GALDEKETA

H

erri galdeketak eta
argiteria elektrikoa.
Arrazoi batengatik edo
besteagatik, argi dago Euskal
Herrian oso presente dauden bi
gai direla, bestela, saia dadila
edozein egungo errealitatea bi
hauek gabe imajinatzen. Baina,
gure helburua ez da baten edo
bestearen pisua neurtu edo
baloratzea, baizik eta Getariako
bien arteko lotura historikoa
zuenganatzea.
Alde batetik, gai eta eskala
ezberdinetako herri galdeketek
azken urteetan izan duten pisua
ezin da zalantzan jarri; hauen
artean entzutetsuenak Gure Esku
Dago dinamikaren bitartez eginiko
eskualde mailakoak izan direla
esan daiteke. Bestetik, argindarrari
dagokionez, pertsona ororen
egunerokotasuna baldintzatzen
duen fenomenoa dela ukaezina da,
uneoro erabiltzen ditugun gailuek
korronte elektrikoaren bitartez
funtzionatzen baitute. Argindarrik
gabe geldituko bagina munduaren
amaieraren pareko zerbait izango
litzateke, esaterako, etxetresnak
erabili ahal izateko oinarrizko
baliabiderik gabe geldituko
ginateke eta.
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1896ko irailaren 27an, Udal
Batzordearen aginduz aguazila
bidali zen argindar elektrikoa
etxe partikularretan sartzeko herri
galdeketa egitera. "Para que
en nombre de la Corporación
explorase la voluntad del
vecindario acerca de las luces
que se proponen tomar de luz
eléctrica", dio dokumentazioak.

Getarian 1896. urtera arte ez
zen argindarra herrian jarri eta
zabaltzeko imintziorik egin, baina
urte horretatik aurrera, inguruko
herriak adibide modura hartuz,
Udal Batzordeak hiribilduan
argiteria elektrikoa jartzeko
erabakia hartu zuen. 1896. urtean
Udalak eginiko herri galdeketa
batek markatu zuen ezagutzen
ditugun argindar elektrikoz betetako
etxeak egituratzen joateko lehen
pausoa.
Udal artxiboko dokumentazioak
erakusten digunaren arabera,

Dirudienez,
aguazilaren
galdeketak ez zuen arrakasta
handiegirik izan, 60 inguru iritzi
besterik ez baitzituen jaso garai
hartan 1.351 biztanle zituen
herri batean. Horren aurrean,
Udalak hartu zuen gaiaren
inguruko erabaki bat. Horretarako,
komisio bat eratu zuten urriaren
10ean, horren ardura bihurtu
ziren argindar elektrikoa etxe
partikularretan sartzeko nondik
norakoak. Udal aktetan aipatzen
da Udalarentzat oso garrantzitsua
zela argindar elektrikoaren afera,
betiere, herriaren garapenean
oinarrituta.
Mende bat igarota, komisioaren
parte izan zirenak hemen egongo
balira, Getaria goitik behera
aldatzearen eragileak izan zirela
konturatuko lirateke.

11

KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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TOPONIMIA

ANDRES ALBERDI

ABETA ETA ASU

M

eaga aldera, Mia aldera, egin dugu salto
gaurkoan, eta bertako bi baserri-izen
entzutetsuren izenei erreparatu diegu.

Abeta. Hiru baserriren izena da izatez: Abeta,
Abetaberri, Abetaza(ha)rra. Oinarrian, bistan denez,
Abeta izena dago.
"Zuhaitz-lekua" esan nahi du Abetak. Bi osagai daude
oinarrian: (h)abe + -eta.

(H)abe elementuak —bizkaiera zaharrean hala ageri
da—, zuhaitz esan nahi du, lehen adieran; badu
bigarren adiera bat ere, ezagunagoa zaiguna:
zurezko egitura horizontala (gazt. viga, travesaño).
Hizkuntzalariek (Patxi Salaberrik, adibidez) lehen
adierari ematen diote lehentasuna.
-eta atzizkiak ugaritasuna adierazten du, beste hauetan
bezala: (H)aritzeta, (H)arrieta, Arteta, Elorrieta, Iraeta,
Pagoeta, Sustaeta…
Abeta izena ez da toponimian sarri erabili izan den
izena, baina badira beste herri batzuetan ere Abeaga,
Abeta, Abetaburu izeneko baserri eta parajeak.
Abetaren esanahi bera duten beste molde batzuk
erabili izan dira gehiago "zuhaitz-leku" adierazteko:
Zugasti, Zugazaga, Zugaseta, Zugastieta...
Asu. Meagako bi baserri-izenen osaeran ageri da:
Asu eta Asuberri.
"Harri-tokia", "toki harritsua" esan nahi du Asuk. Bada
"sasi-parajea" esan nahi duela defendatzen duenik
ere, (l)a(h)ar + -tsu dagoelakoan (lahar=sasi). Baina
hizkuntzalari gehienak harriren alde ageri dira. Bi
osagai ditu izenak: harri + -tsu, eta bilakaera hau
izan du: harri + -tsu > (h)artsu > Asu.
(H)arri osagaia ikusten da izen hauetan ere: Arsu,
Arsua, Arsuaga, Arsueta, Asua, Asube... Eta beste
hauetan, jakina: Ar(t)za, Artzalluz, (H)arriluze,
Artzamendi...

Abetaberri (goian) eta Abetazaharra (behean).
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-tsu atzizkiak ugaritasuna adierazten du, -zu atzizkiak
bezalaxe. Toponimian -zu sarriago ageri da -tsu baino:
Artazu, Otazua, Sarasua, Urkizu...
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IRITZIA

AITOR IRIGOIEN

"Sols el poble salva al poble"

"N

o et limites a contemplar aquestes hores que
ara vénen. Baixa al carrer i participa. No
podrán res davant d'un poble unit, alegre
i combatiu". V.A. Estellés.
Kop taldearen abesti bat da izenburua, eta Obrint Pas
taldearen La Flama kantuan entzun nuen lehen aldiz
Estellésen olerki zatia. Biak ere Herrialde Katalanetako
musika taldeak. Izan ere, gaztetatik sentitu izan dut
Kataluniako musikarekiko zaletasuna. Hala, abestien
letren bidez, gertutik jarraitu izan dut hango egoera
politikoan gertatu izan dena. Are gehiago orain, egoera
pil-pilean dagoenean eta titular guztiak hara begira.
Horrela, jakina da boterearen menpeko Espainiako
komunikabideak ze mezu —eta gezur— ematen ari
diren, eta zein asmorekin. Baina gertuagoko hainbat
mediotan edota kalean entzuten ari naizen hainbat
komentario ez zaizkit zuzenak iruditu, benetan gertatzen
ari dena desitxuratu dezaketelako. Hauen arabera,
Katalunian egun dagoen gatazkaren erantzule Rajoy
—PP alderdia— eta Puigdemont —Generalitatea— dira,
maila berdinean. Eta bi politikarien —edo alderdiren—
arteko talka hutsa da arazoaren funtsa, bata zein bestea
gizartea txontxongilo bat bailitzan erabiltzen ari direlako.
Errealitatetik ezin urrunago. Izan ere, Katalunian
zerbait nabarmena badago, hori gizarteak izan duen
protagonismoa izan da. Herriak abiarazi, sustengatu
eta bultzatu duelako prozesua, gizarte zibileko hainbat
erakunderen (ANC, Omnium) bidez. Herritarrak izan
dira motorra, norabidea markatu dutenak, ondoren
politikariak mugiaraziz; ez alderantziz. Horixe
da ematen ari diren irakasgai nagusienetako bat:
alderdien zain egon gabe, gizartea mugituz eta bide
baketsuetan oinarrituz, gauzak aldatzea posible dela.
Horren aurrean, Espainiako Estatuak bere benetako
aurpegia erakutsi du, geratzen zitzaion maskara txikia
kenduta. Hitz egiteko eta konponbiderako inolako
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asmorik gabe, argudioen faltan, mehatxu, debeku eta
indarkeriarekin erantzun du. Erregimen totalitarioen
eta antzinako kolonizatzaileen ohiko jarrerak jarraituz.
Diktaduraren itzal luzeak presente jarraitzen duela
erakutsiz. Urriaren 1eko erreferendumean ageriko
geratu zen hori dena. Bozkatzeko asmoz, ilusio osoz,
kalera irten ziren milioika herritarren aurrean, 900
zauritu eta lotsa sentiarazten duten irudiak eraginez
erantzun zuen Espainiak. Ordutik hona gertatu denak
ere, ildo beretik jarraitu du: epaiketak, atxiloketak, 155.
artikuluaren ezarpena, prentsaren manipulazioa...
Horren erru guztia ezin zaio PP alderdiari soilik egotzi,
estatuko gainontzeko alderdi nagusi ia denak eta
pertsonaia publiko gehienak ere jokabide horren defentsan
atera baitira. Legediaren zein mugi ezina omen den
Konstituzioaren aurka egitea egozten diote Kataluniako
herriari; krimen larria. Ez dute onartu nahi gizartearen
borondateak moldatzen dituela legeak, eta ez alderantziz.
Ezin dute ulertu norbaitek Espainiaren baitan jarraitu nahi
ez izatea. Baina zer eskaintzen du Espainiak? Korrupzio
kasuak, bankuen erreskateak, etxe desjabetzeak,
monarkia, langileen eskubideen urraketak, black txartelak,
Mozal Legea, alderdi politikoen B kontabilitateak...
Guk ere, euskal herritar gisa, benetan nahi al dugu halako
estatu baten parte izan? Badakigu zein den Espainiaren
eskaintza, eta ezin dugu eurengandik bestelakorik espero.
Unea iritsiz gero, mediterraneoan erabiltzen ari diren
errezeta berbera erabiliko baitute Kantauri aldean ere.
Katalunia badoa. Denbora kontu soila da. Inadaptats
taldearen abesti batek Canviarem la historia zioen. Une
honetan horretantxe dihardute. Baina, hona bueltatuz,
zer nahi dugu guk? Herri gisa gure biziraupena eta
etorkizuna ditugu jokoan. Gu mugitu ezean, alabaina,
alderdiak eta gobernuak nekez mugituko dira. Ezin
gara besteren zain egon, guk esnatu eta mugitu behar
dugu. Katalunian bezala, Euskal Herrian ere, herriak
bakarrik salba dezakeelako herria.
2017ko urria · ARTZAPE

PETRILETIK IKUSMIRAN
Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

31. ZENBAKIA
2004KO IRAILA
GETARIAN ZER BERRI? Haurtzaindegia

HAURTZAINDEGIA IREKITA
Obrak uste baino motelago hasi baziren ere, abiada hartu eta
2004ko irailean ireki zuten haurtzaindegia Eskualtxetan. 0 eta 2 urte
arteko zazpi umek eman zioten hasiera ikasturteari, Haurreskolen
Partzuergoak izendatutako Leire Garro eta Alazne Olaizola
hezitzaileekin batera. Egokitzeari zegokionez, haur bakoitzaren
erritmoa errespetatuko zutela zioten hauek. Txikiekin motrizitatea
eta zaharragoekin plastika zein matematika lantzeko asmoa zuten.
Artzape

ELKARRIZKETA: Arraunlari gazteak

GETARIAKO TRAINERUA
Gorka Areizaga, Gorka Larrañaga eta Egoitz Mateos arraunlariekin
batu zen ARTZAPE Oriorekin batera ateratako traineruaz aritzeko.
Bazuten beldurra, besteak beste, "trainerillatik trainerura bost minutu
gehiago ere badira-eta". Helburuak lortu zituzten, ordea. Bestalde,
Getariakoa beharrean, trainera Oriokoa zela entzun behar izaten zuten:
"Klasifikatu ginenean Orio B esaten ziguten. Aurreneko estropadetaneta bederatzigarren egin genuenean jendeak Getaria esaten zigun".
Irantzu Ezenarro

KATRAPONAKO PETRILETIK: Jose Luis Adrian "Pysbe"

TERNUARA EGINDAKO BIDAIA
Azken urteetan gehiago hedatu da garai bateko arrantzaleek
Ternuara egindako bidaien inguruko informazioa; 2004an Jose Luis
Adrian Pysbek kontatu zigun gaztetan berak egindakoa. 23 urte
zituela, lehengusu baten bitartez Tornado bakailao-ontzian joan
zen, leku berriak ezagutzera. Ontzi handiak bai, baina leku dena
bakailaoarentzat omen zen: "Gure aldian italianuak eta frantsesak
adelanto handiak zazkaen".
Jon Illarramendi
ARTZAPE · 2017ko urria
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SALBERAK ITSASKABRARI

IÑAKI REQUEJO

Nazionalismo arriskutsua

U

dara joan dela diok, Zigor jauna, baina kaian
barrena autobusak ikusten jarraitzen diat, ez
banaka, hiru edo launaka baizik... Udarako
egun luzeak urte osoan edukiko ditiagu hemendik
aurrera, hau urria egiten ari dukena, ezin txamarra
berria estreinatu, hau kuxidadea!
Hor zagok arazoa, Zigor; ez telebistarik piztu, Antonio
Garcia Ferreras urrezkoa egiten ari duk-eta hi eta
beste zenbaitekin, 24 orduko zuzeneko konexioak
eskaintzen ikuslegoari. Euskaldunon dirua Raxoirena
omen duk hire ustez, Ferrerasek Kataluniaren erruz
dirutza ederra egingo dik; ez ote dik Ferrerasek
Kataluniaren behar gehiago Kataluniak Espainiarena
baino?
Beharrak gora behera, zerk bultzatu ote du Kataluniako
burgesia Raxoiren exekutiboari hordagoa botatzera?
Kaleko sentimendu eta identitate nazionalaren
existentzia ukaezina duk, baina herriaren bultzadaz
etorri ez duken erreferendumaren atzean, zer zagok?
Zerbait tapatzeko interesa? Honekin ez diat esan nahi
erreferendumaren ingurua ustela denik, are gehiago
esango diat, zati handi bat gizarte duinaren isla
duk. Baina zein duk ekintza politikoaren buru? CDC?
Finean, justiziaren eskuhartze osoa bereganatuz gero
azpikeria ustel kasu asko bere horretan geratuko dituk,
%3 ospetsua, adibidez.
Iritziak iritzi, herri batek herri izateko aukera legalik izan
behar al dik, Zigor? Legediak ez dik totalitarista izan
behar, garaiarekin bat joan behar dik, aldaketarako
aukera izan behar dik herriak edo herriaren zati batek.
Honenbestez, Katalunian galdeketa onartzeaz gain,
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galdeketak betearazlea beharko dik izan. Baina,
herri baten independentzia ez duk eraikitzen bestea
gutxiesten, finean, subiranoa den herriaren izaera
hartuz gero morroia ugazaba bihurtzen duk, morroia
zenean kritikatzen zuen hori errepikatuz.
Ugazaba eta morroiaren borroka historian oso
garrantzitsua izan duk, enpresa munduan zein
geopolitikan. Haatik, dikotomia hau naturaltzat
kontsideratzen diate zenbait pentsalarik; hori horrela
delako hipotesia onartuz, Katalunia ezinbestean
etorkizuneko Kataluniako Errepublikan biziko diren
espainiarren ugazaba bihurtuko duk, herritar asko
morroi bihurtuz.
Morroi izatetik ugazaba izatera, ugazabaren
jokamolde ustelenak bere horretan harturik. Hau duk
nazionalismoaren helmuga zantarrena.
Demokrazia herriaren hitza duk, baina demokraziak
ez dik berdintasuna bermatzen, askatasuna baizik.
Demokrazia paradisu izatetik infernu bilakatzera heldu
daiteke.
Euskaldunak euskaldun, katalanak katalan, baina
euskaldunak edo katalanak ez diren horiek beste
identitate kulturala izateko eskubidea ditek, Euskadi
edo Kataluniaren baitan, edo munduaren beste zatiren
batean.
Beraz, kontuz ibili behar ditek nazionalismoek,
nazionalismo totalitarista ez bihurtzeko. Ustez
demokraziaren baitan, basakeria ugari egiteko
ahalmena dik eta pertsonak.

2017ko urria · ARTZAPE

PUBLIZITATE TARIFAK
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
13,6 x 8
orri erdia

Zenbatekoa
12 euro
24 euro
36 euro
48 euro
72 euro
96 euro

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.
ARTZAPE · 2017ko urria
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KLIK BATEAN

Errigoraren udazkeneko otarrak eskatzeko aukera
Errigorak udazkeneko kanpaina jarri du martxan Euskal
Herrian. Getarian Eskubide Sozialen Kartak bideratu
ohi du ekimena eta dagoeneko eska daitezke saskiak.
Horretarako bi bide daude: Fuldain farmazian eskatzea
azaroaren 14a baino lehen edo Berdura plazan jarriko
duten mahaira gerturatzea azaroaren 2an edo 3an.
18:00etatik 20:00etara egongo dira bertan.
Aurten ere bi saski prestatu dituzte: zuria eta beltza.
Zainzuriak, orburuak, pikillo piperrak, ardoa, ozpina eta
melokotoia almibarren daude bietan. Horrez gain, pasta,
arroza, teilak, patxaran pastak, molineritoak, tomatea
olioarekin eta pikillo piper mamia ditu lehenengoak; eta
potxak, kardua, almendrak, pikillo saltsa, mahats-zukua,
aran-marmelada eta oliba-olio birjin extra, bigarrenak.
Kutxa bakoitzak 50 euro balio ditu eta lortutako
diruaren %25a Nafarroako hegoaldean euskara
bultzatzera bideratuko dute.

Errigoraren saski zuri beltza, goian, eta zuria, behean.

Askizuko I. Mendi Duatloia, azaroaren 18an
GetaiTri Triatloi Klubak Askizuko I. Mendi Duatloia
antolatu du azaroaren 18rako. Auzoko jaien baitan
sortzen den giroagatik erabaki dute han egitea proba.
Parte-hartzaileek sei kilometro eta erdi egingo dituzte
korrika lehenik, 16 kilometro bizikletan gero eta beste
hiru kilometro lasterka eginda amaituko dute. Probaren
ibilbide zehatza mendiduatloiak.eus webgunean dago
ikusgai.
Guztira, 150 pertsonek har dezakete parte. Izenematea zabalik dago jada, kirolprobak.com weborrian. Bakarka nahiz binaka egin daiteke proba,
lehenengoek 15 euro ordaindu beharko dituzte eta
bigarrengoek 25 euro. Lekurik badago, egunean
bertan ere egin ahal izango da inskripzioa.
Proba Euskal Herriko Mendi Duatloi Zirkuituaren
barruan dago.
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Mendi Duatloiko zati baten ibilbidea. /GetaiTri
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KLIK BATEAN

Mundubira 500erako proposamenak egin daitezke
Mundubira 500 proiektua gauzatzeko herritarren
parte-hartzea eskatu dute birritan. Horretarako bide
ezberdinak jarri dituzte, horietako hiru hilabete honetan
zehar.
Horrela, lehendik martxan zeuden arlo ezberdinetako
bilerekin batera, herrian zehar jarritako postontziak,
udaletxeko arreta gunea nahiz online galdetegia erabil
daitezke.
Iradokizunak egiteko kutxak abenduaren 5a arte
egongo dira turismo bulegoan, Iturzaeta ikastetxean,
kiroldegian eta udaletxe aurrean. Eraikin bereko arreta
gunea ere ordura arte egongo da; teknikari batek
asteartero 17:00etatik 19:00etara sarreran artatuko
ditu herritarrak, euren ekarpenak jaso eta aztertuz.
Azkenik, hiru galderaz osatutako online galdetegia
bete daiteke es.surveymonkey.com/r/MunduBira500
helbidean.

Online galdeketaren irudia.

Azaroan jarraituko dute Errusiako Iraultzaren hitzaldiek
Errusiako Iraultzaren 100. urteurrenaren harira,
1917ko Errusiako Iraultza. Urteurren bat baino
gehiago jardunaldiak hasi dituzte urrian. Arnaldo Otegi
eta Marcos Roitman izan dira hizlari, XXI. mendeko
iraultzen inguruan lehena eta Errusiako Iraultzaren
eraginaz Latinoamerikan bigarrena.
Jardunaldiok jarraipena izango dute azaroan, izan
ere, Josefina L. Martinezek Las mujeres y la Revolución
Rusa: revolucionar el mundo, transformar la vida
hitzaldia emango du azaroaren 8an eta Iñaki Gil
de San Vicentek, berriz, La Revolución Bolchevique
y la liberación de las naciones oprimidas egun bat
beranduago.
Azken bi jardunak Xabier Arrizabalok eskainiko ditu:
Enseñanzas de la Revolución Rusa para la clase
trabajadora hoy hitzaldia azaroaren 24an eta El
Capital. 150. urteurrena mintegia hurrengo egunean.

ARTZAPE · 2017ko urria

Arnaldo Otegi, hitzaldian. /Getariako Eskubide Sozialen Karta
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Sozialki hizkuntza bat baino
gehiago jakiteak ekartzen
dituen abantailak azaltzeko
ikerketa gauzatu du Urbietak
ikaskide batekin.

ERREPORTAJEA

Testua eta Argazkiak
JON ANDER DE LA HOZ

Maialen Urbieta
ELEANIZTASUNA,
IKASKETETARAKO ABANTAILA

Ikasleen hizkuntza ezagutzek eskolan duten eragina aztertzen duen ikerketa osatu du
Maialen Urbietak. Bi gauza frogatzeko helburuarekin aritu da: etxean euskara erabiltzeak
nota hobeak dakartzala eta hizkuntza batean erabilitako estrategiak besteetara transferitzen
direla. Lanari esker, Compostelako Unibertsitateko "Research Pitches Contest" saria irabazi du.

H

ezkuntzara bideratua du Maialen Urbietak bere
prestakuntza akademikoa. Haur Hezkuntzan
graduatua da, eta Lehen Hezkuntza amaitzear
izateaz gain, Eleaniztasuna eta Hezkuntza Masterrean
engaiatuta ibili da azkenaldian. Hain justu, master
horretan egindako ikerketa batean buru-belarri aritu da
Urbieta, Mikel Goikoetxea ikaskidearekin batera. Euren
nahia sozialki hizkuntza bat baino gehiago jakiteak
ekartzen dituen abantailak azaltzea izan da; bestela
esanda, eskolan eleaniztasunak elebakarrak baino
hobeto ibiltzen diren ala ez ondorioztatzea.
Biek onartu dute zaila egin zitzaiela, aurreko
prestaketak batez ere. Izan ere, gaur egun elebakarrak
bilatzea ia ezinezkoa da gizarte honetan, eta alderdi
hori kontuan hartuta, ikerketa eremu espezifikoago
batera bideratu behar izan dute. Hala, bi xede nagusi
ezarri dituzte ikerketarako: lehena, etxetik euskara
zeramaten haurren eta beste hizkuntza bat zuten
ikasleen arteko desberdintasuna ikustea; bigarrena,
idazlanetan hizkuntza batetik bestera —euskaratik
gaztelerara, eta alderantziz— transferitzen ziren
elementuak aztertzea.
Oinarri zabaleko ikerketa izan da, 114 ikasleren
bina testu erabili baitituzte ikergai. Gaztelania
nagusi eta euskara hizkuntza gutxitu den Bizkaiko
hiri batean heziketa publikoan dabiltzan ikasleek
euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako testu bana aztertu
dituzte Urbietak eta Goikoetxeak. Guztiak ere, Lehen
Hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailan D ereduan
aritzen diren ikasleek idatzitakoak; euskara ikasketa
ARTZAPE · 2017ko urria

hizkuntza nagusi duten hamar, hamaika eta hamabi
urteko haurrek, alegia.
Ikerketaren lehenengo atalean, Urbieta eta Goikoetxea
ikertzaileek bakoitzak bere aldetik aztertu zituzten 228
idazlanak; kode sistema bat baliatu zuten horretarako.
Jacobsen errubrika (1981) kode sistema hartu zuten
oinarri; hala, ikasle bakoitzari zenbaki bat eman
zieten, izenaren ordez erabili zutena euskarazko
nahiz gaztelaniazko testuetan. Gainera, errubrika
horri jarraika, aztertu beharreko atal desberdinak ere
zenbaki bidez antolatu zituzten: antolaketa, ortografia,
hizkuntza maila eta hiztegia.
Ikertzaile bakoitzak zenbaki bat eman zion idazlanari
errubrika eta bertako adierazleei jarraituz. Gero,
emaitza guztiak banan-banan alderatu zituzten, eta
puntuazio desberdina jasotako atalei beste errepaso
bana eman zieten, berrebaluatzeko. Modu horretan,
ateratako emaitzak esanguratsuak ziren esan
zezaketen. Horren ondoren, jasotako zenbaki guztiak
—ebaluatutako alorrenak eta ikasleen datuak— bildu
eta ordenagailuan estatistika lantzeko programa batean
sartu zituzten, bertako emaitzak erreparatuz ondorio
orokor bat atera ahal izan zutelarik.

Elebidunek emaitza hobeak

Hortik nabarmendu zen lehendabiziko ondorio
nagusia: etxean euskara erabiltzen duten ikasleek,
gainontzeko beste hizkuntzak —gaztelania, edo
beste— erabiltzen zituztenek baino nota altuagoak jaso
zituzten bi idazlanetan. Hala, testua banatutako arlo
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guztietan emaitza hobeak erdietsi zituzten, izan testua
antolatzen, nola ortografian, edukian, erabiltzen zuten
hizkuntzan eta hiztegian. Bestela esanda, nota hobea
eskuratu zuten etxean euskara erabiltzen dutenek,
gaztelania edo beste hizkuntza bat erabiltzera ohituta
dauden ikasleek baino. Hori xehatzeko zenbait datu
eskaini dizkigu Urbietak. Esaterako, etxean euskara
erabiltzen duten ikasleek euskarazko idazlanetan
lortutako batazbesteko puntuazioa %71,45ekoa izan
zen. Aldiz, etxean gaztelera erabiltzen dutenek %65,88
eskuratu zuten euskarazko lanean. Gaztelerako
testuetara begiratuz gero, etxean euskara erabiltzen
zutenek %78,3ko langa gainditu zuten eta gaztelera
erabiltzen zutenek %73,58koa.
Hau ondorioztatzea ez zitzaien lan zaila egin Urbieta
eta Goikoetxeari, dagoeneko ezagunak baitira txikitatik
elebidun izateak ekartzen dituen onurak. Kasu honetan,
hamar, hamaika eta hamabi urte dituztenerako ikasle
guztiak ziren elebiduna edota eleanitzak, baina
txikitatik elebitasunean bizitzeak ikasleei ekarri dizkien
onurak emaitzetan ere agertzen dira.
Mikel Goikoetxea eta Maialen Urbieta..

Urbietak eta Goikoetxeak hainbat hipotesi dituzte
azalpen horretan sakontzeko, etxeko eta eskolako
hizkuntza bera izateak —euskara, alegia— txikitatik
gelan gertatzen zenaren berri izaten laguntzea baitakar.
Beste era batera esatekotan, ikasle euskaldunak Haur
Hezkuntzan sartzean gelan gertatzen zen ororen berri
zuen, hizkuntza arazorik ez izateak abantaila bat
baitakarkio. Hala edo nola, ikertzaileek argi dute hau
hipotesi bat soilik dela, orain artean hori frogatzeko
aukerarik ez baitute izan.
Beste zenbait ondorio ere atera dituzte lehendabiziko
puntuan; batetik, neskek nota hobeak lortu dituztela
mutilek baino, eta ondoren, hamabi urteko haurrak
hobeto moldatu direla hamar eta hamaikakoak baino.
Alabaina, ikerketaren xedea bestelakoa izaki, ez dute
gehiago sakondu alderdi horietan.

Urbieta A study of multilingual writing bideoan.

22

Ikerketaren bigarren xedea aztertzeko ikasle beren
bi idazlanak parez-pare jarri zituzten. Horrekin
ikasle bakoitzaren idatz-estrategiak ageriko geratu
ziren. Besteak beste, testua paragrafoetan antolatzen
zuten ala ez, izenburuaren nahiz lokailuen erabilera,

2017ko urria · ARTZAPE

ERREPORTAJEA

sinadura eta sarrera-amaierako esaldien osaera. Hala,
bi hizkuntzetako joerak aztertuz transferigarritasuna
ikertu dute, erabiltzen duten hizkuntza edozein dela
ere joera berdina izatea, alegia. Adibidez, euskaraz
paragrafoetan idazten duenak, gaztelaniaz ere horrela
egiten duen.
Datu hauek ere SPSSn —estatistika programa— sartu
ostean, ikasleen estrategiak hizkuntza batetik bestera
guztiz transferigarriak zirela ikusi zuten. Horren
adibide, %88k bi hizkuntzetan joera berdina zuen
izenburuekin; bietan jartzen zuten, edo ez zuten
jartzen. Ikasleen %92k bi hizkuntzetan paragrafoak
erabiltzen zituzten, edo inon ez. Datu hauekin
ondorioztatu zuten hizkuntza bateko joerak bestean
errepikatzen zirela. Oso kasu gutxitan hautsi zen
araua.
Hala, emaitza guztiak kontutan, Urbietak eta
Goikoetxeak frogatu dute, batetik, etxean euskara
erabiltzen duten ikasleek nota hobeak jaso dituztela
euskarazko zein gaztelaniazko testuetan, eta bestetik,

Etxean euskara erabiltzen
duten ikasleek beste hizkuntzak
darabiltzatenak baino nota
altuagoak jaso dituzte testuan
aztertutako arlo guztietan.

hizkuntza batean erabiltzen dituzten estrategiak beste
hizkuntzetara ere transferigarriak direla.

Compostelako saria

Egitekoa amaituta, elebitasunaren alderdi positiboak
zedarritzen dituen teoria horretan oinarritutako
aurkezpen bideo bat osatu zuen Urbietak ingelesez,
A study of multilingual writing izenburupean.
Aurkezpen horrek Compostelako Unibertsitateko
ikerketa taldearen —70 unibertsitatek osatzen
dute— Research Pitches Contest saria jaso du.
Horretarako, hiru minutu baino gutxiagoko bideo bat
egitea eskatzen zuten, ingelesez, eta inolako euskarri
bisualik erabili gabe.
Horrela, saria lortzeko bidean fase desberdinak
gainditu behar izan ditu Urbietak. Hasteko, unibertsitate
bakoitzak hiru bideo aukeratzen zituen Compostelara
igortzeko. Han, aldiz, gainontzeko unibertsitateetako
bideoak gehitzen zitzaizkien. Guztien artean
Urbietarena atera da garaile, 900 euroko sariarekin.
Bere atzetik, Bartzelonako Jaume I Unibertsitateko bi
ikasle geratu dira.

Compostelako Unibertsitatearen saria jasotzen.
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Hala eta guztiz ere, Urbietak bere lanean ez ditu
euren ikerketaren emaitzak aipatu. Horren ordez euskal
hiztunen lana azaldu eta Soziolinguistika Klusterreko
kale neurketen emaitzetan oinarrituz, etxeetan euskaraz
egitera bultzatu nahi izan ditu, batez ere haurrekin hartuemana duten guraso, aiton-amon edota zaintzaileak.
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Ezberdintasun gehiago
dago Getariako auzotar
eta kaletar baten artean,
azken hauen eta Zarauzko
kaletarren artean baino.
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Testua
JON ANDER DE LA HOZ

Getaiko Euskera
HITZAK, NORTASUNAREN ETA
HISTORIAREN ADIERAZLE

"Getaiko Euskera" liburua argitaratu du Udalak, Ahotsak egitasmoaren baitan egindako
elkarrizketetan bildutako materiala oinarri hartuta. Herriko ondarea jasotzeko nahiarekin,
hizkera aztertzeaz gain, bertako bizimodua ere badu mintzagai. Izan ere, eurenaz jardun
dute elkarrizketatuek.

"O

so garrantzitsua da herriko ondarea
jasotzea, zaintzea eta, ahal den neurrian,
hura babesteko neurriak hartzea". Getariako
Udalaren asmoen adierazpen bat dakar Getaiko
Euskera liburuaren atarikoak, Nikanor Lertxundi
alkatearen hitzetan bilduta. Hala, asmo horrekin
argitaratu duten liburua Badihardugu Deba ibarreko
euskara elkarteko kide zenbaitek egindako azterlanaren
ondorio da, eta Ahotsak egitasmoaren baitan jasotako
materiala du abiapuntu.
Aintzane Agirrebeña, Miren Zabaleta eta Asier Sarasuak
ondu dute 186 orriko liburua. Haatik, lagun askoren
parte-hartzearekin osatuta dago: elkarrizketatuetatik
hasi, aditz-taulak osatzen ibili direnetatik igaro eta
berrikusketa lanak egin dituztenetaraino. Badihardugu
elkartearen gerizpean, haien eta beste zenbaiten lana
ezinbestekoa izan da herriko ondarearen beste altxor
bat jasotzeko, Nika Lertxundik atarikoan zehaztu bezala.
Urriaren 5ean aurkeztu zuten Sarasuak, Zabaletak eta
Agirrebeñak egindako liburua, herriko liburutegian.
Lagun dezente bildu zen bertara, azken hamarkadetako
istorioak jasoz herriko euskara xehatu duen lana
ezagutzeko. Bertaratu zirenen artean baziren programan
parte-hartu dutenen senitartekoak ere. Guztiek ere lehen
eskutik jaso ahal izan zuten liburua osatzeko egin duten
lanaren berri, Sarasuak berak emanda.
Hala, bi zati handitan banatuta dago lana: lehenak
Getaria, bertako euskara eta ikerketan erabilitako
metodologia azaltzen du —batez ere lexikoa landu
ARTZAPE · 2017ko urria

dute—, eta ondoren hizkera bera da xehatzen dena.
Bigarren zati hori da mardulena; bertan, bokalismo
nahiz kontsonantismoaren ezaugarri fonetikoak aztertu
dituzte, eta ondoren, izenaren eta aditzaren morfologia.
Lehena, deklinabidearen, determinatzaileen,
izenordainen, eta posposizioen nahiz adjektiboen
mailaketa bitartez.
Aditzaren morfologia, aldiz, aditza eta aditzondoak
aztertuta egin dute. Adibide gisa, ondorioztatu
dute ahalera ia ez dela erabiltzen Getarian, ezta
Gipuzkoako sortaldean erabiliagoak diren izandu
moduko formarik ere. Aldiz, -te pluralgilearen erabilera
orokortuaz ohartu dira egileak (zeazte), nor-nork
paradigman salbu. Hauek guztiak, baina, azterketa
sakon baten zenbait adibide besterik ez dira.

Elkarrizketak, abiapuntu

Azterlan hau egiterako garaian metodologia zehatza
erabili dute Sarasuak, Zabaletak eta Agirrebeñak.
Oinarrian herritarrei egindako galdetegiak egon dira,
eta horiek egin aurretiko lehen eginkizuna elkarrizketetan
aztertuko ziren gaien inguruko informazioa biltzea izan
zen, liburuak dakarrenez. Horretarako, hiru alderdi
finkatu zituzten, nagusiki: Getariako historia, bertako
hizketa —herriko eta inguruko azterketak oinarri
hartuta—, eta arrantza. Hala, galdetegi zehatza
osatu zuten, eta herriko hizkeraren ezaugarriak ez ezik,
alderdi etnografikoa ere landu dute.
Horretarako, bi eratara moldatu dute galdetegia. Batetik,
galdesorta orokor bat baliatu dute, hiztun guztiei luzatu
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zaiena eta Getariako kale, jai, lagunarteko kontakizun
nahiz politika kontu orokorrak lantzen dituena. Bestetik,
aldiz, gai zehatzagoetan murgildu dira hiztunaren
araberako galdetegi espezifikoen bitartez.
Lekukoen aukeraketa egin behar izan zuten horretarako,
antzeko lanetako irizpideak euren eginik. Besteak
beste, baloratu zuten elkarrizketatuak getariarrak
izatea, bizi guztian bertan bizitakoak eta herriko
hizkera menperatzen zutenak. Gero, aukeraketa
soziolinguistiko egokia egiteko, sexua, auzoa, adina
eta beste aldagai batzuk ere kontuan hartu zituzten.
Getariako lau baserri auzoetako —Eitzaga, Meaga,
Askizu, San Prudentzio— bizilagunak bildu dituzte
lanean, eta kaletarren artean ere egin zuten bereizketa
lana aurrera ateratzeko garaian, arrantzaleak eta
gainontzeko herritarrak bereiziz. Behin lagina osatuta,
hiztun bakoitzarekin 60-120 minutuko grabazioak egin
zituzten, eta bakarka nahiz taldeka aritu ziren hizlariak.
Azken kasu hori lagunarteko hizkuntza eta hitanoa
jasotzeko baliatu dute, eta elkarren arteko saltsa
gehiago ere atera da grabazio horietatik.

Asier Sarasua eta Nika Lertxundi liburuaren aurkezpenean. /Getariako Udala
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Aintzane Agirrebeña, Miren
Zabaleta eta Asier Sarasuak 186
orriko liburua osatu dute Ahotsak
proiektuan jasotako testigantzak
abiapuntu hartuta.

Behin elkarrizketak amaitzean laburpen fitxak osatu
zituzten, informazio guztia eroso bildu asmoz eta datu
basea antolatzeko. Zinta guztiak katalogatu eta laburtu
egin zituzten, eta minutuz minutuko laburpena egin.
Bestelako informazio teknikoa ere gehitu zioten fitxa
bakoitzari (data, elkarrizketatzailea, eta beste).
Horren ostean transkripzioak egin zituzten, zenbait
irizpide jarraituta, besteak beste, hitzak osorik eta
banatuta idaztea edota baturako hurbilpena egitea.
Hala ere, azken hau ahozkotasunaren grazia eta
herriko euskararen ezaugarri nagusiak gordeta egiten
saiatu dira, batez ere morfologian eta fonetikan. H
hizkiaren erabilera ere bermatu dute, Z/S eta TZ/TS
bereizketak egin…
Hortik bildutako informazioa aztertu ostean osatu dute
liburua, zeina adibidez josita dagoen. Hala, liburuaren
zati analitikoaren ostean elkarrizketak kokatu dituzte,
transkribatuta. Guztira 25 hiztun eta 38 grabazio
ordu bildu bazituzten ere, liburuak hamalau dakartza
—guztiak ahotsak.eus/getaria helbidean daude—.
Liburuan ere auzotar eta kaletarren arteko bereizketa
nahiz azken hauen arteko banaketa errespetatu dute.
Hau guztia kontuan hartuta, ikertzaileek ondorioztatu
dute Getariako euskara Koldo Zuazoren sailkapeneko
Gipuzkoako erdiguneko euskalkian oinarritzen
dela, zalantzarik gabe. Gainera, ondorioztatu dute
Zumaiako, Zarauzko eta Getariako hizkerak ez direla
asko aldatzen —doinuan, bereziki— batetik bestera,
eta ezberdintasun gehiago dagoela Getariako auzotar
eta kaletar baten artean, azken hauen eta Zarauzko
kaletarren artean baino.
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2017ko AZAROA
2 Osteguna

"Argi estalia" liburuaren
aurkezpena
Ordua: 19:00
Lekua: Alondegia
Julen Garate idazleak Askizuko
familia baten istorioa kontatzen du
eleberrian.

2-3 Og.-Ol.

Errigorako saskien eskaria
Ordua: 18:00-20:00
Lekua: Berdura plaza
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta

8 Asteazkena

Las mujeres y la Revolución
Rusa: revolucionar el mundo,
transformar la vida hitzaldia
Josefina L. Martinezen
eskutik
Ordua: 19:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta

9 Osteguna

La revolución bolchevique y
la liberación de las naciones
oprimidas hitzaldia Iñaki Gil
de San Vicenteren eskutik
Ordua: 19:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Eskubide Sozialen Karta

11 Larunbata

15 Asteazkena

Ondoren txakolin probaketa,
Gorritiren animaliak, eta Jone eta Irati
trikitilariak. Gauean, Allur eta Miren.

Mendi Astearen baitan.

Meza

12 Igandea
Meza

Ordua: 09:00-13:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta

Getariako Musika Bandaren
kontzertua

Alkate Txiki Eguna-Haurren
Eguna

Gazteen afaria

Ordua: 12:30
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokia
Antolatzailea: Getariako Musika
Banda

Antolatzailea: Getariako Guraso
Elkartea
Urritza Aisialdi Elkarteko eta Katxopa
Gaztelekuko begiraleak egongo dira.

11 Larunbata

22 Asteazkena

Getariako Abesbatzaren
kontzertua

Mus txapelketa

18 Larunbata

Getariako I. Mendi Duatloia
Ordua: 15:00
Lekua: Askizu
Antolatzailea: GetaiTri

Ondoren, Izer eta Alabier tritikitilariak

Autodefentsa feminista tailerra
Ordua: 09:00-13:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Berdintasun Saila
Izen-ematea azaroaren 1etik 8ra
turismo bulegoan (5 euro).

12 Igandea

Behobia-Donostiarako
autobusa

14 Asteartea

Ezkonduen afaria
Ondoren Laja eta Narbaiza
trikitilariak.

25 Larunbata

Ordua: 09:30
Lekua: herrian zehar
Antolatzailea: Getariako Musika
Banda

17 Ostirala

10

Ostirala

Mendi irteera Toloño
mendilerrora

Ordua: 19:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta

El Capital 150. urteurrena
mintegia Xabier Arrizabaloren
eskutik

10etik 18ra

jaiak

19 Igandea

hitzaldia Xabier Arrizabaloren
eskutik

Diana Getariako Musika
Bandarekin

Ondoren, herri-kirolak, eta Jone eta
Irati trikitilariak.

Ordua: 08:45
Lekua: autobus geltokia
Antolatzailea: Sahatsaga kiroldegia
Izen-ematea azaroaren 9a baino
lehen egin behar da kiroldegian
(943 140 432 edo kirolgune@
hotmail.com).

San Martin

Puscanturpa (Peru). Ihintza
Elsenaarren hitzaldia

Ipar Martxa. Ibiltzeko era
berri bat, aurkezpena
Mendi Astearen baitan.

Xixili Dona Eguna. Kalejira
musika eskolako ikasleekin
Ordua: 17:30
Lekua: herrian zehar
Antolatzailea: Elkano Musika
Eskola
Ondoren emanaldia eta txokolatada
Berdura plazan.

23 Osteguna
Iratxera bidaia

Ordua: 09:00
Lekua: autobus geltokia
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren
Elkartea.
Izen-ematea azaroaren 21a baino
lehen egin behar da.

24 Ostirala

Enseñanzas de la
Revolución Rusa para la
clase trabajadora oprimida

26 Igandea

Ordua: 12:30
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokia
Nize M. Crespok zuzenduta.

Azter dezagun Getariako
Elkanoren monumentua
hitzaldi ibiltaria
Ordua: 11:00
Lekua: udaletxe aurrea
Urola Kosta eskualdeko itsas
ondarea ezagutzeko hitzaldi
ibiltarien baitan eskainiko du Ismael
Manterolak.

30 Osteguna

Katukale irakurle taldearen
saioa: Zarauzko Gutunak.
Ordua: 18:30
Lekua: liburutegia
Amagoia Gurrutxaga egilearekin.

