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gutunak

Non zaudete?
Legealdi honetan, hirugarren salbatore
festak igaro dira eta Iparrako zinegotziek beren ohiturari jarraituz, herriko
jendea nahasteko helburuarekin idazteari ekin diote, horretan “maixu” baitira.
Festen antolamenduaz egiten duten
salaketa eta azaltzen dituzten arrazoiak
ikusita, apirileko ipuin lehiaketan erabiltzeko aukera ederra ere galdu dute.
Elkarteekin egiten diren bilerak eta
beste hainbat, kulturari lotuta daudenak, Kulturako Batzorde buru naizenez,
niri dagokit bilera horiek zuzentzea.
Elkartetako bilerak hilean behin egiten
dira, hilero ateratzen dugun kultur
agenda osatzeko.
Festetako egitaraua (Salbadoreak) ez
da elkarteekin burutzen, hauekin, herrikoiak diren ekintza garrantzitsuak (goitibeherak, atun-jana eta marmitakoa)
antolatzen ditugu, hau da, jende kopuruagatik bakoitzak zein lekuetan egon
behar duen eta ekintza hauek zein
modutara gauzatu behar diren. Ondoren, edozein herritarrek egin dezakeen
bezala, egitaraua osatzerakoan beren
ideiak mahai gainean jarri nahi badituzte, gertatu ohi den bezala, mila aldiz
hobe.
Festetako egitaraua, ekintza eta ideia
guztiak eskuartean ditugunean, ikusi,
proposatu, eztabaidatu, aukeratu... egiten ditugu politiko guztiok PNV-EA,
ARALAR eta IPARRA gauden mahai
batean, alegia, denon artean gauzatzen
ditugu.
Baina zer gertatzen da? Kultura
Batzordeetara etortzen den Iparrako
zinegotziak nahiago izan duela azkeneko hiru urteotako festetan hilabete eta
erdiko kristoren oporrak hartu eta festa
eta herriarekin ezer jakin nahi gabe, Aio!
esan.
Iparrak, festari buruz, ez du orain arte
ezertan parte hartu, eta erabili dituzten
arrazoiak, aitzakia hutsak eta alferkeria
justifikatu nahia besterik ez dira izan.
Agian, horrenbeste aldiz erabili duten
borondate oneko 413 pertsona horiei eta
herriari arrazoi hobeago eta sakonagoak
eskaini beharko dizkiete, eta esplikatu,
zergatik orain arte salbadoretan ez
duten nahi izan kolperik jo. Agian
hurrengo urtean hasiko ginateke oposizioaz hitz egiten, baina bitartean, NON
ZAUDETE? Nork bere etxean ditu akatsik handienak, eta auzokoa larrutu
nahian? Guk, noski, hurrengo urtean ere
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lehengo lepotik burua, bai horixe; zuek
lepoa galanta baina burua non?
Batzordeetan behin baino gehiagotan
adierazi dut ona dela politiko denok
elkarrekin ekintzetan parte hartzea,
herria ere elkartuz giro onaz gain ekintza guztiak hobeto ateratzen direlako.
Hain zaila al da? Ez dut uste, elkarrekin
lan egin nahi izatea besterik ez.
Ea hurrengo urtean horrela den, eta
denok txorakeriak alde batera utzita
elkarturik parte hartzen dugun guztiona
den salbadore jaietan, herriari zor diogun moduan!
Andoni Aristi
Kultura batzordeko lehendakaria

Isildu ezinik
Aurreko batean “El pianista” filmari
begira eta nire arreta piztu zuen irudi
interesgarri bezain tamalgarri batez
ohartu nintzen: nazien zerbitzura eta
berauen menpe zeuden hainbat juduk
beren anaia-arreben aurkako errepresioan parte hartu zuten, eta porra eskuetan zutela agertzen ziren filmean polizia
lanak egiten.
Juduen morrontza hau ordea, ez da
historiak eskaini digun adibide bakarra,
tamalez; antzekoa gertatu zen Indian
ingelesen kolonia zen garaian (ingelesekin herriaren aurka kolaboratu zuten
indiar soldaduei ZIPAIOAK deitzen zieten), edo antzekoa ari da gertatzen Iraken behin-behineko gobernuarekin.
Zoritxarrez, gizateriaren historia laburrean menpekotasun eta kolaborazionismo adibide franko aurki ditzakegu.
Urrutira joan gabe, Euskal Herrian ere
halatsu gertatzen da: hainbat buruzagi
eta herritarrek ekonomia eta politika
interesak direla medio, beren burua
makurtu eta estatu zapaltzaile baten
menpe egotea erabaki dute.
Orain dela 30 bat urte eta Espainiako
estatuaren batasuna mantentzearen
truke, garai hartako gobernuak Estatutua eskaini zion Euskal Herriari eta
PNVko jauntxoek inongo oztoporik
gabe onartu zuten...
Estatutuak Euskal Herriaren burujabetasun ekonomikoa eta politikoa ukatu
eta gure lurraldea zatitu arren, PNVk
berau onartu eta kudeatu du 30 urte luze
hauetan. Tarte horretan eta bere militanteak asetzeko asmoz, “euskal polizia”...
sortu du, Espainiako gobernuaren ones-

Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera
bidali zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez
200 hitz izan beharko ditu eta luzeagoak direnak
mozteko eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu
testu iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du
bere gain hartuko argitaratzen diren iritzien
gaineko erantzukizunik.

penarekin, noski, beti ere, Espainiako
batasuna, Konstituzioa, bertan egindako
legeak... errespetatzearen truke.
Eta hori da, Getarian, apirilaren 10
hartan polizia autonomikoak egindako
lana: Espainiako legediaren babesaz,
Espainiako batasunaren alde eta PNVren bozka interesen defentsan euskal
disidentzia eraso, Ezker Abertzaleko
militanteak egurtu eta bide batez, 3 getariar epaitegira bidali. PNVko buruzagiek oso ondo dakite Ezker Abertzalea
aldaketaren motorra izan dela, dela eta
izango dela. Ajuria Eneako mahaia
porrotera bidali, Lizarra–Garaziko akordioa bultzatu, egungo markoa agorrarazi, ilegalizazioa gainditu, autodeterminazioa eta lurraldetasuna gizartean
txertatu, eta arriskuz beterik dagoen fase
berri baterako bidea markatu duena
Ezker Abertzalea izan dela.
PNV eta polizia autonomikoa badirudi oraindik ez direla konturatu,
oztopo, errepresio eta epaiketa guztien
gainetik, milaka ezkertiar eta abertzalek
herri honen askatasuna eta eraldaketa
sozialerako hartu duten konpromezuak
atzera bueltarik ez duela. Estatuei, baina
bereziki beraiekin zuzenean kolaboratzen ari diren PNV eta polizia autonomikoei, berriro ere: errepresioarekin jai
duzue! Orain herria Orain bakea!
Haritz Alberdi Arrillaga
Bide Eginez
Batasuna prozesuak jadanik lau urte
bete ditu eta Herritar Batasunaren ohiko
prozedurari jarraituz, lau urtez behineko barne-eztabaida prozesu berria
jarri da martxan, Bide Eginez izena hartu
duen prozesua, hain zuzen ere. Prozesu
honek ezkertiar eta abertzaleak diren
getariarren parte-hartzea eskatzen du.
Edozein herritarrek eskura ditzake
barne-eztabaidan erabiliko diren txostenak: Getariako Batasunaren mahaiarekin harremanetan jarriz edota Batasunaren web orrian sartuz (www.orain.info).
Getarian, ezkertiar eta abertzale guztiok lehen hitzordua, azaroaren 5ean,
goizeko 11:00etan, Alhondigan egingo
den LEHEN BATZARREAN izango
dugu.
Getariako Batasuna

] inkesta

Artzapetik begira

Zer da zuretzat Santu Guztien Eguna?

Cesar Blanco

Hildakoak gogoratzeko eguna da niretzat.
Kanpo Santura joan eta familiakoekin errezatzen diegu egun horretan.
Jose Mari Urbieta

Berez hildakoak gogoratzeko eguna iruditzen zait,
baina aitzakia horrekin jai eguna, edo aurten zubia,
ondo aprobetxatuko dugu.
Idoia Ugarte

Eskolan jai daukagu eta horixe da guretzat: jai eguna.
Kanpo Santura ere ez gara joaten.
Antton Manterola

Guretzako Kanpo Satura joateko eguna da, baina ni egunero gogoratzen naiz hildakoez.
Bakarne Muguruza

Getariako euskarari buruzko ikerketa
lana egiteko beka deialdia egin du
Udaleko Euskara batzordeak. Helburua, herriko euskara aztertu eta ahozko
tradizioari buruzko ikerlana egitea da.
Honetaz gain, arrantza munduko hizkera ere landu beharko da: lexikoa,
esapideak... Beka 6.000 eurokoa da, eta
egileak 2006ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arteko epea izango du lana
burutzeko.
Ikerkelanaren edukiari dagokionez,
honako puntu hauek jaso beharko
ditu: herriko euskararen corpusa , adi-

tza (hitanoa barne); deklinabidea, fonetika, hiztegia, esamoldeak, esaera zaharrak eta arrantza munduko hizkeraren
berezitasunak; eta, azkenik, herriko euskaraz idatzitako testu edo dokumentoen
inbentarioa edo zerrenda.
Beka jaso ahal izateko eskabidea aurkeztu beharko da honako agiri hauekin
batera: Curriculuma, ikerketaren abiapuntu teoriko eta metodologikoak, ikerketaren etapak eta lan-egutegia, informatzaileen aukeraketa, elkarrizketetarako
galdetegia edo gidoia, baliabideak eta
arrantza-hizkera bilketa egiteko propo-

Gurasoak haurra jotzeaz I
Gaur jorratuko dudan gaia oso larria
izan liteke, edo bestela garrantzi gutxikoa, ekintzaren neurriaren arabera. Alferrik litzateke hemen halako dogma borobilik aipatzea. Modan dagoen ikasitako
formularen bat zuei bota eta lasai gelditzea: “Umea ez da sekulan jo behar,
jotzea gurasoaren inpotentziaren adierazpena baino ez da...”eta halakoak. Ez
daukat formularik emateko asmorik, bai,
ordea, gogoeta egiteko bide batzuk zuekin banatu nahia. Gaia ganoraz tratatzeko zutabe txiki hau baino espazio
dezente handiago beharko nuke. Jotze
maila edo neurri ezberdinak egongo lirateke baina kasu berean ere oso ezberdin
lirateke jotzailearen ikuspuntutik, astinduarenetik edo lekuko batenetik, neurtzerik izango bagenu. Jotzearen inguruan
“zergatik
jotzen
dugun”,
“zertarako jotzen dugun”eta horren
bidez zer lortzen dugun analiza litezke
gaian aurreratzeko. Zenbaki honetan
lehenengo ardatz hori, zergatik jotzen
dugun hausnartzea proposatzen dizuet.
Har dezagun “egurra banatzen” ohi
dugun egoera bat (hortan nork bere
zerrenda izango du, bere barne balioen,
fustrazien, lotsen, min inkonszienten,
eder agertu nahien... eta abar luze baten
arabera osatuko dira ). Demagun, jostailuak biltzeko esan eta bera gor; tenperatura igoz joango da, zaplastekoa agindu,
berriz mehatxua eta azkenean: danba!
Zergatik batzutan bai eta besteetan ez?
Umea ez da beti berdin egoten. Non
datza ba hor aldagaia? aldartean. Bikotekidearekin gaur harremanak ondo joan
diren ala ez, lantokian nagusiak gehiegi
izorratu gaituen ala ez, auzokoekin
dauzkagun arazoak, bizimoduaz pozik
edo estresatuta gauden ala ez... Beraz,
oso kilo gutxi duen ume horri “oparitu”
diogun “sari” horren zati bat nagusiarentzat zen, edo auzokidearentzat, bikotekidearentzat edo politikarientzat... Txikiegia da umea beste haientzako zen
zartakoa berak jasan beharra izateko. Ez
da zuzena!
Hau da, gaurkoz, hausnartzeko proposatzen dizuedana: umeari ez zegokion
zaplastekoaren zatia kendu al diogu jo
eta gero? Eta hurrengoan, zer?
2005ekourria
urriaartzape
2005eko
artzape
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] getarian zer berri?
Odol-emaileei omenaldi beroa

Getariako II. Surf

Urola Kostako 265 odol-emaile omendu zituzten

Iaz bezala aurten ere Gaztetape Surf
Elkarteak Surf Txapelketa antolatu zuen
bertako kideen artean. Hau bi jardunalditan jokatu zen eta ikusle ugari hurbildu zen bi saioak ikustera. Getariako
jendeaz gain, kanpokoak ere gerturatu
ziren Gaztetape hondartzara.
Larunbatean eguraldi bikaina egin
zuen nahiz eta olatuak indar gutxikoak
izan; dena den, itsasoaren egoera aproposa izan zen larunbatean txapelketan
parte hartu zuten haurrentzat. Neskek
ere larunbatean jardun zuten.
Igandean, berriz, itsasoak okerrera
egin zuen, baina surflariak ez ziren
kikildu. Hori dela-eta, ikusleek gozatzeko aukera bikaina izan zuten. Ikusleak, ordea, ez ziren izan gozatu zuten
bakarrak, surflariek eurek ere primeran
pasa zuten.

Getariako elizan, urriaren 23an

Trini Etxabe omendua, odol-emaileen elkarteko arduradunekin.

Urriaren 23an, Urola Kostako Odol Emaileen urteko batzarra egin zuten Getarian,
eta, bertan, 225 bat odol-emaile bildu
ziren. Egun berezia izan zen, gainera;
izan ere, odola 25, 40 eta 50 aldiz eman
dutenak omendu zituzten. Ondoren,
Nautico jatetxera joan ziren bazkaltzera,
eta, bazkalostean, musikak lagunduta,
dantza apur bat egin ahal izan zuten.
Maria Asun Uzinek, odol-emaileen
elkarteko arduradunak, adierazi digu-

nez, Getarian 250 bat lagunek dute odolemaileen fitxa. Urtean, hiru aldiz egiten
da odola emateko deialdia: otsailean,
ekainean eta urrian, eta 300-350 bat
gutun bidaltzen dituzte deialdiaren
berri emateko eta jendea animatzeko;
batez ere, 18-20 urteko gazteak. Lehen
20 bat lagun biltzen ziren deialdi bakoitzean, baina, azkenaldian, 30era iritsi
dira. Dirudienez, beraz, gutunek eragina
izan dute.

Trini Etxabek 48 aldiz eman du
odola 20 urterekin hasita
Trini Etxabe izan zen odol-emaileen egunean omendu zutenetako bat; hori delaeta, berarekin izan gara odola emateari
buruz galdetzeko.

kuetan eta justu samarrean dabiltza. Beraz,
komeni da behar denerako berriro ere odo-bankuak betetzea.

Noiz eta nola hasi zinen odola
ematen?

Zer esango zenioke odola eman
n a h i b a i b a i n a , a z k e n e a n , a u s a rtzen ez denari?

Nire aita Zestoako odol-emaileen elkartearen sustatzaileetako bat izan zen, eta
horregatik hasi nintzen ni ere. Lehenengo aldiz, 20 bat urterekin eman
nuen, eta, geroztik, egokitzen zaidanean
ematen dut. Emakumeok, gehienez ere,
urtean hiru aldiz eman dezakegu odola,
eta, gizonezkoek urtean lau aldiz.
Z e r g a t i k d a z u r e t z a t g a r r a n t z itsua odola ematea?

Behar handia dagoelako. Azkenaldian,
gainera, beheraka bat egon da odol-ban-
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Ez dela ezer gertatzen. Gurean senide
guztiak izan gara odol-emaile, eta
sekula ez dugu arazorik izan; horregatik, jendea animatu egingo nuke. Gainera, atzo esan zutenez, 20 bat urteko
gazteen beharra dago. Horiek animatu
nahian, ikastetxeetara bisitaldiak egiten
ari dira, baina, hasiera batean aurrera
egiten duten arren, gerora ez dute jarraitzen. Beraz, gazteak ere odola ematera
animatuko nituzte.

Txapelketa Gaztetapen

Bi jardunaldiko lanaren ostean
honako hauek izan ziren irabazleak:
Master mailan:
1. Xabier Larrañaga, 2. Manolo
Aranguren
Open mailan:
1. Andoni Ibarbia. 2. Ibon Udabe
Longboard:
1. Iñaki Aizpurua 2. Ganix Arakistain
Body:
1. Iñigo Herrero 2. Ganix Arakistain
16 urtez azpikoak: 1. Antton Manterola
2. Iñigo Etxaniz
Neskak:
1. Uxue Alberdi 2. Amaia Irazabal
12 urtez azpikoak: 1. Manex Bikuña 2.
Mikel Larrañaga
Body Txiki: 1. Axel Campos. 2. Markel
Iribar

Parte hartzaileetako bat.

Artista txikiek herriko hainbat
txoko margotu dituzte
Urriaren 12an egin zen aspaldidanik
ospatu izan den haur eta gaztetxoen
Pintura Eguneko lehiaketa. Goizeko
10:30ak aldera ikus zitezkeen lehenengo margolariak. Bi ordutako denbora zuten euren marrazkiak egiteko;
hau da, eguerdiko 12:30erako marrazki
guztiek Manuel Fernandes, Barbara
Stammel eta Guraso Elkarteko batzordekide baten eskuetan egon behar
zuten.
Lehiaketa sei kategoriatan banatzen
zen, eta egin beharreko marrazkiak ere
kategorien araberakoak ziren: txikienek, beren marrazkiak egiterako
garaian, gai libre bat aukera zezaketen
eta lehenengo mailatik gorakoek gustuko kirolari buruzko marrazkiak margotu behar zituzten.
Epaimahaia osatzen zuten partaideen iritziz honako hauek izan ziren

marrazkirik hoberenak: 2-3 urte bitarteko kategorian Said Boumaib izan zen
irabazlea eta Beñat Aranguren bigarrena.
4-5 urtekoen artean, lehengoa, Luken
Vidal izan zen eta Gorka Azpeitia bigarrena. Lehenengo eta bigarren mailako
haurren artean Miren Campos eta Igor
Zapiain izan ziren irabazleak, hurrenez
hurren. Xabier Irigoien eta Intza Olasagasti izan ziren txapeldun eta txapeldunorde hirugarren eta laugarren mailako
haurren artean. Bosgarren eta seigarren
mailakoetan, Ibon Aranguren izan zen
irabazlea, eta Aitor Jimenezek bigarren
postua eskuratu zuen. DBHko gaztetxoen artean, Gorka Lazkano eta Jon
Etxeberria izan ziren sariak jaso zituzten
marrazkilariak.
Lehiaketan parte hartu zuten haur eta
gaztetxo guztiek ere oroigarri bana jaso
zuten.

Marrazkilari onenek beren sariak jaso zituzten.

Epailearen erabakiaren zain
Urriaren 6an deklaratu
zuten hiru getariarrek
Urriaren 6an, Haritz Alberdi, Jona
Marrero eta Iñaki Bikuña getariarrek
Azpeitiko epaitegian deklaratu zuten
hauteskunde kanpainan izandako gertakariengatik. Une zail horietan, alboan
izan zituzten Mikel Elorza abokatua eta
hainbat herritar. Orain epaileak berak
erabaki beharko du kasuarekin zer egin:
aurrera jarraitu eta Donostiako epaitegira
bidali ala kasua artxibatu. Beraz, une

honetan, epailearen erabakiaren zain
daude hiru getariarrak.

Hiru getariarrak lagunen babesean.

Getariako ekintza plana
Kotxea Getariako Agenda 21 prozesuak
aurrera darrai
Agenda 21en helbururik nagusiena
garapen orekatua lortzea da gure zerbitzuak, ingurumena eta ongizatea etengabe eta iraunkorki hobetzeko. Orain
arte herriaren diagnostikoa egin da eta
hortik aurrera arlo bakoitzeko helburuak finkatu dira (etxebizitzak, mugikortasuna, ura, energia, baliabide naturalak, kultura, etab). Diagnostikoa eta
helburuak kontrastatzeko eta osatzeko
herritarren foroak egin ziren.
Momentu honetan herriaren etorkizuna finkatuko duen plangintza definitzen ari gara (Getariako Ekintza Plana).
Plangintza honetan ekintza zehatzak
definitu behar dira hurrengo urteetarako. Ekintza Planaren zirriborroa udal
eta herriko ordezkariek eztabaidatu
behar dute urrian eta azaroan zehar eta
ondoren herritar guztiek aukera izango
dute beren ekarpenak egiteko. Beraz,
ondoren egingo den Herritarren partehartze foroan edonork parte har dezake
eta bertan egiten diren ekarpenak eta iritziak jasoko dira.
Beraz hemendik aurrera dugun lana
ez da makala, herriaren etorkizuna definitu behar baitugu ea nolako Getaria
nahi dugun datozen urteetan.
Argazki lehiaketa: Urola Kosta Irudietan
Beste urte batez, eta bigarrenez
jarraian, Urola Kostako Udaltalde 21ek
(Aia, Aizarnazabal, Getaria, Orio,
Zarautz, Zestoa eta Zumaia) argazkilehiaketa bat antolatu du. Helburua
Tokiko Agenda 21 eta Garapen Iraunkorra (ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren garapen orekatua) ezagutaraztea da. Udaltaldeak argazkiak 2006ko
egutegia egiteko erabiliko ditu, eta baita
Agenda 21arekin lotutako bestelako promozio eta hedapen jardueretan. Oraingo
honetan, 2006ko egutegia eskualdearen
garapen iraunkorra lortze aldera guztion parte hartzea eskatzen duten eguneroko keinuetan zentratuko da. Lehiaketaren oinarriak jaso nahi dituenak
udaletxean eta liburutegian jaso ditzake
edo www.urolakosta.org web orrian.
Lanak aurkezteko epea azaroaren 14an
amaituko da.
2005eko urria artzape
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Amets Etxabe

] elkarrizketa

GERMAN RODRIGUEZ:

“Zirkuari esker leku ugari
ezagutzeko aukera izan dut”
1962. urtean abiatu zen German Frantziara, eta herritik kanpo igaro ditu
bizitzako 43 urte. Urte horietan guztietan, hainbat zirkutan egin du lan, eta lan
horri esker Europako herrialde ugari ezagutu ditu. Orain, berriro etxera itzuli da.
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] elkarrizketa ] German Rodriguez

Noiz eta nola hasi zinen
zirku munduan?

1962. urtean Bordelera joan
nintzen eta han hasi nintzen
zirku-munduan, poliki-poliki.
Familiari
ondo
iruditu
zitzaion nire erabakia eta
hasieratik izan nuen haien
babesa eta onespena. Hiru bat
urtez lana ikasten egon nintzen, eskolan bezala, eta,
ondoren, zirkuko nagusiak
prestatuta nengoela esan zidanean, nire saioak egiten hasi
nintzen.
Kanpoan egondako urte
horietan guztietan, hainbat
zirkutan aritu izan naiz
lanean (Quinots, Medrano,
Duglion...), batean 4 urtez,
bestean 10... Txinako eta Koreako zirkuekin ere egin izan
ditut saioak.
Zein zen zure egitekoa
zirkuan?

Hasiera batean, ikasten ari
nintzela, propaganda banatzen ibiltzen nintzen; gero,
ordea, bi saio egiten nituen.
Batzuetan, mamuz jantzi eta
han ibiltzen nintzen jendea
beldurtu
nahian.
Beste
batzuetan, berriz, emakumez
janzten nintzen; “La Belle”
zen nire izena. Ahoa urez
beteta izaten nuen eta lankidea muxu ematera hurbiltzen
zenean, ura aurpegira botatzen nion. Behin, ordea, uraren ordez koñaka jarri zidaten, eta a zer sustoa hartu
nuena! Eztarria erre-erre
eginda gelditu zitzaidan.
Horrez gain, emanaldia bukatzen zenean, bonboa jotzen
agurtzen nintzen.
Umeak pozik ikusteak
zer sentiarazten zizun?

Umeak gustura ikusteak asko
pozten ninduen; oso une
alaiak izaten ziren. Haiekin
kantatuz eta parrez jarduten
genuen, eta triste geunden
uneak ere berehala desagertzen ziren. Hala ere, saioetako
gidoia zuzen jarraitu behar
zen eta, musika hasi orduko,
ezin zen asko inprobisatu.

“Umeak gustura ikusteak
asko pozten ninduen; oso
une alaiak izaten ziren”
Kontuz ibili beharra izaten
zen horrekin.
Zer moduz moldatzen
zinen animaliekin?

Animaliekin ondo, baina,
kontuz ibili behar da; batzuetan, istripuak ere gertatu izan
dira. Behin, emanaldia bukatu
berria zela, tigre batek zirkuko nagusia hil zuen.
Moreno zuen abizena 46
urteko gizon hark eta hiru
haur zituen. Oso tristea izan
zen.
Bestalde, elefanteek denetik

jaten zuten: haragia (8-10 kilo
egunean), arrautzak, fruituak... Baina, inoiz ez zitzaien
emanaldiaren aurretik jaten
eman behar; izan ere, tripa
bete ondoren, haiek ere ez
zuten lanerako gogo handirik
izaten.
Bestalde, orkestrak lagundutako emanaldietan hobeto
egiten dute lan animaliek, diskoak jarritakoetan baino;
zuzeneko musikarekin gogotsuago aritzen dira.
Zirkuarekin

hara

eta
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] elkarrizketa ] German Rodriguez

Germanek era askotako saioak egiten zituen zirku-emanaldietan; besteak beste, emakume (La belle), mamu edo erle moduan jantzita.

hona ibiltzeak hainbat
herrialde
ezagutzeko
aukera emango zizun.
Zein herrialdek harritu
zaitu gehien?

Bai, zirkuari esker leku ugari
ezagutzeko aukera izan dut;
besteak beste, Frantzia, Suitza, Alemania, Italia eta Belgikan izan naiz. Alemania
nahiko leku garestia zen bizitzeko eta han ez nintzen denbora luzez egon. Herrialde
horietatik Belgika gustatu zait
gehien. Hango jendea oso
alaia da eta gustura egon nintzen bertan. Hala ere, ez dago
Euskal Herria bezalakorik.
Zeintzuk dira zirkuko
bizitzaren alde positibo
eta negatiboak?

10- artzape
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“Zirkuko bizitza oso gogorra da,
lan asko egin beharra dago”
Zirkuko bizitza oso gogorra
da, lan asko egin beharra
dago. Batzuetan, bi saio izaten
genituen egun berean eta
astuna izaten zen. Horrez
gain, zirkua muntatu, garbitu,
desmuntatu... dena egin behar
da. Langileen egoera ere ez da
oso segurua; izan ere, zirkua
ikusleen mende dago. Batzuek

bi saio egiten zituzten emanaldi berean, baina saio bakar
bat egiten zutenek beste
kobratzen zuten.
Horrez gain, oso tristea da
emanaldi batean jende gutxi
ikustea; lana ez da gustura
egiten. Beste lan asko ere
gogorrak dira, baina baita zirkuko lana ere.

Dena den, baditu bere alde
onak ere: batetik bestera ibiltzean, hainbat leku ezagutzeko aukera ematen du. Gainera, asko betetzen du zuk
egiten duzunarekin jendea
pozik ikustea.
Kanpoan urte asko egin
dituzu. Zer botatzen

] elkarrizketa ] German Rodriguez

“Lehen tarteka etortzen nintzen, baina,
oraingo honetan, hemen geldituko naiz.”

zenuen faltan?

Hasiera batean, ama asko
botatzen nuen faltan. Ingurua
eta jendea ezezagunak dira
eta zenbait unetan bakarrik
sentitzen zara. Baina, denborarekin ohitu egin nintzen, eta
han ere lagun berriak eta onak
egin nituen.
Kanpoan egon nintzen urteetan beste euskaldun bat ezagutzea gertatu zitzaidan: Joxe
Arrizabalaga,
Tolosakoa;
artista hona zen hura. Hamar
hilabetean, elkarrekin aritu
ginen lanean.
Desberdinak al gara
e u s k a l d u n o k e t a f r a ntsesak?

Ikaragarria da euskaldunon
eta frantziarren arteko aldea;
oso desberdinak gara. Belgika
ere gustuko dut, han ere pozik
bizi izan nintzen. Baina, Frantzian desberdinak dira; jendea, giroa... dena. Marsella eta
Lyon inguru hori, gainera,
nahiko arriskutsua da.
Hainbeste urte eta gero,
zer moduz moldatzen
zara Getarian?

Getarian ederki; oso pozik
nago. Lagun onak ditut bertan: Jose Mari, Pako, Daniel,
Ondarru, Larrako... eta gustura ibiltzen naiz kaleko

giroan. Pilota partidak ikustea
ere asko gustatzen zait. Lehen
tarteka etortzen nintzen,
baina, oraingo honetan,
hemen geldituko naiz. Etxera
bueltatzeak poz handia ematen dit.
Ba al duzu anekdota edo
i s t o r i o b i t x i r i k k o n t atzeko?

Behin, laneko atsedenaldian
nengoela, eibartar bat hurbildu zitzaidan; dirudienez,
euskalduna nintzela entzun
zion beste bati eta nongoa nintzen galdetu zidan. Gabonak
gainean ziren eta ni Getariara
nentorrenez, bere mezu bat
Eibarrera eramaterik izango
nuen galdetu zidan, eta nik
baietz erantzun nion. Getarian
nengoela, lagun batekin Eibarrera joan nintzen eta bidaia
hura aprobetxatu nuen eibartar hark emandako mezua
eramateko. Emakume bati
udaletxea non zegoen galdetu
nion, Frantzian ezagututako
eibartar baten mezua nekarrela-eta. Halako batean,
ordea, emakumeak mezua
norena zen irakurri zuenean,
negarrari eman zion; izan ere,
aspaldi ikusi gabeko senidearen mezua zen. Oso gustura
gelditu nintzen, haren poza
ikusita.
2005eko urria artzape-11

Izaskun Larrañaga eta Amets Etxabe

Bada zer
ikasia eta
zer egina!!
Pintura tailerra, euskal dantzak, esku lanak, ingeleseko eta
euskarako klaseak, pilates… berriz ere martxan! Ikasturte
berria hastearekin batera herrian hainbat ikastaro antolatu
dira haur, gazte nahiz helduentzat. Ikastaro horietan gorputza, kultura eta artea lantzeko aukera zabala aurki dezakegu.
Gorputza gora, gorputza behera, besoa luzatu, arnasa
hartu… Aurten ere helduek sasoian jartzeko aukera dute;
astean hirutan goizez biltzen dira gerria mugitu eta hainbat
ariketa egiteko. Arratsaldetan, berriz, modan-modan dagoen
jarduera berri bat dugu: Pilates.
How do you say “leihoa” in english? Uff!!! Ez da ez erraza!!!
Getarian ere mundu guztian ezaguna den hizkuntza ikasteko
aukerarik ez da falta.
Picasso, Van Gogh, Da Vinci… pintore famatu horien mailara iritsiko ote dira? Intentzio faltarik, behintzat, ez dago.
Bestalde, emakume talde bat ostegun arratsaldetan biltzen da
beste era bateko artea lantzeko asmoz.
“Nor-nori-nork, baldintza ta subjuntiboa…” Hau da hau
nahastea!!! Euskaraz ikasi nahi duten helduek badute horretarako aukera. Bertan aurki ditzakegu Senegal, Brasil, Mali
eta beste hainbat herrialdialdetatik etorritako lagunak euskara ikasteko ahaleginetan buru-belarri.
Trikitiaren soinuak lagunduta, ostiral arratsaldetik iluntzera, herriko haur, gazte eta helduak Gure Txeru elkartean
biltzen dira besoak igo, gerria eta hankak mugitu eta euskal
dantzak ikasteko.
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Izaskun Larrañaga

] erreportajea

Lehenengo aldiz,
Getariako neska talde bat
Zarauzko plaieroetan
Laister Leihoak taldea
Zarauzko nesken plaiero
txapelketan ariko da
Zarauzko helduen plaierotan
getariar ugarik jokatu dute
hainbat eta hainbat urtetan;
besteak beste, Txalupa, Kaiaeta Mariñelak taldeek. Baina
beti gizonezkoak ikusi izan
ditugu baloiaren atzetik salteka. Garaiak aldatu egin dira,
ordea, eta iaz zenbait neska
talde animatu eta euren txapelketa antolatzea erabaki
zuten; guztira, zortzi taldek
hartu zuten parte. Getariar
batzuk ere aritu ziren: Anuska
Aranguren, Argizka Balenziaga, Julene Iturbe... Aurten,
ordea, bi talde gehiago izango
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dira; tartean, Laister Leihoak. Koldo Urrestik Zarauzko FutGetariako herriak, beraz, bere bol Elkartean jokatu zuen eta
ordezkaritza izango du.
Anuska Arangurenek Oriokoan. Itxaso Urrestik ere
Taldea sortzeko ideia iaztik Zarauzko Antoniano futbol
zuten buruan baina berandu taldean egin zituen zenbait
samar ibili ziren eta azkenean urte. Beste batzuk, berriz,
ez zuten helburua lortu. Aur- eskolarteko plaiero txapelketen, ordea, garaiz egin dituzte tetan nahiz bestelako futbol
lanak eta ez dute arazorik izan txapelketetan aritu izan dira.
taldea osatzeko; beraz, iazko Modu batean edo bestean,
asmoa bete dute.
beraz, guztiek izan dute txapelketaren bat jokatzeko
Jokalari gehienek noiz edo aukera.
noiz jokatu dute futbolean.
Horietako batzuek inguruko Laister leihoak taldea hamafutbol taldeetan jardun dute: bost jokalariz dago osatua eta

adin guztietako neskak aurki
ditzakegu: hogei bat urtekoak
nahiz ama gazteak. Desberdintasun hori ordea ez da eragozpena izan talde polita osatzeko garaian.
Izena emateko orduan, talde
bakoitzak bere epailea izendatu behar du; kasu honetan,
Beñat Gereka izango da Laister Leihoak taldearen epailea.
Astean behin entrenatzen
dira; zehazki, ostegun arratsaldetan. Batzuetan Gaztetapen eta bestetan Malkorben.

] erreportajea ] Nesken plaieroak

Aurtengo denboraldirako ez
dute entrenatzailerik baina
bakoitzak dakienarekin ondo
moldatzen dira. Hasteko
beroketak eta salteka apur bat
egiten dute; ondoren baloiarekin ariketa batzuk, eta amaitzeko euren arteko partida bat
jokatzen dute. Anuska Aranguren kapitainaren arabera,
talde polita osatu dute eta
denborak aurrera egin ahala
eta entrenamentu saioak gehitzearekin batera hobetzen ari
dira. Izan ere, orain arte ez
dute inoiz elkarrekin jokatu
eta entrenamentu saioak

behar dituzte elkar hobeto
ezagutzeko.
Denboraldiko lehenengo partida urriaren 16an jokatu
zuten, goizeko 09:30ean
(mutilen Indaux taldeak ere
egun berean hasi zuen denboraldia). Hala ere, ohikoa den
bezala, hitzartutako ordua
baino lehenago taldeak beroketak egiten ikus zitezkeen
Zarauzko hondartzan. Partida
5 eta 1 galdu zuen Laister
leihoak taldeak, baina itxura
polita eman zuen. Gainera,
aurkariak ere ez ziren nola-

nahikoak; iaz lehenengo postuetan ibili zen talde baten
aurka jokatu behar izan zuten.
Beraz, ziur gaude hurrengo
jardunaldietan
emaitza
hobeak lortuko dituztela. Partida goiz izanagatik ere
nahiko jende hurbildu zen
Zarauzko hondartzara; izan
ere, eguraldi polita egin zuen
eta horrek jendea animatu
zuen.
Bigarren jardunaldia azaroaren 1ean izango dute, jai
eguna dela aprobetxatuz.
Beraz, zorte on neskak!!!
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]harritarten txutxupeka ] herri eskola

EGUN BAT ZINEMALDIAN
HAUR ESPIEN ARTEAN MURGILDUTA
Urtero bezala, Zinemaldira
egin dugu irteera; goizeko
09:00etan irten ginen.
Zinemara sartu bezain pronto,
betaurrekoak banatu zizkiguten filma ikusteko, hiru
dimentsiotakoa
baitzen.
Barruan, gizon xelebre bat
zegoen mikrofonoarekin hitz
egiten. Hitz jario galantaren
ondoren filma hasi zen; Spykids 3-d. Familia espioien gaineko filma zen eta joko baten
barruan sartuta pasatzen
zuten denbora guztia. Arreba
jokoko 4. urratsean zegoen eta
anaiak, berriz, 1. urratsetik
hasi behar zuen. Umeen burmuina lapurtzea hondamendi
handia izango litzateke, eta
horregatik arrebarengana joan
eta 5. urratsera iritsi behar
zuten.

patzen saiatzen ginen, baina
ez genuen lortzen.
Juni 4. mundura ailegatu zen
beste hiru mutilekin eta laurak Carmen, arreba, bilatzen
saiatu ziren. Arreba aurkitu
zutenean 5. mailara iritsi,
atera ailegatu eta ireki egin
zuten. Sartu, eta han gizon
garaitezina zegoen.

Gizon honen aurka burrukatu
eta azkenean alde egitea lortu
zuten. Gizon garaitezinak
atzetik jarraitu zien, baina
hala eta guztiz ere, mundu
errealera ihes egitea lortu
zuten. Orduan lagunei eta
familiari deitu, eta gizon
garaitezinaren aurka borrokatu zuten.
Azkenean, garaitu egin zuten

eta denak poz-pozik bizi izan
ziren.
Ondo pasa genuen, entretenigarria zelako. Zinematik atera
eta autobusera joan ginen.
Sartu eta izugarrizko festa
izan genuen: kokotekoak
ematen ibili ginen, eta beste
autobusekoei ere zirikatu
genien Getariarako bidean.
Eguna oso ondo pasa genuen.

Joko horretan hamar bizitza
zeuzkan bakoitzak, baina
zerura ailegatzen bazen bizia
amaitu egiten zen. Betaurrekoak janzterakoan gorputzak
hiru dimentsiotakoak bihurtzen ziren eta eskuekin harra-
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] elan-euskadi

Natalia Tolosa lehendakari

Natalia Tolosa eta Ulpiano Vigil-Escalera Leonen (Nicaragua), ELAN-ek emandako
beka baten bidez gazte batek Unibertsitate tituloa jaso zuen egunean.
Natalia Tolosa Elan Euskadi
Gobernuz Kanpoko Erakundearen presidentea da abuztuaren 21eko batzarretik. Errenterian jaio zen, azaroaren 15ean
egingo ditu 52 urte, eta ogibidez medikua da. Berekin aritu
gara solasean taldeari buruz.
Presidente kargua estreinatu
baino ez du egin, eta hainbat
sentimendu sorrarazten dizkio
honek, “alde batetik emozioa
eta ilusioa sentitzen dut, bederatzi urte ditu Elanek eta ONG
aktibo moduan sendotu dela
ikusten dudalako. Bestetik,
kargu honek dakarren ardurak
kezka ere sortzen dit”. Abuztuaren 21ean egindako batzarrean zuzendaritza talde osoa
aukeratu zen (aurreko Artzapen aurkeztu genizkizuen), eta
bidelagun izango dituen
kideen inguruan ere galdera
egin diogu, “berrikuntza bakarren bat albo batera utzita,
aurreko urteetan lanean aritu
garen jende berak jarraitzen
dugu”, eta batzarreko egunean

bertan esan zen moduan,
elkar ezagutzeak eta egin
behar den lana zein den jakiteak, baditu bere abantailak.
Lau urterako kargua du esku
artean Nataliak, eta noski,
baita denbora horretan gauzatu nahi dituzten helburuak
ere, hiru dira: “Venezuelan,
Nicaraguan, eta Cuban ditugun lan proiektuak mantendu
eta ahal bada zabaldu nahi
ditugu. Bizi garen mundu
honek sortzen dituen injustiziak eta honek pertsona askori
ekartzen dizkion sufrimendu
eta pobreziaren inguruko sentsibilizazio
kanpainak
indartu. Azkenik, Elan Euskadiren inguruan mugitzen den
bazkide eta laguntzaile taldea
zabaldu”. Gobernuz Kanpoko
Erakundeak egiten duen lanerako azpiegitura ezberdinak
ditu, pertsonek zein materialek osaturikoa. Elanek zehazki
ze egitura duen jakin nahi
izan dugu, “egun 163 bazkide
ditu Elan Euskadik, hauetatik

30 inguru erakundeak dituen
lan taldeetan (zuzendaritza,
proiektuen komisioa, Euskadiko ONG koordinadorarekin
harremana, Bidezko Merkataritza, etab.) aritzen dira aktiboki lanean. Getarian dugun
aretoari buruz, Elkano kalean
dugu errentan hartuta, bertan
bilerak egiteaz gain, Bidezko
Merkataritzaren erakusketa
eta salmenta dugu. Kubako
kanpainarako biltegi batzuk
ere baditugu, Zarauzko Udalak utzitakoak”. Taldeak oso
sendotuta ditu bere lanaren
arlo batzuk, “Venezuela, Nicaragua, eta Cubako lan proiektuak eta bertako kontraparteekin dugun harremana era
egoki, azkar eta zuzen batean
egiten dira, sustrai indartsuak
dituzte”, bestalde, zer hobetu
ere bada, “gure inguruan egiten ditugun sentsibilizazio
kanpainak sendotu nahi genituzke”.
Getariak taldeari ematen dion
erantzuna ontzat ematen du

Nataliak, “bazkideen erdia
baino gehiago getariarrak
dira, beti ikusi dugu herriaren
parte hartze egokia gure ekintzetan, nahiz eta beti hau handitzen saiatzen garen”. Gazteei dagokienez, “badira
taldearen ekintzetan parte
hartzen duten gazteak, baina
gure nahia da gero eta interes
gehiago piztea ONGen munduaren inguruan, gai hauetan
murgildu daitezen”.
Hirugarren Mundua deitzen
den horrekin lan egiten duen
taldea da Elan Euskadi. Azkenaldian, mundu horretatik
guregana etortzen den jende
andana da berri iturri, Getaria
bera dugu horren adibide.
Inmigrazioaren
inguruan
hurrengoa esan digu Natalia
Tolosak, “guk ez dugu zuzenean inmigrazio fenomenoarekin lan egiten. Hala ere,
inmigratzen duen pertsonak
beharra duelako egiten duela
uste dugu, eta ondorioz
horretarako eskubidea izateaz
gain gure solidaritatea dauka.
Herri mailan inmigranteen
integrazioa bultzatu duten
proiektuetan egin dugu lana,
gure lanean kanpotik etorritakoei lekua egiteaz gain”.
Getaria kanpoko jende asko
jasotzen ari da aspaldian,
“inmigranteen eskubideak
errespetatuz eta hauekin solidaritate zubiak eraikiz erantzun behar du herriak fenomeno
honen
aurrean,
integrazioa erreztuz”.

]

Joxi Erauskin [

gaztaroko oihartzunak
Etxeko atea giltzaz ireki eta zuzen-zuzenean egongelako sofan
etzan zen luze-luze. Guztiz nekaturik eta abailduta zegoen
egun osoan lanean eman ondoren. Halere, gauza batek baino
gehiagok kezkatzen zuen biziki, kezkatu baino gehiago nahigabetu. Zama hori jasanezina ari zitzaion egiten azkenaldi
honetan
Lau urteko alabatxoa etorri zitzaion ondora eta muxu bat eman
zion aitari. Laster entzun zuen pasiloan korrika zortzi urteko
beste alaba, Maider. Emaztea sukaldean egongo zen seguraski,
baina ez zen agertu. Azkenaldian normala bihurtzen ari zen
egoera hura arras mingarria zitzaion.
Bi alaben agur beroa jaso ondoren, haiek beren jolasekin
jarraitu zuten eta Brunok sofatik altxatu eta irratian musika
programa bat sintonizatu zuen; sarri entzuten zuen musika
programa hain zuzen. Une hartan Bob Dylanen “The Times
They are A-changing” abestia ari zen jotzen irratian. Abesti
hura entzutearekin batera, barren-barrenetik kanporainoko
zirrara sentitu zuen gorputz osoan. Aspaldiko garai haietan bai
sentitzen zela bizitasunez betea. Orain hilik balego bezala
zegoen. Barruan zama astun bat zeraman. Orduan, egunerokotasuna bizi zuen. Unean unekoa. Etorkizunaz ezertaz pentsatu
gabe. Politikan muturreraino sartuta zegoen garai haiek etengabe zetorzkion burura. Ezkutuan aritzen zen gauean bere
lagunekin hiriko bere auzoan pankartak jartzen. Behin, lan
horretan ari zirela poliziaren patruila batek ikusi eta bera eta
beste lagun bat atxilotu zituzten. Beste biek ihes egin zuten,
baina Mikelek eta berak komisaldegian igaro zituzten bi egun.
A ze nolako iskanbila izan zuen etxean gurasoak jakin zutenean. Ez zen gutxigorako. Izan ere, aita frankista xamarra baitzen. Hori bai, saiatu zen bere trikimailu guztiekin eta ideologia hark ematen zion ohoreaz baliatzen semea handik atera

zedin. Baita lortu ere; bestela ziur aski egun gehiago egin behar
izango zituen itzalean. Gerora klandestinitatean atzerrirako
bidea hartu zuen eta hiru urte eman zituen kanpoan amnistia
lortu eta berriro etxeratu zen arte.
Dylanen abestia amaitzear zegoenean emazteak eten zizkion
oroitzapen haiek sukaldetik “Bruno!” deitu zionean. Afaririk
behar al zuen galdetu zion nahiko ahots zakarrez. “Ez dut
gogorik!” erantzun zion. Egia esan ez zeukan txerri muturrik
ikusteko gogorik. Eguna oso gogorra izan zuen. Lantegian
lanaz itota zebiltzan eta langileekin ere nahiko arazo bazuen.
Bere barnea zatitua edukitzearen sentzazioa zuen. Duintasuna
galdu izanaren egonezinak eta amorrazioak barrua irensten
zion. Ezin zuen ulertu inondik inora nola galdu zuen bere nortasunaren gidaritza. Gaztetako urte zoro haietan, nahiz eta
gabezia handiak eduki, oso gustura bizi zen. Buruan jarritako
guztia egiten zuen, nahi zuen unean eta nahi zuenarekin. Hura
askatasuna! Orain, berriz, kartzela batean balego bezala sentitzen zen. “A zer paradoxa!” pentsatu zuen “orduan, ihesian
ibili eta bizirik sentitu, eta orain ezer falta ez eta inoiz baino
presoago egon. Dylanen kantuak zioen moduan “garaiak aldatuz doaz”.
Irratiko musika amaitu zenean hizlariak Dylani buruzko pasadizo bat aipatu zuen. Hain zuzen, Dylan bera eta Joan Baez,
Marthing Luther Kingekin batera, Washingtoneko kaleetan
zehar arrazismoaren aurkako protesta egin zuteneko egun
garrantzitsu hura. Berrehun mila pertsonako giza uholdea,
garai hartan Estatu Batuetan koloreko jendeak bizi izan zuen
egoera latz hura salatzeko. Brunori 1963ko abuztuaren 28ak ez
zion gauza handirik esaten orduan. Garai hartako gertakizunetaz atzerrian zegoela irakurri zuen, orduan piztu baitzitzaion
irakurtzeko zaletasuna; gerora sekula utziko ez zuen ohitura.

] marixabelen sukaldea [
Aurreko hilean bezala oraingoan ere Marixabelek
postre goxo-goxoa prestatu digu. Betiko moduan
erraz eta arazo handirik gabe egin daitekeen horietakoa. Beraz, amantala jantzi eta jarraitu argibideak!

Arrazismoaz lehen aldiz orduan jakin zuen.
Egun hura ezaguna zitzaion.

pastak
Egiteko modua:

Oroitzapen haietan murgilduta zegoela
erdilotan geratu zen. Amets ezti batek hartu
zuen bere barrua: laino artean hegaz ikusten zen eta sentzaioa ere benetakoa gertatzen zitzaion. Une hartan ez zuen batere
arazorik. Zama guztiak desagertu egin
ziren eta benetako bidaia askatzaile bat
burutzen ari zen. Halere, irratiko musikaren
haria erabat ez zuen galdu. Nahiz eta orain
entzuten zuen musika ondo ez zuen nabaritzen, sofan etzanda egotearen kontzientzia
ez zuen galdu. Arazo guztien gainetik irristan zebilen.

Osagaiak:
200 gr. mantekila
200 gr. azukre
limoi birrindura
irina

Hasteko, osagai guztiak ondo-ondo
nahastu behar dira, behar beste irin
gehituz. Oreari forma eman ondoren,
arrautzen gorringoarekin busti eta
ginda-zati bana jarriko diegu. Bukatzeko, labean sartu eta bertan su gogorrean edukiko dira, denbora gutxian.
Hasi, hasi kafea berotzen!

Ametsarekin
jarraituz,
orain, laino artetik irten eta
mendi batzuen gainean
ikusi zuen bere burua.
Berehala, aurrez aurre
hegazti harrapakari bat
agertu zitzaion eta hatzaparrekin ileetatik heldu
zion. Oihu bat eginez
esnatu zen bere ametsetik,
eta ondoan alaba txikia,
Irene, zeukan ileetatik
tiraka jolastu nahian. Aurpegia ferekatu zion eta
orduantxe dena garbi ikusi
zuen.

bertsoa [ bazkide batek jarriak
Artzapeko postontzian honako bertso hauek jaso genituen.
Bazkide anonimo batek idatzi ditu.

Denon aldizkari hau

Denbora izan daiteke

Bertsoak idazteak

Hartuta besotan

Horren zergatik

badu sekretua

Etxera igotzen nintzen

Edo again ere

irakurtzeak berriz

Kantatzen bertsotan

Nekeaz uztia

bere enkantua

Esan nahi dudana da

Nik animatzen zaitut

neska zure lanari

Azken aldi hontan

Jar zazun guztia

horra meritua

Hutsunea dudala

Jarraitzeko honekin

gora bertso mundua

2005eko urria artzape
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] Katraponako petriletik

Izaskun Larrañaga

Arantxa Campos :

“Hasieran tabernako bizitza
faltan botatzen nuen”
izugarrizko aukera aurki dezakegu edariei dagokionez. Lehen herriko jendeak
edari berdintsuak edateko ohitura zuen:
“Baso erdia edaten zuten bazkaltzera
edo afaltzera joan aurretik, eta bazkal
eta afal ondoren kafea, kopa eta purua”.

“Orain edozein
tabernatan aurki
dezakegu
emakumeren bat”

Orain urte batzuk arte Getarian eta getariarren
artean oso ezaguna zen Artzape tabernako langilea
izan zen Arantxa Campos. Familiarteko negozio izatera iritsi zen, eta urte askoan bertan lanean jardun
zuten Arantxak, Karmen, Jesusa eta Juanitak, bere
hiru ahizpek, eta Joxe Mari Larrañaga koinatuak.
Artzape tabernaren historiari begiratzerako urte asko atzera egin behar dugu.
Ziurrenik herriko gazte asko ez dira
taberna honetaz gogoratuko, baina
euren aitona-amona eta gurasoek oso
agerian izango dituzte han bizitako
momentu atseginak.
Artzape taberna Joxe Mari Larrañagak
ireki zuen berrogeigarreneko hamarkadaren hasieran, eta Karmen Camposekin
ezkondu ostean familiarteko negozio
bilakatu zen. Arantxak ia mende erdia
jardun zuen tabernan lanean buru-belarri. Urteak aurrera zihoazela eta erabaki
bat hartu beharrean aurkitu ziren Arantxa eta bere ahizpak; ondorioz Artzape
tabernaren ateak itxi zituzten orain dela
hamazazpi bat urte.
Lan asko egiten zuten, batez ere udan.

20- artzape
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Kanpotik ere jende asko etortzen zen
igande eguerditan Artzapen hamaiketakoa egitera. Garaiak asko aldatu dira,
baina janari kontuan getariarrok bere
horretan jarraitu dugu: lehen ere oso
ohikoa zen hamaiketakoan atuna eta
antxoa jan eta txakolina edatea “Uda
partean txakolina, antxoa eta atunarekin
lan asko egiten genuen”. Baina udan lan
egitearekin ezin bizi, eta larunbat gauetan ere lan asko egiten zuten; itsasgizonak etxean zeudenean Artzape taberna
gainezka aurki genezakeen; horren arrazoietako bat tabernak zuen balkoia eder
hura zen. Arrantzaleak bertan elkartzen
ziren bazkal edo afal ostean euren kafea,
kopa eta puruarekin arrantza eta itsasoaren egoerari buruz solas egiteko.
Modak, gustuak eta ohiturak asko aldatzen dira urteekin. Egungo tabernetan

Bizitzak hamaika bira ematen ditu.
Orain urte batzuk ez zen oso ohikoa
emakumeak tabernaz-taberna lagunartean ibiltzea, “Orain edozein tabernatan
aurki dezakegu emakumeren bat”.
Ordutegiari dagokionez ere, zenbait
aldaketa egon dira: orain gazteok irteten
garen orduan ixten zuten Arantxa eta
bere familiakoek Artzape taberna.
Taberna leku estrategikoan zegoen: elizatik oso gertu, portu gainean,... Horrek
Euskal Herriko nahiz kanpoko jendea
erakartzen zuen. Guztiontzat ezagunak
diren telebista edo zine izarrek ere izan
zuten Artzape tabernako hamaiketako
bikainak dastatzeko aukera “Urte
batean Sara Montiel egon zen gurean.
Tabernan izan zen Txori Tonpe elkartera
bazkaltzera joan aurretik”.
Urte askotan Artzape tabernako ateak
irekita egon ziren, eta milaka istorio
entzungo zituzten bertako hormek.
“Urte batean, Inozente Egunean, Donostiako bikote bat etorri zen. Ontzi batean
janaria zekarten, eta berotzeko eskatu
ziguten. Sukaldera joan, eta ontzia ireki
nuenean ohartu nintzen zerrikeriaz
beterik zegoela. Bikoteari esan nion eta
izugarrizko lotsa pasa zuten”.
Denbora pasa da, baina Arantxak oso
agerian ditu bertan igarotako urte bikainak. Eta nahiz eta hasieran tabernako
bizitza faltan bota, berehala ohitu zen
eguneroko bizitza lasai eta patxadatsura.

amaia larrañaga
“Bi begi ikusteko...

“Bi begi ikusteko, bi belarri entzuteko, handitzen handitzen hasi naiz
handitzen txikia izanik, asko maite
naiz...”Denbora erosteko aukera
izango bagenu... Denborarik ez da
hartzen norberaren burua behatzeko.
Gezurra badirudi ere, gorputzak lengoaia propioa du eta sentsazioen bitartez, entzun eta somatu daiteke, nekea, mina, tristura, lasaitasuna, poza, beldurrak... transmititzen dituzen
mezuak irakurriz. Gorputzak bere berri emateko hainbat errekurtso erabiltzen ditu. Berri hauek plazenteroak edo negatiboak
gerta daitezke. Mementuoro gorputza hitz egiten ari zaigu, seinale iturri da. Seinale hauen kodifikatze-falta guregan dago,
sentzumen guztiak kanporuntz bideraturik baititugu, kontuan
izan gabe barneruntz ere bideratu daitezkeela. Hau da, besteen
“gauzak” bai ikusteko edo bai entzuteko gai gara, baina norberarenak aldiz alde batera uzteko eta jaramonik ez egiteko joera
dugu.
Gaurko honetan ihes egitea zaila egiten den derrigorrezko atentzioa derrigortzen duen sentsazio bati buruzko aipamen bat
egingo dut: mina. Mina lehenbailehen kentzeko saiakerak, orokorrean, asko izaten dira, baina askotan, sintomak denbora
askoan dirauenean, desesperazio izatera iristen da. Minaren
jatorria bakarra eta pertsonala da. Hau da, adibidez: bi pertsonek leku berdin eta modu bereko mina izan arren, kasu honetan
buruko mina, batena aspaldian buruan dabilzkien arduren
ondorio izan daiteke eta bestearena, berriz, beregan duen gehiegizko exijentzien ondorio. Planteamentu horren aurrean, askoren galdera ondorengoa izan daiteke; orduan, zer egin dezaket
nonbaiteko mina behin eta berriz errepikatzen denean? Hasiera
geure burua behatzen ikastearekin eman daiteke, noiztik dut
min hau? Gertatu zaidan ezer berezirekin erlaziona al dezaket?
Minaren alde negatiboaren berri soberan dakigu, baina alde
positiborik ere aurki daiteke. Geure burua ezagutzeko aukera
emateaz gain, askotan gaixotasun bat prebenitzeko aukera ematen duen “alarma” moduan ikus daiteke.

gaztetxetik / jon arakistain
Guk ere bazeuke(n)agu gure CBGB-a!*

Urriaren esanahia eskasia edo gutxia bada ere, ezin esan inolaz
ere urri geratu zaigunik aurtengo urria. Gehienetan bezala,
hainbat kontzertu eta proposamen entzuteko parada izan
di(n)agu eta probestu ez duenak berak jakingo dik/n zergatik!
Lehenik eta behin Greg MacPherson bakarlari kanadiarra eta
Zann laukote alemaniarrak agertu zitzaizkigun. Greg-ek berez
izen bereko talde bat bideratzen dik/n baina oraingoan bakarrik agertu zitzaigun gitarra elektriko baten laguntzaz. Nahiz
eta bere diskoetan ohiko instrumentalizazioa agertu, eta
horrek, bide batez, produktua aberatsago egin, ez zen makala
izan bere zuzenekoa. Bizitzaren gora-beherak kontatzen dituen
rock heldua du ardatz, Neil Young, Bruce Springsteen, PJ Harvey edo Frank Black handien hainbat ukiturekin. Ederra benetan Anari, R. Ordorika edo Pettiren musika gustuko duen ororentzat. Ondotik, alemaniar basatiak. Bai, ekaitza eta barealdia
lez, oraingoa ordea alderantzizko ordena. Duela urte eta erdi
etorri zitzaizkigun lehen aldiz; beraz, bigarren aukera genuen
Robert eta bere lagunak ikusteko. Erritmo bortitzak, gitarra
zorrotzak eta intentsitatea eta sinesgarritasunez beteriko amorrua ikus eta entzungai. Europar eszenako talderik esanguratsuenetakoa, hurrengo kontzertuan ikusi genituen Raxinasky
belgiarrak eta Plastered holandarren antzera. Belgiar bikotea
(kit+bat) free jazz-a, noise-a eta metal apokaliptikoaren arteko
kaos bideratua bezala defini genezake, definigaitza suertatzen
ez bazaigu, bederen. Eta antzeko zerbait Plastered hirukoteari
buruz; honako hauek kraut-rock-a (Can, Neu!) ere present
bazuten ere. Kuriosoa benetan talde honen jatorria: Holandatik bazetorren ere, gitarjolea ingelesa zen eta beste biak errefuxiatu serbiarrak.
Eta betiko moduan, motzegi geratzen zaizkidanez lerro hauek
eta hainbat gauza kanpoan utzi behar izaten dizki(n)atenez,
datorren alerako utziko di(n)at Myra Lee, Asfixia eta EL Eje del
Mäl taldeen emankizuna, azaroan nolabaiteko deskantsu bat
hartuko baitugu (azkarregi hitz egiten ari naiz orain ere) bosgarren urtemuga festa antolatzeko gabonetan. Izan gaiztuak!
*NY-eko eta munduko aretorik famatuenetakoa, non Ramones
edota Blondie-k bertan egin zituzten euren lehen emanaldiak.

] azaroko agenda
HAURREN EGUNA
ALKATE TXIKI
Azaroak 26-27

Jolasak, buruhandiak,
haur eta gazteen herria f a r i a , m u s i k a e t a d a ntzaldia, alkate txikiaren
pregoia, haurren meza,
haur-jolasak,
ikuskizunak eta beste
hainbat ekintza.
Antolatzailea:
Herriko Guraso
Elkartea

irteera

hitzaldia

14:40-15:55

Urriak 30, igandea
OTZAURTE-URBIAARANTZAZU
Ordua: 08:30ean
Izen-ematea: Iruretagoiena
drogerian
Antolatzailea: Gure Txeru

Azaroak 24, osteguna
“TESTAMENTUAK ETA
JARAUNSPENAK”
Hizlaria: Xanti Goñi
Ordua: 18:30ean
Lekua: Arrantzale Zaharren
Elkartea
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea eta Kutxa

BERTSO ESKOLA (HELDUENTZAT)
Irakaslea, Amaia Agirre

Santa Xixili

PINTURA-TAILERRA
Haur, gazte eta helduentzat
astelehen eta asteazkenetan.
Irakaslea: Barbara Stammel

jaiak
Azaroak 11, ostirala
SAN MARTIN JAIAK
Askizu auzoko jaiak: erromeria, herri kirolak, bazkari eta
afari herrikoiak...
Azaroak 26, larunbata
HAURREN EGUNA:
Jolasak, buruhandiak, haur
eta gazteen afaria, musika eta
dantzaldia...
Azaroak 27, igandea
ALKATE TXIKIAREN PREGOIA, HAURREN MEZA,
HAUR-JOLASAK,
HAURRENTZAT IKUSKIZUNA
Antolatzailea: Herriko
Guraso Elkartea

GETARIAKO ABESBATZAREN KONTZERTUA
Zuzendaria: Jazinto Isasti
BANDAREN KONTZERTUA
Zuzendaria: Ana Petrirena
Egunak zehazteke

ikastaroak
ETORKINENTZAT
EUSKARA IKASTAROAK
Astearte eta ostegunetan,
19:00etatik 21:00etara

deialdia
Azaroak 21, astelehena
ODOL EMATEA
Ordua: 19:00etatik 21:00etara
Lekua: anbulatorioa
Antolatzailea: Gure Txeru
Elkartea
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Azaroak 22, asteartea
TXOKOLATADA ETA
KALEJIRA ETA ONDOREN
MUSIKA BANDAREKIN
KALEJIRA
Ordua: 19:00etatik aurrera

@topagunea.com

GURASOENTZAKO MATEMATIKA-IKASTAROA:
MATEMATIKA EUSKARAZ:
Iraupena: azaroa eta abendua
Ordutegia: 09:15-10:45 edo

BERTSO ESKOLA (12-17
URTEKO GAZTEENTZAT):
Irakaslea: Amaia Agirre;
Iraupena: azarotik maiatzera,
astean ordubete

TXISTU IKASTAROA
Haurrak
(ostegunetan,
17:30ean), helduak (ostegunetan, 18:30ean) Irakaslea: Karmele Martiarena
ESKULAN TAILERRA
Ostegunetan, 15:00-17:00/
17:00-19:00.
Irakaslea: Filo Portillo
Euskal dantzak
Haurrak (16:15ean, 17:00etan
eta 18:45ean)
Helduak (20:30etik 21:30era)
Irakaslea: Isaak Aranbarri

kirolak
Azaroaren 21etik 25era
KIROL ASTEA
Antolatzailea: Sahatsaga
kiroldegia

Azaroak 4, ostirala
Areto-futbola: Irizabal
Arrainak - Ataun avia
Azaroak 18, ostirala
Areto-futbola
Irizabal arrainak - Koxka
taberna
21:30ean, kiroldegian
Azaroak 12, igandea
Behobia-Donostia
lasterketa
Autobusa antolatuko da
FULDAIN farmaziaren
zaintzako goardiak: azaroak 10,11,13,14 eta 15

telefono interesgarriak
Udal bulegoa......943 896024
Faxa ............943 140190
e-mail:udala@getaria.org
Kiroldegia ..........943 140432
Kirol-portua ......943 580959
Taxiak
Segundo ......607 720242
Jose Mari......607 403498
Udaltzaingoa ....943 896146
Liburutegia ........943 896147
Anbulatorioa ......943 140653
Botika ................943 140441
SOSdeiak ......................112
Kofradia ............943 140 200

artzape aldizkaria
943 000 548
artzape@topagunea.com

] akordatzen

zorion agurrak

Autobusa noiz aterako zain

Ezekiel eta Iker Alberdi
Azaroak 9 eta 15
Urte askoan bioi!
Egun zoriontsua pasa dezazuela,
etxekoen partetik.

Haritz eta Aitor Miralles
Azaroak 12
Zorionak bikote! 7 belarri-tirakada haundi
familiaren partez.

June Eizagirre
Azaroak 18
Etxeko sorgin txikiari
bi muxu potolo.
Etxeko guztien partetik.

Alain Inza
Urriak 16
Halako batean 18 udazken
bete dituk.
Bejon deikela! Etxekoak.

Maria Jesus Aizpuruk utzitako argazkia
Foto Mora egindakoa

Goiko argazki hori 1949ko apirilaren 14an ateratakoa da. Garai hartan ere autobuslinea bat zegoen Getaria eta Zarautz artean, eta bertan ibiltzen ziren getariar asko
autobusaren goiko aldea otarrez kargatu eta beraien zereginetara joateko. Horrez
gain, zinemara edota jaieguna pasatzera autobusez joaten ziren, eta, argazkian ikusten den bezala, Larrañaga jatetxearen aurrean (egungo Elkano jatetxea) egoten ziren
hura etorri zain. Autobusa lepo beteta ibiltzen zen: behea bete eta goian ere joaten
zen. Kobraketa lanak egiten Agustin Uzin ibiltzen zen, trebea izan behar horretarako,
ze autobusa martxan zihoan bitartean behetik gora eta goitik behera ibiltzen omen
zen jendeari tiketak kobratzen.
Goiko irudia jaiegun batean ateratakoa izango da seguruenik; izan ere, gizonezkoak
dotore-dotore jantzita agertzen dira. A! eta non dira emakumeak? alokatutako bizikletetan joan ote ziren? Mª Jesus Aizpuruk azaldu digunez, garai hartan bizikletak
alokatu eta paseoan ibiltzea ere oso gustukoa omen zuten.

Luis Segurola de la Hoz
Urriak 26
Iritsi da zenbaki magikoa.
Hamar urte haundi! Zorionak eta muxu asko! Familiak.

Beni Iribar
Azaroak 5
Urte bete gehiago, baina beti
bezain gazte. Zorionak ama eta
muxu potolo bat!

Nahikari Perez
Azaroak 18
Zorionak sorgintxo! Ondoondo pasatu familiaren
partetik

Pepita Isasti
Azaroak 3
Zorionak zure 80. urebetetze egunean. Muxu handi
bat familia osoaren partez!

Argazkian azltzen direnak: Behean: Luis Urzainki, Martin Arruti, Tomas Aramendi,
Dei Larrañaga, Felipe Andonegi, Gotzon Uzin, Sebastian Vicente, Casildo, Jose Mari
eta Felix Alkorta eta Alfonso Azpeitia. Goian: Nikasio Isasti, Jose Angel Kerejeta,
Jesus “Oxoti”, Segundo Bengoetxea, Jaime Burgaña, Tanino, Andoni Iturrino, Jesus
Aramendi, Ignacio Larrañaga, Ramon Azkue (Negrete) eta Isidro Larrañaga.
Oharra: aurreko aleko argazkian pare bat izen gaizki jarri genituen. Jose Mari Aizpururen ordez Jesus Mari Aizpuru jarri behar genuen, eta Migel Basurtoren ordez Migel
Mari Berasaluze. Argazkia utzi zigunak ez dauka akatsarekin zerikusirik.

Iñaki eta Aitor , urriak 29; Nagore , azaroak 6; Markel, urriak
21 eta Bakarne azaroak 19
Zorionak boskote!
Ondo pasatu zuen urtebetetze egunak
lagunen eta familiaren partetik.

Atal honetan jartzeko moduko argazki zaharren bat baduzu,
deitu 943000548 telefonora edo
artzape@topagunea helbidera bidali.

Norbait zoriondu nahi izanez gero argazkia bere
testutxoarekin Txeruko postontzian utzi edota
Eskualtxetara eraman. Gogoratu! bazkideek
doan daukazue eta bazkide ez zaretenok 2 €
ordaindu beharko dituzue argazki bakoitzagatik

Bazkidekuota: urtean () euro

artzape

Izendeiturak:
Helbidea:
Herria:PKTelefonoa:
Kontu zenbakia:
Sukurtsala:
Getariatik kanpo bizi bazara eta aldizkaria etxean jaso nahi baduzu EGIN BAZKIDE eta bidaliko dizugu!

