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"Goazen Getariara, 
aurtengo neguan

hobeto izatia 
espero genduan

graziak konfiantza
pixkat bagenduan
beste nahiko lanak
baziran munduan".

Bertso horrekin hasten dek gure birraitona Norberto 
Lete Herrerok XX. mende hasieran sortu eta amona 
Agustina zenak buruan iltzatu zigun sorta. Mutrikutik 
Getariara bizitzera etortzeak ekarritako penak modu 
exajeratuan kontatzea zian xede sorta hark, baina 
lehen bertsoak aise balio zezakek Getariako Arraun 
Elkarteak eta bertako gizonezkoen traineruak aurten 
egin duena azaltzeko. 

Aurtengo neguan, inor gutxik espero zian udan 
ikusitakoa. Azaroan zazpi-zortzi laguneko kuadrilla 
bat zena, gaztea eta esperientzia urrikoa, banderak 
astintzen eta bloke sendoagoak aztoratzen ikusi diagu 
abuztuan, lan izugarri nekoso baten ostean —Aupa 
Xabier, mekauen dolor!— trainerua osatu eta estropalari 
asko zerotik hasita. Lehen urtea duen entrenatzaile 
baten gidaritzapean, gainera. Bikain.

Alabaina, iruditzen zaidak uretako dematik haragoko 
zerbait izan dela aurtengoa. Arrauna beti iruditu izan 
zaidak interesgarria ikuspuntu antropologiko batetik, 
eta aurten berretsi egin diat teoria hori. Argi zagok 
gure kulturan betidanik utzi duen arrastoa sakona izan 
dela, eta, hain justu, bizimodua ateratzeko era bat izan 
ziala sorburu. Garai hura igaro huan, baina oraindik 
ere arraunak artikulatzen dik kostako herrietako izaera, 
hein batean.

ZIGOR SAIZAR

Aupa Xabier,  
mekauen dolor!

Hitz horiekin geratzen nauk, Jonan. Aupa Xabier... 
eta Lalo, Ander, Jose Manuel, Pio, Javier, Joxean, 
Brigido, Jose Mª, Eugenio... Zenbat negutako 

egun ilun, hotz eta hezeetan moilan gazteei laguntzen, 
txalupak zaintzen, fitxak egiten, telefonoa astintzen 
taldea egiteko, arraunlariak mimatzen, zaintzen, 
goxatzen, negua joan eta negua etorri. Ederki dakik 
hik ere…

Bukatu dek iraila, joan dituk traineruko estropadak 
eta hasi berriz denboraldi berria osatzen. Eta arrauna 
eta Getariako kluba aurrera ateratzea arrazoi eta 
motibazio bakarra izanda, hor hasiko dituk berriz ere 
urriko lehen egun hauetan Xabier, Ander, Lalo, Eugenio, 
Javier, Brigido, Joxean, Jose Mª, Jose Manuel, Pio... 
jo eta su lanean. 

Kirol munduan protagonista handienak kirolariak 
beraiek dituk, kirola egiten sufritu, gozatu eta finean 

JON ANDER DE LA HOZ

Aurtengo  
neguan

Arraunak badik herri-kohesioa lortzeko gaitasuna, beste 
kirolek ez dutena. Gogoratu zer gertatu huan gure 
kuadrilatxo honek Castroko bandera irabazi eta mezu 
batek Zarauzko su artifizialen txinparta piztu zuenetik, 
eta nola piztu zituen tautalak. Edo Ondarroako jendeak 
Kontxan eskaini duen irudi ederrak. Guztiak nortasun 
baten adierazpide ezberdinak dituk.

Hala, batasun hori iruditzen zaidak badela beste 
arloetara estrapolatu beharreko zerbait. Edo arraunean 
mantendu daitekeena. Txikitik eragiteak ere balio 
handia baitik, nahiz sarri askorik ez eskertu. Zorionik 
beroenak guztiei, gozatu eta gozarazi duzuen 
guztiarengatik; graziak aurtengo neguan konfiantza 
pixkat bazenuten.

SALBERAK ITSASKABRARI
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gustuko diaten jarduera batean aritzen dituanak. Kirol 
motaren arabera batzuk loria gehiago eta beste batzuk 
gutxiagokoak, mediatikoagoak edo ezezagunagoak, 
jarraitzaile askokoak edo senide nahiz lagunarteen 
txaloak bakarrik jasotzen dituztenak. Baina finean 
"heroiak" kirolariak dituk. Eta ezkutuan lan isila egiten 
aritzen diren antolatzaileak, beraien denbora librea 
besteak luzitzeko lanean jarduten duten anonimoak, 
nork txalotzen dizkik?

Kexatu, ordaindu eta exijitu besterik egiten ez duen 
gizarte kontsumista honetan, erreklamazio orriak 
betetzen poemak idazten baino ohituago gauden 
jendartean, kirolari praktikanteak ere horixe dituk, 
kontsumo produktuak: triatletak erosiko dizkik 4.000€-
ko ahuntz-bizikleta, 500€-ko neoprenoa, 200€-ko 
zapatila "hegalari-fosfoak", 300€-ko kasko aereoa... 
Instagram eta sare sozialetan bere balentrien berri 
emateko. 50€, 150€ edo 600€ ordainduko dizkik 
parte hartzeagatik, triatloi frogaren arabera. Hortik 
aurrera exijitu: antolatzaileari esango ziok nola antolatu 
behar duen bere froga, zein opari eman behar dituen, 
emandako finisher kamisetak bizikletak garbitzeko ere 
ez duela balio, helmugan emandako janari-edariak 
eskasak zirela... Ez dik kontuan hartuko urte guztian 
zehar froga hori antolatzeko familiari, lagunei, beren 
aisialdiari, orduak eta orduak lapurtutako "jende 
anonimoa", burutik pasa ere ez zaiok egingo... berak 
ez duelako inoiz ezer antolatu besteentzat. 

Eta beste kiroletan beste hainbeste, Jonan: Ketaren 
atzean dagoen lagun talderik gabe herrian futbolean, 
saskibaloian... aritzeko aukerarik ez hukek egongo. Edo 
pilotan, Segundo, Kristobal... zenbat eta zenbat urte, 
ume eta gazteei frontoian pilotan jokatzen erakutsiz. 
Edo Getaitri gabe nork antolatuko lizkikek Getaiko 
Triatloia, Biatloia, San Anton Itzulia igeri-trabesia...? 
Argi zegok egun borondatezko lana erromantikoen 
utopia duala, adiskide, errazagoa dela ordaindu eta 
konpromisorik ez hartzea, erosoago dela patu eta 
kexatzea.

Arrazoi dek, neguan arraunlariek lana gogor egin zien 
eta ereindako lanaren fruitua udan jaso ditek, herrian 
harrera eder eta hunkigarriak jaso dizkiate, herria batu 
ditek. Baina negu horretan mekauen dolorretan lanean 
etsi gabe aritu zituan Xabier, Lalo, Ander eta enparauek 
herriaren miresmen eta txalo beroa merezi ditek. Nirea 
baditek aspalditik. 

Negua bazetorrek... han egongo dituk, zalantzarik ez 
diat. Mila esker, bihotzez, egiten dezuen lanagatik.

ZAINTZA
EGUNAK

Urrian ez du zaintzarik 
izango. 

FULDAIN 
FARMAZIA

Urriak 28
Ilberria

Urriak 5
Ilgora

Urriak 21
Ilbehera

Urriak 13
Ilbetea

INTERESGARRIAK
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Aska zazu, aska zaitez zioen Xabi Solanoren 
parranda giroko kantu ezagun hark. Niri ere 
tarteka askatzea tokatuko zait  eta has nitekeen 

artzapetarrei eskerrak emanez tarte honetan idaztea 
eskaintzearren baina, egiari zor, jakin badakit 
azkenaldiko kolaboratzaile pare batek bukatutzat 
eman dutela ibilbidea eta hutsunea betetzearren egin 
zutela. Hasieran ezezkoa esan banuen ere, idaztea 
beti izan dut gustuko eta ze demontre... auskalo zein 
urtetako literatura lehiaketako diploma, Batxilergoan 
"hautazko" aukeratutako Literatura Tailerra eta, lehengo 
urtean 4. Hizkuntza Eskakizuna lortzeko ordu haiek 
guztiak justifikatu beharko dira nolabait, ezta? Beraz, 
zergatik ez?

Behin Iureri baiezkoa emanda, zertaz idatzi ere erabaki 
behar nuen. Nortasun handiko zutabeak jasotzen 
dituzte orri hauek: Andresen toponimia, Plist eta Plasten 
marmarrak, Txapakalezkakoen harrikadak... baina zer 
nahi duzue esatea, ez naiz inoiz bokazio definitukoa 
izan —galdetu bestela ahizpari unibertsitate aurreko 
karrera posibleen zerrenda nolakoa zen!— eta hortaz, 
txanda tokatzen zaidanean buruan dabilkidan edo 
inguruan bolo-bolo dabilen gai mamitsuren bat lerro 
hauetara ekartzen saiatuko naiz. Kritikaren bat, 
ziurrenik. Hori aurreratzen dizuet. 

Eta kritikak aipatuta, "txiolandian" (Twitterren) hain fin 
eta zorrotz dabilen Getaiar Haserretua gonbidatu nahi 
dut tarte hau partekatzera. Ihes musika taldeak ere 
kantu bat egin dio, bideoklip eta guzti, pentsa! 

Bizilagun haserretu agurgarri hori; Artzapeko 
irakurle izango zarelakoan, tabernaren bateko 
barran komunerako bidean bada ere...  Gustura 
irakurriko nituzke zure ironiazko iruzkinak eta 

Painten egindako argazki muntaiak orriotan, eta 
ziur ez nintzatekeela bakarra izango. Xaguaren 
definizio bakarra ezagutzen duen belaunaldiak 
ere badu zure iritzi kritikoaz gozatzeko eskubidea 
eta lasai, Artzape Hipster Festen traola hura 
ez dugu aintzat hartuko; edukiari dagokionez, 
sare sozial famatuko bera erabil dezakezu eta 
anomimatua ere bermatuta izango duzu 100%ean. 
etzueinoizjakingozeinnaizen@gmail.com helbidea 
libre dago Googlen, ez kezkatu.

Behin Elkanoren ondorengo getariar ilustreena 
gonbidatuta, gainontzeko izen abizendun herritarrak 
ere gerturatu nahiko nituzke aldizkari honetara. Behin 
baino gehiagotan entzun dut iritzi-ildo bakaneko 
hitzak idazten direla hemen, Artzapek editorial bat 
izango balu bezala. Izan ere abilak gara denok 
mingain puntatik balak jaurti baina konpontzeko ezer 
ez egiten... eta hortaz, zergatik ez animatu idaztera? 

Hartu axota, arkatza, bolaluma, boligrafoa, ipad-eko 
teklatu birtuala, ordenagailu zaharreko benetakoa edo 
nahi duzuena eta idatzi! Bale, ados… Idaztearena 
agian gehiegi izan daiteke baina eta harpidetu? 
Urtean 25€ besterik ez dira-eta. Bai, bai: hogeita 
bost! Parranda bateko lau kaña, kubata eta bi txupito, 
alegia. 

Beno, Eusko Jaurlaritza baino deialdi publiko gehiago 
zabaldu ditudan honetan, gehienezko hitz kopurura ere 
iritsi naiz eta hemen utziko dut gaurkoz. Lehenengoa 
izateko gaizki ere ez, ezta?

Pixkanaka joango gara askatzen…

Laster arte, irakurle!

Zergatik ez?
NEREA KAMIO

IRITZIA
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KEPA IRIBARI

Alfred Hitchcock zine zuzendari aparta iruditzen zait. Film bikain asko sorturikoa. 
Gazteleraz ikusi ditut nik: La ventana indiscreta zoragarria, Marnie lapurrarena, 
Con la muerte en los talones, Psicosis beldurgarria, Vértigo, Cortina rasgada...

Baina aspaldian gehien aztoratzen nauena zera da: nola jakin zuen Alfred lagunak 
1963an, zer gertatuko zen Getarian 2019an? Ezin dut erantzunik topatu. Nola zekien zine 
zuzendariak Los pájaros egin zuenean 56 urte beranduago Malkorben zer jazoko zen? 

Udara honetan gure herriko aipaturiko hondartzan ibili denak badaki zertaz ari naizen. 
Kaioak. Gero eta lotsagabeago, gero eta ausartago, mokoak poltsetan sartuta janari 
bila, toalla gainetik oinez lasai. Hori koloreko begiekin, begirada bera ere gaiztotu zaiela 
iruditzen zait. Gero eta baxuago hegan. Uxatzen ere lanak izan dira, haurrak atzetik 
korrika hasita ere pare bat metroko hegaldia egin eta atzera berriro lehengo tokira. 

Badakit ez dela bat-batean aurten hasi den kontua, eta ez dela soilik hondartzan gertatzen, 
kolonizatzen hasita daude herriko goiko kaleak ere. Baina majo aldatu dira gauzak. 
Pentsa gure gaztaroko kaioekiko harremana Duncan Dhuren Cien gaviotas dantzatzea 
zela, eta beldur bakarra Estherren heladeiyan geundela kanpai hotsa entzun eta eliza 
gainekoak hegan egiterakoan kaka egiten zutela izaten zela. Korrika abiatzen ginen 
Artzapeko kabinara edo Txori Tonpeko tunelera. Egoera in crescendo doa azken urteetan, 
eta horregatik irudika ditzaket etorkizunean —hemen ondo letorke Hitchcoken filmetako 
musika misteriotsua— Getariako gurasoak haurren zain eskola aurrean eta Iturzaetako 
teilatu guztiak milaka kaioz josita, edo gazte jendea lasai Katrapunan garagardoarekin eta 
harrizko alboko petril osoa kaioz beteta, abesbatzakoak entsegua egiten eta eliza barrua 
kaioz gainezka —Uski's taldeak kantatzen duen moduan itxostxorijek koruek etzen—...

Beraz, eskaera eta proposamena Udalari: hurrengo aurrekontuetan arrano, belatz, gabirai, 
edo zerbait erostea pentsatu beharko da, datorren udarakoa latza izan daiteke bestela. Eta 
proposamena kultura arlokoa da. Zinea kalean ekimena berreskuratuz gero, ni Hitchcocken 
filma jartzearen alde, eta nahi izatera, Spielbergen Marrazoa filmarekin osatu daiteke 
"udarako beldurrezko" ziklotxoa, urte sasoi honek berez dakarren patxara hori apur bat 
kolokan jartzeko. 

Oharra: kaioen baimenarekin, udarako gure herriko protagonistak Esperantzako 
arraunlariak izan dira. Nire zorionik beroenak txalupa uretaratzea lortu zuten klubeko 
kideei, Ion Larrañaga entrenatzaileari, eta kuadrilla guztiari. Aupa Getaria!

Nola aurreikusi luan, Alfred?

ARTZAPETIK BEGIRA
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arrastoa aurkitu behar 
genuen, gauza asko 
eta asko desager tuta 
baitzeuden, inon eta inork 
topatu ezinean. 

Horrela, Cadizeko seme 
kuttun den Patxi Lobaton 
haundiarekin kontaktuan 
jartzea erabaki genuen. 
1992-98 artean, ehundaka 
pertsona desagertu topatu 
ahal izan zituen TVEko 
Nork daki non? saioan. 
Nor hobeto hura baino 
gure gaztetako gauzak 
topatzeko?

Nola lortu, ordea, Patxi 
konbentzitzea? Ez zen lan 
erraxa izango, ez horixe! 
Gure bulegoko telefono 
gorria hartu, eta deitu egin 
genion. Hasieran, ezezkoa 
eman zigun, jubilatu berria 
zela, Benidormen zegoela 

bizitzaren aro berriaz gozatzen... baina, azkenerako 
konbentzitzea lortu genuen, ukatu ezinezko eskaintza 
bat egin baikenion: astebete gure herrian doan, gastu 
guztiak ordainduta, pultseritarekin —dena Artzapen 
kontura, noski—, eta herriko txibizaleekin, bandera 
espainol ta guzti, txibitara joateko aukera. 

Horrez gain, koruak ere kantaldi berezi bat eskainiko 
ziola hitz eman genion. Total, militarrei eta erregeari 
kantatu bazioten, ze gutxiago Lobaton jaunari... Azken 
eskaintza hau egin, eta hurrengo egunerako Getaian 

"Pasa ta ko  edoze i n 
denbora hobea da", 
zioen Jorge Manriquek. 

Ez gaude ziur hori horrela 
ote den edo ez, baina egia 
da batzuetan iraganera 
begiratzea ondo etortzen 
dela oraina zein etorkizuna 
hobeto uler tzeko eta 
kudeatzeko. 

Aitortu behar dugu gu beti 
izan garela nostalgiko 
xamarrak, ikusi besterik ez 
dago zenbatetan hartu izan 
dugun gure denboraren 
makina... Eta zer esanik ez 
erbestean bizi garenetik. 
Gure haurtzaroko edo 
nerabezaroko edozein 
momentu, egoera, pertsonaia 
edo leku gogoratze 
hutsak beti marrazten digu 
irribarretxo bat aurpegian. 
Zer egingo diogu ba!

Gure juntadizo horietako batean, iraganeko istorioak 
akordatzen genbiltzan, bat-batean telebistan Getaiko 
korua Phillippe Borboiarekin poz-pozik argazkiak 
ateratzen ikusi genituenean, 6-7 urteko mutiko 
futbolzaleak euren idolo Messirekin baleude bezala. 
Jarraian, Udaleko ordezkaritza bat Cadizen ikusi 
genuen, Hiritarrak alderdiko kideekin...

Holakorik ez huan pasatzen gu txikiak ginanian!, 
pentsatu genuen, eta gure iraganeko parte izandako 
gauza pila bat faltan botatzen hasi ginen. Horien 

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA

Nork daki non?

TXAPAKALEZKA
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genuen gure Patxi, lanerako prest. Pozarren ginen, 
bera bezalako aditu batek herrian desagertuta zeuden 
hamaika gauza ziur topatuko baitzituen:

• Lokal eta baju hutsak: herrian utzita eta negozio 
gabe zeuden baju haiekin zer pasa zen? Jada ez 
zegoen batere; apartamentuak, dendak, tabernak, 
gastrotekak...

• Moilako txitxarrituak: lasuna besterik ez dago 
orain. Garai bateko txitxarritoekin ze pasa da? Bixigua 
bezela desagertu ote dira?

• Uda osorako etortzen ziren beraneantiak: haien 
arrastorik ere ez dago herrian. Eibar, Iruña edo 
Bilbotik etortzen ziren familia oso haiekin zer gertatu 
ote zen?

• Moilako peruanuen postuak: hau ere misterio 
handia zen, bat-batean desagertu egin baitziren. Nora 
joan ziren? Zergatik? Egia ote zen herriko dendariei 
negozioa kentzen zietela? Agian Box partidukoek zoze 
jakingo zuten honi buruz...

• Festetako sokamuturra hondartzan: iraganeko 
estanpetan geratu zen ikuskizun hau ere. Ulpiano 
handia hondartzan, lurrean, zezenak aulkitik botata... 
A ze garaiak!

• Larunbatetako umien meza: majina bat aldiz futbol 
partidua erdian utzi, umien mezetara jun, ozen kantatu, 
ta korrika bueltatzen ginen berriro frontoira. Eta orain?

• DJ Ignacio Camionen abesti mitikuak: by the rivers 
of Baaaabilon!!! Ze pasa zen herriko festa eta ekitaldi 
denak soinuztatzen zituen artista handiarekin? Gure 
bizitzetako soinu banda originala non dago?

• Eta misterio handiena… Julius Argilagus arkitektua: 
mundu osoko polizia atzetik izan arren, inon topatzen 
ez dutena, baina AEBra joandako herritarrek lehen 
egunean bertan ikusi zutena... Polizia denak junto 
baino argiagoak ote bi getaiar?

Gogotsu hasi zen lanean Patxi, baina bigarren 
egunerako abandonatu zuen misioa, inoiz topatu dituen 
kasurik zailenak zituela eta jada ez zegoela halako 
trotetarako argudiatuta. Beraz, gure ilusio guztiak pott 
eginda geratu ziren. Lobaton ez bazen gai, norengana 
jo behar genuen? Oraingoan ere, CSI Getaria Cityko 
ikertzaileen aukera bakarrik geratzen zaigu…

ANDRES ALBERDI

Matapaxa

Arrainak, bereziki atuna, ontziratu 
ondoren, buruan jota hiltzeko 

erabiltzen den egurrezko mazoa 
da matapaxa. Hala esaten diogu 

Getarian, baina hitz hori ez da ageri 
euskal hiztegietan; beste hauek ageri 
dira haren balioarekin: mataputxa, 

matapixa, matxopeta... 
Euskaldunak ez diren arrantzaleek 

cachiporra, matraque, garrote, 
matapez, matapeix... izenak 

erabiltzen dituzte lanabes horri 
deitzeko.

Erdal izenen zerrenda horretako azken 
biak ikusita, ez da burugabekeria 

pentsatzea erdarari harturiko mailegua 
izan litekeela.

Oharra: argazkia Pello Iribar 
Sorazuk utzi digu, eta Mater (Xaxola) 

itsasontziarena zen argazkiko 
matapaxa.

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

ezagutzen dituzun hitzak.

GETARIAKO HITZA
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Hilabete eskas igaro da Askizuko Agerre Berri baserriak su hartu 
zuenetik. Urte askotako lana galdu zuen Joxe Manuel Etxeberriak 
arratsalde bakarrean; aurrera egin ahal izateko aseguru-etxeekin 

harremanetan eta laguntza bila dabil orain.

ERREPORTAJEA
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SUTEAK KISKALITAKOA  
BERRESKURATZEKO AHALEGINA 
Abuztuaren 20an, biltegian zuten alpapak su hartuta, Joxe Manuel Etxeberria gaztagilearen 
biltegia, ardien pabiloia eta gaztandegia erabat erre ziren. Askizuko Agerre Berri baserrian 
46 mila kilo gazta inguru ekoizten ziren urtean, Euskal Herriko ekoizle handienetarikoak ziren. 
Aurten ezin izan dute egindako gazta saldu, ekoizpen osoa suteak eraman baitu; etorkizunari 
begira, Etxeberriak egoera oso beltz ikusten du. 

Agerre Berri baserria
Testua

INTZA GURRUTXAGA

Astearte bat zen, arratsaldeko 18:00ak, eta 
suak lanean harrapatu zuen Joxe Manuel 
Etxeberria. "Ni eta beste bi langile, Eroskirekin 

hitzartu berri genuen gazta prestatzen, gaztandegian 
ari ginen lanean, eta gu konturatzerako biltegia eta 
ardien pabiloi erdia erretzen ari ziren". Gaztandegiko 
lanak bukatu eta kanpora irtetean konturatu ziren: 
"Iparraldeko haizea zegoenez, kea beste aldera 
zihoan eta gu ez ginen ezertaz konturatu". Herio 
handiko mementoak igaro zituela aitortu digu, eta 
oraindik, ondorioak jasaten ari da: "Gauez sugar 
haiekin amesten dut, eta etxea erretzen ari den 
ustearekin esnatu egiten naiz. Goizean, ordea, 
errealitatea sinetsi ezinik jaikitzen naiz". 

"Aurtengo gazta produkzio guztia galdu dugu", 
triste eta burumakur, horixe esan digu Etxeberriak. 
Urte osoan ekoitzitako gazta gaztandegian jasota 
zuten, lehengo urteko gazta batzuk ere bai, eta ezin 
izan zuten ezer salbatu: "Gaztandegiko hozkailuan 
genituen jasota, sartu eta hartzen saiatu ginen, baina 
Ertzaintzak ez zigun utzi". Hainbeste urtetan zehar 
egindako lana begien aurrean erretzen ikusi behar 
izan zuen, ezer egiteko aukerarik gabe. 

Sugarrek eragindako kalteak baserrira gerturatu 
orduko ikus daitezke, eta gehiago hurbilduz gero, 
erretako gune beltzen artean, oraindik, gazta usaina 
nabari da. Dirudienez, biltegian zegoen alpapak 
sortu zuen sua: "Bost egun lehenago bi trailer alpapa 
etorri ziren eta horietako paketeren bat ongi lehortu 
gabe zegoenez, ontzen-ontzen, su hartu zuen". 

Suak indar handia hartu zuela aitortu du Etxeberriak 
eta itzaltzen hiru egun behar izan zituztela. Kalte 
materialak izugarriak izan dira, baina, gutxienez, ia 
ardi guztiak salbatzea lortu dute. Guztira 800 ardi 
inguru zituzten, eta istripuan, 13 ahari, bost ardi eta 
bi txakur erre ziren.

"Buelta ematea, oso zaila"
Abuztuaren 20 hartako suak gaztandegia, biltegia 
eta ardiak egoten ziren pabiloia suntsitu zituen, eta 
horrekin batera barruan zuten makinaria guztia: 
ardiak jezteko makinak, gazta egitekoa... "Ez dago 
ezer baztertuta, baina honi guztiari buelta ematea 
oso zaila, ia ezinezkoa, izango da". Diru sarrerarik 
gabe geratu da eta oraindik 300.000 euroko 
mailegua ordaintzeke du: "Bankuari, hilero, 6.000 
euro ordaindu behar dizkiot. Suak, mailegua izan 
ezik, beste guztia erre du". Gaztagilea kinka larrian 
dago, mailegu hori ordaindu ezean, baserria kenduko 
baitiote. 

Agerre Berrin Itxasegi izeneko gazta saltzen zuten, 
Euskal Herriko produkzio handienetarikoa zuena. 
"Lehengo urteko produkzio guztia erre denez, azken 
pisaketa egin gabe geneukan, baina 46 mila kilo 
gazta inguru egin genituen". Espainia osoan zehar 
hainbat azokatan saltzen zuten: "Horietan gazta 
saltzeaz Kataluniako bost familia arduratzen ziren. 
Hasi Galiziatik eta Sevillatik barrena Kataluniaraino 
ibiltzen ziren. Garai batean, orain dela hamar bat 
urte, gu arduratzen ginen horretaz, baina lan kargak 
gora egin ahala, guk egitea ezinezkoa bilakatu zen". 

ERREPORTAJEA
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Azoka horietan, 25 mila kilo gazta inguru saltzen 
zituzten. Feria garaia oraintxe izaten omen da, orain 
hasi eta Gabonak bitartean: "Oraintxe saltzen da 
gazta guztia". Beraz, horri dagokionez ere, suak oso 
garai txarrean harrapatu du Agerre Berri, produkzio 
guztia gordeta eta saltzeke baitzuen.  

Egoerari aurre egin ahal izateko, zituzten ardiak 
saltzea beste aukerarik ez dute ikusi. Bakan batzuk 
gordeko dituzte, baina beste guztiak saldu egingo 
dituzte. Agerre Berrin dituzten ardiak latxak dira. 
Arraza hau Euskal Herrian bakarrik dago. Etxeberriak 
adierazi duenez, "hogeita hamar urtetako lanaren 
ondoren, artaldearen genetika oso ona daukagu. Urte 
hauetan zehar, esnea ematen zuten ardiak aukeratzen 

joan gara eta ardi onak dira". Pena handia ematen 
dio ardiak saldu behar izateak, "arraza ona daukagu 
eta, jada, oso ondo ezagutzen ditugu, baina saltzea 
beste irtenbiderik ez dugu. Oraintxe, horiek gordetzeko 
lekurik ere ez daukagu". Baserriaren alboan duten 
ukuiluan daude orain, baina lekua oso txikia denez, 
txandakatu egin behar izaten ditu, eta batzuk barruan 
dauden bitartean, besteak zelaian egoten dira.

Laguntza beharra
Etxeberria maiatzeko euria bezala, aseguru etxeen 
erantzunaren zain dago. Eraikinak ongi aseguratuta zituen, 
baina barruan zuen materiala ez eta horrek gauzak estutu 
egiten ditu. Esate baterako, azkena erositako traktoreak 
eta atoia. "Gaztandegiko makina batek 600.000 euro 
balio ditu, eta nik nuen aseguru-polizak 50.000 besterik 
ez ditu babesten". Ondorioz, aseguruak babestuko ez 
dituen materialak asko izango dira. Aseguru etxeak 
alpapa ekoizlearengana jo du, ustez handik sortu baitzen 
sua, eta orain, zer lortzen duten ikusi beharko da. 

Lagundu nahi duen ororentzat kontu korronte bat jarri du 
eskuragarri. "Oraingoz jende asko ari da dirua sartzen 
eta horrek izugarrizko poza ematen du; batzuek, 10 
euro, besteek 20... bakoitzak ahal duena ematen du".

BBVA

ES19 0182 0361 8802 0158 5092

Laguntzeko:

ERREPORTAJEA
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ANE EZENARRO eta UXUNE AREIZAGA

"BERTSOLARIEKIN ENPATIA ARIKETA 
HANDIA EGITEN DUGU"
Getarian aski ezagunak diren Areizaga eta Ezenarro Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako gai jartzaile 
lanetan ari dira. Lanbidez nekazaria eta ingeniaria dira, hurrenez hurren, baina beraiek aitortu 
bezala, bertsozale amorratuak ere bai. Horrek bertsotara ez ezik, gai jartzaile mundura hurbildu ditu. 
ARTZAPErekin egoteko tartetxo bat atera eta askorentzat bertsolaritzaren alderdi ezezagunenetariko batez 
jardun dute solasean 

TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA

ELKARRIZKETA



ARTZAPE · 2019ko urria 15

ELKARRIZKETA

Nondik etorri zitzaizuen 
Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketan gai jartzaile 
izateko aukera? 
Uxune Areizaga: Ikastaro 
bat egin genuen eta ondoren, 
hortik aukeratu gintuzten.

Ane Ezenarro: Bertsozale 
Elkarteak antolatu zuen 
ikastaroa Eskolarteko Bertsolari 
Txapelketarako gaiak prestatzeko 
aitzakiarekin; interesa piztu eta 
apuntatu egin ginen. Horrela, 
Eskolartekoko gaiak jarri genituen. 
Jendea gustora geratu omen zen 
prestatuta genituen gaiekin, eta 
gerora Gipuzkoako Txapelketako 
gai jartzaile lanetan aritzeko 
proposamena egin ziguten.  

Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketan 15 gai jartzaile 
zaudete. Bertako kide izateko 
eskakizunen bat bete behar  
al da?  
A.E.: Ez dute eskakizun berezirik 
egiten. Ikastaroa ere nahi 
zuenak egin zezakeen, interes 
apur bat zuenak. Nahikoa dira 
bertsozalea izatea eta honetan 
aritzeko gogoa edukitzea. 

U.A.: Ikastaro horretan, esaterako, 
beraiek zehazten ziguten 
Eskolarteko saio bakoitzerako 
zenbat gai prestatu. Adibidez, 
"zortziko handirako hiru gai behar 
ditugu, zortziko txikirako beste 
hiru...". Ondoren, bakoitzak bere 
etxeko lanak egin behar zituen 
eta hurrengo saiorako gaiak 
eginda eramaten genituen.

Zein profiletako jendea zaudete 
gai jartzaile taldean? 
Denetarikoak gaude, ez dago 
profil zehatzik: irakasleak, turismo-
gidariak, euskara teknikariak, 
ingeniariak eta itzultzaileak. 
Baina denok gara bertsozaleak. 

Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako gai 

Eskolartekoa, Herriartekoa 
eta Gipuzkoakoa izan dira. 

Nondik datorkizue gai 
jartzaile izateko zaletasuna? 
U.A.: Ni bertsozale amorratua 
naiz txiki-txikitatik, ikaragarri 
gustatzen zaizkit, eta 
bertsolaritzak betidanik piztu izan 
dit interesa. Lehenengo aldiz, 
gogoratzen naiz, Korrikako 
saiorako komentatu zidaten. 
Beti izaten dira buruan gauza 
batzuk eta saiakera egin nahi 
izan nuen; azkenean, gustatu 
egin zitzaidan. Ondoren, 
ikastaroa egiteko aukera 
iritsi zitzaigunean, gehiago 
ikasteko asmoarekin, sartu egin 
ginen, eta hortik Gipuzkoako 
Bertsolari Txapelketara joateko 
aukera suertatu zaigu.

A.E.: Nik sekula ez nuen usteko 
gai jartzailea izango nintzenik. 
Bertsoak betidanik gustatu izan 

jartzaile bezala zuen 
lehen urtea da, ezta?
U.A.: Bai. Bertso saioetan eta 
bertso afarietan ibili izan naiz gai 
jartzaile. San Prudentzioko bertso 
saioko gai jartzaile gisa, uste 
dut, zortzi urte daramatzadala, 
Korrikako saio bat edo beste ere 
egin ditut, baina hau Gipuzkoako 
Txapelketan parte hartzen 
dudan lehenengo aldia da.

A.E.: Nik 2017ko Gipuzkoako 
Herriarteko Txapelketan bete 
nuen nire ametsa, bertsolariari 
esaterakoan "hau duzu nahi 
duzun doinu eta neurrian bi 
bertso kantatzeko gaia" —barre 
artean dio—. Ni Herriartekoan 
hasi nintzen, ordura arte 
ez nituen inoiz gai jartzaile 
lanak egin. Ordutik, hemen 
inguruan aritu izan naiz bertso 
saioren batean, gaztetxeko 
besteren batean... Saio edo 
txapelketa ofizialak, ordea, 

"Bertsozale amorratua 
naiz, ikaragarri 

gustatzen zaizkit eta 
bertsolaritzak betidanik 

piztu dit interesa"

"Gai jartzaile izango 
nintzenik ez nuen uste. 

Betidanik gustatu zaizkit 
bertsoak, baina ez 

zarenean oso trebea... 

Uxune Areizaga.

Ane Ezenarro.
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zaizkit, baina bertsotan ez 
zarenean oso trebea... Batzuek 
diote gai jartzaileok bertsolari 
frustatuak garela —barrez—. 
Nik uste, neurri batean, hori egia 
dela, nire kasuan bai behintzat. 
Bertsotan irtenbide gehiegi ez 
nuela ikustean, gai jartzailea 
izateko aukera ere hor zegoela 
konturatu nintzen. Azkenean, 
probatu eta gustatu egin zait.

U.A.: Baina gai-jartzaile 
izateko, bertso mundua asko 
gustatu behar zaizu. Ez da 
bat-batean otutako zerbait. Guk 
bertsolaritza asko jarraitzen 
dugu, eta pixkanaka, gauza 
eta kontzeptu asko ikasita 
dituzula konturatzen zara. 
Hor gauden guztiok aspalditik 
gara bertsozaleak, zale 

amorratuak, eta hori guztiok 
betetzen dugun baldintza da.

Nola aukeratzen dituzue gaiak?
U.A.: Gu bertsolariei, bertsoen 
sorkuntza ahalik eta erosoen 
egin dezaten, heldulekuak 
ematen saiatzen gara. Bertsolaria 
bat-batean sortzen ari da eta 
ahalik eta zailtasun gutxien 
jartzen saiatzen gara. 

A.E.: Nik uste eurekin enpatia 
ariketa handi bat egiten dugula. 
Gaia jartzen dugun aldiro 
beraien lekuan jartzen gara. 
Gaiak, berriz, edonondik 
ateratzen ditugu: egunean 
zehar gertatutako zerbaitetik 
abiatuta, albiste batetik, beste 
gai batekin zerikusia duen 
zerbaitez gogoratu eta handik... 

U.A.: Gai jartzaile bakoitzak 
etxeko lanak eginda eramaten 
ditu, eta elkartzen garenean, 
gure ideiak planteatzen ditugu.

A.E.: Bakoitzak, esaterako, saio 
bat eramaten du prestatuta. 
Zaku bat daukagu eta bertan 
gaiak ariketen arabera sailkatzen 
joaten gara. Ondoren, astean 
zehar, zaku horretatik abiatuta, 
aste horretakoa prestatzen 
dugu. Arduradunak aukeraketa 
eginda ekartzen du eta hori 
borobildu egiten dugu.

U.A.: Gaiak orekatuta egoten 
saiatzen gara, hau da, final 
zortzirenetako saioetan dauden 
gai denak antzekoak izaten dira.

A.E.: Horrela, saioak parekideak 
izatea lortu nahi da.

Bertsolaritzan, oro har, eta gai 
jartzaile gisa, proposatzen diren 
gaietan aldaketarik nabaritu al 
duzue?   
A.E.: Lehen, gai politikoak asko 
erabiltzen zirela esaten zen. 
Egun, agian, gai horietatik 
sozialagoetara igaro gara: 
tratu txarrak, familia kontuak, 
kontziliazioa, berdintasuna... Ez 
dakit, baina, agian, egia da gai 
horiek asko erabiltzen ditugula.

U.A.: Gu gaien tematika 
zabaltzen eta ideia berriak 
proposatzen saiatzen gara. 

Familia kontuak asko agertzen 
direla egia da. Izan ere, 
familiak gure bizitzetan 
presentzia handia izan ohi 
du. Ingurune horretan gauza 
asko gertatzen zaizkigunez, 
horrelako gai asko egoten 
dira. Hala ere, emakumeen eta 
berdintasunaren aldeko gaiak 
lehen baino gehiago daudela 
uste dut. Orain dela berrogei 
urte gaiak matxistagoak ziren.

Areizaga: "Bertsolariei, bertsoen sorkuntza 
ahalik eta erosoen egin dezaten, heldulekuak 

ematen saiatzen gara"

Ane Ezenarro bertsolariei gaia jartzen aurtengo San Antonetako bertso saioan. 

ELKARRIZKETA
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A.E.: Gizartea aldatu egin 
da, eta horrekin batera 
bertsolaritza ere bai. Orain, 
bertsolaritzan emakume gehiago 
daude, lehen ez zeuden.

U.A.: Gai jartzaileok ere 
berdintasunean gaude. 
Guztira 15 gara, horietatik 
zazpi emakumeak. Epaileak 
ere berdintasunean daude. 
Nik uste, berdintasunaren 
alde saiakera nabarmen bat 
egiten ari dela bertsolaritza.

Esan izan da lehen bertsolaritza 
barrea eragiteko eta 
entretenitzeko erabiltzen 
zela, eta orain, berriz, 
hausnarketarako. Ados al 
zaudete horrekin? 
U.A.: Guk, askotan, 
hausnarketara bideratzen 
ditugu gaiak. Bertsolariak 
publikoan aritzen dira 
bertsotan, eta azkenean, 
horrek sozialki eragina 
dauka. Nik uste bertsolariek 
ere saiakera berezia 
egiten dutela entzulegoari 
eraginarazten, mugiarazten.

A.E.: Hala ere, desberdindu 
egiten dira txapelketak eta 
jaialdiak. Jaialdi batean, nik 
uste jendeak barre egin nahi 
duela, bertso ulerterrazagoak 
entzun. Txapelketetan, 
berriz, nahiz eta teknika eta 
hausnarketa izan ohikoenak, 
denetarik dagoela esango 
nuke. Giltza testuinguruaren 
arabera moldatzean datza. 
Ezin duzu txapelketako gaiekin 
Getariako Salbatoretako saio 
batera joan. Edo alderantziz, 
ezin duzu bertso afari bateko 
edozein gai edo esperimentu 
txapelketara eraman.

U.A.: Hala ere, horrek ez du 
esan nahi txapelketako gai 
guztiak serioak direnik. Zortziko 

txikiko gaiek, normalean, barre 
eginarazteko aukera eskaintzen 
diete bertsolariei. Zortziko 
handikoak gehiago daude 
hausnarketara bideratuta.

Bertsolaritzan, gai jartzaileen 
lana behar beste baloratzen 
dela uste al duzue? 
A.E.: Nik uste dut baietz. 
Beti dago saioa txarra izan 

Ezenarro eta Areizaga Alamedatik Habanerarako kideekin Bertso Paper Musikatuen saioan. /Arg.: Joseba Fuentes

Uxune Areizaga San Prudentzioko jaietako bertso bazkarian, gai jartzaile.

bada, gaiak txarrak zirelako 
esaten duenik, ongi irten 
bada, berriz, bertsolariek 
ondo egin dutelako izan da.

U.A.: Baina, nik uste dut, 
lehen orain baino gehiago 
gertatzen zela hori. Orokorrean, 
bertso afarietan-eta saio 
ona ateraz gero, jendeak 
zoriondu egiten gaitu.

ELKARRIZKETA
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Lehen mundua deitu hori: Japonia

"Zulorik gabeko galtzerdiak jantzi al dituzue?". Hori 
izan zen turismo-gidari japoniarrak galdetu ziguna. 
Japonian izan gara, lehenengo mundutik lehenengo 

mundura joanda. Badirudi han kezkatuta daudela 
europarrok dugun errespetuaren kontzeptuarekin: 
familia, tradizioa, erlijioa, enperadorea... 

Japoniak du munduko hirugarren barne produktu gordin 
handiena; lanerako bizi dira. Gobernuak derrigortu egin 
behar izan ditu enpresak bere langileek opor-egun gehiago 
har ditzaten eta, aldi berean, barne-kontsumoa handitu; 
gaur egun, urtean 11 opor-egun hartzen omen dituzte. 
Hirietan, behintzat, beti presaka dabiltza, eta elkarren 
gainean. Hala ere, denbora pila galtzen dute oinetakoak 
kendu eta janzten, zein burua jaitsi eta altxatzen: etxeetara 
edo tenpluetara sartu eta ateratzeko... Jakizue, galtzerdi 
zulodunek errespetu falta adierazten dutela.

Langabeziarik ez dago, baina estatistiken arabera, 
pobrezia-maila %16koa da. Gidariak zioen etorkin dexente 
zeudela, lanik okerrenak egiten; nire artean galdetu nuen, 
eta eskalerik ez? Ez nuen bat ere ikusi hamabost egunetan!

Aberats-aberatsak ere ez dira ikusten, ez dut nabaritu 
luxurik, adibidez. Parisekoaren antzekoa, baina Tokioko 
zerurantz begiratzen baduzu, han helikopteroak 
dabiltza etxe orratzetako heliportuen artean. Nor ote 
dabil hor goian?. 

Gidariak zioen emakume eta gizonen arteko tratu-
ezberdintasuna handia zela. Gonbidatu gintuen Tokioko 
Akihabara auzoa bisitatzera. Dakizuenez, Tokio da 
munduko metropolirik handiena: 40 milioi pertsona bizi 
dira han, ia Espainian adina. Bada, Akihabara auzoa 
manga eta animearen zentroa da, eta han atentzioa 
deitzen dute eskola-jantziarekin doazen emakumeak: 
aurpegia zuriz makilatua, begi, ezpain eta azazkalak 
beltz, adin zehaztezina eta pose sentsualekoak. 
Marrazki bizidunetakoak dira, baina marrazkiak 
izan gabe. Asko daude, eta asko saltzen dute. Zer? 

Errealitate birtualeko produktuak, jantziak, janaria... 
emakumea produktuaren parte den horietakoak.

Segurtasuna handia da, edozein ordutan, baita 
Tokion ere, nahiz eta polizia ia ez den antzematen. 
Zorua garbi dago, ia zaborrontzirik aurkitu ez arren; 
bakoitzaren hondakinak etxean, enpresan edo hotelean 
botatzen dira. Hori, norbaitek sarin gasa metroan bota 
zuenetik. Kontuan izan 2020an Olinpiar Jokoak direla 
Japonian, eta segurtasuna gakotzat dutela.

Osakan geundela Krosa tifoia izan zen, 4.mailakoa —5. 
maila da handiena—. Urtean 25-30 inguru izaten dituzte. 
Madrilek adinako populazioa du hiriak eta gobernuak 
eskatu zien herritarrei ezinbesteko kasuetan bakarrik 
irteteko kalera. Eskaeraren berririk izan gabe, atera 
ginen eta dena hutsa zegoen: ez auto, ez jende... turistak 
bakarrik. Japoniarrek duten diziplinaren antzekorik ez dut 
inon ikusi, Euskal Herrian, hain justu, aurkakoa egiten 
dugu: denboralea datorrela eta kristo guztia malekoira... 

Tifoia zela eta, Japonian ez omen zen hildakorik. 
Haitiko lurrikara etorri zitzaidan burura, orain Bahamas;  
zenbat hildako eta txikizio! Pentsa nolakoak diren 
japoniarrak: azken lurrikara handia duela bost bat 
urte gertatu zen eta hildakoak ez ziren izan etxeak 
erori zirelako baizik eta etxe barneko altzariak gainera 
erori zitzaizkielako. Orain derrigortuta daude altzariak 
lur edo hormetan iltzatzera. 

Gazterik gabe geratzen ari den herrixka bat ere bisitatu 
genuen. Kezkatuta daude etorkizunarekin, adinekoen 
zaintzarekin, baina Europan bezala, etorkinek ezkutuan 
sartu behar izaten dute Japonian, eta hala bizi.

Eta Hiroshimari buruz, zer? Bonba atomikoaren 
biktimen ordezkariak esan omen du gorrotoaren 
zikloarekin amaitu behar dela. Getariako festak iristen 
direnean beti gogoratzen dut: Oraintxe x urte bota  
zi(n)aten "mutil koskorra".
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Dokumentu historikoen testuingurua
Udaletxeko artxiboetatik

EREITEN Kultur Zerbitzuak

dokumentuekin eduki dezakeen 
lotura edota atzealdean izan 
dezakeen marka bat, objektua 
sortu zenetik gure garaira iristeraino 
izan duen historiaren seinale dira. 

Ber r i ro eskuar tean dugun 
dokumentuari erreferentzia eginez, 
gaur egun, idatzi hau bere sorrera 
eta bere hasierako kontserbazio 
testuingurut ik kanpo dago, 
tamalez. Artxibistikak, zientzia 
moduan planteatua izan zenetik, 
dokumentua, ahal den heinean, 
bere testuinguruan kontserbatzea 

izan du helburu; hau baita 
ahalik eta informazio gehiena 
gure ondorengoei helarazteko 
modu bakarra. Honetan datza, 
besteak beste, gure jardunaren 
egiteko soziala: memoria 
ahalik eta oso zein anitzen 
kontserbatzea.

Idatziaren inguruan ditugun 
galdera batzuk, beraz, asetzeke 
gelditu dira. Seguraski hauetatik 
esanguratsuena ondorengoa: 
nola liteke Getariako Udal 
Artxiboan kontserbatzen den 
dokumentur ik zaharrenak 
Getariari erreferentziarik ez 
egitea?

maila soziala legitimatzeko nahia 
dago. 

Alabaina, dokumentuaren historia 
ezagutzea ere oso interesgarria 
da. Gaur egun dokumentu historiko 
asko digitalizatu egin dira eta 
interesa duen edonork kontsulta 
ditzake bere etxetik mugitu gabe. 
Honek dakartzan erraztasunei 
baliorik kendu gabe, idatzia 
bere kontserbazio testuinguruan 
ezagutzea ere funtsezkoa da. Nola 
eta zergatik kontserbatu, beste 

Dokumentu bat momentu 
konkretu batean behar 
batek bultzatuta sortzen da. 

Ondorioz, testuinguru historikoari 
eta egileak berau sortzeko zeukan 
arrazoiari loturik dago bertan 
helarazten den informazioa. 
Denborarekin, ordea, kontestu hau 
eraldatuz joaten da, baina testuak 
bere horretan darrai, iraganaren 
testigu. Honengatik, dokumentua 
ikertuz, bere sorreraren testuinguruaz 
gehiago ikas dezakegu eta iragana 
ezagututa, dokumentua hobeto 
konprenituko dugu.

Getariako Udal Artxiboan 
lanean genbiltzala, XVIII. 
mendeko idatzi batekin egin 
dugu topo. Ezusteko aurkikuntza 
honen aurrean, lehenik eta 
behin, irakurtzeari ekin diogu. 
Ia lehenengo hitza irakurri 
bezain pronto, dokumentuaren 
sorreraren zioa jakin ahal 
izan dugu: Iruñeako autoritate 
eta herritarrei erregeordearen 
bisita jasotzen zutenean zer 
nolako jokabidea eduki behar 
zuten azaltzea. Erregearen 
ordezkariak iruindarrengandik 
jaso behar zuen protokolozko 
tratu horren atzean, berriz, bere 

Dokumentuaren irudia.
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G7aren goi bilera izan 
zenean, hainbat harritu  
egin ziren hainbeste 

polizia eta militar ikustean. Era 
guztietako uniformeak zabaldu 
ziren Iparralde eta Hegoaldean 
"segur tasun arrazoiengatik". 
Lurra, zerua eta ura blindatu 
ziren neurriz kanpoko indar 
armatua zabaltzean. Batzuentzat 
gehiegikeria besterik ez zen 
izan Donald Trump AEBtako 
presidentearen eskutik jasotakoa.

Hala ere, esan behar da horrelako 
neurriak zazpi estatu desberdinek  
akordatu eta koordinatu zituztela, 
beraz, ez zegoela inprobisaziorik, 
ezta ezusteko gehiegirik ere.

Zabal tze armatua delakoa 
kapitalismoaren adierazle estetiko 
neurtua izan zen, eta horrela 
izanik,  irakurketa politikoa 
bazuen.

Bere barneko logikagat ik 
kapitalismoaren botereak ezin ditu 
konpondu berak  sortzen dituen 
giza zein natura hondamendiak.  
Nolabait, sistemak zabaltze 
armatu hori erabiliz, arauak 

aldatzeko modurik ez dagoela 
esaten digu "guk indar guztia 
dugulako".

Dena den, badago susmagarria 
den zerbait jarrera horretan 
eta  ondo irakurri behar dugu 
hori, zeren sarritan botereak 
neurrigabeko tresnak erabiltzen 
di tuenean, ahuleziak begi 
bistan uzten ditu. Kapitalismoa 
legitimazio politikoa mantentzeko 

gaitasuna galtzen ari da eta 
guri dagokiguna pentsamendu 
kritikoa sortzea da  elkargunerako 
kultura zabalduz, hain zuzen ere, 
sistemak nahi ez duena. Izan ere, 
indarkeriaz gain, kapitalismoak 
oraindik oso tresna lagungarria 
kudeatzen du: entretenimenduaren 
kultura. Agian, kapitalismoari 
geratzen zaion azkenetako 
baliabidea; agian, irabazten 
zailena.

Indarraren estetika

G7 goi bileraren aurkako aldarria Getaria eta Zarautz arteko pasealekuan.
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Pintura eta eskultura liburutegian

Arte liburu apartak eta ikusgarriak ditugu 
Getariako Liburutegian. Bizente Ameztoiren 
koadro surrealen bilduma eta Erremelluriko 

margoak, Rafa Ruiz Balerdiren obra piktoriko 
zirraragarria Jabier Viarrek jasoa, Eduardo 
Chillidaren katalogo arrazoitua eta Selz & 
Sweeneyk egindako argitalpena, Jorge Oteizaren 
obra osoa Txomin Badiolak apailatua bi tomo 
handitan.

Txikia da liburutegi hau, baina pieza eder askoak 
dauzka apaletan. Zer gertatzen zaigu? Liburu 
zaharren artean eta gaurkotasuna galdu dutenen 
artean, ezkutuan bezala geratzen dira liburu benetan 
baliotsuak (betirakoak). Zer egiten ari naiz orduan? 
Batzuk aukeratzen eta beste batzuk baztertzen, liburu 
dotoreenak ez daitezen gure begien paretik aparte 
gelditu.

Liburu gehienak irakurriak izateko inprimatzen badituzte 
ere, badira bestelako batzuk, begiratuak eta ikusiak 
izateko asmatutakoak (hau esplikatu beharrik ez dago 
haurrei, begi bizi-biziak dituzte-eta).

Menchu Gal eta Jose Antonio Sistiaga, Laura 
Esteve eta Juan Luis Goenaga pintoreen koadroak 
argazki bikainetan ikusteko aukera daukazue edozein 
arratsaldetan hemen. Euskal Herriko artista ezagun 
askoren lan distiratsuak eta miresgarriak. Jesus Mari 
Lazkano eta Marta Cardenas, Rosa Valverde eta 
Gonzalo Chillida, Tomas Hz. Mendizabal eta Maider 
Lopez. Eta gehiago!

Entziklopedia bitxi bat ere badugu, 12 liburukotez 
osatua, gure kulturako pintore eta eskultore 
gogoangarrien lan ugarirekin: denera 100 artista 
klasiko, 3.900 orrialde, Gran Enciclopedia Vasca 
argitaletxeak 1973-1976 urte bitartean plazaratuak.

Arteaz ezer ez dakienarentzat leiho koloretsuak dira 
denak; arteaz pixka bat dakienarentzat, berriro 
bisitatzeko munduak; arteaz asko dakienarentzat, 
oroitzapen txundigarriak.

Ikusteko eta ikasteko espresio plastikoa da artea: 
gozatzeko, gustukoak aukeratzeko, ezezagunekin 
harritzeko, estilo ezberdinak preziatzeko, gure kulturak 
zeri begiratu dion konturatzeko, gure sortzaileen 
kezketara hurbiltzeko, geure burua janzteko.

Bizente Ameztoiren pintorearen koadro bat.

urpekHARIAK
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Olio esentzialak, zertarako?

Egiptoko hilobietan edota Mesopotamiako, Txinako 
eta Indiako arrasto arkeologikoetan ikus dezakegun 
bezala, landare aromatikoen olio esentzialak 

antzinatik, 5000 urte Kristo aurretik, erabili izan ditu 
gizakiak bai elikatzeko, bai erritu erlijiosoetarako baita 
helburu terapeutikoetarako ere.

Olio esentzialak lortzeko prozesua destilagailuen 
bitartez egiten da. Landarearen parte ezberdinen 
(egurra, hostoak, loreak) edota landare osoaren 
destilazioa eginez, printzipio aktiboaren kontzentrazio 
altuak dituen produktua eskuratzen da. Beraz, 
landarearen erauzketa arruntekin alderatuz (infusioak, 
estraktu lehorrak, tinturak…), olio esentzialen akzio 
farmakologikoa indartsuagoa da, eta, era berean, 
toxikoagoa ere izan daiteke.

Arrazoi horiengatik adituen aholkua jarraitzea eta 
kalitatezko irizpideak betetzen dituzten produktuak 
erabiltzea gomendatzen da:

• Landarearen izen botanikoa agertzea (adb: 
Mentha x piperita, Menta arvensis, Mentha 
pulegium...).

• Biokimikoki definitua/kimiotipatua egotea, 
landare berdina biokimikoki aldatu egiten baita 
altura, latitude, tenperatura, hezetasun etab. 
ezberdinetan hasten denean (adb: Romero qt 
Verbenona, Romero qt cineol, Romero qt alcanfor).

• Naturala izatea, molekularik kendu gabea.

• Purua izatea. Olio esentzial batzuk alkoholekin 
edo beste produktu batzuekin nahasten dira 
prezioa jaisteko.

• Osoak izatea, destilazio prozesua ondo egina 
egotea.

Olioak biokimikoki aztertu dituztenean, ikusi da konposizio 
molekular anitza dutela, hau da, olio esentzial bakoitzak 
150-250 bat molekula dituela. Hori dela eta, alde 
batetik, albo-ondorio gutxiago dituzte, molekulak beraien 
artean konpentsatu egiten direlako, eta bestetik, erabilera 
asko izaten dituzte, adibidez, ereinotzaren olio esentziala 
aberatsena da molekula biokimiko ezberdinetan, 
hau da, erabilera gehienetariko dituena dela esan 
dezakegu, nahiz eta erabilera horietako batzuetan ez 
izan aukera egokiena. Analgesikoa, antiinfekziosoa, 
antiespasmodikoa, espektoratzailea eta tonikoa denez, 
ahoko zauri eta infekzioetan erabiltzen da gehien bat, 
baina, eztarriko infekzio, otitis, sudur kongestio, zauri, 
karkaxdun eztul, bronkitis, katarro, infekzio baginal eta 
abarretan ere erabil daiteke.

Beraz, esan genezake sintesizko medikuntza edo 
"normala" erabiltzen dugun kasu askotan olio 
esentzialak daudela funtzio berbera betetzeko, 
adibidez, infekzio ezberdinetarako antibiotikoak, 
ultzera eta zaurietan antiseptikoak eta orbaintzaileak, 
mina kontrolatzeko antiinflamatorioak, analgesikoak 
eta antiespasmodikoak, larritasunaren aurkakoak, 
azaleko azkura eta ekzemak osatzekoak, karkaxdun 
eztularentzako mukolitikoak, zirkulazioa hobetzekoak... 
Baina balio dute, baita ere, sintesizko medikuntzak 
bete ezin dituen hutsuneak betetzeko; esate baterako, 
prozesu birikoetan (katarro, gripe…) immunoestimulante 
eta antibiriko gisa, eta, gaixotu baino lehen, 
prebenitzeko edota, behin gaixotuta, infekzioaren 
denbora murrizteko.

Amaitzeko, garrantzitsua ikusten dut azpimarratzea 
azken urteotan gero eta argitalpen zientifiko gehiago 
plazaratzen ari direla arlo honetan, eta lan horiek 
erakusten dute, medikamentu sintetikoekin alderatuz, 
efikazia eta albo ondorioen arteko erlazioa askoz 
hobea dela. Horregatik, olio esentzialen erabilerak 
gero eta pisu handiagoa du erabilera terapeutikoan.

FARMAZIAREN AHOLKUAK
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Olio esentzialak, zertarako? Indarrez ekintzak prestatzeko
Kaixo Urritza eta Katxopa kideok!!!

Udara atzean utzi eta elkarrekin egun eguzkitsuak igaro 
ondoren, ikasturte berriari indartsu ekiteko energia 
dabilela nabari da herrian. 

Guretzat udara berezia izan da, hainbeste maite 
dugun herriaren festetako bandera igoeran parte 
hartzea benetan hunkigarria izan zelako. Asko 
disfrutatu genuen bertan eta esperientzia paregabea 
izan zen. Ahaztu gabe, zuen garrantzia azpimarratu 
nahi genuke, zuen konfiantzarik gabe ez ginatekeelako 
gauden lekuan egongo. Mila, mila esker!  

Honek guztiak gogo eta indar handia eman digu berriz 
ere ekintza berri eta politak prestatzeko.

Ikasturte berriari hasiera emateko Urritzak Elkanoren 
Itsasoratzearekin lotutako ginkana erraldoi bat prestatu 

eta ederki pasatu genuen, bide batez, Elkanoren 
istorioa ezagutuz eta proba desberdinak burutuz. 
Benetan oso esperientzia polita izan zen. 

Etxeko txikienentzat, berriz, tailer desberdinak antolatu 
genituen, itsasoarekin loturiko kamisetak eginez, txapa 
tailerra... Jende asko animatu zen eta ederki pasatu 
genuen!

Horrez gain, ongietorria eman nahi diegu 2008. 
urteko neska-mutilei, urtero bezala ilusio handiz hartuz 
belaunaldi berria. Zer esan kide berriei? Mezua garbia 
da gure partetik: ongi pasatzeko tartea nahi baduzue, 
bertaratu Katxopara eta parte hartu bertako ekintzetan, 
besterik gabe.

Ongi izan eta laster ikusiko dugu elkar!

URRITZA AISIALDI TALDEA

Udalekuetako begiraleak. Ginkanarako azalpenak ematen Elkanoren Itsasoratzean.
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Nik joan nahi nuen lasai
baina aldapan behera

bizikletako frenoa ez zen lain.

Nik joan nahi nuen lasai
baina hotza zen ura berez,

eta zure etxeko dutxakoa ez.

Konturatzen nintzen
nengoela zure ohean.

Sabeleko harrokeria gosaria,
sandia eta kurkuma ogia.

Konturatu zinen,
edo agian ez

(auskalo).

Zuk joan nahi zenuen lasai
"ez dut hau erre nahi", baina

paperean idatzitakoa bai.

Guk joan nahi genuen lasai
baina, ez ginen gai.

Lasai

AMAIA IRAZABAL

TXIKIEGIA AGIAN
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30-3 Al.-Og. 
Kiroldegiko ate irekiak 
Lekua: kiroldegia 
Antolatzailea: Sahatsaga 
kiroldegia

1 Asteartea 
Pilota ikastaroaren hasiera 
Ordua: 17:00 
Lekua: kiroldegia 
Entrenamenduak astearte eta 
ostiraletan izango dira.

Patinaje ikastaroaren hasiera 
Ordua: 17:00 
Lekua: kiroldegia

3 Osteguna 
Hitzaldia: El feminismo nació 
híbrido y radical  
Ordua: 19:00 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta
Itziar Zigak emango du hitzaldia.

5 Larunbata 
UEMAren batzar nagusia  
Ordua: 10:00 
Lekua: udaletxea 
Antolatzailea: UEMA 
Lehendakaria eta zuzendaritza 
batzordea ere hautatuko dituzte 
UEMA osatzen duten 86 udaletako 
ordezkariek.

Eskulanak, sofak  
Lekua: gaztelekua 
Antolatzailea: Katxopa 
gaztelekua

12 Larunbata 
Pintura Eguna
Ordua: 11:00-13:00 
Lekua: plaza 
Antolatzailea: Getariako Guraso 
Elkartea

13 Igandea 
Sukaldaritza: pizza  
Lekua: gaztelekua 
Antolatzailea: Katxopa gaztelekua

14-20 Al.-Ig. 
Mendi Astea

16 Asteazkena 
Kontzertuak: Bad Breeding, 
Ernia eta Diáspora  
Lekua: gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

19 Larunbata 
Buruhandien tailerra
Ordua: 11:00 
Lekua: Katrapona plazan 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea

Fifa txapelketa  
Lekua: gaztelekua 
Antolatzailea: Katxopa gaztelekua

20 Igandea 
Mendi irteera

22 Asteartea 
Odol-ematea
Ordua: 19:00-21:00 
Lekua: Ulpiano Etxea 
Antolatzailea: Gure Txeru

24 Osteguna 
Katukale taldearen saioa
Ordua: 18:30 
Lekua: udal liburutegia 
"Deklaratzekorik ez" liburua 
aztertuko dute Beñat Sarasola 
idazlearekin. 

25 Ostirala 
Mus txapelketa  
Lekua: gaztelekua 
Antolatzailea: Katxopa gaztelekua

26 Larunbata 
Kontzertua: Ihes  
Lekua: gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

27 Igandea 
Pelikula  
Lekua: gaztelekua 
Antolatzailea: Katxopa gaztelekua

30 Asteazkena 
Aurrekontu parte-
hartzaileetarako 
proposamenak aurkezteko 
epearen amaiera  
Lekua: udaletxea, Internet edo 
herritarrenpartehartzea@getaria.
eus helbide elektronikoa. 
Gai ezberdinetako proposamenak 
egin daitezke, hala nola, 
hirigintza eta ingurumenari, 
kultura eta kirolari, gizarte 
zerbitzuei, euskara eta 
hezkuntzari, turismoari, parte-
hartzeari eta auzoei buruzkoak. 
Bestelako gaiez ere bai. 

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa 

Kontserbazioaren eta 
zaharberritzearen Europako 
Eguna
Urriaren 8tik 11ra, 12:00etatik 
12:30era, Bilduma Sailak 
kontserbatzeko, zaharberritzeko 
eta erakusteko ezarri dituen 
protokoloak ezagutzeko aukera 
izango da. Pieza bat museora 
sartzen denetik beira-arasetan 
kokatu arteko prozesua erakutsiko 
dute. 
Informazio gehiagorako: 943 008 
840 telefonora deitu edo info@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbidera idatzi.  

Erritmoa eta geometria 
Balenciagarengan
Urriaren 20an, 12:00etatik 
13:30era, egingo da 4 eta 12 
urte arteko haurrak dituzten 
familientzako jarduera. Ele bitan 
izango da eta umeek 5 euro 
ordaindu beharko dituzte, helduek 
7 euro. 
Jardueraren bitartez Cristobal 
Balenciagaren sorkuntzetan 
nabari diren forma eta geometria 
kontzeptuak (triangelua, karratua 
eta zirkulua) adieraztea da asmoa. 
Ikasleek irudi horiek marraztuko 
dituzte, zuzeneko musikarekin.

2019ko URRIA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!

AGENDA



PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

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.



Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia:

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

egin bazkide

Txeruko postontzian // info@artzape.eus

www.artzape.eus


