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Herritarrak etxean, ARTZAPE zuenean
Osasuna lehenetsita etxean geratzea
beharrezkoa den egunotan, ez da erraza
entretenigarriak bilatzea. Denok egiten dugu
aparteko ahalegina eta ARTZAPEk ere hala
egitea erabaki du apirileko alea getariar
guztiei —bazkide direnei eta ez direnei—
helarazita. Egoera berezietan neurri bereziak
hartu behar dira, eta une hauetan ere, zuen
etxean egon nahi dugu, alboan.
Oraingoan, informatuz entretenitzea
dugu helburua. Horregatik ekarri ditugu
koronabirusaz haragoko gaiak ere gurera,
arnasgune izan daitezen, gerorako planak
irudikatzen has gaitezen, edo besterik gabe,
besteen zaletasunak ezagutu ditzagun. Ea ba,
tartetxo batez, eguneroko bilakatu zaizkigun
hormetako mugak gainditzea lortzen duzuen.
Lanean segiko dugu, orain eta datozen
hilabeteetan, herritarron bultzadaz sortu eta
mantentzen den proiektuak getariarron ondoan
jarrai dezan. Denok garelako ezinbesteko.
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SALBERAK ITSASKABRARI

JON ANDER DE LA HOZ

Humanoak,
humanoegiak

Baina, berriz Arbideren hariari helduta, ez zakiat
elkar mokoka aritu baino hobe ez diagun esaldi hura
ondo iltzatu. Denak ez baitituk jokabide humanoak
besterik: beldurrak, nahiak, eta gainontzeko sentipen
primarioenek bultzatutako joerak. Onenak eta
txarrenak. Hik, nik eta guztiok dizkiagunak, inori
bata edo bestea esaten hasterako.
Zaindu.
Oharra: norbait identifikatuta sentitu bada, lasai,
pentsatu kasualitate hutsa dela eta kito.

A

itortu behar diat, Zigor, egunotan bizi
diagun egoerak kolpetik aldatu duela txoko
honetarako prestatuta nian testuaren mamia.
Martxoaren lehen egunetan arrapaladan bururatu
eta sekula idatzi gabeko testu hark Realaren bolada
onak, eta, bereziki, Kopako finalerako sailkatzeak
jendearengan sortutako erreakzioak zizkian
jo puntuan. Ustez pertsona arrazional direnen
zoramena edo finalerako pasea halatsu bizi izan
duenari koska bat goragotik —sarri, mespretxuz—
begiratu dion jendea nian letretarako gai. Ez zegok
gehiago azaldu beharrik.
Behinola irakurri nian erabat lotu zidakean esaldi
bat: "Bost kontraesan baino gutxiago, dogmatismoa".
Oso oker ez banegok, Hibai Arbide kazetariari leitu
nioan Crític aldizkari katalanean, eta askotan erabili
izan diat nire balizko futbolzaletasuna azaltzeko
—balizko, ezagutzen nauenak bai bazekik ez
naizela gai 90 minutu segidan ikusteko—. Alabaina,
pentsatzeko tarte asko diagun konfinamendu
garaiotan behin baino gehiagotan etorri zaidak
esaldi hura gogora.
Krisi garaietan azaltzen omen dek pertsona berez
den gisako, eta hori ezin ageriago geratu dek
azken asteetan. Ahoa zorroztasunez blai izaten
diaten horiek kalera irteteko tranpak egiten ikusi
dizkiagu, eta, sarri, defendatzea kostatzen diren
postulatuen atzean ezkutatuta. Ustez indartsu zirenak
—ai, gizajoak—beldur humanoenaren mende,
elkartasuna hitzetik hortzera darabilena boluntario
taldean izena emateari uko egiten, eta poliziaren
lana arbuiatzen duena hurkoari balkoitik zelatan.
Hau mundu arranoa!
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ZIGOR SAIZAR

Amaren
etxea

H

ibai Arbiden esaldiaren hariari jarraituz,
egunotan inoiz baino kontraesan gehiago
dizkiatela iruditzen zaidak, Jonan. Barrura
begiratzen diagu, baina ez norberaren izanari,
zilborrari baizik. Eta, pertsonok, zoritxarrez, hortik
ulertzen diagu mundua.
Kontraesanak aurkitzeko edo norberaren izaera
kolokan jartzeko ariketa paregabea proposatzen
dizuet hiri eta irakurle orori (batez ere irakurle
maskulinoei): irakurri Karmele Jaioren Aitaren etxea.
Eleberria zoragarri idatzita egoteaz gain, orain arte
ikusezin izan dizkiagun egoeren aurrean jartzen
gaiztik.
Adibidez, gogoeta egin al duk inoiz gizonezkook
zenbat espazio fisiko hartzen diagun munduan
emakumezkoen aldean? Demagun Getaiko frontoian
—ez konfinamenduko egun hauetan eh!—. Jarri
barandilan, begiratu, zenbat mutil ari dituk jolasean?
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INTERESGARRIAK
Zenbat neska? Goazen herriko tabernetara,
kaleetara. Egin ariketa berdina. Espazioaz ari garela,
autobusean sartzen garenean, zeintzuk erabiltzen
ditek gehiago garraio publikoa, emakumezkoek
ala gizonezkoek? Eta nortzuk garraio pribatua
(kotxeak) errepideetan espazio gehiago hartuz?
Eta autobusean gizonezko bat ikusten badiagu,
erreparatu nola esertzen den, hankak zabal-zabal
eginda edo estututa? Eta emakumezkoak?
Zaintzaz ere ari dek Karmele Jaion maisulana —eta
zergatik ez andereinolana? Hizkuntza ez sexistak ere
emango likek hamaika artikulu—: egunotan, birus
malapartatu batek mundua astindu duen honetan eta
gure adinekoak pertsonarik sentsibleenak izanik, nor
arduratzen dek beraietaz? Begiratu gure etxeetara,
nork zaintzen dizkik gure aiton-amonak? Nork
deitzen ziek? Zeintzuk pasatzen dizkitek gauak
hauen etxeetan? Nortzuk eramaten dizkiate beraien
etxeetara han zaintzeko?...
Lana ezin utzi, produkzioa ezin eten... eta
produzitzen duena nor dek? Jarri betaurrekoak eta
begiratu zeintzuk diren lan produktiboak eta zein ez.
Adibidez, Indauxen lana egitea produktiboa dek,
ezta? Zalantzarik gabe. Irakaskuntza? Iturzaeta Herri
Eskolan zenbat maisu daude eta zenbat andereino?
Egin galdera berdina osasungintzan, zenbat erizain,
erizain laguntzaile... Produkzioarekin lotutako
lanetan gu, humano matxoak; zaintzarekin lotuta,
beraiek, emakumezkoak.

ZAINTZA
EGUNAK

Apirilaren 1etik 4ra.
FULDAIN
FARMAZIA

Alabaina, liburuaren amaierak eman zitxan
krakatekorik handiena. Ez diat spoilerrik egingo,
lasai. Ezin idatzi gabe utzi, garaia diagula espazioa
uzteko, pauso bat atzera egiteko, elkarrizketetan
denbora gutxiago hartzeko, prestigiozko postuak
eta ardurak beraien esku uzteko... eta gureak ere
badiren pertsonen zaintzak behingoagatik guk
hartzeko.
Zainddu... maitte duzun hori.
Oharra: egunotan, batez ere, gizonezkoek
eragindako indarkeria matxista sufrituko duten
emakume guztiengatik.
Bigarren oharra: Jonan, guk ere espazio hau uzten
hasteko garaia ere izango diagu, idatzitakoarekin
kontsekuente izan nahi badiagu bederen.
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IRITZIA

SAIOA MARTINEZ DE
LAHIDALGA AZKUE

Euskara(z) sendatu behar dugu

K

oronabirusaz mintza nintekeen, Gaussen kanpaiaz,
kutsakortasun eta hilkortasunaz, ehuneko asmatuez,
formula aldatuez. Bideo bat ikusi eta birbidali,
egia absolutua dioten ustezko mediku, mikrobiologo eta
erizainen bideoak ikusi, interpretatu eta neronen iritzia erants
nezakeen. Idatz nezakeen oso haserre egon nintzela etxean
pasa den ostiralean (martxoak 20), Herrerieta kaleko zarata
eta jendearen joan-etorri izugarriagatik, Merkeko parkeko
berriketaldi amaiezinengatik. Katxondeo bat. Baina, ez.
Nahiago izan dut Getarian bizi dugun errealitateaz mintzo,
hemen, lehen eta orain. Ea etorkizunean zer.
Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan graduondokoaren
baitan, informe demolinguistiko bat egiteko agindu
zigun irakasleak, nahi genuen herriarena. 2017an
argitaratu zen Getaiko Euskera liburuaz gogoratu
nintzen. Handik eta hemendik hartu ditut datuak, batez
ere Eustat izan dut datu iturri nagusi. Super euskaldunak
ginela uste nuen. Orain, agian, ez. Edo bai. Izan gara,
bai. Izango garen? Uf, ez dakit. Orain ba al gara, ba?
2019. urteko datuen arabera, 2846 biztanle ditu
Getariak. Hizkuntzari buruzko datu estatistikoetan
oinarritutako txostena burutzeko 2016.urteko datuak erabili
ditut, hauek baitira eskuragarri dauden daturik berrienak.
Hala, 2016an 2694 biztanle zituen Getariak. Horietatik,
2272 ziren euskaldunak, %84,34a, hain zuzen ere.
Elebakarren proportzioa, berriz, %15,67koa izan zen.
Beheko taulan, urtez urteko bilakaera biltzen da
—ia euskalduna izatea zer ote den...auskalo!—.
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Ikus dezakegunez, Getaria ez da proportzio berean
hazi biztanle kopuruari eta euskaldun (eleanitz)
kopuruari dagokionean. Biztanleriak eta euskaldun
kopuru absolutuak gora egin badu ere, euskaldunen
proportzioa %91,02 izatetik (2001ean) %84,34
(2016an) izatera igaro da 15 urtetan.
Getariako euskal hiztunen kopuruari erreparatuta,
udalerri euskalduna da, euskaldunen proportzioa
%50etik gorakoa baita. Hala ere, elebidunen galera
pairatzen ari da, urtez urte elebidunak galtzen ari da,
ari gara.
Getariako euskararen kale erabileran, berriz, aldaketak
antzeman dira 2014ko eta 2019ko neurketen artean.
2014ko datuetan, haurrak eta gazteak izan ziren adin
tarterik euskaldunenak.
2019ko neurketetan, berriz, bi talde hauetan
euskararen kale erabileran beheranzko joera hauteman
da. Helduengan eta adinduengan, berriz, azken
neurketako datuek diotenez, gora egin du euskararen
kale erabilerak. Txanponaren bi aldeak.
Euskarak eta Getariak, orain artean bezala, bidea
elkarrekin egiten jarraitu behar dute. Getariak
euskararen arnasgune izaten jarraitu behar du, euskara
baita euskaldunon nortasunaren altxor. Eragin egin
behar dugu, ekin. Nork bere esparruan. Kalean,
guztiok. Euskarak egiten du Getaria eta Getariak
euskara eta euskaraz egin behar du.
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GETARIATIK...

HONG KONGERA

...HONG KONGERA

Maria Lazkano: Asia helmuga
Maria Lazkano, 27 urteko getariarra. "Betidanik atzerrian
bizitzeko irrika" eta duela bi urte joan zen Asiara. "Bigarren
Hezkuntzako irakasle izateko masterra bukatu nuen eta
bururatu zitzaidan curriculumak bidaltzea ingeleseko
irakasle bezala lan egiteko Asian. Hong Kongen onartu
ninduten, eta etorri egin nintzen". Ingelesa ematen hasi
zen institutu batean, baina biologiako irakaslea da iazko
irailetik, Biologia ikasketak ere eginak baititu.
Gustura dago, berea eskola txikia izanik, "ez daude ikasle
asko gela bakoitzean eta nahiko aukera ematen du gauza
ezberdinak egiteko". Euskal Herrian baino tradizionalagoak
direla iruditzen zaio: "Eskola denetan ikasleek uniformea
janzten dute, eskolako kanta astean behin abesten dute...
Esango nuke garai bateko Ingalaterrako kutsu historikoa
geratu dela hemengo nazioarteko eskola batzuetan". Izan
ere, gaur egun Txinako Herri Errepublikako administrazio
eskualde berezia den Hong Kong Erresuma Batuaren
kolonia izan zen.
Arlo ezberdinetan sumatzen ditu bi lurraldeen arteko
antzekotasunak: guraso-irakasle harremanetan,
aisialdirako ohituretan (mendia, jatetxeak...), familiari
ematen zaion garrantzian, lan ordutegian, etab.
Dena den, lanari lotuta, zentzu batzuetan han "nahiko
atzeratuta" daudela dio: "Ez dago mediku asegurua
lan guztietan, soldata baxuena Euskal Herrikoa baino
askoz baxuagoa da... Orokorrean, lan baldintzak, ez
dira horren onak, beti ere, lanaren arabera bereiztuz".

Jatorria

Hangoekiko aurpegiera ezberdina izanik, galdetzen diote
jatorriaz: "Orokorrean, pentsatzen dute ingelesa naizela,
hemengo kanpotar asko hala direlako". Erantzuten omen
die Espainiako iparraldeko parte batekoa dela, "saiatzen
naiz azaltzen Euskal Herria zer den, gure hizkuntza
daukagula, ohitura ezberdinak... Normalean, ez dute
behin ere entzun eta nahiko harrituta geratzen dira".
Bertako hizkuntza —kantonera— ikasteko ahalegina
egin zuen iritsi berritan: "Sei hilabetetan ikastaro batera
ARTZAPE · 2020ko apirila

Maria Lazkano.

joan nintzen. Garrantzitsua iruditzen zait hitz batzukedo ikastea baina oso zaila egiten zait. Zazpi tonu
dituzte eta soinu bakoitzak tono ezberdin batean,
esanahi desberdina dauka. Oinarrizko agurrak
bakarrik kontrolatzen ditut".
Bertako ospakizunak ere ezagutu ahal izan ditu Lazkanok,
garrantzitsuena Urte Berri txinatarra. "Hiruzpalau egun dira
tradizionalenak eta familiarekin elkartzen dira. Ohitura
bitxi bat dute: gutunazal gorri batzuetan, ezkonduta
dagoen jendeak hala ez dagoenari dirua ematen dio.
Bakoitzari aberastasuna ekartzeko dela esaten da".

Koronabirusa

Ezinbestean, Txinako bizilagunari galdetu egin behar
mundu osora zabaldu den koronabirus gaitzaz.
"Hemen, urtarrilaren bukaeran hasi ziren esaten kasuak
igotzen ari zirela. Eskolak itxi egin zituzten —hala
egongo dira apirilaren 20ra arte—. Guk online ematen
ditugu klaseak, baina eskolak bertara joanarazten
gaitu. Aurreneko egunetan horko egoera bera:
supermerkatuetan jana eta komuneko papera falta...
Oraindik ere denok maskararekin ibiltzen gara kalean.
Orain, badirudi egonkortzen ari dela eta lasaiago
dagoela, jendea ikusten da berriro kalean", azaldu du.
Oharra: irakurri luzeago www.artzape.eus-en.
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ERREPORTAJEA
itxi ziren; kaleak hustuta zeuden
ordurako. Martxoko azken astean,
berriz, industrialdeak hustu dira,
funtsezko lanetan ez diharduten
lantokien jarduera eten baita.
Egun, janaria erostera, farmaziara,
medikuarengana, txakurra
ateratzera eta beharrezko
kontuetara bakarrik atera gaitezke,
babes neurriak hartuta beti ere.
Tarte labur hau nahikoa izan da
guztion bizimoduak aldarazteko
eta koronabirusak bere alderik
krudelena erakusteko: gaixotasuna
eta heriotza Getarian ere.

Koronabirusa
GARAI TXARRETAKO
INDARRALDIA
Ostegun goiz batez, Getariako Udalaren argitalpena Getaria
Gertu aplikazioan: prebentzio neurriak hartuz, udal eraikinetan
higiene neurriak ezarri eta pentsiodunen elkartea itxi dute.
Eskolan ere oharrak bidali dituzte azken egunetan eta bihartik
aurrera klaserik ez emateko agindu du Eusko Jaurlaritzak.
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

M

artxoaren 12a zen eta ordu gutxiren buruan, urrun, Txinan nahiz
Italian, ikusten genuen errealitatea gugana iritsi zen. Koronabirusa
etxeraino sartu zen, tamalez, geratzeko. Udal eraikinen itxiera,
eskolak bertan behera uztea, erakundeen gomendioak...gertatu ziren
hurrengo orduetan, baita laguntzeko boluntario taldearen sorrera ere.
Larunbatean, hurrengo egunetik aurrera alarma egoera ezarri eta,
salbuespen batzuekin, etxean geratu behar genuela agindu zuen Espainiako
Gobernuak. Taberna, jatetxe eta dendak egunaren amaiera baino lehen
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Hargatik dira hain garrantzitsuak
erakundeak argitaratzen joan
diren neurriak. Haritz Alberdi
alkateak konfinamendu egun
hauetako balantzea egin du: "Nik
uste, orokorrean, gehiengoa ondo
ari dela errespetatzen neurriak,
distantziak mantentzen, ilarak
egiten, kalera ahalik eta gutxien
ateratzen... Txapela kentzekoa izan
da boluntarioen jarrera, herritar
batzuetatik atera izana behar zuten
pertsona eta familiei laguntzeko
zerbait martxan jarri behar zela.
Supermerkatuan dauden boluntarioak
ikaragarrizko lana egiten ari dira eta
gero eta gehiago dira etxez-etxeko
zerbitzu hori aprobetxatzen dutenak".
Udalak, Osasunaren Mundu
Erakundeak esandakoak ditu
erreferentzia, eta erabaki du hainbat
neurri hartzea langileriari lotuta: herrilangileak gutxieneko zerbitzutan
daude, egunero garbiketa
bakarrik egiten dute, harrerako
zein teknikari gehienak etxetik ari
dira, eta bi udaltzainak dabiltza
lanean. Bestalde, azpiegiturei
dagokionez, astean bizpahiru aldiz
kaleak desinfektatzen dira, eguzkia
ezkutatzean; Balenciaga kaleko
igogailua egunean bitan garbitzen
dute eta eskailera mekanikoen
erabilera zabalik dauden denden
ordutegira egokitu da.
2020ko apirila · ARTZAPE
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Babes neurriei lotuta, izan dute
zereginik materiala eskuratzen,
besteak beste, eskuak garbitzeko
gela. Alberdiren hitzetan, herritarrek
ere egin dituzte ekarpenak: "Batek,
inondik iristen ez diren maskarak
eman zizkigun. Etxez-etxeko langileei,
boluntarioei eta dendariei banatu
dizkiegu. Ostalari batek, berriz,
zituen eskularruak eskaini zizkigun".
Bestalde, erabaki administratiboak
egon dira, adibidez, ibilgailuen
zerga ordainketa atzeratzea
edo terrazak ezin direnez jarri,
dagokion deskontua egitea.

Une latzak arintzen

Errutina apurtuta, etxe barruan, luze
egin daitezke egunak. Datuek diote
internetera jo dutela herritar askok,
besteak beste, etxetik lan egitea eta
ikastea ahalbidetu duelako. Hori
da Iturzaeta Herri Eskolaren kasua,
irakasle gutxi batzuk zentroan eta
telelanean gainerakoak.
Bestelako ikastaroetarako ere
erabili dute sarea, esaterako,
Juan Sebastian Elkano Musika
Eskolakoek edo Gure Txerukoek.
Irati Aranguren dantza irakasleak,
kide kopuruaren arabera,
plataforma ezberdinak erabili ditu,
baina ohikoak dituen bederatzi
talderi eman die klasea azken
astean: "Gustura ari naiz. Ez
dugu lortu teknologia %100ean
joaterik, bideoarekin elkarrekin
dantza egiterik, baina ez dugu
miraririk lortuko". Formatu horretan
ez da erraza bakoitzaren pausoak
ikusi eta zuzentzea. Arangurenek
dioenez, "momentu honetan gure
rola ondo pasatzea eta asteko
ordubetetxo horretan bestearen
etxera entretenitzera sartzea
da, erakustea baino gehiago".
Bide berria ere zabaldu du,
gurasoren batek esanda baitaki
klaseak modu horretan ematearen
eraginez, zenbait haurrek
bideokonferentziaz egiten dituztela
eskolako lanak ere.
ARTZAPE · 2020ko apirila

Arnasgune bihurtu dira, halaber,
Urritza Aisialdi Taldeak Facebookez
proposatutako ekintzak, Sahatsaga
Goiko bizilagunek arratsaldero
prestatutako egitaraua, bandako
zenbaitek Herrerieta kalean
egunero jotzen duten abestia
zein igandetako erromeria giroa,
20:00etan egiten diren txalo
zaparradak eta 21:00etako
kazeroladak.

Zalantza ekonomian

Ezinbesteko lan jarduerak ez direnak
etetea hartu berri den neurria bada
ere, konfinamenduaren hasieratik
sortu zen ekonomiaren inguruko
kezka turismoari zein merkataritza
eta ostalaritzari hain lotuta dagoen
Getarian. Ixteko unean tabernari
batek zioen "osasuna da lehenengo"
haren inguruan zalantzarik ez da,
baina irekita nahiz itxita dauden
negozioetako arduradunak
aholkularitza zerbitzuekin
harremanetan daude etengabe,
egunero ateratzen diren albisteen
zehaztasuna jaso eta aurkeztu
dituzten aldi baterako erregulazio
espedienteak aurrera doazen jakin
nahian. Informazio beraren zain,
gero eta langile gehiago.
Negozio bakoitzaren errealitatea
ezberdina da baina arduradunetako

asko autonomoak dira. "Momentuz
standbyn gaude, BEZak ez dituzte
kenduko, lehen hiruhilekoak aurrera
doaz, dekretua sortu aurreko Gizarte
Segurantzak, soldatak... Ikusi egin
behar zer datorren baina nahiko
katastrofikoa da", dio ostalaritza
arloko batek. Autonomoen kuota
ere ordaindu behar dute, nahiz eta
Espainiako Gobernuak iragarri duen
itxi behar izan dutenei prestazioak
emango zaizkiela. Dendari batek
baieztatu digu eskatu izana, baina
heltzen ez den bitartean, gastuek
hor jarraitzen dute: "Atzeratzen
ahalegintzen ari naiz".
Irekita geratu direnen artean antzeko
egoerak ikus daitezke. Okindegi
batean, esaterako, ohikoa baino
salgai gutxiagorekin, aldi baterako
lan erregulazioa aurkeztu behar
izan dute, "gutxienez, langileek
jaso dezatela lanik egiten ez duten
hilabetea ordainsaria". Osasuna
ere kezka iturri dute, herritar denen
jarrera ez baita berdina: "Batzuk
oso ondo ari dira baina badira lau
aldiz etorri eta ahalik eta denbora
gehien pasatzen dutenak ere".
Bestaldean, bai okindegian bai
etxean, langileak. Osasuna eta
bezeroak zaintzeko ahaleginean
batzuk, lan erregulazioak bermatuko
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IRITZIA
omen dien soldataren %70aren
zain besteak. Etxean dagoen
langile batek azaldu digu prentsaz
ari dela informazioa jasotzen,
"egunak pasa ahala, nagusiari
eskatu diogu emateko informazio
guztia. Dakiguna da bueltatzeko
lanpostua ziurtatuta dugula".

Ia egunero daude nobedadeak
arlo ekonomikoan —aurrerago,
egingo dugu lanketa sakonagoa
ARTZAPEn—, ia egunero daude
bertan behera geratutako ekitaldiak
—Getariako Triatloia duela egun
gutxi; ikusteke "zintzilik" dauden
San Prudentzioko jaiak— eta

era berean, egunero daude
indarra atera eta zentzuz nahiz
elkartasunez jokatzeko arrazoiak,
osasunak ez du-eta "ia"rik onartzen.
Badakite zerbait horretaz, jarraian
azaltzen duten moduan, boluntario
taldeko kideek.

Borondatea
INTZA GURRUTXAGA

C

OVID-19ak inoiz bizi izan gabeko egoera
baten aurrean jarri gaitu guztiok. Erronka handi
bat daukagu: lehenengo hamabost egunez eta
ondoren, beste hamabost eguneko luzapenarekin,
guztira, momentuz, hilabete batez etxean egotea.
Konfinamenduaren erronka handia da, baina arduraz
jokatzea tokatzen zaigu, interes eta nahi indibidualak
alde batera utzi eta denon onurarako diren neurriak
hartu eta errespetatu behar ditugu.
Kalera irtetea debekatuta daukagu, soilik behar
beharrezko eginbeharrak egitera atera gaitezke.
Kolektibo zaurgarriei, berriz, ezertarako ez irteteko
gomendioa egin zaie. Egoera honen aurrean, boluntario
talde bat sortzeko beharra ikusi genuen. Ideia horrekin,
Ane Lazkanok deitu zidan, eta martxan jarri ginen.
Hasiera batean, helburua familiei haurrak zaintzen
laguntzea zen. Berehala konturatu ginen, ordea,
herritarren artean beste behar batzuk ere sortuko zirela,
eta Udalarekin hitz egin ondoren, boluntarioek zerbitzu
gehiago eskaini behar zituztela erabaki genuen. Taldea
eratzeko jende bila genbiltzala zabaltzen hasi orduko,
herritarren deiak jaso genituen. Hunkigarria izan da
egoera zail hauetan pertsonen eskuzabaltasuna ikustea
eta sentitzea. Taldea handitzen joan da eta egun 40
herritar inguru gaude.
Orain arte, arrisku-egoeran dauden kolektiboei erosketak
egin eta zaborra atera dizkiegu. Bezeroek koronabirusaren
aurkako prebentzio neurriak har ditzaten, herriko hainbat
dendariri ere lagundu diegu. Boluntario taldea herrian
sor daitezkeen behar desberdinetara egokitzen doa,
beraz, aurrera begira, ziur, beste gauza batzuetan ere
ariko garela. Lehenengo egunetik, edozertan laguntzeko
prestutasuna erakutsi dute boluntarioek; zerbaitetarako
laguntza eskatzean, beti dago norbait prest.
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Zenbaitetan, sentimendu kontrajarriak ditut. Batzuetan
etxera gustura itzultzen naiz, egindakoak benetan merezi
izan duenaren eta norbaiti beharrezko zerbaitetan lagundu
izanaren sentsazioarekin; beste askotan, haserre etxeratzen
naiz. Pentsatuko duzue, baina, haserre? Zergatik? Ba,
haserre erosketak egitera egunean hiru aldiz joaten den
jendea dagoela entzuten dudalako edota, orokorrean,
koronabirusa ez zabaltzeko hartu behar diren neurriak
hartzen ez dituzten herritarrak ikusten ditudalako. Momentu
horietan haserrea eta amorrua sentitzen ditut, iruditzen
baitzait ez dela axolagabekeriaz jokatzeko unea.
Erosketak egitera joatea ezin da kalera irteteko aitzakia
izan, ez dago egunero joan beharrik. Kontzientzia osoz
beharrezkoak diren gauzen zerrenda bat egin behar dugu,
eta saiatu, soilik, astean behin edo bitan egiten. Ez da
ezinezkoa, kontua horrela egin nahi izatea da. Eguneroko
ogia erostea ere saihestu dezakegu, bezperakoa labean
sartuta eguneko ogia bezain goxoa geratzen da,
eta bestela, izozkailuan sar dezakegu. Jarri al zarete
pentsatzen dendarietako bat gaixotuz gero, zer gerta
daitekeen? Helburua ez da alarmismoa sortzea, baizik eta
benetako errealitateaz ohartzea eta guztiok elkar zaintzea.
Boluntarioak ere, nola ez, laguntzeko gaude, horretarako
sortu genuen taldea. Edozein beharren aurrean deitu
diezagukezue, baina laguntza eskatu baino lehen,
pentsatu ongi ea beharrezkoa den. Zentzuz jokatzea eta
ingurukoen ongizatea kontuan izatea eskatzen dizuegu.
Dena da borondate kontua. Etxetik ez ateratzen saiatu
behar dugu; egin zuregatik, bizilagunengatik eta,
orokorrean, gizartearengatik. Ez da zure edo nire kontua,
denona baizik. Arduragabekeriak eta arinkeriak alde
batera utzi eta geratu etxean, ez zaigu besterik eskatzen.
2020ko apirila · ARTZAPE

K

resal usaia dario oraindik ere
ARTZAPEren lehen ale hari,
besteak beste, Arrantzale
egunaren nondik norakoak,
kanpotik etorritako arrantzaleen
bizipenak edo Getariako Arraun
Elkartearen 25. urteurrena jasotzen
dituelako. Ikusi nahiko bazenute,
gogoratu digitalizatuta daudela
ale gehienak (www.artzape.eus/
aldizkari-zaharrak/ edo issuu.
com/artzape).
Herriak ez du galdu oraindik
ere ofizio eta tradiziorik, hortaz,
antzeko gaiak har litezke hizpide
200. alean ere. Eta egin dugu,
geurera ekarriz bisigu arrantzaren
oroitzapenak eta egungo atunketari
handietako esperientzia, adibidez.
Getariako kontuen testigu izateko
nahiak, ordea, askorako aukera
eskaintzen du, are gehiago
hainbeste urtez eta argitalpenez
luzatutako proiektu batean. Nork
esperoko zukeen duela hainbeste
urte?
Gogoan ditugu hasiera haietako
kideak, gerora ere gogor eta
zenbaitetan itomen sentsazioarekin
aritu behar izan zuten ondorengoak,
lan baldintza duinik gabe herritarrei
hau eskaintzeko ahalegina egitea
erabaki zutenak, azken urteetan
lantaldea osatzen dutenak, eta nola
ez, hilero-hilero beraien ekarpenak
egiteko ilusioa erakusten diguten
kolaboratzaile leialak.
Joan dira 200 zenbaki eta
nahiko genituzke beste hainbeste,
beti ere herritarren ezinbesteko
babesa sentituz. Izan ere, barruan
gabiltzanona baino gehiago da
hau getariarrena; bazkideena;
paperean nahiz webgunean
—105.687 bisita 2019an,
alajaina!—irakurtzen gaituztenena;
proiektua aurrera ateratzeko
ekonomikoki laguntzen dutenena
(Getariako Udala eta Gipuzkoako
Foru Aldundia barne); eduki jakin
ARTZAPE · 2020ko apirila

batzuk faltan botatzen dituztenena;
irakurritakoa lagunartean edo
familian komentatzen dutenena;
beraien negozioa iragartzen
duten merkatari, tabernari eta
enpresena; kritikak helarazten
dizkigutenena; barruan zer edo
zer mugiarazi arren, jakinarazten
ez digutenena; laguna azalean
agertzen delako bigarren ale
bat eskuratu nahi duenarena...
Nola esan? Getariarrek topagune
komun bat izatea, izan aldizkarian,
webgunean, euskara elkartean edo
kalean, era batera edo bestera,
bizi dutenena.
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Mundubira pastorala
EUSKAL "KULTURA-BIRA"
Ba al dakizue zer den pastoral bat? Jatorri zuberotarra duen herri-antzerkia da. Herriko
plazan antzeztoki bat jarri eta gai edo pertsonaia bat oinarri hartuta, bertsoen bitartez,
antzezpen bat egiten da. Inoiz ez baduzue horrelako zerbait ikusteko aukerarik izan,
etxetik ateratzeko aukera dugunean, Getarian bertan, izango dugu okasioa.
TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA

A

steartero bezala, entseatzen harrapatu ditugu
Iturzaeta Herri Eskolako bosgarren eta seigarren
mailako ikasleak —Eusko Jaurlaritzak eskolak ixteko
agindua eman baino egun batzuk lehenago izan ginen
ikastetxean—. Eskolako aretora gerturatu orduko entzun
ditugu pastoral baten oinarrizko osagaiak: bertsoak,
makil hotsak, musika... Izan ere, lehen mundu bira oinarri
hartuta, eta Xabier Etxeberria zarauztarrak egindako
gidoia jarraituz, pastoral bat ari dira lantzen getariarrak.
Proposamena Loraldia Kultur Elkartetik heldu zitzaien.
Euskararen jaialdi bat garatzeko helburuarekin, 2014.
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urtean sortu zen Loraldia. Hala, Bilbon, udaberrian
zehar, kultura diziplina guztiak barne hartzen dituen
jaialdia antolatzen dute eta horren baitan, Loraldia
Eskola deituriko proiektua lantzen dute, euskal kulturaren
transmisioa gazteen artean sustatzeko. Aurten, ekimen
hau bi ikastetxetan loratu da, Getariakoan eta Dimakoan.
Hala, pastoral bat egiteko proposamena esku artean
zutela, Getariako herri eskolako atea jo zuten.
"Diziplina desberdinak lantzeko oso proiektu aproposa
izango zela ikusi genuen", dio Iturzaeta Herri Eskolako
ordezkari den Ane Zubiak, beraz, proposamenari
2020ko apirila · ARTZAPE
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baiezkoa eman zioten. Ikasturte hasieratik dabiltza
ikasleak proiektu honetan: "Astean behin, asteartero,
Loraldiatik arduradun bat etortzen da, Erika Uranga;
bera da dinamizatzailea. Saioetan eskolako irakasle
batzuk ere egoten dira laguntza ematen, izan ere,
guztira 50 ikasle dira".
Hasiera batean, martxoaren 27an Bilboko Azkuna
Zentroan eta apirilaren 3an Getariako Balenciaga
Museoan antzeztu behar zuten pastorala.
Koronabirusaren ondorioz, bertan behera geratu dira
bi ekitaldiak, eta oraingoz, ez dago data berririk.

Euskal kulturaren transmisioa

Erika Uranga dabil bi ikastetxeetan gidaritza lanetan,
eta esan digu Loraldiak haurrekin lantzeko pastorala
aukeratu izana ez dela kasualitatea. "Bertan, gaur
egungo gure kulturako adierazpide ia guztiak lantzen
ditugu: kantua, bertsoa, dantza, antzerkia, atrezzoa,
ikus-entzunezkoak, proiekzioak, musika... Gure
kultura lantzeko eta edukiak transmititzeko oso tresna
erabilgarria izan daitekeela iruditzen zaigu", dio.
Horrez gain, "metodologia zaharrak alde batera utzita,
informazioa modu praktikoan jasotzen eta lantzen dute.
Sormena eta irudimena asko lantzen dituzte".
Bestalde, aitortu digu pastoral bat egitea, adin
horretako haurrekin gainera, ez dela batere erraza,
prozesua oso ondo hasten bada ere. Urangaren
hitzetan, "hasierakoak norbere burua ezagutzeko
saioak izaten dira: inprobisazioak egin, hainbat
pertsonaia antzeztu, dantza eta kantua egin, arte
plastikoak...". Ezagutza saio horien helburua ikasleek
euren burua erosoen non ikusten duten identifikatzea
da. Izan ere, ondoren, hainbat lantaldetan antolatzen
dira eta talde bakoitzak eginbehar jakin batzuk ditu.
"Zortzi lantalde osatu genituen: antzezleak, musikariak,
txibatoak, eszenografia, arropa disenatzaileak,
dantzariak, kazetariak eta zuzendaritza". Euren burua eta
gainerako kideak ongi ezagutu ondoren, ikasleek zein
lantaldetan sartu nahi zuten erabaki zuten: "Eurek erabaki
zuten non sartu, eta zer egin. Nik bideratutako gauza
bakarra izan zen taldeak zeintzuk izan behar zuten".
Ezagutza saioak amaitu eta gidoiarekin hastean,
"blokeo momentu bat egoten da". Blokeoa, gainera,
oso luzea izan zen: "Hilabete bat puntu berdinean,
ez aurrera eta ez atzera. Ikasleek uneoro galdetzen
zidaten zer egin behar zuten, eta oso zaila egin
zitzaien, batez ere, eszenografia taldeari". Geldialdi
horren ondoren, Urangak gidaritza hartu zuen: "Zer
egin behar zuten esaten hasi nintzen; 'hemen egin
behar duzue hau', 'hor beste hori'...". Oro har, haurrei
ARTZAPE · 2020ko apirila

Ikasleak lurrean pastoralaren entseguetako batean.

pastorala osotasunean nola izango den irudikatzea
asko kostatzen zaie, izan ere, "hasieran, lantaldeek
bananduta egiten dutenez lan, elementu desberdinak
bateratzea ez da erraza izaten".
Urangak argi du garrantzitsuena prozesua bera dela.
Ikasleentzat sortzea oso aberasgarria dela esan digu,
nahiz eta batzuentzat oso gogorra izan. "Zenbaitek
gaizki pasatzen du eta ez du nahi hemen egon. Askoz
gusturago egoten dira eginbeharrak ondo zehaztuta
dituztenean eta jarraitu beharreko pausoak argi
adierazten dizkietenean".

Lehen mundu biraren kontakizuna

Pastorala mundubiraren zati jakin batean garatzen
da. Xabier Etxeberria gidoilariak erabakita, Patagonia
inguruko gertaerak kantatu eta kontatuko dituzte
Getariako haurrek. "Filipinetara heltzen dira, bertan
indigenen konbertsioa egiten dute kristautasunera,
Fernando Magallaes exekutatzen dute eta Elkano jartzen
da kapitain", azaldu du Urangak.
Gidoia zehaztuta izan arren, bertsoak ikasleek eurek
sortu dituzte eta kontakizunari beste ekarpen batzuk ere
egin dizkiote. Horren adibide emakumeak istorioan
sartu izana: "Emakumerik ez zegoen, baina eurek
ere egotea nahi izan dute, hala sentitzen dutelako.
Orduan, bai soldadu bai marinel gisa neskak agertuko
dira. Euren egungo errealitatea istorioaren barruan
sartu nahi izan dute horrela".
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Protagonistak

Nola ez, ezin gara ahaztu proiektu honetan beharrezkoak izan direnekin,
hau da, ikasleekin, pastoraleko protagonistekin. Zuberoako herriantzerki hau ia zer zen ez jakitetik prestatzera pasa dira. Hilabeteetako
ikaskuntzaren eta lan gogorraren ondoren, euren esperientziak kontatu
dizkigute. Gogoratu, berriro ere, koronabirusagatik eskolak itxi eta ekitaldi
publikoak bertan behera geratu aurretik egin genizkiela galderak.
NORA ETA EIDER
ZUZENDARITZA
Zuzendaritza taldea lau
ikaslez dago osatuta, eta
Eider eta Nora horietako
bi dira. Euren eginbeharra
materialak ekartzea
eta behar duten taldeei
laguntza eskaintzea da. Eiderrek
aitortu digu gehien kostatu zaiena
materialak ekartzea izan dela:
"Askotan, azkenengo momentuan
eskatzen zizkiguten gauzak". Biak
ala biak gustura dabiltza bai
pastorala egiten bai zuzendaritza

taldean, eta datorren urtean
berriro egingo balitz, talde bera
aukeratuko luketela adierazi dute.
Gainera, zuzendaritza taldeko kide
izateaz gain, pastoralean marinel
bezala parte hartuko dutela esan
digu Norak.

batekin ekaitzaren soinua egiten
dute.

GANIX, AIMAR ETA JURGI
MUSIKARIAK
Bat hasieratik, besteak hainbat
aldaketen ondoren, baina
azkenean, hirurek musikarien taldean
sartzea erabaki zuten. Eurak izango
dira pastoralean zuzeneko musika
sortzeaz arduratuko direnetako
batzuk. Txistua, metalofonoa, kaxa
eta Ixioren laguntzaz sortutako beste
zenbait musika tresna jotzen dituzte.
Adibidez, paper moduko material
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Pastoraletan erabiltzen den doinu
bat hautatu zuten, eta Ixiok
partiturak sortu zizkien. Jurgik eta
Aimarrek urduri samar daudela
aitortu digute: "Bilbon, zerbait
gaizki egiten badugu... horrek
beldur pixka bat ematen digu".
Ganixek, berriz, lasai dagoela
esan du: "Beti edukitzen dut nerbio
puntu bat, baina oraingoz, nahiko
lasai nago".
Proiektuan gustura aritu direla,
eta, gainera, Elkanoren inguruan
gehiago ikasi dutela esan digute.
Berriro egingo luketen galdetuta,
Ganixek hau adierazi du:
"Elkanoren inguruan izanez gero,
bai; beste gai batekin, agian, ez".
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JOANES, LUKAS ETA
EKAIN
ESZENOGRAFIA
Eszegografia taldea
pastoralean agertuko diren
eszenatoki desberdinak
egiten ari da: itsasontzia,
uhartea, upelak... eta
hori dena egitea zaila izaten ari
dela esan digute. "Itsasontziak
zutik mantendu behar zuela esan
ziguten, eta hori lortzea asko
kostatu zaigu", dio Ekainek.
Lukasek, gainera, "material gutxi"
daukatela esan digu. Hasiera
batean, uhartea egiteko hondarra
eskatu zuten, baina ez zietenez

ekarri, azkenean, oihal zati batekin
eta lastoarekin egingo dute.
Lantaldean ere arazoak izan
dituzte. Ekainen hitzetan, "batzuek
ez dute ezer egiten: ez garbitu ez
materialak ekarri...". "Bi gauza
egin eta gero joan egiten dira",
gaineratu du Joanesek. Batzuetan

denek batera egiten dute lan,
baina gehienetan, binaka aritzen
dira. Oraindik gauzak egiteke
dituztenez, apur bat kezkatuta
daude: "Itsasontzia ez dugu bukatu,
upelak ere ez...".
Emanaldian bertan ere lana
izango dute: gortinak itxi eta ireki,
eszena aldaketak egin... Gustura
dabiltza baina dena egitea zaila
ari da izaten beraientzat. Horrez
gain, denbora gutxi izan dutela
nabarmendu dute.

ELENE ETA EKHIÑE
ARROPA DISEINATZAILEAK

Entseguetan argazkiak ateratzen eta
ondoren, argazki horiekin, bideo bat
egiten ari dira. Oraingoz, argazkien
bideoa Urangak bakarrik ikusi du,
baina ondoren, ziurrenik, gainerako
ikaskideei erakutsiko diote.

Lau ikasle aritu dira arropak
diseinatzen, baina ez eurak
bakarrik, Arantxa eta Begoña
Balentziagaren laguntza ere
izan baitute. "Txalekoak egiten
lagundu ziguten, eta ideia batzuk
ere eman zizkiguten", dio Elenek.
Horrez gain, etxean ere ertzak-eta
hartzeko laguntza izan dute. Hala
ere, txalekoez gain, beste arropa
batzuk eta ezpatak egin behar izan
dituzte.

Kazetari lanetan gustura dabiltzala
aitortu digute, baina berriro
ere horrelako proiektu bat egin
beharko balute, agian, gauza
berriak probatzeko beste talde
batean egotea gustatuko litzaieke.
Emanaldian, marinel paperean
ikusiko ditugu.

Ekhiñeren hitzetan, "hasieran,
gutako bi entsegu aretoan
egoten ginen eta beste biak
Arantxa eta Begoñarekin
josten". Aurretik josten zerbait
ba omen zekiten, baina orain
gehiago ikasi dutela esan digute.
Hasieran erraza izango zela

KAIET ETA ANE
KAZETARIAK
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uste zuten, baina konturatu dira
josteak ere baduela lana. Barre
artean, Elkanoz baino gehiago
Balenciagaz ikasi dutela onartu
dute.
Denbora asko ez dutenez, aterako
den emaitzarekin kezkatu samar
eta urduri daude, baina hala
ere, euren lantaldean oso gustura
ibili direla esan digute. Gainera,
lau diseinatzaileek emanaldian
antzeztu ere egingo dute, eurak
izango baitira Magallaesen
soldaduak.
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ELKARRIZKETA
Toni Jimenez-Fotocircuito.com

ALAIN INZA
"ONERAKO ETA TXARRERAKO, DROGA
MODUKOA BIHURTU DA MOTOA"
Hilabete honetako elkarrizketatuak ordu ugari pasatzen ditu errepidean, gurpil gainean. Egun, kamioilari
modura egiten duenez lan, astelehenetik ostiralera, errepidean aurrera eta atzera ibiltzen da, baina
gainerako egunak ere ez dira salbuespena. Izan ere, asteburuetan, bere zaletasun handienari heltzen dio:
motoari.
TESTUA
INTZA GURRUTXAGA

ELKARRIZKETA
Alain Inza Bikers Urola Kostako,
motozaleen Zumaiako elkarteko,
kideetako bat da. Getariarrak hiru
urte daramatza Zumaian bizitzen,
eta beste hainbeste, motozaleen
elkartean. Moto topaketak ez
ezik, beste hainbat ekintza
antolatzen dituzte. Guk motozale
baten esperientziak eta bizipenak
lehenengo pertsonan jaso eta
Inza horrenbeste erakartzen
duen zaletasunak berezitik zer
duen jakin nahi izan dugu.

"Nire ametsa moto bat
edukitzea zen; orain
dela zazpi urte, aukera
izan eta nire lehen
motoa erosi nuen"
Alain Inza.

Noiztik edo nondik datorkizu
motoekiko zaletasuna?
Betidanik gustatu izan zaizkit
kotxeak, motoak... Nire ametsa
moto bat edukitzea zen; orain dela
zazpi urte, horretarako aukera
izan nuen eta nire lehenengo
motoa erosi nuen. Orduz geroztik,
gauza onetarako eta txarretarako,
droga moduko zerbait bihurtu da.
Zer da Bikers Urola Kosta?
Motozaleen Zumaiako elkartea
da. Joan den zortzi urteetan,
elkartearen ekarpena Zumaiako
moto kontzentrazioa egitera
mugatu izan da. Orain arte
ekainean egin izan dugu, baina
aurten uztailaren 4ean izango
da. Kontzentrazio horrez gain,
klubeko kideen artean irteerak,
asteburupasak, bazkariak... egin
izan ditugu eta egiten ditugu.
Lehengo urtetik, ordea, beste
elkarte batzuekin eta udalekin
kolaboratzen hasi gara.
Gabonetan, esaterako, baliabide
gutxi dituzten umeentzako
jostailu bilketa egiten dugu.
Horrez gain, pasa den
urtean, Azkoitiko Udalarekin
kolaboratzen hasi ginen.
Azkoitian bertan, moto topaketa
bat antolatu genuen. Aurten
lehengo urtean baino denbora
gehiagorekin gabiltza, eta
koronabirusak onartzen badigu,
maiatzaren 23an egingo dugu.
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Klubak, beraz, kontzentrazioak,
ekintza solidarioak, eta Zumaiako
Kirol patronatuko kide garenez,
beraiekin kolaborazioak egiten
ditu. Adibidez, karrera ziklistetan,
triatloian... beti hor egoten gara.
Zuzendaritzako kideetako
bat zara, zeintzuk dira
zure eginbeharrak?
Klubeko idazkaria naiz.
2015. urtetik Eusko Jaurlaritzak
onartutako legezko klub bat gara.
Horregatik, hark eskatzen dituen
gauza batzuk eduki behar ditugu:
akta liburua, sozioen liburua...
Ni, batez ere, aktak egiteaz
eta sozioen liburua eguneratuta
egoteaz arduratzen naiz.
Horrez gain, logistika kontuak
eramaten ditut, adibidez, izena
ematen duten kide berrientzako
karnetak eta txalekoak egitea.
Bikers Urola Kosta elkartea
noiz sortu zen?

Elkartea sortu zela zortzi urte
badira. Orain dela bost urte,
ordea, Eusko Jaurlaritzaren
onarpena eta IFK eskuratu
genituen. Ni, berriz, 2017. urtetik
nago bertan. Zumaiako lankide
batek urte amaieran, abenduaren
31n, urtea agurtzeko, motoan
egiten duten irteerara gonbidatu
ninduen. Hara joan ondoren,
beste ibilbide batzuk egitera
ere joan nintzen, eta azkenean,
taldeko bazkide egin nintzen.
Nolako irteerak
antolatzen dituzue?
Giro ona egiten hasten denean,
normalean, astebururo biltzen
gara; batzuetan beste klub
batzuekin, eta besteetan gure
klubeko kideak. Baten batek
buelta bat ematera joango
dela esaten du eta normalean
bost edo sei ateratzen gara.
Irteera batzuk klubak formalki
antolatzen ditu, baina beste
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batzuk informalagoak izaten
dira; motoan ibiltzeko gogoa
izaten dugu eta irten egiten
gara. Batzuetan egunpasak,
bazkariarekin, eta besteetan
goizpasak egiten ditugu. Orain
dela gutxi, beste talde bat sortu
da, Basque Country Bikers,
eta haiekin ere, azkenaldi
honetan, asko elkartzen gara.
Egunpasak egiten ditugunean
ibilbideak luzeak izaten dira,
400 kilometro ingurukoak.
Hemen inguruan egiten ditugun
goizpasetan ere, nahiz eta
distantzia txikiagoak izan,
200 kilometro inguru, ordu
asko egiten ditugu, 3-4 ordu.
Eta moto topaketetan nolako
ibilbideak egiten dituzue?
Pertsona asko elkartzen garenez,
ezin dira oso ibilbide luzeak
egin, zenbat eta luzeagoa
izan orduan eta arrisku
gehiago duelako. Ordubete

edo ordu eta erdi inguruko
bidaia motzak izaten dira.
Zumaiako kontzentrazioan,
esaterako, Meagatik barrena
Zarautzera joaten gara eta
ondoren buelta. Gero, Zumaian,
bazkaria, txosnak, kontzertuak eta
ikuskizunak antolatzen ditugu.
Motoan taldean ibiltzeak
zer dauka berezia?
Zu bakarrik zoazenean errepidea
eta albotik pasatzen zaizkizun
kotxeak besterik ez dituzu
ikusten. Pelotoian zoazenean,
ordea, beste gauza batzuk
ere bai: besteek kurba nola
hartzen duten, atzekoa nola
datorren... Azkenean, hori bada
gustatzen zaizuna, erakarri
egiten zaitu: trazadura bat edo
bestea, soinua... Batzuei ez zaie
jendearekin joatea gustatzen, ze
erritmoa askotan jaitsi egiten da.
Baina normalean, gehiengoa,
multzoan gustura joaten da.

"Pelotoian zoazenean, albotik pasatzen diren
kotxeez gain, beste gauza batzuk ikusten
dituzu: besteek kurba nola hartzen duten..."

Alain Inza, ezkerretik bigarrena, hainbat taldekiderekin, Zumaiako kirol proba baten hasieran.
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Zenbat pertsona zaudete
zuen elkartean?
38 inguru. Legeztatuta dagoen
Gipuzkoako motozale talderik
handiena gara. Badaude beste
talde batzuk zabalagoak direnak,
baina ez dituzte estatutuak...
Klub horietan, jendeak ez dauka
taldearekin lotura berezirik edota
eginbehar jakinik. Guk, berriz,
gutxieneko eskaera batzuk ditugu,
baina hala ere, dezente gara.
Zein profiletako jendea zaudete?
Denetarik. Gazteena ni naiz
eta erretiratuak ere badaude.
Taldean adin desberdinetako
jendea dago, eta motoak ere
desberdinak dira. Orain trail
motoak oso modan daude
eta askok horrelakoak dituzte.
Baina kolore guztietako motoak
eta pertsonak gaude.
Emakumerik ba al da taldean?
Bazkide bat badugu, baina
motozale emakumerik oraindik
ez. Basque Country Bikersen
bat edo beste badago, baina,
zoritxarrez, ez dira asko
ikusten. Emakume gehienak
kide baten emazte, bikote edo
lagun bezala etortzen dira.
Errepidea hain arriskutsua
izanik, istripuren bat inoiz
gertutik bizi izan al duzu?
Susto txikiak bai, bidegurutzetan
begiratu gabe irteten den
jendea... Horrelakoak mordo bat,
ze jendea errepidean nahi duen
bezala ibiltzen da. Baina nik
oraingoz ez dut istripurik izan.
Behin, ibilbide bat prestatzen
ari ginela, Aiatik jaisten, kurba
batean lokatza eta olioa zeuden.
Lagun bat, kontrola galduta,
belarretara erori zen. Kolpe txiki
bat hartu zuen, baina besterik
ez. Gero, istripu askoren berri
izaten dugu, eta nahiz eta
zuzenean ez ikusi, gertatu
ondoren albotik pasa izan naiz.
2020ko apirila · ARTZAPE
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Arriskua sumatuta, inoiz
motoak uztea pentsatu al duzu?
Ez. Niri motoak gauza txarrak
baino on gehiago ematen
dizkit. Errepidera ezin da
beldurrarekin atera. Hori bai, beti
errespetuarekin eta bost zentzu
baditugu, seigarrena ere jarrita.
Aldizkari batean irakurri nuen
moto bat azkar eta ondo
joaten dela bere %70ean
doanean. Ehuneko hori pasatzen
duenean, motorra behartzen
hasten da eta istripua izateko
aukera gehiago daude.
Taldean ateratzen zaretenean,
neurriak hartzen al dituzue?
Normalean bai. Elkarren artean
distantzia mantentzen dugu,
ilara bat egiten dugu eta ibilbide
guztian horrela joaten gara.
Gainera, denok ezagutzen ditugun
keinu batzuk ditugu. Pelotoian buru
doanak ibilbidea ezagutzen du eta
bidea irekitzen joaten da. Seinale
batzuen bitartez, atzetik datozenei
zuloa, adarren bat, sakangunea...
dagoela adierazten die. Horrela,
aurrekoak atzekoari abisatzen
dio eta denok informatuta goaz.
Eta elkarrekin joateko pertsona
kopuru mugaturik baduzue?
Ez. Guk antolatzen ditugun
kontzentrazioetan ehun moto baino
gehiago elkartzen gara, eta ilaran
joaten gara. Ehun pertsonako
ilara hori eramateko antolakuntza
bat dago: aurretik eta atzetik
motoak, bidegurutzeak ixten
ere jendea... Helburua pelotoia
ez zatitzea izaten da, bestela
atzekoak azeleratzen hasten dira
eta hori arriskutsua izaten da.
Klubetik antolatzen ditugun
irteerak ez dira izaten hain
jendetsuak. Hamabost motozale
inguru elkartzen gara eta beraz,
ez ditugu moto kontzentrazioetan
bezalako neurriak hartzen.
Nahiko libre joaten gara, baina
ARTZAPE · 2020ko apirila

Alain Inza gidari, Zarautz eta Getaria arteko errepidean.

guztiok dakizkigu zein diren hartu
beharrako prebentzio neurriak.
Zeintzuk dira taldean
sartzeko baldintzak?
Motoak gutxieneko indarra
izatea eskatzen dugu, hau da,
125 zilindrotik gorako motoak
izatea. Horrela, taldea ez
mantsotzea eta guztiok seguruago
joatea bermatzen dugu.
Beraz, moto dezente batekin,
urteroko kuota ordaintzearekin
eta urtean zehar egiten diren
bizpahiru bazkide bileretara
azaltzearekin, nahikoa da.
Gero, Zumaiako kontzentrazioan
laguntzeko ere eskatzen diegu.
Zer aurkituko du zuen elkartera
doan pertsona batek?
Bera bezalako zaletasunak
dituen jendearekin egoteko
aukera. Askotan motoa dutenek
ez daukate zeinekin atera edo
ez dakite zer egin. Hemen jende
desberdinarekin elkartuko da,
esperientzia ezberdinekin, eta
azkenean, ikasi egiten du. Zuk
bakarrik ikasten duzu, baina
beste ikuspuntu bat ematen dizu.
Getarian moto topaketa bat
egitea pentsatu al duzue inoiz?

Lau getariar gaude taldean,
eta bai, pentsatu izan dugu,
baina horrelako zerbait egitea
oso zaila izango litzateke. Herri
txikia da eta leku falta izango
genuke. Zailtasun asko daude
jasoko genukeen onurarako.
Gainera, herria asteburuetan
nola egoten den kontuan izanda,
ehun moto baino gehiago sartzea
oso zaila eta arriskutsua da.
Bitxikeria modura,
motozaleok elkar agurtzen
duzue errepidean. Nondik
dator ohitura hori?
Keinu hori, bi behatzak
ateratzearena, askotan egiten
dugu, bai. Batzuek egiten dute,
beste batzuek ez. Motozale
elkarte askok ermandade
bezala funtzionatzen dute,
nik uste hortik datorrela eta
errespetuzko agurra dela.
Motorraren gainean errepidera
irteten garen bakoitzean gure
bizitza arriskuan jartzen dugu eta
agur hori, autobus edo kamioi
gidari batzuek egiten duten
modura, laguntasun keinua dela
esango nuke. Hala ere, jendeak
gauza desberdinak esaten
ditu eta sorreraren inguruan
ikuspegi ezberdinak daude.
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Irudia: A. Astui

(201. zenbakiko 21. orritik dator).

O

raindik ere guk arrantzarako eskubide
historikoak eskatzen genituen. Frantsesek,
berriz, beren banaketa-lerro fisikoa trazatu
zutenez, ekialderantz, "frantses uretara", pasatzen ziren
guztiak atxilotzen zituzten. Frantziak garai hartan ez
zuen baimenik ematen ur haietan arrantza egiteko,
baina gu sartzen ginen, kaladak egiten genituen
Donibanetik kostazaina —Affaires Marittimeseko
Ancelle (pm25) izeneko patruilaria— irten zela
abisatzen ziguten arte. Espioitza zerbitzua genuen han.
Donibanetik edo kanpotik etortzen bazen ere,
han azalduko zen radarrean arrantza-ontzi baten
abiaduraren hirukoitzera hurbilduko zen objektu bat.
Guk aparejuak ahalik eta azkarren sartzea besterik ez
genuen edukitzen; jarri koasta Espainiako ur hurbilenera,
eta motorrak zituen eta ez zituen buelta guztiak emanez,
azkar asko ospa egiten genuen ur debekatuetatik.
Gogoan dut patroia makinistari oihu eginez.
Makinara jaitsi eta motorrari eman buelta guztiak,
hemendik ezin diat eta.
—

Nik, nire artean pentsatzen nuen, ez niak ni 'zulora',
makinara, azeleragailu-palanka eskuz estutzera!

Hondarribiko Matutina Berria legatzetan Ixkote kalan.
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ARRANTZALE
BATEN
GOGOETAK (eta III)
TESTUA
TOMAS OTAMENDI

Motorra doan bezala, bueltaz kanpo, gutxien uste
duzunean pistoi bat bloketik irteteko ere!!! Kubiertan
beldurra ematen zuen zaratak, behera jaisteko, gainera!
Egia esan, guk ez genuen askorik galtzeko: martxa
librean azkarrenetakoak izango ginen, baina
azkarrenen aldean, frantsesak bikoitza korritzen zuen,
berak nahi zuen itsasontzia aukeratzen baitzuen. Esan
bezala, egun hartan pentsatu zen zaintzailea ez zela
aterako, eta goizeko 11:00etan, mugen beste aldean
gurutzatu ginen, Ixkotera, euskal kostaldearen ekialdeko
arrantzaleen kala nagusira, orain Frantziako lurraldera.
Norabidea ikusi genuenean, berehala, aparejuak
aldatu genituen. Bisigua hondoari itsatsita bizi zenez,
15/18 amuko aparejuarekin arrantzatzen zen, bata
bestearengandik braza batez bereizita. Legatza,
aldiz, sakonetik gehiago igotzen zen, beraz, amuen
arteko banaketak bikoitza izan behar zuen, eta amuak
handiagoa. Kala, lerro barnean zegoenez, arrain-haztegi
bat zen. "Debekualdi militar" bat zegoela esango genuke.
2020ko apirila · ARTZAPE
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Gu txopan ibiltzen ginen eta brankakoekin barneeztabaida izaten genuen. Gu mesanako bela azpian
beti korrontearen artean geundela eta helizearen
arrisku erantsia genuela kexatzen ginen; koastekoek
esaten zuten beti patroien aurrean lan egiten zutela eta
edozer gaizki eginez gero, errietak beraientzat zirela.
Ixkote oso kala aberatsa zen, eta aparejuak hondoa
jo eta denbora gutxira, patroiak "Bira aparejuak!!!"
agintzen zuen. Legatzak tripaz gora igotzen ziren
deskonpresioagatik. Bizpahiru legatzek kiloko berun
bat flotarazten zuten.
Buelta gaitezen, ordea, egun hartara. Okerrena zen
ez ziola uzten elurra egiteari, eta elurraren eraginez,
radar zahar haien pantailak parasitoz bete eta mutu
geratzen zirela. Ondorioz, justu-justu, itsasontzi
hurbilenak ikusten ziren. Halako batean:
—Aita,

beitu, gerrako barkua!

Aitak erantzun zidan:
Hobe da bestea etorriko balitz, denok hemendik
alde egiteko. Hau espainiarra da eta geu ere ez
gaituzte harrapatuko abantean, makal txarri hauek.
—

egiten. Arraina atera genuen, ontzia katera eraman
eta hurrengo egunean ez ginen itsasoratu.
Horrela amaitu zen Rufino zenaren urtebetetze eguna
elurretan. Gaur egun gogoan dut egun hura.

Artisau-arrantza zen, egunez arrantzatzen zen,
eskuz, gaur egun kirol arrantza egiten den bezala.
Oso lanbide polita zen niretzat, goiz esnatzea eta
gainerakoa kenduta. Goizero perlitak gosaltzen
genituen; hamabietan, bazkaltzeko, Alikante baserriko
babarrunak odolki eta txorizoekin; eta gauero, afaltzeko,
kilora iristen ez ziren bisiguak (pantxoak) saltsa berdean
egindako patatekin. Debekatua genuen legatza ukitzea.
"Gaur egun baserriko babarrunak eta afaltzeko bisigua
emanda, jendea doan joaten zaizu itsasora".
Normalean kanporaka egitean lotan joaten ginen
eta aurreko bodegan aparailuak prestatzen egiten
genuen etxerako bidea, amuak lotzen eta puntera
berriak jartzen. Bisigua afaltzen genuen arratsaldeko
18:00etan, zazpietako bentan arrainak saldu
eta etxera sartu aurretik, bisigu bana banatzen
genuen egunero —asteburuan bi—. Hortaz aparte,

Ontzia elur artetik atera zen eta, hain zuzen ere,
garai hartan Pasaian basea zuen Dragaminas
Turia zen, ETAren aurkako borrokan zebilena.
Arrantzan ari ginen itsasontzi taldera inguratu eta
bozgorailuetatik aldez aurretik grabatuta zegoena
bota zuen: "Os comunicamos que os encontráis en
aguas jurisdisccionales francesas, ante el encuentro
con autoridades locales en la zona, nada podemos
hacer, repito, nada podemos hacer".
Ez dakit pentsatu zuten elurrarengatik ez ginela kokatzen
edo ez genuela geure posizioa ezagutzen, baina
lehenengo aldiz urte hartan, Espainiako gerraontzia
gugatik kezkatu zen, galduta ibiliko bagina bezala.
Eguraldia ez zen itsasoan horrela ibiltzekoa. Oso
arrain gutxi zegoenez —legatz eder batzuk sartu
genituen lehenengo kaladetan—, eta ikusiaz geure
zaintzailea ere handik zebilela, ontziek ur haietatik
irtetea erabaki zuten, espainiar zaindariek gurekiko
errepresaliarik ez hartzeko.
Gogoan dut hamabi eta erdietan hasi ginela horretan,
eta zuzenean portura abiatu ginela; elurra egiten
zuen oraindik, eta jangelan bilduta, menu gisa izaten
genituen Alikante baserriko babarrunak jan genituen.
Portura laurak aldera iritsi ginen, jada ez zuen elurrik
ARTZAPE · 2020ko apirila

Dragaminas Nalon ontzia, Dragaminas Turiaren "bixkia".

kalatxitxarroak, perlitak, kolaioak, loxak eta arrain
zakar ugari izaten zen geuretzako, eta arrain asko
oparitzen genuen etxean. Hurrengo egunean, berriz
ere, itsasora goizeko 03:00etan.
Gogoan dut, baita ere, San Antonetako larunbat batean
aitak bisiguak kuadrilla osoari egin zizkigula afaltzeko,
Ixkote elkartean. Bientzat, kilo eta hirurehuneko bisigua,
legea zen bezala, edozein pantxori deitzen diote-eta
orain bisigu. Orduan bisiguak ez ziren garbitzen
saltzeko, legatza, berriz, bai, eta kokotxak kentzen
zitzaizkion "arbiekin" eta tripoiekin batera (legatzurdailak), asteburuan, arrain-partea egiteko.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Eureka! Zientzia Museoa

K

aixo. Gu 4.B mailako ikasleak gara eta martxoaren
6an, 3. eta 4.mailako ikasleak Eureka! Zientzia
Museora joan ginen. Bertan tailer desberdinak
egin genituen baina denbora librea ere izan genuen
erakusketa finkoan zientziari buruzko jolasetan ibiltzeko.
Lehenengo Planetariumera sartu eta besaulki eder
batzuetan eseri ginen sabaira begira. Urtaroak zergatik
sortzen diren, konstelazioak zer diren, hainbaten izenak,
ilargiaren faseak... azaldu zizkigun Iker begiraleak.
Abisatu zigun irudituko zitzaigula Planetariuma mugitu
egiten zela baina lasai egoteko, ez zela erreala-eta.
Lehenengo esan zigun uda ez dela Lurra eguzkitik gertuen
dagoenean izaten, eta horren zergatia azaldu zigun.
Lurrak eguzkiaren inguruan bira egiten du eta bere
ardatza 23º inguru okertuta dago, hargatik, eguzki
izpiek batzuetan zuzenago jotzen digute eta besteetan
okerka. Hori dela-eta sortzen omen dira urtaroak; zuzen
jotzen duenean, uda da eta oker jotzen duenean, negua.
Gainera, bi solstizio daude —udakoa eta negukoa
(eguna eta gaueko ordu kopurua ez direnean berdinak)—,
baita bi ekinokzio ere —udaberrikoa eta udazkenekoa
(eguneko eta gaueko ordu kopurua berdinak direnean)—.
Egunak eta gauak zergatik sortzen diren ere ikasi genuen.
Eguzkiak munduari ematen dion aldean eguna izango
da eta beste puntan gaua. Euskal Herrian goiza denean
Ameriketan oraindik gaua da. Bestalde, gure galaxian
milioika izar daude eta eguzkia dago gertuen. Izarrak
gauez ikusten dira eta egunez ez, baina hor daude.
Gelan Unibertsoa proiektua lantzen ari gara eta ikasten
ari garena osatzeko balio izan zigun Planetariumean
ikusitakoak. Ondoren, hamaiketakoa egitera joan
ginen hurrengo tailerrera pasa aurretik.
11:00etan, Ane begiralearekin gela batera joan ginen
eta naturan dauden oinarrizko hiru elementuak zein
diren esan zigun. Hainbat bitxikeria ere ikusi genituen
esperimentuen bidez. Hemen batzuk:
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•

Bi izotz zati jarri zituen plater batean eta zati bati
gatza bota zion. Gatza zuena lehenago urtu zen.

•

Botila batean alkohol pixka bat zegoen eta tapan
zuen zulo batetik puzgailua sartu, sakatu (airea sartu)
eta pun egin zuen. Tapa kendutakoan, lurruna atera
zen.

•

Uraren zikloa ere azaldu zigun. Eguzkiak ibai
eta itsasoetako ura berotu eta lurrundu egiten
du, lainoak sortuz. Hauek goraka igotzen dira
eta hoztean, lurruna, ur likido bihurtzen da
prezipitazioak sortuz (euria edo elurra). Berriro
lurrera erortzen da. Horrela behin eta berriz.

•

Ortzadarra nola sortzen den ikusi genuen.
Horretarako, linterna eta plastiko berezi bat eman
ziguten eta esperimentatu ahal izan genuen.

•

Pote handi bat zegoen erdiraino urez beteta eta
orri batean marraztuta zeuden hiru fletxa eskuinera
seinalatuz. Orri hau potearen atzean jarri zuenean
uraren parean zeuden geziak ezkerretara
seinalatzen jarri ziren eta besteak eskuinetara.

•

Hainbat material berezi ere aztertu genituen.
Adibidez, katilu urdin ilun bat zuen eta ur beroa
2020ko apirila · ARTZAPE
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Udari begira
Kaixo, Urritzazaleok!
Denbora aurrera doa eta jada apirilan gaude. Martxoa
iristearekin batera, pasatu dira inauteriak eta Katxopa
Gaztelekuaren zein Urritza Gazte Elkartearen ekintzak.
Urtero bezala, frontoian, inauterietarako apaingarrien
ekintza burutu genuen, non umeen algara eta irribarra
izan zen nagusi. Horrez gain, txapelketa ezberdinak,
sukaldaritza eta beste hainbat ekintza gauzatu ditugu
Katxopa Gaztelekuan joan den hilabete eder horretan.

botatzen zionean, kolorea aldatzen hasi eta urdin
argia jarri zen. Gero, ur hotza bota zionean
berriz, urdin iluna jarri zen.
Handik irten eta gero, denbora librea izan genuen
gune ezberdinak bisitatzeko. Orain kontatuko dizuegu
guri gehien gustatu zitzaizkigun jolasak.
Energia txinparta gunean eskua jartzen zenean txinpartak
kontrolatu eta erakarri egiten zenituen. Gainera, beste
pertsona bati helduz gero, kalanbrea ematen zion.
Baita ere gustatu zitzaigun salto egin eta botoi bati
eman behar zitzaion jolasa. Altura desberdinetako
botoiak zeuden eta haiek sakatzean argiek noraino
iristen zinen markatzen zuen.

Apirila ere gogotsu hartzeko prest gaude, baina
egungo egoera ikusita, ekintza guztiak bertan behera
utzi behar izan ditugu. Katxopa gaztelekua ere itxita
izango da dena bere onera bueltatu arte.
Orain, etxean geratzea tokatzen da. Espero dugu hau
guztia azkar pasatzea eta denok ondo egotea. Hala
ere, guk lanean jarraituko dugu gure etxeetatik eta
inoiz baino indar eta gogo gehiagorekin itzuliko gara!

Human Body jolasa ere gustatu zitzaigun. Horretan,
animalia bat aukeratzen zen eta bere hezurrak,
muskuluak... ikusten ziren.

Bestalde, 2020ko uda prestatzen hasi gara
dagoeneko. Dena ondo badoa, helburua denok
batera uda zoragarri bat pasatzea denez, denon
proposamenak kontuan hartuko ditugu. Horretarako
modu ezberdinak dituzue: Facebook, Urritzako
mugikorra... Aurrerago, aurkeztuko dizkizuegu
informazioa eta gure proposamenak. Adi egon!

Ikusten duzuen bezala, jolas ugari zeuden. Zientzia
Museora joaten bazarete ongi pasako duzue. Animatu
zaitezte!!!

Bitartean zintzoak izan eta etxean geratu! Denon
konpromisoarekin hau guztia azkarrago pasatzea
lortuko dugu, animo!!! Elkar ikusiko dugu eta ondo segi!

Beste jolas batean haizearekin baloia gora joaten zen
inork ukitu gabe.

ARTZAPE · 2020ko apirila

23

"Harreman kolonizatzaileak
ditugu gurera datozen etorkinekin"

H

orrela irakurri ahal izan genuen Argia astekarian
Antropologian doktore, eta Geografia eta
Historia lizentziaduna den Txuri Ollo nafarrari
egindako elkarrizketan. Nikaraguan eta Ekuadorren
hainbat urtez bizitakoa da eta ondo ezagutzen ditu
Ekialde Hurbileko herrialdeak eta kultura arabiarra.
Besteak beste, gogoeta interesgarria egin zuen
immigrazioaren eta klase eta genero ikuspegiaren
inguruan. Jarraian ideia batzuk.
Mundua ulertzeko eta kolonialismoa zer den
ikasteko eskola garrantzitsua da garapen bidean
diren herrialdeetan bizitzea. Herrialde horietan oso
ongi hartzen gaituzte mendebaldeko herrialdeetatik
iritsitakoak. Nola hartzen ditugu, aldiz, beste
herrialde batzuetatik gurera etorritakoak? Gaur egun
kolonizazioak jarraitzen du gurera datozen etorkinekin.
Harreman kolonizatzaileak ditugu pertsona horiekin.
Immigrazioak ez du balio, ez jatorrizko herrialdean
ez helmugakoan, klase, etnia eta genero arteko
desberdintasunak ezabatzeko. Etorkinak, nikaraguarren
kasuan emakumeak gehienbat, etxeko lanak egitera
etortzen dira. Lehenengo hiru urteak modu ilegalean
pasa behar izaten dituzte gehienek, inolako eskubiderik
gabe, etxean ezkutatuta eta isilik. Botere mekanismoek
pertsona horiek menderatu egiten dituzte hiru urteotan
eta epe hori pasata, antzera jarraitzen dute gure
gizarte honek ez dielako bestelako irtenbiderik ematen.
Haien ikasketak homologatzeko aukerarik ez dute
izaten, adibidez.
Horren bidez, hemengo jendartea ez da batere
aldatzen. Etxeko lanak eta gure haurren zein adinekoen
zaintza, esaterako, gizon eta emakumeen artean
banatu beharko lirateke, baina emakume horiei
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pasatzen zaizkie lanok eta horrela hemengo klase
soziala eta patriarkatua ez dira batere mugitzen.
Gizonek etxeko eta zaintza lanetatik ihes egiten
segitzen dute, kanpoko beste emakume horiei ardura
pasatuz. Etorkinen jatorrizko jendartean ere ez da
aldaketarik ematen. Hurbilenekoei bidalitako diruarekin
etxe bat erosi, seme-alaben ikasketak ordaindu edo
hona ekartzen dituzte, baina sisteman ez da ezer
aldatzen. Hemendik bidalitako sosekin, nolabait,
herrialdea mantentzen da, baina pertsona indartsu eta
baliagarrienez husten da aldi berean. Modu horretara,
kolonizazioa betikotu egiten da.
Horrela, ez dira gurean gehiegi nahasten, eta beraien
jatorriko senide eta lagunekin jarraitzen dute estuki
lotuta. Lehenagoko garaietan hori ez zen gertatzen,
komunikazio eskasa zegoelako. Egungo teknologia
berriei esker, etorkinak, emakumeak bereziki, gehiago
bizi dira han hemen baino, haurrak ekarri bitartean,
bederen. Egunero, telefonoz eta Whatsappez,
harremanetan daude seme-alabekin eta hemendik
kontrolatzen dituzte. Hango egoera politikoaz ere oso
informatuta egoten dira.
Guk baztertu ditugu. Lanpostu zehatz batzuk eman
dizkiegu eta beste arlo batzuetan aritzeko ez dituzte
guk dauzkagun aukera berdinak. Beraz, zer interes
izan behar dute gurekin harremantzeko? Lana ardatza
da sozializatzeko, gure nortasunaren parte handi bat
ematen digu eta haien gustuko lana ez badute, ez
badira prestigiodun sentitzen, jarraituko dute burua
han izaten eta ez hemen.
Klase sozialen diskurtsoa gaur egun baztertu egin da.
Gu erdiko klasea gara, badago beste klase bat, gurea
baino beherago, baina ez dugu eztabaidatzeko eta
sakontzeko gogorik edo beharrik ikusten.
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EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA

GOMENDIOA

ANDRES ALBERDI

Mastresa
Emakume talde
bat antxoak 10
kiloko latetan
ontziratzen.
/Argazkia:
Santonismo.

Duela hamarkada batzuk oso hitz erabilia zen
Getarian. Antxoa-laneko lantegietako ardura zuen
emakumeari esaten zitzaion hala. Martiña Pierres zen
Palazzoloneko mastresa.
Beste herri batzuetan, arrantzari loturiko bestelako
lanetan (arrainaren deskarga-lanetan edo hura
bentan kontrolatze-lanetan, esate baterako) zuen
emakumeari ere deitu izan zaio hala; baita sarekonpontzaileei ere beste herri batzuetan. Baina
Getarian mastresa salazoi- edo gazitze-fabrikako
emakume arduradunari deitu izan zaio.
Maestresa forman dago jasoa Euskaltzaindiaren
Orotariko Euskal Hiztegian. Txomin Agirrek ere Kresala
eleberrian hala darabil, maestresa (eta bistan da ez
duela oso gustuko hitza, hauxe baitio orri-barrenean:
"Ez dakit zelan sartu den Arranondon hitz barregarri
hau, baina askoren ahotik entzun dut, atsekabez").
Itxura guztien arabera, magister latinezko hitzetik
sorturiko forma da, erromantze ezberdinek bere erara
moldatu dutena. Hala, betiere arduradun, kargudun,
maistra esanahiarekin, maîtresse darabilte frantsesek,
mestressa darabilte kataluniarrek, maestresa erabiltzen
zen gaztelania zaharrean (maestre formaren femeninoa,
RAEren arabera). Beraz, euskarak erromantze-formari
maileguan hartutako hitza dela dirudi.

JOXI ERAUSKIN

Les voix basques
Jendeak dagoeneko ezagutzen du Anne Etchegoyen,
Iparraldeko abeslari bikaina. Bere musikarekin
eta ahotsarekin herrialde askotako jendea liluratu
du. Izan duen arrakasta handiaren datuek hori
erakusten digute: 70.000 diskotik gora salduak,
Urrezko Diska bat eta Mikel Laboaren Txoria txori
bertsioaren klipak milioi bat baina bisita gehiago.
Iparraldeko ahotsak beti izan ohi dira ahots apartak
eta Annek hori erakusten du musika munduan egin
duen ibilbidearekin.
Les Voix Basques (Euskal ahotsak) diskan euskarazko
abesti ospetsuenetarikoen bertsioak eskaintzen ditu
eta lan honekin maila gorenera eraman du bere
ibilbide artistikoa. Mikel Laboa edo Benito Lertxundi
bezalako autore klasikoak txandakatzen ditu berak
egindako konposaketekin eta mota ezberdinetako
musika garaikidearekin. Baionako Aizkoa koruaren
laguntza oso baliotsua gertatu zaio horretarako.
Anne Etchegoyenek estatu frantziarrean ez ezik, handik
kanpo ere arrakasta izan du, eta Argentinan, Estatu
Batuetan, Ingalaterran, Irlandan eta Espainian ere eman
ditu kontzertuak. Eta noski, Euskal Herrian etengabe ari
da lan horretan.

Oharra: Uxue Alberdik egin digu hitz honi buruz
hitz egiteko proposamena.
Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da
hau. Animatu eta bidali info@artzape.eusera ezagutzen
dituzun hitzak.
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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.

Lanean jarraitzen dugu
Bazkidetzak,
publizitatea,
informazioa,
kolaborazioak,
harremanak
...

info@artzape.eus

