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SALBERAK ITSASKABRARI

ZIGOR SAIZAR

JON ANDER DE LA HOZ

Euskaldunon
ajeak

Harridura
esanguratsu bat

zkoitiko lagun kuadrilla bat oporretan joan huen
Madrilera. Kale bazterrak ezagutzen ari zituala,
labanaz bizarra kentzeko antigualeko "barberia"
ikusi ziaten. Batek kapritxoa egin nahi zuela eta lagunei
tabernan zain egoteko, mesedez, eskatu ziean.

oan zen astean, Zarauzko Gaztetxearen alboko
bidexka horretatik nindoala, Arrona lantegi zaharra
zegoen inguruan egin asmo duten etxe saila iragartzen
zian kartel handi bat ikusi nian. Eraikuntza enpresa ezagun
baten logotipoa zian kartel hark ohiko informazioa ematea
zian xede: sailaren izena (Salberdin Berri), etxe kopurua,
eta halako gauzak, esaldi erakargarri bati lotuta.

A

Lagunena itzuli eta "zer moduz?" galdetuta, "mundial!"
erantzun honek. "Gainera esan ziben cutis onekoa
naizela". "Cutis!!! Cutis deitu dibe???? Jeseeeeus!". Gizona
larrituta, saltaka, barberira itzuli eta... "Cutis tu p... madre!"
esan zioan aurpegiko azala, amorruz, gorri-gorri zuela.
Getaiko bikote bat joan huen Ulpiano mediku jator
askoarengana. Senarrak kalentura handia omen zian.
Ulpianok urte gutxi zemazkian herrian eta oraindik
euskaraz ez zian ikasi. Ohi zuen pazientziaz "toma estos
supositorios dos veces al día por el recto, Martin, y ya
verás como te recuperas". Kontsultatik atera eta emazteak
senarrari: "Nola hartzeko esan txu?". "Por el recto, Maritxu".
"Por el recto? Eta zer da hori?". "Nik zer dakit ba, Maritxu!".
"Ulpianona joan beharkozu galdetzea". Itsas-etxeko
eskaileretan gora han joan huen Martin, medikuan atea
errespetuz jo ondoren, "Ulpiano, por el recto... ¿por donde
es?". "Por el ano, Martin, por el ano". "Gracias, Ulpiano,
perdona ehh!". Jaitsi huen gizona emaztearengana eta
"por el ano, Maritxu, horixe esan dit". "Por el ano? Eta
zer da hori?". "Nola ez dakizula? Mekauen dolor, nik
uan ze in ber det, berriz Ulpianona jun? Por kulo hartzea
bialduko nau!". "Jun in berkozu ba, Martin". Gizajoa
sekulako apuruakin igo huen berriz medikuarengana, atea
xuabe-xuabe ireki eta Ulpianok Martin ikusi orduko: "Por
el culo, Martin, por el culo". Amorru batean emazteana
jaitsi eta "ikusten, banakin, por kulo hartzea bialdu nau!".

J

Deigarriena ez zuen hori, ordea. Ni harritu ninduena
kartelean erabilitako hizkuntza huan: euskaraz zegoan
oso-osorik. Horren inguruko pentsamenduetan pausatu
ninduan une batez, eta ohartu deigarria ez zela kartela
bera euskara hutsean egotea, horrek bizimodua hizkuntza
hau soilik erabiliz ateratzen duen tipo bat harritzea baino.
Alegia, zerbait ez ziak ondo hori harrigarri bihurtzen
zaigunean. Ez diat esango gaztelerak egon behar ez
duenik, auskalo, baina oso adierazgarria dek euskaraz
bakarrik egoteak harritzea. Gazteleraz soilik kartel bat
ikustean ez gaituk asaldatzen, normaltzat jotzen diagulako.
Eta hori dek benetan kezkagarria dena. Euskara
eskubide bat omen dek, baina inork ez dik
betebehartzat hartzen. Horrek herrendu egiten dik gure
hizkuntza: "Zertarako bikoiztu, gazteleraz soilik guztiok
ulertzen badugu?". Garai bateko diskurtso hori ezabatu
duk lehen zerabiltenen ahotik... ez, ordea, praktikatik.
Hik bilera horretan bizitakoak ez zaizkidak egokitu,
zortekoa ni. Existitzen direnik, ordea, bazekiat, eta
ondo jakina dek askotan euskararen liftinga egiten
duten horien eguneroko hizkuntza zein den. Dena
pragmatismoaren eta praktikotasunaren izenean, noski.

Hezkuntza Sailak deitutako bilera, Jonan. Deituak: EAEko
50 ikastetxetako irakasleak. Legez, bertaratuek EGA edo
C1 euskara maila behar liketek. Bilera osoa españolez.
Dokumentazioa españolez. Aurkezpena españolez.

Hargatik, poztu egin ninduan (behingoz) euskaraz
soilik idatzitako kartel bat ikusitakoan. Lasai ederrean
segi nian nire bidean, behingoagatik gure hizkuntzan
bakarrik egoteak kalterik egingo ez zuela pentsatuz.

Euskaraldian denak jantziko dizkitek txapak. Kutis ederra
ez, aurpegi latza zeukatek. Doazela popatik hartzera.

Inuxentea ni: berrehun bat metro aurrerago, beste kartel
bat. Gaztelera hutsean.
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EDURNE IRIGOIEN
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IRITZIA

AITOR IRIGOIEN

Bi haur txinatar eta luxuzko kotxea
I

azko larunbat goiz eguzkitsu batean gertatu
zitzaizkidan zer pentsatua eman zidaten bi gertaera,
bata bestearen atzetik, ordu laurden eskaseko tartean.
Semearekin buelta bat ematera atera ginen, haize pixka
bat hartzeko. Hala, izkinako bazar txinatarraren parean,
6 eta 10 urte arteko bi haur txinatar ikusi nituen pozik baloi
batekin futbolean. Bazarreko langile baten seme-alabak
ziren, antza. Alaitasuna eman zidan, pentsatuz, "bi
hauek, guk txikitan bezala, plastikozko baloi bat nahikoa
dute ezin zoriontsuago ibiltzeko". Bat-batean, gizon bat
gerturatu eta irainka eta imintzioka hasi zitzaien, modu
biolentoan. Gizonaren gorroto begiradaren parean, anai
txikiaren beldur aurpegia eta malkoak ikus zitezkeen. Bi
umeak bazar barrura korrika joan ziren arren, gizonak
maldizioka segitzen zuen, baita urrunduta ere.
Ezin sinetsita, lehenagoko alaitasuna, goibeltasun lainoek
estali zidaten. Zer dela-eta gizon haren jokabidea? Nori
egiten zieten min bi haur haiek? Zein zen haien errua?
Txinatarren seme-alabak izatea, agian? Gizona nahiko
urrundu zela ikustean soilik atera ziren bi haurrak kanpora.
Paseoan jarraitu nuen, ikusitakoa ahaztu ezinik. Zentrorako
zubia igaro, eta semaforoa berdean jarritakoan, zebrabidea igarotzen hasi ginen, hiru haurrekin zihoan andre
batekin batera. Bat-batean, kotxe handi bat ziztu bizian
pasa zen, ia-ia andrea eta bere haurrak zapalduz.
Kotxeentzat gorrian zegoen semaforoa. Andreak eta
nik oihu egin genion gidariari, inguruan zeudenetariko
inork ez zuen ezer esan, ezer egin.
Hura ez zen edozein kotxe, luxuzko kotxe handi eta
distiratsu bat baizik, handik metro gutxitara dagoen luxuzko
hotel dotorean geratu zena. Barrutik bi gizon trajedun eta
soineko elegantezko bi emakume irten ziren, hoteleko
langileari giltzak pasa, eta sarrerako alfonbratik igo ziren,
lepatente, inguruan zeudenen mirespen eta inbidia artean.
Langile txinatarren umeei gorrotoa, ia hiru haurren heriotza
eragin zuten dirudunei gorazarrea... Batzuk, ezer txarrik
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Ez dago demokrazia posiblerik klaseetan oinarritutako
gizarte batean, Jesus Ibañez (A Contracorriente).

egin gabe ere, beti jomugan; beste batzuei, ekintza
bortitzenak egin arren ere, beti eta dena barkatzen zaie.
Gai konplexu asko egon litezke jarrera horien atzean
(lan eskubideak, immigrazioa, integrazioa, desberdinari
beldurra...), punta eta ertz zorrotzekoak, baina argi dago
zerbait gaizki ari garela egiten. Sarritan entzuten ditut
bizimodua ateratzeko egunaren ordu gehienak lanean
pasatzen dituztenen aurkako komentarioak, arabiar
edo asiar jatorrikoak direlako. Korrupzioz beteriko
eskuin alderdietako buruen edo langileen eskubideen
aurka gogor aritzen diren enpresarien elkarteen aurka,
alabaina, askoz kritika gutxiago entzuten ditut.
Langile klasea, proletarioa, klaseen araberako gizartea...
saldu nahi digute iragan urruneko kontu hutsalak direla,
porrot egindako teoriak, iraungitako aldarriak, egun ez
dagoela gizarte-klaserik, edo egotekotan, denok klase
ertainekoak garela. Ez diet sinesten, gero eta handi
eta nabariagoa baita boteretsuen eta gainontzekoen
arteko arrakala. %99aren etorkizuna %1ak erabakitzen
du oraindik. Ingurura begiratu: lan baldintza prekarioak,
lanean hildakoen kopuru beldurgarriak, jubilaziorako
adinaren atzeratzea, etxe desjabetzeak... Horren
guztiaren erantzule eta errudun ere bazar txinatarretako
langileak edo pakistandarrak ote dira? Benetan?
Langile jendea elkarren aurka jartzea, horra aipatu %1
horren estrategia, euren bidegabeko luxu, pribilegio
eta boterea mantentzeko. Ez da taktika berria,
baina arrakasta izaten ari da. Izan ere, gurea ere
gero eta gizarte arrazistagoa, xenofoboagoa eta
eskuindarragoa dela iruditzen zait batzuetan. Errazena
gu baino zapalduago daudenen aurka egitea da,
baina horiek ez dira gure arazoen erantzuleak.
Agian iraganeko liburuei hautsa kendu eta klase
kontzientzia hartzea da berdintasunean, justizian,
bakean eta guztiontzako ongizatean oinarrituko den
etorkizuneko gizarte bat eraikitzen hasteko lehen pausoa.
2020ko martxoa · ARTZAPE
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UXOA IRIGOIEN

Klaudio Iribar

K

laudio 1945eko martxuan
3an jaio zan Getayan. 14
urtekin itsasuan hasi ta 56
urtekin utzi zun. Urte guzti hoyetan
arrantza lanbideko eskaloi danak
pasa zitun: txalupa mutil, tarteko,
patroi laguntzaile ta patroi. Patroi
28 urte inguru ibili zan. Bi alaba
ta hiru biloba ditu. Itsasoko kontuak
presente euki arren, beste ur
batzutan murgilduta dabil Klaudio, Caritaseko boluntayo
aktibo baita. Danontzat eredu bikaina!
Noiz hasi zinan boluntayo bezela lanian?
Oaindik itsasuan nebilela ya progamauta nekan
teilape gabeko pertsonai laguntzeko asmua. 2000.
urtian hasi nitzan ta hantxe segitzet. Pentsa, ya 20 urte!
Nola hasi zinan Caritasen lanian?
Enekin Caritas zanik, dexente geruo enteau nitzan.
Entzunda nekan bazeola zentro bat Donostin arazuak
zezkan jendiai laguntzeko. Setienbre batian, egualdi
txarrakin etxian geauta, Donostira jun nitxan inbestigatzea.
Aparkamentutik atea ta udaltzain pare batei galdeu nion
ea zentroa non zeon. Halaxe, Santa Maria aldea biali
zien, Gastronomika soziedadea ayau baino lenuo.
Zentroa iritsi ta…
Han nebilen beira batea ta bestea, bolondres bat gerturau
ta galdeu zian: "Ze arazo dezu zuk o?", ni laguntza bila
zijuan pertsona nitzalakuan. Esplikau nionian boluntayo
izatian asuntua nola zijuan enteratzea jun nitzala, a ze
lasaitua hartu zuna! Beake aitortu zin harritu ziola hain
txukun jantzita ikusi zinian. Arduradunakin pasatu ta ze
funtzionamendu zuen esplikau zin. Urrian berrize egualdi
txarragatik etxian geau ginan, ordun in nitun jubilaziyoko
papelak. Astelehenian martxan nitzan Donostin!
Zertan hasi zinan laguntzen?
Itsasuan hasi nitxanian bezela, han e txalupa mutil hasi
nitzan, agintziakin ez nun ize jakin nahi! Sukaldian
ARTZAPE · 2020ko martxoa

laguntzen sei urte in nitun: lentejak,
albondigak, hemendik eramandako
arraia saltsan... prepatze genitun,
arranka ta tira! 65 bat pertsona
bazkaitan, bi turnotan banauta.
Halaxe jardun nitzan kaderan
arazuak izaten hasi nitzan arte.
Txikiuta bukatze nun ta ezin nun
gehio. Ordutik aurrea bertako
erabiltzailiakin partxisian, kartetan,
dominon... ibiltze nai, azken finian, konpañia iten. Zeoze
kontau nahi dizuenian aitu... Konfiantza ite duenian
gertuko harremana izatea, bihotz oneko jendia da!
Tarteka iskanbilak e izate dia, leku danetan bezela...
Bertan daudenak zer dia euskaldunak, atzerritarrak...?
Bertakuak ta beste herrialdetatik etorritakuak. Ez pentsa
famili desestrukturatu edota pobretatik datozenik, batzuk
bai, beste asko etxe "onekuak" dia, ikasketakin, kulturalki
maila altukuak. Bizitzak buelta asko ematetxu ta...
20 urtian majiñat gauza biziko zenitun, Klaudio...
Etzat ahazten HIESa bertatik berta ezautu genun garaia.
Gauza berriya zan, ez genekin zer zan, inguruan
gauza asko aitze zian... Mediku batzuk etorri zitxaxkiun
esplikatzea zer zan ta nola pasatze zan elkarrei; bildurtuta
geunden bolondresen artian hasieran ta geo lasaitu
ginan. Momentu biolento batzuk e bizitzetxeu: platerak
bota, beayen artian iskanbilak... Bestela oso esperientzi
emankorra da. Elkartian antolaketa re aldatzen jun da:
hasieran bazkayak bakarrik emate zian, geo lotako
lekuare jarri zan... Aterpe ta Eutsi programak biyak batea
daue oain ta psikologo, psikiatra, mediku, arduradun... ta
ahaztu gabe, boluntayuak dabiltza lanian.
Noiz arte jarraitzeko asmua dezu?
Horrea jutiai uzten diotenian... seinale txarra!!!
Asteazkenero jute nai ta pare bat ordu iten txut, txalupa
mutil bezela, e: fregonakin garbiketa in, kartetan ibili,
zoze kontau nahi badie aitu... Gustoa nabil ta halaxe
segiukoet Donostira juten!
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: OTSAILEKO EKITALDIAK

Santa Ageda bezperan kopla kantari.

Ikasleak txistua jotzen.

Ikasle talde bat dantzan Santa Ageda bezperan.

Amets Aizpurua eta Danel Olano, santa eskeko bertsolariak.

Santa eskeko taldea koplak kantatzen etxeetako batean.

Haurrak Urritzaren hileroko tailerrean mozorroak prestatzen.

8

Nestor Aguilera antropologoaren hitzaldia.

Margotzen ere aritu ziren.
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: OTSAILEKO EKITALDIAK

Eskolakoen emanaldia inauterietan.

Ikasle taldea kiroldegi aurrean dantzan.

Musika eta erritmo faltarik ez inauterietan.

Andoni Egaña eta Xebastian Lizaso.

Talogileak ere hurbildu ziren Getariako plazara.

2020ko karnabaleruena.

Inauterietako kartel lehiaketako saridunak.

Haur eta helduak inauterietarako prestatutako dantza erraldoian.
ARTZAPE · 2020ko martxoa
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ELKARRIZKETA

Transexualitatea
BENETAKO IZATEAREN
LORATZEA
Batzuek ile luzea dute, besteek motza; batzuk argalak dira, besteak gizenak;
batzuek begi argiak eta ile horiak dituzte; besteak homosexualak, asexualak edota
pansexualak dira... Naizena, zarena, garena, direna. Bakoitza bere modura
desberdina da, eta aniztasun horretan, era berean, denok gara berdinak.
TESTUA
INTZA GURRUTXAGA

G

ARGAZKIAK
IURE EIZAGIRRE

etarian, otsailaren 6an, transexualen egoera
erakusteko eta ikusarazteko hitzaldia eskaini
zuen Naizenek, Adingabe Transexualen
Familien Elkarteak. Solasaldi horren bitartez gaia
herrira eta herritarrengana gerturatu nahi izan zuten.
Bertan, Ainhoak, Anek, Idoiak, Ederrek eta Beak euren
esperientziatik eta bizipenetatik hitz egin zuten.
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Orain dela ez urte asko arte, gizarteak heterosexualak
eta zisgeneroak besterik ez zituen onartzen. Hori zen
"normala" eta hortik aldentzen zen gizaki oro "arraroa"
zen. Gizartearen onarpena izatea, beraz, ez da inoiz
erraza izan. Idoiak eta Anek pausoa eman dute, eta
nahiz eta oraindik askok "arraro" etiketa jarri, euren burua
den bezala onartzea lortu dute. Egun, zoriontsu dira.
2020ko martxoa · ARTZAPE

ELKARRIZKETA
37 urteko emakumea. Egun
Zumaian bizi da, baina zortzi
urte inguruz Getaria izan du
bizileku. Gernikako klinika txiki
batean jaioa eta 14 urtera arte
Ispasterren bizia. "Sukaldaria,
enpatikoa, lagunen laguna
eta burugogor xamarra" da.
Oroitzen denetik, jaiotzetik esleitu
zaion sexualitatearekin ez da
identifikatuta sentitu, eta orain
dela lau urte trantsitua egitea
erabaki zuen. Hilabete honetan
egingo diote genitaletako
ebakuntza, eta horrekin lau urte
iraun dituen trantsitu garaiari
amaiera emango dio.
Zer da trantsitua?
Batzuek trantsituaren bideari
lehenago eta errazago heltzen
diote, baina niri asko kostatu zait.
Aurretik, gaixotasun ugari izaten
nituen (antsietatea, depresioa...),
eta sentitzen nuen aldaketa zela
behar eta nahi nuena, ze bestela,
gaizki amaituko nuen. Pausoa
ematea eta jendearen aurrean
naizen bezala adieraztea kostatu
egin zitzaidan. Horretarako
psikiatraren laguntza, pastillak,
denbora eta pazientzia
asko behar izan ditut.
Nondik lortu izan duzu
transexualitatearen inguruko
informazioa?
Bada PSOEko zinegotzi bat,
Carla Antonelli, eta orain dela
urte asko foro bat ireki zuen.
Han, jendeak urte askotan
zehar egindako galderak
daude, eta hasiera batean,
informazio bila, horra jotzen
nuen. Foro hartan gauza asko
ikasi nituen, ze garai hartan
YouTube, oraindik, ez zegoen.
Egungo gaztetxoek Naizen
elkartearen babesa dute. Zu,
aldiz, halako babesik jaso ez
duen belaunaldikoa zara, ezta?
Bai, ni Naizen eta Internet gabeko
garaian hazi nintzen. Nire kasuan,
ARTZAPE · 2020ko martxoa

IDOIA ZABALA
"GURE ETSAIRIK
HANDIENAK,
ASKOTAN, GU GARA"

"zorte" pixka bat eduki dut, ze
osasun arazoak medio, aldaketa
egin behar izan dut. Nik gaixotasun
horiek jasan izan ez banitu, gaur
egun ezkutatzen jarraituko nukeen,
ezagutzen ditudan beste pertsona
batzuk bezala. Baina ni seguru
nago lehenago edo beranduago
ezkutatzeak denei eragingo diela.
Nolakoa izan zen trantsitua
egin bitarteko bizimodua?
Garai desberdinak izan ditut,
baina, orokorrean, oso txarra.
Badakizu hor zerbait dagoela,
badakizu hori atera egin behar
duzula, baina aldi berean,
badakizu ezinezkoa izango dela.
Nolakoa da egoera aldatzea
onartzen duzunetik gaur
egunerako ibilbidea?
Medikuak eta medikuak: psikiatrak,
psikologoak, familia medikua,
analisiak, probak, tripetako
ekografiak... 2016az geroztik,
medikuekin nabil aurrera eta atzera.

Lehenengo bi urteetan
Gurutzetako ospitaleko psikiatra
eta psikologoengana joaten ibili
behar duzu. Barakaldoraino
joan behar duzu bost-hamar
minutuko kontsultak egitera.
Gainera, kontsulta txarrak izaten
dira, batez ere, psikiatrarenak.
Kontsulta horietan zure izatea
beraien aurrean justifikatu behar
duzu. Ziurtatu behar diezu ez
zaudela burutik gaizki, eta zu
pozik egon ahal izateko aldaketa
hori egitea beharrezkoa dela.
Hori egin ezean, Ondarroako
Ekai edo bera bezalako beste
askok bezala amaituko duzu
—Ekai Lersundik bere buruaz
beste egin zuen 2018an
tratamendu hormonalaren
zain zegoela—.
Eta trantsitua egin
ondorengo bizitza?
Dena erabat aldatu da: fisikoki,
psikologikoki, lagunak, familia...
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ELKARRIZKETA
Orain jende askok esaten dit
pozik eta zoriontsu ikusten nauela.
Hala ere, bada asko mintzen
nauen gauza bat: trantsitua
hain berandu egitearen
ondorioz, niri nabaritu egiten
zait. Horregatik, iruditzen zait
kalera atera behar naizen
bakoitzean, ausarta izan behar
naizela: ea gaur baten batek
zerbait esaten didan, beste
horrek zer dioen, begirada
hori... Kalera lasai irteten
naizen egunik ez dago.
Gainera, sentsazioa dut bizitza
osoan zehar, egunero, tokatuko
zaidala ausarta izatea, eta
horrek nekatu egiten du.
Laster ebakuntza egitera
zoaz, zergatik hartu
duzu erabaki hori?
Jende asko dago ez
duena egiten, baina nik ez
nuen planteatu ere egin.

Endokrinoarekin hasi bezain
laster, itxaron zerrendan jarri
ninduen, eta gaur arte zain nago.
Esan zidaten, normalean,
anestesistarekin egon eta
sei hilabetera egiten dutela
ebakuntza; 2019ko martxoaren
27an izan zen hori. Proba
egin ondoren, ebakuntza
urtebete baino lehenago egin
behar omen dute, beraz,
oraintxe tokatzen zait.
Ebakuntzak zertan aldatuko
du zure sentitzeko eta
bizitzeko modua?
Hormonak hartzen hasi
nintzenean osasun arazoak
(antsietatea...) joan egin
ziren. Niretzat magia moduko
zerbait izan zen; hurrengo
egunean bertan, arazo horiek
gabe esnatu nintzen. Hori
gertatu zen poztasuna sentitu
nuelako. Ebakuntzarekin

"Sentsazioa dut bizitza osoan zehar, egunero,
tokatuko zaidala ausarta izatea, eta horrek
nekatu egiten du"

beste hainbeste gertatuko da,
baina maila handiagoan.
Orain dela urte batzuk hasitako
ibilbide horren bukaera izango
da, eta nik uste, emango didan
poztasuna izugarria izango dela.
Datozen belaunaldiek trantsizio
prozesu hau errazago egin
dezaten, zer egon beharko luke?
Genero Unitate gehiago. Euskal
Herri osoan Gurutzetako ospitalean
bakarrik dago, eta hiriburu
bakoitzean bat egon beharko luke.
Zer esan edo gomendatuko
zenioke egoera honetan
dagoen pertsona bati?
Naizenekin kontaktuan
jartzeko, oso garrantzitsua
da. Hitzaldietara joatea,
informatzea, ausarta izatea,
eta batez ere, buruan sartzea
eta ez ahaztea, gure etsairik
handiena, askotan, gu garela.
Transexualitatea bezalako
gaiak herri txikietan onartzea
handietan baino zailagoa dela
entzun izan dugu behin baino
gehiagotan, zuk nola bizi izan
duzu Getarian?
Niri iruditzen zait, nire etsairik
handiena beti ni izan naizela,
herri txikiarekin edo handiarekin
zerikusirik duenik ez dut uste.
Orain arte, behintzat, ez
dut inoiz komentario txarrik
entzun, ez herri handietan ezta
txikietan ere. Begiradak bai,
baina begirada kuriosoak, ez
begirada txarrak edo gaiztoak.
Eta, giizarteak zer egin
dezake transexualitatea
normalizatzeko?
Errespetua eta maitasun asko
eskaini. Horrez gain, halako
pertsonen gainean egon, ze
suizidio tasa oso altua da.
Hitz egin eta esan ez direla
gauza "arraro" bat, ze hori asko
pentsatzen den zerbait da.
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AINHOA ARREGI
"TRANSEXUALITATEA EZ
DAGO ONARTUTA
BAINA BIDEAN BAI"

Ainhoa Arregi jaiotzez getariarra
da eta egun Zarautzen bizi
da. Emakume borrokalaria,
Naizen elkarteko kidea eta
Aneren ama da. Ane 12 urteko
neska zarauztarra da eta
bederatzi urterekin egin zuen
trantsitua. Aurten hasi ditu DBHko
ikasketak Lizardi Institutuan,
eta neska alaia izateaz gain,
"indartsua eta ausarta" da.
Nor da Ane?
Ane nire alaba da eta txikia
zenetik dakigu transexuala dela.
Bi urterekin esaten zigun neska
zela eta ea berak zergatik zeukan
pilitina. Egunero gauza bera
esaten aritzen zen. Hasieran,
pentsatu genuen gaya izango
zela edota etapa bat besterik
ez zela. Baina konturatu ginen
ez zela etapa bat, eta umea
ondo entzuten eta ulertzen hasi
ginen. Hiru urte zituenean,
nik jada garbi ikusi nuen gure
alaba transexuala zela.
ARTZAPE · 2020ko martxoa

Hitzaldian aipatu zenuten
horrelako umeak "pata negra"
bezala izendatzen dituzuela.
Bai, ze ume hauek jaio eta
hitz egiten hasten direnerako
adierazten dute ez datozela
bat jaiotzez duten sexua eta
sentitzen duten generoa. Umeak
berak markatzen du erritmoa.
Bederatzi urterekin, ikusi
zuenean ingurukoek babestuko
zutela, trantsitua egitea
erabaki zuen Anek.
Zer izan da Anerentzat eta
zuentzat gogorrena edo
zailena?
Nik Anerekin bi arazo izan ditut
gogorrak. Bata, 9 urte zituenean
izan zen. Tutorea oso ukakorra
zen eta ez zuen Ane onartzen.
Lehen Hezkuntzako 5. mailako
ikasturtea hasi eta gutxira,
txertoa jartzea eta azterketa
medikua egitea tokatu zitzaien.
Horretarako, neskak eta mutilak

bereizi zituzten, eta tutoreak
Ane, jada trantsitua eginda,
mutilekin jarri zuen. Denak
galtzontzillotan zeuden eta bera
kulerotan. Orduan, gelakideak
isekaka hasi zitzaizkion.
Etxera heldu zenean, Ane zuri-zuri
zegoen, begirada galduta, eta
esan zidan gauza bakarra izan
zen bere burua balkoitik bota
nahi zuela. Beste guraso batek
deituta jakin nuen zer gertatu zen,
ze ikastetxetik ez zidaten deitu.
Zuzendariarekin hitz egin nahi
izan nuen, baina ez nuen lortu.
Izugarri haserretu nintzen, baina
aldi berean, beldur ginen, ze
umeak bere burua balkoitik bota
nahi zuela esan zigun. Anek
esan zigun, guk lagundu eta
babesten bagenuen, aurrera
jarraituko zuela, eta hurrengo
egunean eskolara joan zen.
Ikastetxeari ez nion salaketarik
jarri, baina esan nien ez niela
horrelako beste bat onartuko.
Bigarren gatazka gogorra LHko
6. mailan zegoenean gertatu
zitzaigun. Kurtso bukaeran,
igande batez, askaria zeukaten
eta Ane bertara joatekoa zen.
Etxetik irten eta bost minututara
deitu zidan esanez ez zela
askarira joango, beste lagun
batzuekin geratu zela. 19:30
inguru itzuli zen etxera, eta berriro
ere, hilda etorri zen, begirada
galduta. Telefonora deika ari
zitzaizkion, eta halako batean,
armairu barruan sartuta telefonoz
hitz egiten harrapatu nuen.
Bestaldean klasekideak Aneri irain
gogorrak esaten ari zitzaizkion.
Negar batean, armairutik
atera nuen. Esan zidan,
ostiralaz geroztik, gelakideak
ari zitzaizkiola deika.
Orduan, telefonoa hartu eta
gelako gurasoei idatzi nien.
Segituan, guraso guztiek
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deitu zidaten, denak harrituta
eta lotsatuta zeuden.
Astelehenean gertatu zenaren
berri ematera eskolara joan
nintzen. Orduko hartan,
zuzendaritza aldatuta
zegoen eta eskolaren jarrera
oso ona izan zen.
Ertzaintzara ere joan nintzen.
Horiek ikastetxera joan eta
hitzaldi bat ematea proposatu
zidaten. Beraz, ostiralean bertan,
ertzaina eskolara joan eta
hitzaldia eman zuen. Ikaragarria
izan zen, eta haur guztiak
egindakoaren larritasunaz jabetu
ziren. Ertzaintzaren, eskolaren
eta gurasoen jarrera ikusita,
salaketa ez jartzea erabaki nuen.
Hortik aurrera ez dugu arazorik
izan. Institutura pasa da
aurten eta beldur ginen, baina
oraingoz guztia oso ondo joan
da, erraz jarri digute dena.

Anek ingurukoen babesa du.
Bestelakoak ere ezagutzen dituzu?
Adibide gisa, Naizenekoek
egindako familien topaketa batera,
familia baten 16 urteko lagun bat
etorri zen. Haren gurasoek ez
zuten egoera onartzen. Bat-batean,
mahaian zegoela, antsietatea
jasan eta negarrez hasi zen. Bere
egoera berean zeuden pertsonak
onartuta eta pozik ikusi zituen,
berak ez zeukana ikusi zuen. Guri,
guraso bezala, oso gogorra egiten
zaigu egoera baina adingabea
denez, ezin dugu ezer egin.
Tamalez, halako kasu pila daude.

Gainera, elkarteari esker gure
ahotsa ozenago entzuten da.

Hitzaldian aipatu zenuten Naizen
bezalako erakundeen garrantzia.
Zure egoera berean dauden
gurasoekin elkartzeko aukera
duzu; elkar ulertzen eta
laguntzen dugu. Horrez gain,
denbora asko aurrezten duzu,
ze gauza bera egin behar izan
duten (paperak...) pertsonek
laguntza eskaintzen dizute.

Osasun erakundeen jarrera
nolakoa da?
Ekai hil ondoren, gauza asko
aldatu dira, baina oraindik
zailtasun handiak jartzen dituzte.
Askotan, Bartzelonako mediku
batek errezetatzen dizkigu
Gurutzetan eman nahi ez dizkiguten
sendagaiak. Kostata, baina orain
blokeatzaileak errazago ari gara
lortzen. Hormonak lortzea, berriz,
oraindik asko kostatzen da.

"Askotan, Bartzelonako mediku batek
errezetatzen dizkigu Gurutzetan eman nahi ez
dizkiguten sendagaiak"

Ekairena gertatuta, Naizeneko
familia kopuruak gora egin zuen.
Ordura arte 30 familia inguru
ginen. Ekaiek bere buruaz beste
egin zuenean, familia askok
pausoa eman zuten; denbora
gutxian 80ra igaro ginen. Orain,
berriz, 160 inguru gaude.
Zorigaizto bat izan zen, baina alde
positiboa ere eduki zuen: gizartean
ikuspegi aldaketa handi bat egon
zen, beste begirada bat sortu
eta onarpen maila handitu zen.

Zein da blokeatzaileen eta
hormonen funtzioa?
Blokeatzaileak 12 urte ingururekin
hartzen dituzte. Pubertaroan
haurrak garatzen hasten dira, eta
garapen hori mozteko erabiltzen
dira: bizarra edo bularrak ez
hazteko, hilekoa ez jaisteko...
Blokeatzaileak, indizio bitartez,
hilean behin hartzen dira. Gero,
14-15 urterekin, hormonak hartzen
dituzte. Horiek gorputza apur
bat aldatzen dute, bularrak edo
bizarra hazten zaizkizu... Neska
transen kasuan, hormonak pastilla
antisorgailuak besterik ez dira.
Egun, transexualitatea onartuta
dagoela esango zenuke?
Ez, oraindik ez. Baina
aurrerapauso handiak eman dira.
Orain, behintzat, ikusi eta horren
inguruan hitz egiten da. Onartuta
ez dago baina bidean bai.

14

2020ko martxoa · ARTZAPE

ARTZAPE · 2020ko martxoa

15

ERREPORTAJEA

TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA

Martxoak 8
LANEAN ERE, BERDINTASUN BIDEAN
"Lanaren bitartez lortu du emakumeak gizonezkoengandik bereizten duen distantzia gainditzea. Lana da emakumeari erabateko askatasuna bermatu dakiokeen gauza bakarra",
baieztatu zuen Simone De Beauvoir (1908-1986) idazle, irakasle eta pentsalari frantses
feministak. Horrenbestez, berdintasunaren bidean, emakume langileak giltzarri dira.
Hargatik, martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko Egunaren aitzakian, herriko zenbait
emakume ekarri ditugu gurera beraien eginbeharren eta esperientzien berri jasotzeko.

behar badugu, galdutako ordu
horiek beste momentu batean
berreskuratu ditzakegu".

MIREN ARANBURU, ENERITZ MANTEROLA, IRATI
OLASKOAGA ETA ERIKA LARRAÑAGA
BURDINERIA TAILERRA
Tailer txiki honetan, Indauxetik bidaltzen dizkieten
burdineria muntatzen eta poltsetan sartzen egiten
dute lan. Sei langilek dihardute, horietatik bost
emakumeak dira, eta lau getariarrak. Nahiz eta
Indauxentzat lan egin, tailerreko sei langileak
autonomoak dira.
Lan kontziliazioaren inguruan galdetuta, autonomoa
izateak erraztasunak ematen dizkietela aitortu dute.
Larrañagaren hitzetan, "autonomoak garenez, gure
esku dago lan ordutegia: zerbaitetarako irten egin
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Bertan egiten dituzten burdineria
lanak, garai batean, etxeetan ere
egiten zituzten. Olaskoagak azaldu
digunez, "lehen, etxeetan egin eta
gero hona ekartzen zuten egindakoa,
hemendik, denak batera, Indauxera
bidaltzeko". Nahiz eta gizonezko
batzuk ere lan horietan aritu, gehiengoa emakumezkoa
izaten zen: "Orduan etxean geratzen zena emakumea
izaten zen. Gizona kanpora joaten zen lanera, eta
etxerako laguntza eta diru gehigarri gisa, emakumeak
etxetik horrelako lanak egiten zituen".
Orain ere, tailerrean dauden langileen gehiengoa
emakumea da. Manterolak dioenez, "hemen
eskulana egiten dugu, eta esaten dute baieztatuta
dagoela emakumea lan hauetan azakarragoa dela".
"Ikusitakoaren arabera, eskulanetan eta pieza txikiekin,
emakumeok askoz lan gehiago ateratzen dugu",
gaineratu du Olaskoagak. Beraz, honelako lanak
egiteko, orokorrean, emakumea izatea abantaila dela
baieztatu dute.
2020ko martxoa · ARTZAPE

ERREPORTAJEA

BEGOÑA AGIRRE, ENERITZ
ABRUZA ETA ALAZNE IRIBAR
EGUNEKO ZENTROKO
LANGILEAK
Egungo gizarteak gero eta zaharragoak direla
kontuan izanda, ohartu gaitezke zein garrantzitsuak
diren adinduen zainketaz arduratzen diren
pertsonak. Getarian, zerbitzu hori eskaintzen duen
eguneko zentro bat dago, lau emakumez osatutako
langileriarekin. Horietako hiru, gainera, getariarrak
dira: Alazne Iribar, Eneritz Abruza eta Begoña
Agirre. Iribarrek eta Abruzak, 15-16 urte inguru
daramatzate; Agirrek, berriz, 14.
Iribarrek eta Abruzak seme-alabak dituzte, eta
horregatik, jardunaldi murriztua. "Jardunaldi
murriztuarekin, momentuz, ongi uztartzen ditugu lana
eta familia", adierazi du Iribarrek.
2018ko irailaz geroztik, lan baldintza duinagoak
eskatuz, zahar-egoitzetako langileak greban
daude, baina getariarrek adierazi dutenez, haien
egoerarekin alderatuta, oso desberdina da eurena:
"Lana egiteko modua ere desberdina da. Zaharegoitzetan, batzuek, pertsona batekin egoteko eta
lan guztiak egiteko (ohetik jaiki, garbitu, jantzi...)
15 minutu besterik ez dituzte. Gu, alde horretatik,
ez gaude hain estu", baieztatu du Agirrek.
Greba egitea gustatuko litzaieke, baina gutxieneko
zerbitzuak eskaini behar dituztenez, ezin dute
deialdiarekin bat egin. Orain, 2016az geroztik
izoztuta dagoen hitzarmena eguneratzeko borrokan
dabiltza: "2017 eta 2018 urteetan soldatak ez
dizkigute igo, eta iaz, behar baino gutxiago", dio
Iribarrek.
Helduen zaintza lanak gizarteak behar adina ez
dituela baloratzen diote. Hala uste du Iribarrek:
"Batzuek bai, baina orokorrean ez". Eguneko
zentroko lau langileak emakumeak izatea ere ez
dela kasualitatea aitortu du Agirrek: "Betidanik,
zaintza emakumeoi esleitu izan zaigun lana izan
da".
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R O S E M A R Y A LVA R E Z
HELDUEN ZAINDARIA
Eguneko zentroez eta
zaharren egoitzez gain,
helduak euren etxeetan
zaintzen egiten dute lan
askok. Rose Mary Alvarez
Ortiz aritzen da horretan.
Hondurasen jaioa, duela
zazpi urtetatik bizi da Getarian eta bere lanbidea,
duela 12 urtetatik, adindun pertsonak zaintzea da.
Beti etxeetan eta interna egin izan du lan. Baldintzen
inguruan, esan du kontratatzailearen araberakoak
izaten direla, baina orokorrean, ondo baloratu gabeko
lana dela. "Nik, esaterako, ez dut langabeziarako
eskubiderik, eta adinduna hiltzen bada, hurrengo
egunean bertan, kalera botatzen zaituzte".
Lana oso gogorra dela aitortu du: "Pazientzia handia
behar da. Bata bestearengana egokitu eta ohitu behar
da, oso zaila da". Astean sei egunetan, ia 24 orduz
lanean aritzen da, "egunean bi ordu izaten ditut libre".
Familia batzuek berak egiten duen lana baloratu
izan dute, beste batzuek, berriz, ez: "Familiaren
babesa izatea garrantzitsua da; ondo zaintzen
duzula, ahalegintzen zarela eta lana ondo egiten
duzula esaten badizute, asetuta sentitzen zara eta
gogoz egiten duzu". Lanbide honetan, gehiengoa
emakumea dela aitortu du, "gizonezko gutxi daude,
eta kontratatzaileek, gehienetan, emakumeak nahi
izaten dituzte". Bestalde, atzerritarra izanik, komentario
arrazistak ere jasan behar izan ditu, "kanpokook herria
inbaditzen ari garela eta horrelakoak".
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MARIA LUISA EZENARRO ETA ANI GOMEZ
BALEARRI JATETXEA
Balearrik uztailean beteko ditu 25 urte. Mende laurden
honetan, Ani Gomezen eta Maria Luisa Ezenarroren
artean eraman dute aurrera. Ezenarro getariarra
da; Gomez, berriz, aspaldi etorri zen Mexikotik.
Prestakuntza eta gehiegi irauteko esperantza handiegirik
gabe zabaldu zuten jatetxea. "Ni Taxcon nenbilen
lanean, eta hau lehiaketara aterako zela jakin nuenean,
Aniri komentatuta, apuntatu egin ginen. Hogei hautagai
geunden eta guri eman ziguten", adierazi du Ezenarrok.
Astebetean, gau eta egun lan eginda, dena muntatu
eta ireki egin behar izan zuten. Gomezen hitzetan,
"40 metro karratuko egurrezko kiosko bat zen, ez
komunik, ez apalik... hutsik zegoen".
Itsasoak ere behin baino gehiagotan jarri
dizkie oztopoak; dena puskatu du bi aldiz.
Lehenengo aldian jatetxea uztea ere pentsatu
zuten, baina aurrera jarraitu zuten.
"Bigarrengoan errazagoa izan zen dena,
ze esperientzia eta bezero gehiago
genituen", esan du Ezenarrok. Orain,
berriz, oso gustura daude eta egiten
duten lanak benetan asetzen ditu.

ANE CAMPOS
FUTBOLARIA
Ane Campos bigarren
mailako futbol jokalari
profesionala da.
Egun, taldeak
ordaintzen dion
pisu batean, Elgetan
bizi da, izan ere, aurtengo denboraldia Eibarren ari da
egiten. Urtebetez ikasketak alde batera uztea eta futbolean
zentratzea erabaki du. Arratsaldetan entrenatzen du,
astean hiruzpalau aldiz. Talde gipuzkoarrak mailaz
igotzeko aukera handiak ditu aurten.
Maila horretan futboletik bizitzea ezinezkoa da: "Gure
taldean jokalariak beste lan batean edo ikasten ari
dira. Nik hau bakarrik egiten dut ez dudalako gastu
gehiegi eta gaztea naizelako, bestela ez da posible".
Nahiz eta beste lan bat eduki jokalariei konpromisoa
eskatzen zaie, eta "batzuetan, entrenamenduak
goizetan badira, ezin dute lanera joan".
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Jatetxe bat eramateko izaera indartsua behar dela
diote: "Hasieran, merkataritza-agente bat etortzen
zenean, emakumeak ginela ikusita, nagusia non zegoen
galdetzen zigun". Begiradak jasan eta astakeriak
entzundakoak dira, baita ipurdiko ukituak ere. Behin,
gizonezko bezero batek euren emakumezko zerbitzari
bati eskumuturreko bat oparitu zion. Ezenarrok oparia
itzuli eta berriz halakorik egin edo losintxak botaz gero,
lokaletik bidaliko zuela jakinarazi zion.
Orain, "gizartearen pentsamendua aldatu egin da",
dio Gomezek. Ezenarrok gaineratu duenez, "bezeroek
zerbitzariak errespetuz tratatzen dituzte eta ez dira garai
bateko komentarioak entzuten".
Hala ere, adierazi dute,
batez ere atzerritik etorritako
langile gizonezkoekin, behin
baino gehiagotan izan
dituztela arazoak. Kultura
eta sinesmenengatik,
"ez zuten emakume
batek beraiei
a g i n t z e a
onartzen eta
azkenean alde
egin zuten".

Otsailaren 18an, 2018ko urriaren 4tik lan
hitzarmena sinatzeko negoziaketetan zebiltzan
lehen mailako emakume futbolariek adostasuna
lortu zuten federazioarekin. Horri esker, jokalari
horiek udan, 30 egunetako oporraldi jarraia izango
dute; jardunaldi osoa dutenek urtean, gutxienez,
16.000 euroko soldata gordina jasoko dute; eta
haurdunaldietako protokoloari esker, 600 euroko
laguntzak izango dituztela aurreikusten da, besteak
beste.
Hitzarmen horrek ez die bigarren mailako jokalariei
eragiten, beraz, getariarrak berdin jarraituko du. Hala
ere, azken urteetan emakumezkoen futbola "asko"
aldatu dela aitortu du: "Lehen hemen inguruko taldeen
kontra bakarraik jokatzen genuen; egun, Madrilera,
Bartzelonara... joaten gara. Gainera, instalazioak ere
asko hobetu dira".
Hurrengo asmoetako bat bigarren mailako jokalarien
lan hitzarmena litzateke: "Horrek asko hobetuko luke
egoera".
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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.
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Irudia: A. Astui

(200. zenbakiko 13. orritik dator).

P

atroi zaharrak, Miguel Caximirok, "Salve" agindu
eta horrela, badia gurutzatu genuen goizaldeko
hiru eta erdiak aldera. Gaur egun barre egingo
dute, baina garai hartan patroien bistan geunden
denak gutxienez txapelak kentzen genituen, eta baten
batzuek, agian, barru-barrutik errezatu egiten zuten.
Kanaberak bi bandetatik zabaldu bitartean, gidak
eta drizak pasatzen genituen lehen botaldirako dena
prest izateko. Bitartean, ni sukaldean nengoen, ea
lapikoko urak irakiten zuen kafea eta txikoria gehitzeko,
geroxeago, egunsentian, txanoaz iragazteko.
Oraindik gogoratzen dut nola gau ilunean argiak
itzalita itsasontzia iparralderantz zihoan ekialderako
keinukada batekin. Nik sukalde txiki izoztuan atetik
begiratzen nuen, eta hanka-estiorreko karretea
elurrezko kapa batez betetzen ari zen.
—

Ai, ama! Ederra zaukagu bihar!

Ura irakiten hasi zenean, kafea eta atxikoria gehitu, sua
itzali eta estiorretik barruna aurreko bodegara joan nintzen.
Bisigutako kosteran 11 tostarteko besterik ez ginen
ibiltzen. Behera jaitsi nintzen bodegako argi gorriaren

Itsasontziak bisigutan. /Argazkia: Tomas Otamendi.
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ARRANTZALE
BATEN
GOGOETAK (II)
TESTUA
TOMAS OTAMENDI

distirara, eta kamaina hotzak, hezetasunak, gasoil
eta kala usainak inguratzen ninduen. Gerra garaian
esaten zuten bezala, "edozein zulo lubakia da", eta
hura nire zuloa zen, botak eta ur-arropak kendu, eta
etxean jantzitako guztiarekin, lotara.
Orduan gazteagoa nintzen eta errazago egiten nuen
lo. Goizeko zazpiak aldera bodegako deia jo zuen
patroiak, eta denak gora. Eguna lasai zegoen, kalma
zuria, baina elurra ondo ari zuenez, kubierta zuri
zegoen. Nik orduan kafea iragazi, berotu eta esne
kondentsatuaren ontzi osoa botatzen nion esnearen
ordez. Ontzian ez dut inoiz ezagutu pattarra kafean,
eta lau gailetekin hartzen hasi beharra zegoen. Elurra
haizerik gabe erortzen zen, mara-mara; hezetasuna
nagusi zen. Kafearen ondoren, bakoitza bere lekura
joan zen.
Guk ez genuen karnata mozten bidean. Hori zen
niretzat lanik okerrena, lantzoia oraindik izoztuta
zegoenez, behatzak berehala kakotzen zitzaizkigun,
2020ko martxoa · ARTZAPE
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ez baikenuen eskularrurik garai hartan. Guk hamar
kanaberekin lan egiten genuen. Garro Kalan geunden,
eta ez zegoen fundamentu handirik. Noizean behin,
bisigu batzuk harrapatzen genituen, "igotzen ziren".
Egun hartan ez zegoen nahaste askorik aparejuetan, eta
aitortu behar da hori oso zaila dela 25 metroko luzera
eta sei metroko zabalera duen itsasontzi batean, 130
brazako sakoneran hamar kanaberekin lan egiten baduzu.
Hala ere, okerrena, barkuen arteko hurbiltasunagatik,
zure aparejuak inguruko beste ontzi batzuenekin
nahastea zen. Askotan liskar etengabeak izaten
genituen, beste ontzi batek zure bandako hiru
aparejuak azkarrago biratuz sartu zituelako. Une
horretan zer egiten zen? Labana atera eta moztu dena,
bisiguak barrura sartu, eta itsasoko legeak esaten
zuenez, besteen arrainak nahastean sartzen zituenak,
arrainen erdia beste ontziarekin banatu behar zituen.
Gainera, besteen berunak (bakoitzak desberdinak
genituen) bueltatu behar zitzaizkion nagusiari; horrek
ere mila eztabaida sortzen zituen.
Bide erdian galdu eta amutik askatzen ziren
legatzengatik ere izaten ziren liskarrak, arrainari presio
aldaketagatik haizez betetzen zitzaion tripoia, puxika
bat balitz bezala, eta azalean geratzen zen tripaz
gora, bizirik baina olatuen menpe.
Kalako arrantzan
itsasontziak aurrera egin
behar zuen beti, eta
askatzen ziren legatzak
popatik geratzen
ziren beste barkuen
menpe.
Batzuek
amuak muturrean
zuten
kanabera
l u z e a k e ra b i l t z e n
zituzten arrain galduak
ontziratzeko. Eguraldi
ona
bazegoen,
Euskal ekialdeko kostaldeko kalen
txanalak ere ikusten
kokapena. /Argazkia: A. Astui.
ziren uretan, baina
Txomin Artolaren kantak erakusten zuen bezala, ihes
egindako arrainen harrapatzailea itsas txakurra zen:
Gu gazte giñadela txalupa guztiak
zakurtxo bat ohi zuten ontzi barrenean
begi erne, abilla, ez zen zaunkaria
ihes zihoan arraina harrapatzailea.
Geureak ez zuen Txuriko izena, Roger Daltrey baizik,
patroi "gaztiak" The Who taldeko abeslariaren omenez
ARTZAPE · 2020ko martxoa

jarritako izena, eta ez zen itsas txakurra, baina gure
txakurra zen.
Portuan zegoen txakurrik onena zen aurreko bodegan
zeuden sonarraren proiektagailuen kableentzako gidak
makinaraino pasatzeko. Hamaika aldiz eraman zuen
Karlos Wesmarreko teknikariak beste itsasontzietara
lan hori egiteko.
Txakur honek "lehorreko usaina" sumatzen zuen eta
bazekien itsasontzia lehorrerantz zihoala "herriko
bandan" eta gau osoa brankan egoteko gai zen;
kontrako norabidea izanez gero, "ateko bandan",
jangelatik aterako zuen ama-semerik ez zegoen.
Kontua da goian infernua zegoela, baina behean ez
zegoela korronte handirik, ez haizerik, eta ez genuen
eskuzko lan asko egin behar izan. Jakina da ofizio
horretan ezin zela eskularruekin lan egin, etengabe
pita mozten egon behar baitzen, amuak lotu, karnata
bete. Ogibide oso zorrotza zen arrantzale finentzat,
hori ez zen sarekada batean hogei tona berdel
pilatzea.
Goizaren erdian perlita frijitu berriak gosaldu
genituen, Rufinok prestatu zituenak goxo asko. Kostera
horretarako sukaldari inprobisatua zen. Bakoitzak bere
kanaberaren ondoan gosaltzen zuen.

Frantziako Afeirres marittimeseko Ancelle ( pm 25) itsas zaindaria.

Gainera fundamenturik ez zegoelako kala horretan,
eta beharbada oso txarra egiten zuelako, pentsatu zen
guarda frantsesa ez zela irtengo. Itsasontziak, 50-60
inguru geunden han, eta Ixkote kalarantz abiatu ginen.
Ixkote VIII C eremuko muga ospetsuaren barnean dago,
lau miliatara iparralderantz, beraz, Frantziako uretan.
Garai hartan gerra edo zerbait gehiago deklaratua
zigun Affaires maritimes Ancelle (PM25) izeneko
patruilariak.
Oharra: Kontakizunak hurrengo alean jarraituko du.
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Ablazioa: han eta hemen

N

azioarteko egun berezi asko izaten dira
eta ezin diegu bakoitzari aipamen egin,
baina badira batzuk arreta piztu eta zer
pentsatua sortzen digutenak. Hori gertatu zitzaigun
guri otsailaren 6an, Emakumeen Genitalen
Mutilazioaren aurkako egunean. Berria egunkarian
elkarrizketa egin zioten Asha Ismaili, Save a Girl
Save a Generation elkarteko sortzaileari. Benetan,
adierazpen interesgarriak emakume honek eginak!
Jatorri medikurik izan gabe, emakumeen organu
genitalak eraldatu edo hondatzea da mutilazioa.
Gehienetan klitoria kentzen zaie emakumezkoei,
neskatilak ia beti —jaio berritatik hasi eta 15
urte bitartekoak—, sexu harremanetan plazerik
ez sentitzeko, arrazoi erlijioso eta kulturalak
direla eta. Nahiz eta erlijioa aitzakiatzat erabili,
sinesmen desberdinak dituztenen artean izaten
dira mutilazioak: musulmanak, kristauak eta
animistak. Aitzakiak-aitzakia, beste behin, gizon
eta emakumeen arteko diferentziak dira jarduera
hauen oinarria.
Munduko Osasun Erakundeak dio emakumeei
egindako mutilazio mota honek osasun arazoak
sortzen dituela: mina, odoljarioa, sukarra, infekzioa,

gernu aparatuko arazoak, erditzean zailtasunak eta
batzuetan, heriotza.
Afrikako (Saharaz hegoaldera eta beste batzuk),
Asiako (Indonesia, India eta Pakistan...) eta Ekialde
Hurbileko (Irakiar Kurdistan eta Yemen...) 30
herrialdetan gauzatzen dira emakumeen genitalen
mutilazioak. Gaur egun, bizirik dauden 200 milioi
emakumek ablazioa pairatu dutela dio UNICEFek,
eta beste 30 milioi neskatila arriskuan daudela.
Hala ere, urteak pasa ahala, arriskua gutxitzen
doala diote adituek. Ablazioak egiten diren herrialde
askotako erakundeak ere jarduera honen kontra
azaltzen dira eta legeak ildo berean doaz. Baina
oraindik ere, herritarren borondatea aldatzeko dago
eta hori lortzeko, heziketa eta gizon-emakumeen
arteko berdintasuna izan daiteke bidea.
Eta gure inguruan zer? Osakidetzak 2018an 67
kasu antzeman zituen eta 2019an 62. 129 kasu
hauetatik, 21 hamalau urtetik beherako neskenak
izan dira. Emakundek uste du ez dela kasu
berririk izan Euskadin bizitako etorkinen artean.
Horregatik, modu baikorrean baloratzen da euskal
erakundeetatik egiten ari den prebentzio lana.

ZAINTZA
EGUNAK

Martxoaren 30ean eta 31n.
FULDAIN
FARMAZIA
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Martxoak 2
Ilgora

Martxoak 9
Ilbetea

Martxoak 16 Martxoak 24
Ilberria
Ilbehera
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Berraktibatu+

B

errAktibatu+ programak herritarrak inplikatu nahi ditu beren bizi-ohiturak
aldatzeko eta, horrela, 2030 Agendako Garapen Iraunkorreko Helburuak
lortzeko eta iraunkortasunean aurrera egiteko. Izena eman nahi duten familia
edo etxeek doan egin dezakete, programaren webgunean.
Ekintza Global Action Plan
(GAP) sarearen ekimena da.
Euskadin garatzen ari da
2018tik 2021era, eta, iaztik,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
laguntza eta parte-hartze aktiboa
ditu, Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentuaren
eta Naturklimaren bidez. Programa
2012 eta 2018 bitartean Bizkaian
garatutako Actívate+ programaren
jarraipen gisa sortu zen, eta bertan parte hartzen dute Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko
Foru Aldundiak, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eta beste erakunde publiko zein
pribatu batzuek.
Etxeei, ikastetxeei eta unibertsitate-komunitateari zuzendutako doako hiru programa
espezifiko ditu. Gipuzkoan unibertsitate programa udazkenean abiatu zen, EAEko
hiru campusek parte hartuta. Orain etxeei zuzendutako kanpaina abiatu da;
ohituren aldaketa hara zabaltzea du helburu, familiak kontzientziatzeko eta haien
ingurumen eragina murrizten laguntzeko.
Plataforma digital baten bidez, izena ematen duten pertsonek edo familiek jakingo
dute nola hobetu beren bizi-ohiturak, jasangarriago bihurtuz.
Izen-ematea doan egin daiteke programaren webgunean: www.reactivatemas.
eus. Behin erregistratuta, plataformak galdera erraz batzuen bidez ebaluatuko du
eguneroko ohituren iraunkortasuna eta, ebaluazioa eginda, ohitura horien eragin
negatiboak murrizteko ekintza txiki eta xume batzuk proposatuko dira, informazio
liburuxkak eskainiz, laguntza modura.
Informazio gehiago:
Tel. 943 896 024
www.gipuzkoa.eus/eu/web/ingurumena
maizpuru@getaria.eus
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Egon zaitez osasuntsu!

G

u Iturzaeta LH 4A mailako ikasleak gara eta
proiektu hau lantzen ari gara gelan: Giza
gorputza eta osasuna. Proiektuaren helburua
osasuntsu egoteko ezagutu behar ditugun baldintzak
jakitea da.
Arlo desberdinak landu ditugu: elikagaiak, ariketa
fisikoa, tabakoa, alkohola eta drogen ondorio txarrak,
gorputzeko aparatuak, obesitatea, pantailen aurrean
pasatzen den denbora...
Gaiarekin lotuta, Zarauzko Maxi Eroskira joan ginen
tailer bat egitera, gonbidapena jaso ondoren.
Bertako arduradun batek ongi etorria eta azalpen
batzuk eman zizkigun: elikagaien etiketak aztertzearen
garrantzia erakutsi zigun, jakiteko ze osagai dituzten
eta ze kopurutan; iraungitze-data kontuan izateko ere
bai.

Ikasleak elikagaien inguruko azalpenak jasotzen.
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Ondoren, taldetan banatuta, bakoitzari txartel bat eta
diru kopuru bat eman zigun. Horrekin otordu osasuntsu
bat prestatzeko osagaiak dendan erosteko eskatu zigun.
Han ibili ginen alde batetik bestera gurditxoa betetzen.
Berriro elkartu eta talde bakoitzak erositakoa aztertu
genuen.
Arduradunak jada ezaguna genuen elikagaien
piramidea gogorarazi zigun, egunero jan beharrekoak,
astero eta noizean behin hartzeko elikagaiak zein diren
erakusten duena.
Nahiko fin ibili ginen gure aukeraketan!
Hartutako gauzak bere tokira bueltatu ondoren,
hamaiketako osasuntsua eskaini ziguten: mandarinak,
kiwiak eta platanoak. Oso ona zegoen dena eta
bukatu arte jan genuen!

Supermerkatuan erosketak egiten.
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GOMENDIOA

JOXI ERAUSKIN

Gerrak ez du emakume aurpegirik
Iker Sancho da Svetlana Aleksievitxek idatzitako
liburu honen itzultzailea. Gerra imajinatzean,
gizonezko soldaduak datozkigu berehala burura,
baina ia milioi bat izan ziren II. Mundu Gerran
parte hartu zuten emakume sobietarrak: medikuak
eta erizainak, frankotiratzaileak, tanke-gidariak,
gerrillari partisanoak...
Geroxeago, diploma bana eman ziguten gure
izenarekin.
Orain, osasuntsu bizitzeko aholku batzuk emango
dizkizuegu:
•
•
•
•
•
•
•

Azukre gehiegi jatea ez da komeni, ez eta
gatza ere. Neurrian!
Fruta eta berdura, aldiz, egunero eta hiru edo
lau errazio edo ale.
Pantailen aurrean orduak pasa beharrean,
denbora pasa lagunekin edo kirola egiten!
Arnasa sudurretik hartzea ahotik hartzea baino
hobea da.
Hitz egin eta jan batera egiteak janaria kontrako
eztarrira joanarazten du.
Janari azkarra noizean behin; egunerokoan,
egunean goxo-goxo prestatutakoa.
Garbitasuna zaindu: dutxatu sarri, hortzak
garbitu, jan baino lehen eskuak garbitu
(komunetik ateratzean bezala).

Ehunka lekukotasun bildu ditu egileak, haien
oroitzapenak eta inpresioak biltzeko. Ez kazetarien
ohiko galde-erantzunekin, baizik eta konfiantza
emanez, lasai hitz egin dezaten.
Jasotako errealitateak antzekotasun gutxi du
historiografia ofizialaren heroitasunarekin: hor
ageri dira gosea, beldurra, hotza, zauriak eta
oinazea... baina baita ere beste emakumeen
elkartasuna, gizonezkoen laguntza edo gutxiespena,
etsaienganako gorrotoa edo errukia... Bizitzaren eta
heriotzaren arteko hari gainean dantzan, gizatasun
sakon baten taupadak helarazten dizkigu lan honek,
zirraraz eta dardarez.

Beno, jarraitu aholku hauek eta osasuntsu biziko
zara!
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GETARIAKO HITZA

ANDRES ALBERDI

Sakapuna

Ez da Getarian bakarrik erabiltzen den hitza, auzoherrietan ere hala esanda ezagutzen baitute. Horrela
idatzita —sakapun— ez da ageri hiztegi normaletan.
Euskaltzaindiaren Orotariko Euskal Hiztegian
sakapon formarekin ageri da. Euskarazko horren
baliokide ezagunagoak tortolos eta kurkulux dira,
besteak beste (tortolosetan, kurkuluxetan ibili, jolastu).
Erdaraz, taba hitza darabilte normalean (jugar a (las)
tabas).
Sakapun hitzak, itxura guztien arabera, erdal jatorria
du. Antzeko jolas batean (perinol edo poxpolin
izenekoan), 'saca, deja, pon, todo’ esapideak
erabiltzen dira, eta horien lehenengoaren eta
hirugarrenaren konbinazioz sortutako jolas-hitza da:
saca, pon > sakapon, sakapun.
Hizkuntza-gertakari hori ez da harritzekoa. Euskaraz
fosildurik geratu diren horrelako erdarazko hitz-multzo
mailegatuak uste baino gehiago dauzkagu. Batzuk
Getarian ere erabiltzen dira: auskalo (< a buscarlo),
(e)txafero (< echa fuego), mekaguenka ibili (< me
cago en)...; beste batzuk ere ezagunak zaizkigu,
nahiz Getarian ez erabili: doministiku edo atxisa (<
dominus tecum), puntapax edo iltze txikia (< punta
de Paris)...
Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da
hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera
ezagutzen dituzun hitzak.
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AGENDA

2020ko MARTXOA
28 Ostirala

Juan Sebastian Elkano:
Ortzimugaren sustraiak
liburuaren aurkezpena
Ordua: 19:00
Lekua: udaletxeko areto nagusia
Antolatzailea: Elkano Fundazioa
eta Getariako Udala
Sarrera librea izango da lekuak
bete arte. Liburua bertan
eskuratzeko aukera egongo da.
Joseba Urretabizkaia argazkilariak
eta Alvaro Bermejo idazleak
aurkeztuko dute liburua.
Bertan parte hartu dute zenbait
getariarrek.

29 Larunbata

Emakume Master Cup
eskuzko pilota txapelketa
Ordua: 17:00
Lekua: Sahatsagako frontoia
Antolatzailea: Emakume Master Cup
Binakako lau partida jokatuko
dituzte pilota mistoarekin. Hauek
izango dira norgehiagokak: Ainhoa
Romero-Miriam Arrillaga vs.
Gentzane Aldai-Olatz Arrizabalaga,
Arrate Bergara-Amaia Aldai vs. Laia
Salsamendi-Ane Mendiburu, Miren
Larrarte-Olatz Ruiz de Larramendi
vs. Maddi Unanue-Naroa Agirre eta
Leire Garai-Nora Mendizabak vs.
Ibone Salinas-Andrea Capellan.

1 Igandea
31. Lilatoia

Ordua: 10:30
Lekua: Boulevard (Donostia)
Lasterketara joateko doako
autobusa antolatu du Getariako
Udalak. 09:00etan aterako da
herriko geralekutik.

5 Osteguna

Elkanoren garaiko euskal
emakumeak hitzaldia
ARTZAPE · 2020ko martxoa

Ordua: 19:00
Lekua: Iturzaeta Herri Eskolako
aretoa
Antolatzailea: Elkano Fundazioa
eta Getariako Udala
Janire Castrillo EHUko irakasleak
mundu biraren garaiko
emakumeen bizi-errealitateari
buruzko zertzeladak emango
ditu, "Mundubiraren ubera"
egitasmoaren baitan.

6 Ostirala

Bigarren eskuko azoka
solidarioa
Lekua: gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada

8 Igandea

Emakume raketistak.
Raketistak lehen eta orain
dokumentalaren emanaldia
Ordua: 19:00
Lekua: Iturzaeta Herri Eskolako
aretoa
Ehunka raketista profesionalen
erreferentziak aurkitu dituzte
Espainian zein Amerikan, tartean
hainbat getariarrena. Pilotari haiek
ezagutzeko aukera eskaintzen
du dokumentalak. Emanaldiaren
ondoren, egileekin solasaldia
izango da.

15 Larunbata

42. Gure Txeru Banakako
Esku Pilota Txapelketaren
finalak
Ordua: 12:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

18 Asteazkena

Getariako 19. Literatura
Lehiaketako lanak
aurkezteko epearen amaiera

Agenda www.artzape.eus webgunean
eguneratzen dugu. Adi egon!

Ordua: 13:00
Lekua: udaletxea edo udal
liburutegia
Gaia librea izango da eta lanek
(ipuin, olerki zein bertsoak) jatorriz
euskaraz idatzita egon beharko
dute. Zazpi kategoriatan har
daiteke parte adinaren arabera:
LH3, LH4, LH5, LH6, 12-14
urte, 14-16 urte eta 16 urtetik
aurrerakoak. 16 urtera arteko
kategorietan saria jasoko dute
irabazleek, eta hortik gorakoan
150 euro.

Lekua: Berdura plaza
Antolatzailea: Elkano Fundazioa,
Aranzadi Zientzia Elkartea eta
Urritza Aisialdi Taldea
8-12 urtekoentzako tailerrean
izarrek nabigazioan duten
garrantziaz hitz egingo dute, izarrak
marraztuko dituzte aterki baten
barruan, eta etxera eramango
dituzte. Aurrez, martxoaren 16tik
aurrera, izena eman beharko da
urritza.ae@gmail.com helbidean
edo Harritarten.

21 Ostirala

Cristobal

Kontzertua: Tenpera,
Etxekalte eta The Bloody
Magic Nails
Lekua: gaztetxea
Antolatzailea: Getariako Gazte
Asanblada

26 Osteguna

Katukale irakurle taldearen
saioa
Ordua: 18:30
Lekua: liburutegia
Amets Arzallusen "Miñan" lana
aztertuko dute bera bertan dela.

27 Ostirala

Mundubira pastorala

Ordua: 18:00
Lekua: Azkuna zentroa (Bilbo)
Antolatzailea: Loraldia
Iturzaeta Herri Eskolako LH5 eta
6. mailatako umeek Loraldia
Eskola programan hartu dute
parte. Elkanoren mundu birako
pasarte baten pastorala landu
dute. Apirilean aurkeztuko dute
Getarian.

28 Larunbata

Astronomia tailerra
Ordua: 11:00

Balenciaga
Museoa
Moda eta ondarea. Cristobal.
2020ko otsailaren 29an irekiko
ditu Balenciaga Museoko
erakusketa berriak eta ikusgai
egongo da urte bereko ekainaren
22ra arte.
Erakusketa honen bitartez,
museoak aztertu nahi du nola
pasatu zen Balenciagaren obra
Moda izatetik Ondare izatera,
sortzailearen biografiarekin
batera, haren bilakaera,
modaren historian egin dituen
ekarpenak eta haren obra ondare
bihurtzeko prozesua erakutsiz.
Erakusketan jarritako jantziekin
batera, Cristobal Balenciagaren
objektu pertsonalak erakutsiko
dira, Museoko bildumatik
hartuta, moda-sortzailearen
alderdirik lagunartekoena
ekartzeko. Jostunari buruz hitz
egiten diguten laneko tresnak,
objektu pertsonalak, gutun
pertsonalak eta jantziak jarriko
dira ikusgai.
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