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009. urtean sartu gara eta denak gora
egin du, bai behinik behin gure aginta-
riek zuzenean kudeatzen dituzten hain-
bat kontu.
Orain arte aberastasuna gutxi batzuen
poltsikoak betetzeko balio bazuen, krisi
garaiei erantzuteko guztion aportazioa
bultzatzen ari dira gure jauntxoak. Hau
da, guztion dirua erabiltzen ari dira
eurek sortu duten krisiari aurre egiteko:
Diru publikoa enpresaburuek sortutako
zuloak betetzeko.
Enpresei administrazioak sozietateen
zerga jaisten dien ( urtero gipuzkoarrok
116 miloi euro gutxiago jasoko ditugu)
bitartean,  bankuak eta eraikuntza
enpresak zuzenean diru publikoarekin
laguntzen dituzten heinean,  herritarrei
zuzenean eragiten dizkiguten hainbat
tasa igotzea erabakitzen dute (ura, zabo-
rra, garraio publikoa, argia...), soldatak
jaisten ari dira, 65 orduko lan astea pro-
posatzen digute, enplegu erregulazioak
eta kaleratzeak bultzen dituzte,...
Eta hori gutxi ez balitz, diru publikoaren
zati handi bat herritarron iritzia kontuan
hartu gabe egin nahian dauden makro-
proiektu txikitzaileetan gastatu nahi
dute: AHT, Pasaiako superportua, ingu-
rabideak, makromuseoak... 
Berriro ere, guztionak diren milaka miloi
euro beren inguruko enpresei emango
dizkiete. Denon kontura, baina herrita-
rron premiak kontutan hartu gabe,
adreiluz eta porlanez eraikitako Euskal
Herria proposatzen digute agintean
dauden alderdiek.
2009 ere, boterean dauden agintariek,
bide berberean jarraitzeko apustua egin
dute. Zoritxarrez urte hasiera hau ere,
txarra izan da gehiengoa garen herrita-
rrontzat eta oso ona enpresaburuentzat.
Aldaketan sinesten dut. Beste mundu
posible batean amesten dut. Lortuko
dugunaren esperantzaz urte honetan ere

borroka mota desberdinetan parte har-
tzea ezinbestekoa dela pentsatzen dut,
herritar eta langileon interesen arabe-
rako gizartea eraikitzen joan gaitezen.
Eguneroko jardunetik eta nork bere
ekarpenak eginaz, autodeterminazioari
bide eman Euskal Herri independiente
eta sozialistaren alde.

Getariako Ezker Abertzalea
Nahia Inza

gutunak]

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. 
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nuska Esnaola eta Iñigo Alberdi gara
eta gutun honen bidez gure arazoaren
berri eman nahi dizuegu, ahal izanez
gero konponbide bat emateko.
Gure urtebeteko semea Getariako
“Katxapo” haur-eskolan dabil eta orain
gutxi beste haur bat izan dugu. Beraz
biak haur-eskola berean matrikulatzea
zen gure asmoa. Baina, a zer sorpresa!
Izena ematera joan ginenean esan zigu-
ten oso zaila izando zela plaza bakarra
baitago. Izan ere, gure alaba urte bukae-
rakoa denez, lau hilabete apirilan beteko
ditu eta, horrez gain, beste haur batzuk
lehenago betetzen dute haur-eskolan
hasteko derrigorrezkoa den lau hilabe-
teko epea.
Kontatutakoa gure arazoa da, baina ez
gara bakarrak eta ez gara izango. Haur-
eskola txikiegi geratzen ari da eta eskae-
rak ugaritzen ari dira. Badakigu Iturza-
eta Herri Eskola berritzekotan dela, eta
haur-eskola ere bertan jarriko dela,
baina berritu bitartean zer ?
Horrenbestez, gaia kontuan hartu eta
aztertzea nahiko genuke. 

Aldez aurretik, mila esker.

Anuska Esnaola eta Iñigo Alberdi 

A

zken hilabeteetan Israelgo estatu
terroristak su etena errespetatu ez eta
aste hauetan Palestinarrekin egiten ari
den  sarraskiak gure kontzientziak
“astindu” ditu. 
Lerro hauen bitartez, duintasunez aska-
tasuna defenditzen ari den Palestinar
herriari  ELKARTASUNA adierazi
nahiko nioke. Horrekin batera, Getaria-
rrak, Israelgo estatu sionista eta arrazis-
taren aurka martxan den boikot kanpai-
nan parte hartzera animatzea besterik ez
zait otutzen.
Bide batez, herriek, okupazioa, salbues-
pen egoera eta demokrazia faltaren
aurka erresistentzia eta borrokarako
duten zilegitasuna aldarrikatu nahiko
nituzke.
Borroka dugu bide bakarra!  Gora Pales-
tina Askatuta!

Haritz Alberdi Arrillaga

A
...2009...

Agur t´erdi

Palestina  duintasunaren eredu

Nahi duzun arte!

Artzaperen sorreratik kolaboratzailea
izan den Zigor Saizarrek oraingoz utzi
egiten gaitu tamalez. Artzapeko lan talde
guztiaren partetik, mila esker eskainitako
hitz guztiengatik, une ederrak pasarazi
dizkiguzu!

Artzapeko lan taldea
Amaia Iribar



Bost urte bidea eginez

inkesta Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika ]]
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Udazken nahiz neguan herri asko “hilik”
egoten direla diotenak asko dira: kale
hutsak, isiltasuna, giro falta... Gazteek ere
tabernak beste alternatibarik ez zaiela
geratzen errepikatu ohi dute. Gure herriari
dagokionez, kultura eta aisia eskaintza
(antzerki, tailer, kontzertu, hitzaldi...) 
nahikoa dagoela uste al duzu? Zer gehi-
tuko zenuke lehendik antolatzen denari?

Kultur ekitaldiak antolatzeko unean Gure Txeru elkartea aipa-
tuko nuke, gazte jendeari begira lan ona egiten baitu: mendi
martxak, kirol txapelketak, euskal dantzak... Nik herrian faltan
botatzen dudana musika gehiago da, oso musikazalea izan
bainaiz beti. Gu gazteak ginenean, herriko plazan gargola zeri-
tzona egoten zen larunbat arratsalde eta igande eguerditan.
Plazan musika jartzen zuten eta honek sekulako giroa sortzen
zuen kalean, haur, heldu eta aitona-amonen gozamenerako.
Poza handia ematen zuen kalera irtete hutsak. Ondo legoke
orain ere halako zerbait antolatzea.

Lucio Mugerza

Kultura mailan aukerak egon badaude herrian eta orokorrean
adin talde guztientzat. Kontua da kultur eta aisialdiko ekintza
horietaz gozatzeko, norberak mugitu behar duela, bakoitzak bere
aukera eginez. Adibide bezala, herriko dantza taldea,  musika
banda edota indarra hartzen ari den gaztetxea datozkit burura.
Kulturan beraz zerbait egiten da, baina nik uste gehiago egin
beharko litzatekeela, batez ere gazteei begira. Nik antzerki saio
gehiago botatzen dut faltan eta hainbat musika taldeen emankizu-
nak ere antolatuko nituzke. Bestalde, herrian dagoen kultur
eskaintza ia dena herritarrak eurak euren kabuz lortutakoa da,
Udalak antolatua baino. Getariako jendea asko mugitzen da, eta
horri esker dago dagoena.

Aitzpea Iribar

Guri herrian gehien gustatzen zaiguna esku pilota eta frontenis
partidak dira. Festetan egoten diren musika eta animazioekin ere
oso ondo pasatzen dugu; baita urteroko marrazki lehiaketan ere.
Kirol zaleak garenez, hondartzan gazteen arteko futbol partidak
antolatzea edota Errealeko futbolariak herrira etorri eta beraiekin
futbolean jokatzeko aukera izatea ondo leudeke.

Eñaut Silbeti eta John Willy Insausti

Gari Berasaluze

Artzapetik begira

Bost urte igaro dira 2004ko San Anton egu-
nean Urola Kostako HITZA egunkariaren 0
zenbakia banatu genuenetik. Handik zen-
bait astera hasitako bidearen urrats bat bes-
terik ez zen izan. 2004ko otsailaren 20an
sortu baitzen Urola Kostako HITZA, Eus-
kaldunon Egunkaria itxi eta urtebetera,
egunkari hartako ordezkari zen Iñaki Uria
zarauztarra artean sorlekutik ehunka kilo-
metrora preso zuten bitartean.

HITZAk ehun zenbaki argitaratu zitue-
nean zerbait idatzi nuen erditzeari eta lehen
hilabeteei buruz, egunkarian bertan. Mila
gau eta bat gehiago egin zituenean ere bai.
Baita zuzendari izateari utzi nionean ere.
Euri asko egin eta albiste asko argitaratu
ditu HITZAk ordudanik. Batzuen gustu-
koak zenbait. Beste batzuen gustukoak
beste hainbat. Askotarikoak, askorentzat,
eta denak euskaraz.

Horrekin, milaka irakurle hasi zen
eskualdean egunero euskaraz irakurtzen,
eta horietako asko Getarian. Reala lehen
mailan zegoen sasoi hartan, eta ohituraga-
tik, eskelengatik, kirolagatik edota herri
informazioagatik, euskaldun gehienek
erdarazko egunkarietara jotzeko ohitura
zuten. Aldizkari hau zen, bada, getariar
gehienek euskara hutsean irakurtzen zuten
bakarra. Gainerakoan, herri euskalduna
izan arren, ez libururik, ez egunkaririk, ez
beste ezer getariar gehienen irakurketa ohi-
turetan. Etxe askotan, HITZAk aldatu zuen
hori hein batean.  

Independentea, euskaltzalea, kalitatekoa
eta plurala. Hasierako oinarriei eusteko
lanean ari da gaur egun ere HITZA argita-
ratzen duen lan-taldea. Oztopoz beteta
ageri da askotan bidea, euskaldun izatea
nekeza den herri honetan. Diseinu berritua,
webgunea, herritarrengandik hurbil
dagoen edukia, harpidedunentzako zozke-
tak, euskarazko iragarki laburren sarea, eta
beste hainbat kontu iritsi dira bost urteotan,
bereziki nabarmendu beharrekoa den
milaka harpidedunen babesarekin batera.

Bost urte eta gero ere, hasieran esan
genuen moduan, zuena da HITZA. Orain
arte bidelagun izan zaituztegun guztiena,
eta oraindik ere egunero euskaraz irakur-
tzen hasi ez zareten guztiena. Lehenengoei,
mila esker. Bigarrenei, ongi etorri.



Lehiaketarako
ardo berriak
Iaztik martxan dugun lehiaketan zoz-
ketatzen diren LARCHAGO ardoen
baitan aldaketak egingo dira; hemen-
dik aurrera, Larchago iskillarapeko
ekologikoa 2008 Urteko ardo berria,
2006.eko Kriantza Lepagorria, eta
2001ko erreserba Tempranilloa zozke-
tatuko dira.

Zozketatuko diren ardoetako bi.

San Anton bezperan estreinatu zen Sahatsaga kiroldegiko berritutako frontoia,
Eskuz Binakako Txapelketako partidekin. Lanak joan den abenduan hasi ziren:
barruko ezkerreko pareta eta frontisa berdez margotu dira, telebistan partidak
eman ahal izateko, eta horrez gain, Getariko armarria margotu du Manuel Fernan-
des margolariak. Baina aldaketa nabarmenena grada teleskopikoak jartzea izan
da, zeinak 303 eserleku dituen; horiek erabili behar ez direnean paretaren kontra
jasota geratuko dira, beste hainbat kirol jokatu ahal izateko; hala aipatu digu kirol-
degiko arduraduna den Juan Ignazio Atorrasagastik: “Kirola edo pilotaren aitza-
kiarekin grada teleskopioak jarri dira, baina beste hainbat ekitaldietarako ere era-
bili ahal izango da, kultura ekitaldiak adibidez”. Bestalde, goiko solairuan 74
eserleku fijo jarri dira, eta horrez gain, teilatuko eta kiroldegi inguruko kanalak
konpondu dira.
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] getarian zer berri?

Getariako Udala 2002an sartu zen
UEMAn (Udalerri Euskaldunen Man-
komunitatea), eta harrezkero elkarla-
nean aritu dira herrian nahiz Udalean
euskararen normalizazioaren alde.
Iazko abenduaren 23an egindako
udalbatzarrean, ordea, Udalak
UEMAtik irtetea erabaki zuen aldeko
sei botoekin; erabaki hori hartzeko
arrazoiak krisi ekonomikoa, euskara-
ren alde lan egiteko gaitasuna eta
EAJk alkatetza duen udal gehienak
UEMAn ez egotea da. 

Getaria 
UEMAtik kanpo

Urola Kostako Udal Elkarteko Euskara Zerbitzuak abian jarri du Min-
tzalagun egitasmoa. Helburua, euskaraz hitz egiteko aukera gutxi duten
euskara ikasleak euskaldunekin harremanetan jartzea da, egoera infor-
maletan euskaraz hitz egiteko, horrek nabarmen azkartzen eta sendo-
tzen baitu euskalduntze prozesua. Parte hartu nahi dutenek otsailaren
13ra arte dute izena emateko epea. Ondoren, taldeak eratu eta parte-har-
tzaileekin harremanetan jarriko dira, martxoaren hasieran lanean has-
teko. Horrenbestez, datorren astean gutunak bidaliko zaizkie euskara
ikasle eta ikasle ohiei. Hainbat elkarterekin bilduko dira egitasmoa aur-
keztu eta euskaldunak parte har dezaten animatzeko; horrez gain, kar-
telak eta esku-orriak banatuko dira Udal Elkarteko udalerrietan. Egitas-
moa bideratu eta kudeatzen honakoek hartuko dute parte: Urola
Kostako Udal Elkarteak, Udaletako euskara zerbitzuak, Urola Kostako
AEKk, Zarauzko Udal Euskaltegiak, eta azkenik, dinamizatzaile lanean
Usoak jardungo du.

Mintzalaguna 
Urola Kostan

Grada teleskopikoak zabalduta.

Sahatsaga kiroldegiko 
berrikuntzak

Urtero egin ohi dugun bezala, otsai-
lean ez da Artzape aldizkaririk izango
oporrak direla eta.

Beraz martxoan elkar ikusiko dugu,
eta bitartean, ongi izan!

Oporrak!



Berotegi efektuko gasen isurpenak
murrizteko helburuarekin, erakundeak,
enpresak eta herritarrak batzen dituen
Stop CO2 Euskadi ekimen aitzindaria
sortu da.

Euskal Autonomia Erkidegoko edo-
zein erakunde publiko, enpresa edota
herritar "Stop CO2 Euskadi–Klima alda-
ketaren kontra martxan" ekimeneko
bazkide izan ahalko da. Klima Aldake-
taren Euskal Bulegoak bultzatutako eki-
men aitzindariak sektore publikoa, pri-
batua eta herritarrak biltzen ditu
atmosferara isuritako CO2 kopurua
murrizteko xedearekin. Eusko Jaurlari-
tzaren sei sailen partaidetza duen eki-
mena aurkeztu da EAEko ehun enpresa
eta erakunde baino gehiagoren aurrean.

Euskadi bezalako lurralde batean,
klima-aldaketaren aurka borrokatzeko
helburuaren inguruan alor publikoa,
pribatua eta herritarrak biltzen dituen
lehen ekimena da nazioartean.

Stop CO2 Euskadik gizarte osoan atxi-
kimendu boluntarioak lortu nahi ditu
berotegi efektuko gasen isurketak
murrizteko. Horretarako, ondoko web
ataria sortu du:
www.stopco2euskadi.net. Bazkide guz-
tiei klima-aldaketaren gaineko informa-
zioa eta trebakuntza emango die, baita
isurketak murrizteko gakoak ere.

Bazkide mota bakoitzarentzat bereziki
diseinatutako CO2 isurpenen kalkula-
gailuak nabarmentzen dira. Horien
bidez, administrazio publikoek, enpre-
sek eta herritarrek atmosferara zenbat
CO2 isurtzen duten adieraziko dute.
www.stopco2euskadi.net ataria, beraz,
ekiteko plataforma da. Izan ere, hainbat
tresna eta aplikazio ditu, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko erakunde bazkide
guztiek klima-aldaketaren aurka egiten
dituzten jarduerak erakusteko.

Stop CO2 Euskadi ekimenarekin bat
egin dute zenbait udal erakundek.
Horrez gain, enpresa gizarte zein ekono-
miaren arloko beste zenbait erakundek
bat egin dute ekimen honekin, kolabora-
tzaile gisa.

Informazio gehiago:
Tel.: 943 896024

www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

Gure Txeruk antolatutako Gazte eta Helduen Eskuz Binakako VI. Pilota Txapel-
ketako aurtengo irabazleak Eneko eta Joseba Esnal meagarrak izan dira. Txapel-
keta urrian hasi zen 12 bikoterekin, eta finala Errege Egunean jokatu zen Esnal
anaiak ea Ramon Aranguren eta Juan Luis Urrestiren artean. Hirugarren eta lau-
garren sailkatuak Andima Iribar eta Josu Alberdi eta Iñigo Olabarri eta Gorka
Areizaga izan ziren hurrenez hurren. Kopako finala Josu Esnaolak eta Egoitz
Mateosek osatutako bikoteak irabazi zuen, Garikoitz Manterola eta Unai Mate-
osen aurka jokatutako partidan. 
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Esnal anaiak nagusi 
Pilota Txapelketan Stop CO2 Euskadi ekimena

] bi hitzetan

2009ko martxoaren 26an Tuteran hasita, 11 egunez eta gelditu gabe, Euskal Herria
zeharkatuko du hamaseigarrenez Korrikak. Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon
herrira lelopean, adin eta mota guztietako milaka korrikalarik 2.000 kilometro
baino gehiago egingo dituzte euskararen alde, apirilaren 5ean Gasteizera heldu
arte. 

Ohi den bezala, aurten ere Korrika Batzordea eratu da herrian, eta horiek,
korrika Getariatik pasa bitartean, apirilaren 2an, egin beharreko lanak eta ekin-
tzak antolatzen jardungo dute; hala jakinarazi digute batzordekideek: “Duela bi
urte egindako Bertso Afariak arrakasta handia izan zuen, eta aurten ere, martxo-
aren 6an izango da; horrez gain, Korrika Txiki, txokolatada, pailzoak… izango
dira. Herritar guztiei dei egiten diegu ekintza guztietan parte har dezaten”.

Tipi-tapa, tipi-tapa... KORRIKA!!!

Ongi etorri Korrikara!

Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira!

Ongi etorri euskaraz gozatzeko, lan egiteko, maitatzeko, saltzeko eta erosteko,   negar egi-
teko, jolasteko… hautua egin dugunon herrira!

Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon artera!

Korrika 16, apirilaren 2an!

Aurtengo txapelketako irabazleak sariekin.



Ulpiano 
Vigil-Escalera 
herriko medikua
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Amaia Iribar] elkarrizketa

1978an iritsi zinen herrira,
hiri handi batetik herri txiki
batera; zer topatu zenuen?
Begira, bi aurpegi topatu
nituen: bata, azalekoa, oso ire-
kia; arrantzale giroko herriek
badute ezaugarri hori. Bestea,
barrukoa, sartzen zaila dena.
Nire ustez Getarian bizi garen
jendearen artean bereizketa
bat egiten da, inongo intentzio
txarrik ez duena: batetik geta-
riarrak, eta bestetik, kanpota-
rrak, nahiz eta 40 urtez bertan
bizi, beti kanpotar. Zarauzta-

rrek eta moskutarrek ezauga-
rri bat dute komunean: biak
Getariatik kanpo daude!

Euskaraz ez zenekien; Arra-
saten ikasteko aukerarik ez
al zenuen izan?
Beno, familian euskaraz
zekien bakarra nire aitona
zen; izeko-osabek jakin arren,
ez zuten egiten, ez baitzuten
ohiturarik. 

Beraz, gaztelaniaz moldatu
behar?

Bai, gaztelaniaz edo bestela
oro har familiako baten lagun-
tzarekin. Hemen jarraitzeko-
tan euskara ikastea beharrez-
koa zela garbi zegoen;
gainera, etorri aurretik Euskal
Herriko egoera ezagutzen
nuen. Hasieran udal euskalte-
giko lauzpabost ikastaro egin
nituen; gero, bi urtez ikastaro
berezia egin nuen Oñatiko
barnetegian, Eusko Jaurlari-
tzako funtzionarioentzako
ikastaro berezia izan zen.
Azkenik, perfilen azterketa

prestatzeko kurtso bat egin
nuen.

Buruhausterik sortu al zizun
euskara ikasteak?
Esfortzuarekin edozer gauza
egin daiteke; euskara zein
beste edozein gauza ikasteko
lehendabiziko baldintza
gogoa edukitzea da. Niretzat
euskara ikastea oso gauza
interesgarria zen: ni euskal-
duna naiz, eta ordura arte
kanpoan bizi izan nintzen;
beraz, euskara jakitea zerbait

Ulpiano Vigil-Escalera Azkoaga 1950ean jaio zen Arrasaten. Aita asturiarra eta ama arrasatearra, bizpahiru urte-
rekin, aitaren lanbidea zela-eta, familia Zaragozara joan zen bizitzera. Ikasturtea han pasatzen zuten, eta, uda
pasatzera Arrasatera etortzen ziren uda  pasatzera. Duela 30 urte, Zaragozako Unibertsitateko Ospitalean lan
egin eta gero, Euskal Herrira etortzea aukeratu, eta Getariako mediku plaza lortu zuen. Ordudanik bera izan da
anbulatorioko medikua, duela gutxi arte gainera, mediku bakarra. Sendatu, entzun, aholkuak eman… Nor ez da
inoiz bere aurrean izan?

Ulpiano 
Vigil-Escalera,
herriko medikua 
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pertsonala bezala sentitzen
nuen, arbaso kultural bat erre-
kuperatzea bailitzan, hau da,
kulturaren sustraia errekupe-
ratzea. 

Garai batean ohitura zen
herriko medikuari opariak
egitea; gaur egun berdin al
dirau ohiturak?
Bai, noizean behin izaten dira
atunen bat, txibi batzuk…
baina lehen gehiago izaten
zen, batez ere puruak, ziga-
rroak, alkohola… Orain ospa-
kizun garrantzitsuenetan,
Gabonetan, festetan…

Hemengo ohituretara molda-
tzea edo lagunartea egitea,
erraza izan al zen?
Jende aurrean lana egitean
pixkanaka harremanak sor-
tzen dira. Gero, lagun baten
bidez koadrila batekin hasi
nintzen irteten, eta harrez-
kero, hogeita hamar urte
hauetan ostiralero elkartzen
gara afari bat egitera sozieta-
tean, nahiz eta zoritxarrez ez
garen lehen adina lagun bil-
tzen…

Sokamuturra ere gustukoak
omen zenuen, ezta?
Ja, ja… Bai, oso gustuko;
behin, 1983. urte inguruan,
sokamuturra zen egun batean,
koadrilakoei bururatu zitzai-
gun hondartzaren erdian
mahai handi bat jartzea, bere
aulki, janari, edari eta guzti.
Guk hamaiketakoa egin
genuen, baina zezena atera

zenean, dena airean bota
zuen: mahaia, janaria eta neu
ere bai. Kolpe ederra jaso
nuen, baina hori bai, ahoan
purua nuela bota ninduen
airean, eta altxatzean oraindik
purua ahoan neukan! Egun
hartan jendeak horrenbeste
barre egin zuen, ezen kalan-
bre bat baino gehiago izango
zen barrearen eraginez!

Zu erretzailea izan zinen: ez
erretzeko aholkuak ema-
tean, inoiz zerbait entzun
behar izan al zenuen?
Urte dezente da erretzeari utzi
niola, orain noizean behin,
egun zehatzetan erretzen dut
pururen bat. Orokorrean erre-
tzea ohitura txarra da,
batzuentzat gainera are txa-
rragoa; ni erretzaile eskasa
nintzen, egunean pare bat
puru erretzen nituen, besterik
ez; baina ez naiz gogoratzen
inork zerbait esan izanaz.

Ohikoa da entzutea Ulpiano-
ren kontsulta beteta dago-
ela; zure ustean, zergatik?
Urte askotan herriko mediku
bakarra izan naiz, eta normala
da konfiantza izatea, bes-
tela… Baina hori ez da arrazoi
bakarra: gaixotasun batzuek
(kronikoek… ) kontrola behar
izaten dute, eta prozesu horre-
tan medikua konfiantzako
pertsona izatea nahi da, eta
ondorioz, harreman estua sor-
tzen da; baina momentuko
gaixotasun agudo bat denean,
edozein mediku ongi dago. Noiz arte izan zara mediku

bakarra?
1939. urtetik bi mediku baka-
rrik izan ditu herriak: On Exe-
kiel eta ni. Hasieran bakarrik
jardun nuen, eta nirekin
batera erizain bat eta adminis-
trazioko langile bat zeuden.
Gerora, pixkanaka langileak
gehitzen joan dira, eta gaur
egun, lanaldi erdira dauden
mediku bat eta erizain bat
daude, administrazioan beste
bi lagun, eta pediatra eta ema-
zain bana izaten ditugu astean

bizpahiru aldiz. 

Anbulatorioa ere lekuz
aldatu da, ezta?
Bai, hasieran Balentziaga ibil-
bidean zegoen anbulatorioa,
eta gero, Itsasoko Gizarte Ins-
titutuak itsas-etxe bat sortu
zuen, eta anbulatorioa bertan
jarri zen.

Kirol medikua ere izandakoa
al zara?
Kirol medikuntzan espeziali-
zatu nintzen, baina profesio-

“Hemen jarraitzekotan
euskara ikastea 
beharrezkoa zela
garbi zegoen”

Ulpiano gaur egun duen kontsultan.



“Proiektua beraiek 
egitea ezinbestekoa
da, bestela hankasar-
tzeak izugarriak dira”
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eta ordezko mediku bat jarri
behar nuen, neronek ordain-
duta. Izan ere, garai hartan
alkatearen baimenarekin
hilean bi asteburutan
aldendu nintekeen.
1996ko urriaren 26an ELAN-
Euskadi GKE sortu zenuten;
nola izan zen hasiera hura?
ELAN-Euskadi sortu aurretik,
herrian “Getaria eta hiruga-
rren mundua” izenarekin
hainbat ekintza egiten ziren,
batez ere kooperazio lanekin
eta antzeko kezka zituzten
lagunek bultzatuta. Urteekin,
ekintza horiek germen bat
sortu zuten, eta germen
horrek talde bat sortzeko ideia
ekarri zuen: ELAN-Euskadi
GKE hain zuzen ere.

Ba al duzue harremanik
inguruko herrietako GKE-
ekin?
Bai; Gipuzkoako koordinado-
ran delegatu bat dugu, eta

nalki medikuntza orokorrean
jarraitu dut. Oro har, kirol
guztiak gustuko ditu, baina
batez ere futbola, pilota, men-
dia…

Zer alde dago garai bateko
lan-ordutegia eta egungoa-
ren artean? 
1986/87 urtera arte nire lanal-
dia egunero 24 ordukoa zen,
astean zazpi egun hamaika
hilabetez, ez baitzegoen beste
mediku bat txandatzeko;
gogorra zen, baina ez zegoen
besterik. Inoiz zerbait egin
behar banuen, adibidez, pilota
partida bat ikusi, abisua utzi
behar nuen bai hemen eta bai
joaten nintzen lekuan ere. 

Herri kiroletan doping kon-
trolak egiten ere ibilia zara.
Bai, lagun baten bidez sartu
nintzen kontu horietan, eta
orduan ez zen nahikoa abisua
uztearekin bakarrik, baizik

egiteko balio izan dit.

Proiektu bat martxan jarri
aurretik, zer pauso ematen
dira?
Gure lan egiteko era ondokoa
da: laguntza behar duen
herrialdeko asoziazioren
batek proiektu bat egin eta
aurkezten digu bertan dagoen
beharrak azalduz; proiektua
beraiek egitea ezinbestekoa
da, beraiek baino hobeto ez
baitu inork ezagutzen euren
egoera eta beharrak, bestela,
egin daitezkeen hanka sar-
tzeak izugarriak baitira. Guk,
proiektu hori aztertu ostean,
beharrezkoa den dirulaguntza
lortzeko pausoak ematen
ditugu. 

Nondik datozkizue dirula-
guntzak?
Oro har, udaletatik, Diputa-
ziotik, Eusko Jaurlaritzatik eta
enpresa pribatuetatik. Udale-
txe askok Kooperazio Progra-
mak edo Kooperaziorako
Udal Fondoak dituzte: guk
proiektuak aurkezten diz-
kiegu, beraiek aztertu eta era-
bakitzen dute ehuneko zenba-
tean finantzatuko duten.
Maiz, proiektu bat hainbat
udalen artean finantzatzen da.
ELANek batez ere Irungo,
Oreretako, Zarauzko, Zuma-
rragako, Hernaniko, Bea-
saingo, Aiako… udalekin

bestalde, Zarautzen talde bat
antolatu da hemengo GKE-ek
ekintza batzuk elkarrekin
burutzeko, adibidez, sentsibi-
lizazio ekintzak.

Nora bideratzen dituzue
ekintzak?
Kuba, Nikaragua, Venezuela
eta Kolonbiara eta proiektu
berri bat dugu Burkina Fason.

Herrialde bakoitzak ardura-
dun bat dauka; zuk urteetan
Nikaraguaren ardura izan
duzu, ezta?
Bai; nik Nikaraguako egoera
ezagutzen nuen: 1986an joan
nintzen Nikaraguara lehen
aldiz eta lagun batzuk egin
nituen. Gero, ELAN-Euskadi
sortzean, dagoeneko lehen
lana eginda zegoen, bertako
jendea ezagutzen baikenuen,
eta horrek lana aurreztu zuen.

ELANen zaudenetik ere ber-
tara bidaiak egin dituzu,
ezta?
Bai, ELANen lana boluntarioa
da, eta bidaia egiteko egunak
oporretatik kendu ohi ditut.
Bidaia horiek oso garrantzi-
tsuak dira: batetik, bertako
jende eta erakundeekin harre-
manak estutzeko balio izaten
dute; bestetik, proiektuak
ongi gauzatzen ari diren kon-
trolatzeko balio dute. Azke-
nik, pertsonalki, lagun onak

] elkarrizketa] Ulpiano Vigil-Escalera 

1983ko sokamuturrean Ulpiano zezenaren azpian!
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harreman ona du. Gure lana
batez ere udal mailan izaten
da.

Hasiera hartan, ezezagunak
izanik, dirulaguntzak lortzea
zaila izan al zen?
Hasiera guztiak zailak izan
ohi dira, baina urteak pasa eta
gero, badakite nor garen eta
konfiantza daukate; gainera
aurrera eramaten diren
proiektu guztien memoriak
egiten ditugu, emandako
dirua zertan gauzatu den ikus
dezaten.

Herrialde horietako arazoak,
ordea, 
ez dira konpontzen?

Ez. GKEen filosofia gauza
puntualak egitea da; helburua
laguntzea da, ez arazoak kon-
pontzea.

Getarian bizitako urte guz-
tien balantzea eginez, 
zer ondorio ateratzen duzu?
Hainbeste urte pasa eta gero,
ondo, bestela kanpora joango
nintzen! Bizitza balantza
baten modukoa da, gauza
onak eta txarrak ditu: “parra”
inguruan bazabiltza, ongi
zabiltza. Baina urteekin lana
sumatzen da, gehiago neka-
tzen naiz, ez baita berdina 28
urterekin etorri zen gaztea eta
ia 60 urte bete behar dituen
gizona. 

“Bizitzak gauza onak
eta txarrak ditu: parra
inguruan bazabiltza,
ongi zabiltza”

Jinotegako proiektuetako batzuk bisitatzen.Nikaraguako logistika arduraduna den Felipe Hernandezekin.

Pipitoseko Haur Minusbaliatuen Elkarteko zuzendaritza batzordea.

Jinotegako tokiko telebistak egindako elkarrizketaren une bat.
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San Anton festak asteburu bete-betean tokatu dira aurtengoan,
eta batek baino gehiagok etekin ederra atera dio ostiraletik
hasita. Izan ere, jaialdia ostiralean hasi zen, profesional mailako
pilota partidekin: lehen eta bigarren mailako Eskuz Binakako
Pilota Txapelketako partidak. Partidak Sahatsaga kiroldegiko
frontoi berrituan izan ziren; lehen partida Arretxe II.ak eta Jokin
Argote meagarrak Cabrerizo II. eta Beroizen aurka jokatu zuten,
bigarren bikoteak irabaziz; bigarrena, partida nagusia, Olaizola
I. eta Patxi Ruizek osatutako bikotea Gonzalez eta Barriolaren
aurka lehiatu ziren; partida bigarrenek irabazi zuten 22-9. Nahiz
eta eguneko ekitaldirik nagusiena izan, beste hainbat ekitaldi
izan ziren: haurrentzako txokolatada, Kuko eta Truko pailazoak,
erraldoi eta buruhandien kalejira, txaranga, musika…

San Anton egunean txakolinaz eta jendez blai zegoen herria,
guztiak iazko uztak emandako zukuaz gozatzera etorriak. Eki-
taldia uzta berriaren aurkezpenarekin hasi zen: “graduazio one-
koa, freskoa eta usain ederrekoa” dela aipatu zuen Jatorrizko
Izendapenaren idazkaria den Ruth Mozok. Aurtengo Mahasti
Jaun eta Andere oroigarriak Andoni Luis Aduriz sukaldariak eta
Getaria-Zumaia emakumeen traineruko arraunlariek jaso zituz-
ten. Bestalde, IV. Pintxo Lehiaketako garailea Politena taberna
izan zen. Eguna osatzeko, ez ziren falta izan bertsolariak eta
herri-kirolak.

Igandean Getariako Musika Bandaren kontzertua izan zen eli-
zan; horrez gain, Getariako Zaldi Zale Taldeak antolatutako VI.
San Anton Zaldi Lasterketa ospatu zen Malkorbe hondartzan;
aurtengo garailea Oreindaingo Iñaki Garmendia izan zen Katz
zaldiarekin. Festei amaiera emateko frontoian jarritako karpan
Sustrai Colina, Amets Arzallus, Miren Artetxe, Igor Elortza, Ira-
txe Ibarra eta Xabi Paia bertsolariak entzuteko aukera izan zen.

Amaia Iribar eta Maider Ostolaza

Asteburu bete
San Anton





komertzialei etxebizitza erabilera ema-
teko ordenantza indarrean dago, eta
hori dela eta,  baldintzak betetzen dituz-
ten lokal komertzialak etxebizitza bihur
daitezke. 

Helburua garbia da: herrian dauden
zenbait lokalek ez dute inoiz komertzio
bezala funtzionatu, eta etxebizitza izaera
emateko eskaera bat baino gehiago izan
direnez (8 eskaera jaso dira), aukera bat
gehiago izatea, aprobetxatzea. Garai
batean lokal komertzial horiek inbertsio
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Amaia Iribar] erreportajea

2007ko azaroaren 28an lokal komertzia-
lei dagokion ordenantza onartu zen, eta
horri dagokion testu bategina, berriz,
joan den uztailaren 17an onartu zen.
Ordenantzak, ordea, Arau Subsidiarioen
azpitik daude, eta horiek Gipuzkoako
Boletin Ofizialean argitaratzean sartzen
dira indarrean (orain artean 1996an
onartutako Arau Subsidiarioak zeuden
indarrean).

2008ko urriaren 27an  Arau Subsidia-
rioak GBO argitaratu zirenetik, lokal

Lokal komertzialak:

beste aukera bat
Herri handitan zein txikitan, etxebizitzarena arazo garrantzitsua da
zalantzarik gabe. Merkatuak eskaintzen dituen aukerak honakoak dira:
merkatu prezioaren araberako etxeak, BOEak, tasatuak, alokairuan
emandako etxeak… Baina gaur egun badago beste aukera bat: lokal
komertzialei bizilekurako erabilera ematea. 



bihurtzen duenak Udalarekin hitzarmen
bat sinatu beharko du, eta  horren ara-
bera, saltzerakoan ezingo du babes ofi-
zialeko etxebizitzak baino %1,4 baino
garestiago saldu. Zestoan, berriz, espe-
kulazioa ekidin nahian ere, “Derecho de
tanteo y retracto” irtenbidea aukeratu
da: lokal komertziala Udalari eskaini
behar zaio (honek gero zozketatzeko)
eta 10 urte baino lehen ezin da saldu;
behin urte horiek pasa eta gero saldu
ahal izango da. 

Edozein kasutan, lokal komertzialari
etxebizitza erabilera emateko eman
beharreko pausoak ondorengoak dira:
Udalean eskaera egin (batzuk proiektua
eginda aurkezten dute), gero Udaleko
arkitektoak aztertuko du eta baldintzak
betez gero, obren lizentzia emango da.
Ondoren, arkitektoa lanak nola egin
diren ikustera bertaratuko da, eta horren
arabera, biziegokitasuneko sinestamen-
dua emango da edo ez.
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moduan erosiak izan ziren, baina askok
ez dute inoiz izaera komertzialik izan,
eta ordenantza honi esker, lokal horiei
irteera ematea posible izango da. 

Getarian, beraz, aukera hori martxan
jarri da, baina badira beste hainbat herri
aurretik aukera hori bazutenak: Arra-
sate, Orereta, Donostia, Zestoa, Orio…
Dena dela, herri bakoitzak dituen ezau-
garrien arabera, batetik bestera lokal
komertzial horiei etxebizitza erabilera
emateko baldintzak alda izan daitezke.

Getarian, oro har, baldintzak betetzen
dituen edozein kaletan egin ahal izango
da etxebizitza: gutxienez 40 metro
karratu erabilgarri izan beharko ditu
(alde zaharrean 35 metro karratu gutxie-
nez). Bestalde, higienea, aireztapena,
argitasuna ere bete beharreko baldintza
garrantzitsuak dira lokal komertzialak
etxebizitza bihurtzeko; horiez gain,
badira beste hainbat baldintza: altuera,
sarrera, errepidearen gertutasuna, alda-
menean taberna ala tailerra edukitzea…

Etxebizitzek dituzten prezioak direla
eta, askok lokal komertziala erosi, eta
etxebizitza bihurtzea erabakitzen dute.
Baina gai honen inguruan iritziak era
askotakoak dira: batzuen ustez, etxebizi-
tzen arazoari aurre egiteko irtenbidea
izan daiteke; besteen ustez, ordea, etxe-
bizitzen arazoak berdin jarraitzen du,
lokalekin ere espekulatu baitaiteke. 

Adibidez, Getariako kasuan, lokal
komertzialen jabeak edozein unetan eta
edozein preziotan saldu dezake lokala,
BOE etxebizitzen azpian dauden lokal
komertzialak izan ezik, horiek BOE
bezala saldu beharko dira (adibidez,
Potzuagakoak). Baina herri guztietan ez
da berdin gertatzen; adibidez, lokalen
espekulazioa saihesteko, Orioko Udalak
neurria hartu du: lokala etxebizitza

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA



] harritarten txutxupeka / herri eskola
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3. maila

Buruhandiak asko gustatu zitzaizkigun,
baina kolpeak hartzeko arriskua zegoe-
nez, korrika egin genuen. 

Afaldu ondoren, pilota ikustera joan
ginen; pilotari onak zeuden bertan eta
pilotaz gozatzeko aukera izan genuen.
Pilotarien artean, Argote getariarra
zegoen eta ondo jokatu zuen.

Larunbatean, jaiei jarraituz, herri kirolak
ikusi genituen. Egia esanda bertan
agertu zen hamaika urteko Urdax ize-
neko mutikoak harrituta utzi gintuen,
ehun kiloko harria bost aldiz altxatu
zuen, hori da sasoia!

Gauean Egan taldearekin dantzaldia
izan zen. Bertan jende asko zegoen eta
denok gustura dantzatu genuen.

Igande arratsaldean zaldi lasterketa izan
zen eta asko gustatu zitzaigun hainbeste
zaldi elkarrekin ikustea.

Gutxien gustatu zitzaiguna herrian
hainbeste jende ikustea izan zen, ezin
genuen lasai ibili. Hurrengo urteari
begira herrian ateak jartzea eskatzen
dugu. (ja, ja, ja).

San Anton jaiak



Behean sinatzen dugun UPV/EHUko lan-
gileok bat egiten dugu Gazako Unibertsi-
tateko Irakasleen Elkarte Palestinarrak
zabaldu duen manifestuaren ideia nagu-
siekin eta hark egindako deialdiarekin
bakearen eta askatasunaren aldeko mundu
osoko nazioei, GGKE-i, unibertsitateei,
intelektualei, erakunde kultural eta akade-
mikoei, sindikatuei eta giza eskubideen
erakundeei. 

Ezin dugu isilik egon Israel burutzen ari
den sarraskiaren aurrean eta Gazako gure
lankideok laguntza eske ari direnean. Eta
datozen egunetan su-etenen bat lortzen
bada ere, segurua da bertan iraungo dutela
Israelek burututako lurralde palestinarra-
ren okupazioen ondorio negargarriak bai
gizakiengan, bai maila ekonomiko, poli-
tiko, sozial eta kulturalean. Horregatik
beharrezkoa izaten jarraituko du gure
elkartasuna herri palestinarrarekin eta
egoera latz honekin bukatzeko neurri
zehatzen exijentzia egitea: 

1. Apartheida burutzen ari den estatu isra-
eldarraren aurkako boikot eta santzioak
ezarri ditzatela eta egindako inbertsioetan
atzera egin.

2. Israeleko Jeneralak epaitu ditzatela herri
palestinarren aurkako burututako etenga-

beko krimenengatik. 

3. Exijitzea bertan behera uztea Israel
burutzen ari den eraso basatia eta okupa-
zio bortitza, eta altxatu dezala Gazako
lurraldearen gain burutzen ari den setioa.

4. Aplikatu ditzatela palestinarren eskubi-
deen inguruko Nazio Batuek onartutako
ebazpen guztiak, bereziki 194.a non onar-
tzen den errefuxiatu palestinarrek duten
eskubidea, 1948an erakunde armatu terro-
rista sionisten eraginez utzitako bere etxe
eta jabegoetara itzultzeko. 

5. Bete dadila Genevako Konbentzioaren 4.
artikulua, giza eskubideen inguruko
nazioarteko zuzenbidea, nazioarteko
zuzenbide humanitarioa, eta Giza Eskubi-
deen Aldarrikapen Orokorra eta gainon-
tzeko nazioarteko akordioak. 

6. Altza dezatela Gaza jasaten ari den blo-
keoa Genozidioari buruzko 1948 konben-
tzioak zehazten duen erara, eta bertan
parte hartzen dutenei gerra kriminaltzak
hartuak izan daitezela, eta gizateriaren
aurkako krimenak egiteagatik epaituak
izan daitezela. 

Hori guztia dela eta, behean sinatzen

dugun UPV/EHUko langileok Eusko Jaur-
laritzari eta unibertsitateko agintariei eska-
tzen diegu bertan behera utz ditzatela
estatu israeldarrarekin dituzten harreman
ekonomiko, akademiko edo instituziona-
lak edo horrelakorik ezean, berririk ez
ditzatela egin, eta aldiz, lagundu dezatela
Palestinaren berreraikuntzan, bereziki uni-
bertsitatea berreraikitzen. 

Bidali zuen sinadurak helbide hauetara:
stee-eilas.biz@ehu.es eta lableioa@ehu.es

] elan-euskadi

UPV/EHU-ko langileen elkartasun 
manifestua Palestinarekin
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Getaria festa atarian dago, alkate berria, Andoni balkoian,
plaza herritarrez beteta berari so, bukatu du hitzaldia. -
Gora Euskadi askatuta! oihu egin du. Zirrara azkar batek
hartu dizkit barrunbeak. Esaldi honen aurrean daukadan
erreflexua da. Buruak hogeita bost urte atzera salto egin
dit.

Bilboko Indautxu kaleko polizia-etxean nengoen, soto gela
batean. Orduak neramatzan galdeketan. Lau txakur,
binaka txandakatzen ziren galdera lanetan. Kolpe hotsak
eta oihu ikaragarriak ailegatzen ziren atearen txapa meta-
likotik. Giza gorputz batean kabitu zitekeen izualdirik
handiena neukan hezur muinetaraino sartuta. Batek daki,
nire burua zein beste batzuena salatuz zenbat gezurrez
jositako paperak sinatuak nituen ordurako. Beldurrak
burumuina ixten ez zidan une bakanetan munduko per-
tsonarik miserableena sentitzen nintzen. Halako batean
pasillotik zetozen negar-kexuen artean -Gora Euskadi
Askatuta! aditu zen. Ezin nuen sinistu. Ia bertatik bertara
entzun bazen ere, bi hiru gelen distantzia besterik ez,
ausardien aldetik kilometroak zeuden oihularia eta nire
artean. Arreta zorroztu nuen eta berriz: -Gora Euskadi!
garbi entzun zen, bukatzen utzi ez bazioten ere. -Horra
infernu honetan libre den pertsona bat- pentsatu nuen.
Hurrengo egunean kalean utzi ninduten, nahi nuen lekura
joan ninteke, itxuraz aske, baina sakonean ez nintzen per-
tsona librea, beldurrezko, erru-keriazko, gorrotozko katez
josita bainuen gogoa.

Askatasunaren baitan bi alde daude: barrukoa norbere
baitan hazi eta garatzen duguna, eta kanpokoa. Lehengoa
da ezinbestekoa, lehengoa falta bada kanpokoa sustrai
gabeko zuhaitza da. Berriz, bere baitan pertsona bat libre
denean ez dago munduan pertsona hori menpekoa egingo
duen ez katerik ez kartzelarik.

Antzeko zerbait gertatzen da herriekin, herria barrutik librea
bada alferrik daude kanpoko zapalketak, burujabea izaterai-
noko bidea ezin izango zaio moztu. Goizago edo geroago
herri hori askatu egingo da. Baina nola neurtu liteke herri
baten barneko askatasuna? Bere izana izateko erabaki irmoa,
hori da termometroa. Erabaki hori egina duena hori da
barrutik herri librea. Erabaki horren irmotasuna zuzenki
loturik dago herri horretako hiritarren barne askatasunare-
kin. Nola gorputz baten osasuna bere zelula guztien osasu-
narekin lotuta dagoen bezalaxe, eta alderantziz.

Gure herriaren askatasuna denok dakigu zein puntuan
dagoen.

Espainolak, italiarrak frantsesak portugesak... bezalaxe,
gure ezaugarri antropologiko zein ideosinkratikoen ara-
bera eratutako estatu propio batekin sartuak behar genuen
Aro Modernoan euskaldunok. Estatu hori Erdi Aroko Iru-
ñako erresumaren bilakaera naturaletik sortua, gure hiz-
kuntzaz eta gure kosmologiaz egituratuta. 

Baina ezta izan hola, orain zortzi mende hasita Euskal
Herriaren lurraldeak zatika hizkuntzaz eta ideosinkrasiaz
arrotzak ziren beste hiru erreinuen eskuetara pasatzen
joan ziren armen indarrez batzuetan, paktuen bitartez bes-
tetan.

XXI. mendean gaude eta Euskal Herriak ez dauka bere
lurraldea, bere hizkuntza..., bere izaeraren iraupen eta
garapena minimoki, bederen, ziurtatuko dizkion estatus
juridikorik.

Gora Euskadi Askatuta! oihukatu zuen Andonik eta
espero dut, Euskal Herriaren onerako, eztarri hori arima
garden batekin ondo lotua egotea. Zeren eta nago histo-
rian Getariak bere kokapena geografikoagatik hainbatetan
jokatu dituen rol garrantzitsuak, orain modu sinbolikoan
errepika litezkeela . (Sinbolikoan diot militarki hain inpor-
tantea zen kokapen geografiko honek gaur egungo harre-
man makro-politikoetan garrantzirik ez duelako, eta eske-
rrak!!).

Beraz, Euskadi askatzeko oihuaren atzetik alkateak era-
baki irmoa badu egon gaitezen denok bere ondoan buru-
belarri lanean. Erabakian zalantzak, flakeziak, beldurrak..
badauzka jakin dezagun bere gizatasuna ulertzen, bere
buruan konfiantza hartzen laguntzen... Baina, tamalez
oihu horren atzean irmotasunik ez badago, bera gabe
berreraiki ditzagun Getariako harresiak, Espainiako erre-
geari gurea ez dela esateko. Berriz Getaria sekulan ez
zaiola fidela izango Espainiako erregetzari, gure lotsarako
Getariako armarrian irakur litekeen bezala... Herri libreek
zapaltzaileei fideltasunik ez dietelako sor sekulan. 

Egiazkoa bada Andonirekin batera Euskal Herri askatu
batean bizi nahi dugulako mezua mundu osoari zabal-
tzeko profita dezagun VIII. mendeurren hau.

]] Cesar Blanco [[

Askatasuna



rri zuria aurrean. Hobe
esanda pantaila zuria. Zuri
zuria. Goian zenbakiak, eta
ezkerrean goitik behera, zen-
bakiak. Eta makiltxo beltza
tak-tak-tak-tak, hil zorian
dagoen gaixoaren bihotz tau-
paden berri emango balu
bezala. 

Ez dakit zer idatzi, nola hasi,
zeri buruz hitzak lerratu bata
bestearen atzetik. 2001eko api-
riletik gaurdaino, ia zortzi urte
pasa dira, tartean hilabete
gutxitako parentesia. Eta urte
guzti horietan “orri zuriaren”
morrontzarik ez dut sentitu.
Baina orain...

Nola esan... Inoiz gertatu al
zaizue, noizbait maiteminduta
egon zineten pertsonaren
aurrean jarri, begietara begi-
ratu, eta maiteminak ihes egin
duelako, hitzik gabe geratzea?
Zer esan jakin ez, hutsik, isilik.
Bada, horrelaxe nago une
honetan, irakurle, zuen
aurrean.

Bertsoen munduan esaten den
bezala, bete-lana egin neza-
keen, letrak elkarrekin ahalik
eta ondoen josi, esaldi txuku-
nak egin, kontu hutsalez jar-
dun. Baina pasiorik gabe idaz-
teko, hobe mutu geratzea. 

Bati baino gehiagori irudituko
zaio orain arte idatzi dudan
guztia interesik gabeko katra-
milak izan direla; belarrira iri-
tsi izan zait, baita, aldizkarian
argitaratu diren “nire” testuak
beste norbaitek idatziak izana-
ren kontua. A! Eta McCain Ari-
zonako senatariarekin atera-

tako argazkia, Photoshop era-
bilita trukatu nuela ere bolo-
bolo ibili omen da, kar, kar,
kar, ze grazia!

Badira nire sinesgarritasuna
inoiz kolokan jartzen saiatu ez
diren irakurle finak ere, batzuk
ikusi nahi ez badute ere.
Horietako batek, Txokon ardo
bat hartzen ari ginela, hauxe
esan zidan:

- Hik beti gai “berdeetara”
jotzen dek, zakil kontuak
nonahi.

Ez nion fundamentuzko eran-
tzunik eman, “orsay” harra-
patu ninduen. Baina komenta-
rioa burutik kendu ezinda,
ordutik hona eta zortzi urte
hauetan idatzitako testu guz-
tietatik, lizunkeriak zenbatetan
sartu ote ditudan ikertzen
aritu naiz: nire kalkuluen ara-

] petrilaren harritarteetik / Zigor Saizar

bera, gutxi gorabehera  hiruro-
gei bat testu idatzi ditut Artza-
pen, eta horietatik zortzitan
azaldu da gai hori; estatisti-
koki %13a. Asko? Horrela iku-
sita, agian ez nuen ondo ulertu
sakonean esan nahi zidana:
“hi, txikito, ez nauk esatera
ausartzen, baina istorio porno-
grafikoetaz aritzen haizenean,
izugarrizko morboz irakurtzen
haut eta askotan berotu ere
egiten nauk; segi, segi horrela,
zakil kontuez idazten.”

Beno, banoa.

Zuei A eta A, orain arte eman-
dako burukominengatik, bar-
katu. Lasaitu ederra hartuko
duzue.

Hiri A, gure asmoa beste bate-
rako utzi beharko diagu; hire
barnean ezkutatzen diren baz-
ter miresgarriak elkarrekin

ezagutzeko irrikaz, Txileko
ardo beltz baten konpainian.

Hiri, A, aspaldiko pozik han-
diena eman diak: hire aurpegia
ez dek berdina, irrifarra tatua-
tua daramak sudur luze eta
oker horren azpian. Hirekin
beti harrituko nauk, segi ezak
horrela.

Zuri M, ai M, eme, eme...
Azkenean (eta ez azkeneko)
tangoa dantzatzeko aukera
izan dut, zurekin. Egiari zor,
zure pausoak jarraitzen nituen
gutxitan, gozatu egin nuen;
ordutik ulertu dut zergatik
argentinarrek dantza erotiko-
tzat hartzen duten. Zure gor-
putzari helduta, zu nireari,
mugimendu konpasatuan...
Eta maitale birjinari gertatzen
zaion lez, urduri, kirioak dan-
tzan jarri zenizkidan. Mila
esker, benetan. Itzuliko naiz.

2009ko urtarrila artzape-19
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Hitzak amaitu zaizkit
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] Historiaren katebegiak/ Xabier Alberdi eta Suso Perez

nez, kristautasunaren hedapenak indar-
berritze handia izan zuen IX. eta X. men-
deetan. Agian azken baieztapen hau ez
da erabat zuzena, mende horietako heda-
pena kristautasunak baino parrokietan
antolatutako kristau gizarteak izan zuela
esan beharko genuke. Hau da, aurreran-
tzean parrokia lanak betetzen dituzten
elizatxoak eraikiko dira, bere inguruan
bildutako bailara komunitateen antola-
keta gune nagusiak izango zirenak. Bate-
tik, lehenagotik, ziurrenik erromatar
inperio garaietatik zetozen giza-taldeek
aurrerantzean parroki-antolaketa hau
bereganatu zuten, eta bestetik giza-anto-
laketa modu hau ardatz zuten bailara
komunitate berriak sortu ziren. Getariako
inguruak adibide hartuta, Getariako alde
zaharrean bertan erromatar garaitik zeto-
rren populazioa aurrerantzean Salbatore
parrokiak ardaztutako bailara komuni-
tate bilakatu zen; aldi berean adibidez,
Askizun edo Elkanon bailara komunita-
teak eratu ziren parrokiak eraikiaz.

Eliza hauek, ez ziren edonon eraikitzen.
Batzuetan lehenagoko, hau da, erromatar
garaiko eraikuntza garrantzitsu batzuen
gainean eraiki zituzten, Getariako Salba-
tore edo Zarauzko Santa Maria la Real
parrokietan gertatzen den bezala. Beste

Kristautasuna Euskal Herriko itsas
aldeko lurraldeetan noiz eta nola hedatu
zen oraindik argitzeke dagoen gaia da.
Egoera hori oraindik ere larriagoa da
Gipuzkoari dagokionean. Batetik, erro-
matar inperioaren amaieraz geroztiko
aztarna arkjeologikoak oso zailak dira
dokumentatzeko. Bestetik, eta Getariako
inguruei dagokienez, gai honi buruzko
argitasunak eskain ditzaketen eremuak
ez dira erabat industu.

Besteak beste, Zarautz Jauregiko eta
Askizuko San Martin parrokiako indus-
ketetan burututako aurkikuntzak kon-
tuan hartuta, kristautasunaren hedape-
nak bertako biztanle eta gizarteetan
eragindako aldaketa sakonak bi garai edo
momentu historikotan bana ditzakegu:
alde batetik, erromatar inperioa bere
azken garaietan kristau bilakatu zen; hau
da, 380. urtean Teodosio Handia enpera-
doreak erlijio katolikoa inperioko erlijio
ofizial bakarra zela agindu zuen Tesalo-
nikako Ediktuarekin. Beraz, aurreran-
tzean ia mende oso batez inperio horren
mende egon ziren euskal lurretan ere
kristautasuna izan zen erlijio ofizial baka-
rra. 

Ukaezina da garai horretan kristautasu-
naren hedapenak indar handia izango
zuela Euskal Herrian. Gipuzkoan, heda-
pen horri buruzko aztarna garbirik ez
badugu ere, Euskal Herriko beste
lurralde batzuetan izandakoaren berriak
nahiko ugariak dira, hala nola Nafarroan
eta Araban. Are gehiago, inperioren
porrotaren ondoren biziraun zuen era-
kunde nagusienetako bat Iruña-Panplo-
nako gotzaitegia izan zen, VI, VII eta VIII.
mendeko dokumentuek argi erakusten
duten legez. Gertakari hau funtsezkoa da
Gipuzkoan kristautasunak izan zezakeen
hedapena ulertzeko; izan ere, ez dugu
ahaztu behar Gipuzkoako erdigunea,
hau da, Deba ibaia eta Donostia bitartean
zabaltzen dena,  Iruñako elizbarrutiaren
mendekoa izan zela Erdi Aro eta Aro
Berri osoan.

Bestalde, azken urteetan burututako
indusketa arkeologikoek erakusten dute-

batzuetan, lehenagotik nolabait sakrali-
zatuak zeuden eremuetan eraikitzen
zituzten, agian, Askizuko San Martin
parrokiaren kasuaren antzera. Besteetan,
aldiz, inguruetako biztanleek besterik
gabe egokiena gertatzen zitzaien lekua
aukeratzen zuten, aurrerantzean beren
antolaketa-gune nagusia izango zen eliza
eraikitzeko. Eliza hauek ez zituzten noski
parrokia-funtzioak bakarrik betetzen;
zimitorio edo hilerri mugatu batez ingu-
ratuak zeuden bailara komunitateko hil-
dakoei lur emateko eta biztanle horien
batzarguneak eta haien lanaren emaitzen
gaineko zerga-bilgune ziren.

Parrokia baten inguruan antolatutako
bailara komunitate hauen eraketak era-
gin zituen lurralde antolaketa berriaren
zantzuak Zarautz Jauregiko indusketetan
aurkitu dira. IX-X. mende zimitorio edo
hilerri mugatu batez inguratutako parro-
kia bat eratu zela frogatu da. Gainera,
lurralde antolaketa edo mugaketa hori
behar bezala burutzeko, gaur egun kale
Nagusia dagoen horretan goitik behera
jaisten zen errekatxoa ubide batean bide-
ratu zuten. Aurrerantzean sakratua zen
eremuaren eta bertakoen etxebizitzen
kokaguneen arteko muga bilakatu zen
ubidea.

Kristautasunaren hedapena: 
gizarte antolaketa berria 8

Zarautz IX-X. mendeko ubidearen ertzeko tontorraren ikuspegi bat.



Lehengo urteko irailean argita-
ratutako Fernando Morilloren
lan batekin natorkizue. Orain-
goz ez du inolako saririk jaso
baina lan honi egindako kriti-
kak nahiko positiboak izan
dira. 

Lan honetako protagonista
Aimar Goikoetxea izeneko
mutil bat da. Bera, industri-
ingeniaria da, baina horrez
gain, dohain bat du: mota guz-
tietako esperimentu sozial eta
psikologikoak egiten ditu;
horretaz baliatuz, jendea giza
lagintzat hartzen du eta berak
nahi dituen modura manipula-
tzen ditu. 

Mutil honek duen dohain

literatur txokoa / Izaskun Larrañaga]] moniren errezeta [[

Suminaren estrategia

Osagaiak:

8 arrautza

4 karramarro barrita

300 g hegaluze

100 g tipula rallatua

6 koilarakada maionesa 

6  koilarakada tomate frijitu

Limoi erdi baten zukua

Gatza eta piperbeltza

Arrautza beteak

Prestaketa:

Uretan garbituko ditugu txi-
piroiak, barruko tripak atera
eta tinta alboratuz. Baso
batean tinta ur pixka batekin
nahastuko dugu. Erroak eta
hegalak garbitu, eta, alea fres-
koa bada eta larrua badu, bere
horretan utziko dugu. Dado
txikitan moztuko dugu txipi-
roia, pazientzia handiz. 

Arrautzak egosi gatz pixka
batekin, ozpina txorrotada bat
botaz gero zuritzeko garaian
errazago edukiko dugu.

Arrautzak zuritu eta gorrin-
goa atera eta irabiagailutik
pasa; hegaluzea, karramarro
barritekin nahastu eta horri
maionesa, tomate frijitua,
limoi zukua, tipula, gatza eta
pipermina gehitu. Ondoren,
nahasi eta arrautzak bete, eta
listo jateko. 

On egin!!

honetaz baliatuz, Flora Urbina
andereak deitzen du misio bat
eskainiz, diru truk, noski: sena-
rraren heriotzaz geroztik,
semea amaren magaletik
aldentzen hasi bazen, Garbiñe
neskalagunarekin hasteak era-
bat eteten du ama eta semearen
arteko erlazioa. Aimarren zere-
gina pertsona hauek berriz
elkartzea izango da. 

Arratsalde batean irakurtzeko
moduko lana da. Misterio apur
bat badu, eta horrek irakurlea
liburua jarraian irakurtzera
bultzatzen du. Euskaldun
zaharrek gozatzeko eta euskal-
dun berriek ondo ulertzeko lan
bat argitaratu du Fernando
Morillok oraingo honetan. 

Idazlea: 
Fernando Morillo 
(Azpeitia, 1974)
Argitaletxea: 
Elkar
Argitalpen urtea: 2008
Orri kopurua: 137

aarrttzzaappee
Parrokia-funtzioaz gain, zer beste funtzio betetzen zuen elizak?
URTARRILEKO GALDERA:

ABENDUKO ERANTZUNA: 

IX. mendearen erdi aldera

IRABAZLEA: Itziar Larrañaga

Saria: Larchago kaxa bat ardo.

Artzaperen bazkidea bazara eta erantzuna baldin badakizu, e-
mailez (artzape@topagunea.com) edo gutunez bidali (kale nagu-
sia 1-3 z/g) edo deitu (943 000 548) MARTXOAREN ERDIRAKO.



22-artzape @topagunea.com

] otsaileko eta martxoko agenda

FULDAIN farmaziaren zain-
tza egunak: urtarrilaren

26tik otsailaren 1era 
(biak barne)

Udal bulegoa ....943 896 024
Faxa ............943 140 190
e-mail: udala@getaria.org

Kiroldegia ........943 140 432
Kirol-portua ......943 580 959
Taxiak

Segundo ......607 720 242
Jose Mari ....607 403 498

Udaltzaingoa ....943 896 146
Liburutegia ......943 896 147
Anbulatorioa ....943 140 653
Botika ..............943 140 441   
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ......................112
Kofradia............943 140 200 

artzape aldizkaria
943 000 548 

artzape@topagunea.com

Telefono interesgarriak

PIANOA eta ZEHARKAKO
FLAUTA entzunaldia
Noiz: 19:00etan
Non: Musika Eskolan

[Otsailaren 11, asteaskena]
SAXOFOIA, KLARINETEA,
KITARRA eta PERKUSIOA
entzunaldia
Noiz: 19:00etan
Non: Musika Eskolan

[Otsailaren 12a, osteguna]
TRIKITIXA, PANDEROA,
PIANOA, ESKU-SOINUA eta
TRONPETA entzunaldia
Noiz: 19:00etan
Non: Musika Eskolan

] Gaztelekua
OTSAILA

GAIA: INAUTERIAK

Otsailean zehar, inauteriak
prestatzeko hainbat tailer
antolatuko dira: muralak, iru-
diak, apainketak, musika...

] Lehiaketak
INAUTERIAK 2009

- KARTEL LEHIAKETA:
Kartel irabazleak aurtengo
inauterien aurkezpena
egingo du.

- TABERNA ETA DENDEN
APAINKETA LEHIAKETA

] Kiroldegia
Otsailean izena ematen
baduzu, matrikulan %50eko
deskontua izango duzu.
Ekintza fisikoa zure osasuna-
rako onura. 
Kirola egin. 

Otsaila
[Otsailaren 4a, asteazkena]
SANTA AGEDA BEZPERA:
Txistuz eta kantuz kaleak
alaituko dira
14:30ean, LH 1-LH 6: Erruera,
Potzuaga, Balenziaga, Herre-
rieta, Plaza, Nagusia,
Artzape, Elkano eta Plaza.
15:30ean, 4 eta 5 urteko hau-
rrak gehituta: Nagusia,
Elkano eta Plaza.
15:45ean, 2 eta 3 urteko hau-
rrak gehituta: Plaza
Antolatzailea: 
Iturzaeta Herri Eskola

[Otsailaren 12a, osteguna]
ODOL-EMATEA
Noiz: 19:00etatik 21:00etara
Non: anbulategian
Antolatzailea: Gure Txeru 

[Otsailaren, larunbata]
ARRANTZALE ZAHARREN
ELKARTEA, 
BATZAR NAGUSIA.
Noiz: lehenengo deialdia
09:00etan, bigarrena
10:00etan
Non : 
Arrantzale Zaharren Elkartean

[Otsailaren 20a, ostirala]
INAUTERI FESTA HERRI
ESKOLAN
Noiz: 14:30ean
Non: 
kiroldegiko kanpoko pistan

[Otsailaren 21a eta 22a]
INAUTERI FESTA: 
mozorro afari herrikoia,
musika, lehiaketak, mozo-
rroen desfileak, sariak.

] Musika Eskola
[Otsailaren 10a, asteartea]
TRIKITIXA, PANDEROA,

Ez zaitez geldirik egon!

] Irteerak
[Otsailaren 6a, ostirala]
GR-121 GIPUZKOAKO
BIRA OINEZ
Gipuzkoari bira oinez egin
nahi izanez gero, animatu eta
etorri irteera hori antolatzeko
egingo den bilerara! 
Non: Gure Txeru elkartean
Noiz: 19:00etan
Gaia: Gipuzkoari bira oinez

Martxoa
] Irteerak
[Martxoaren 7a eta 8a]
Luz Ardiden-era
ESKI IRTEERA
* Eguraldi txarra dela medio,
urtarrilean antolatuta zegoen
irteera bertan behera geratu
zen, eta martxoaren 7-8ko
asteburura pasa da. Ea
oraingo honetan eguraldiak
laguntzen duen! 

[Martxoaren 15a, igandea]
ZUHAITZ EGUNA

] Kirolak
[Martxoaren 1a, igandea]

Herriko haurren XXXI.
ESKUZ BANAKAKO 
TXAPELKETAren FINALA
Noiz: 11:30ean
Non: frontoian

“XABI IÑURRITA MEMO-
RIALA” XII. FUTBITO TXA-
PELKETA

Argazkia: Erun



zorion agurrak] akordatzen

Antxoa lanean
Xabier Larrañaga

Urtarrilak 21
Zorionak eta muxu handi
bat. Trago bat zure kontu!

Beñat Olabarri
Urtarrilak 31

Zorionak potxolo!
6 urte!

Ondo pasa eguna!

Esteban  eta Luis Berasaluze
Otsailak 22 eta martxoak 4
Zorionak eta urte  askotarako 

familiaren partetik.

Zigor Saizar eta Josune Urresti
Otsailak 1 eta 12
Zorionak bikote!

Zorionak Artzapeko lan 
taldearen partetik.

Leire Campos
Otsailak 23

Zorionak Leire etxekoen
partetik eta egun  on  bat

ospatu eta musu handi bat.

Urko Berasaluze
Otsailak 26

Zorionak eta muxu pila bat.
Ondo pasa zure urtebetetze

egunean!

Kattalin Zubizarreta 
Otsailak 8

10 urte beteko dituzu, zure lehen hamar-
kada. Hemendik aurrera hanketako

hatzak beharko dituzu. Zorionak maite
zaitugun guztion bihotzetatik.

Luis Berasaluze
Otsailak 16

Asko maite zaitugu 
familiaren partetik.

Zorionak!

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

Garai batean herriko hainbat txokotan jarduten zen antxoa lanean: gaur
egun Txeru, Erosle, Izarri eta Salanort dauden lokaletan, Pion bajuan…
Batzuek italiarrentzat jarduten zuten lanean, beste hainbatek, ordea, etxe-
rako. Argazkietan ikus daitekeen bezala, adin guztietakoek jardun ohi
zuten lan horretan: haurrak zein helduak. Kalean ere aritzen ziren laten
tapak garbitzen eta lehortzen; hura kiratsa izan ohi zena!

Goiko argazkian ikus daitekeen bezala, Kale Nagusian ari dira lanean,
badirudi Pioneko aurrekaldean ari direla.

Gaur egun, ordea, makina gauza aldatu da: fabriketan jarduten da
lanean, haurrek ez dute lanik egiten, eta garai hartan, gaur ez bezala,
antxoa ugaria zen!

2009ko urtarrila artzape-23

Javiera eta Michael Bazaes
Urtarrilak 12 eta 19

Zorionak!
Zuen ondoan urte 

asko igarotzea 
espero dugu!

Maddalen Iraola
Martxoak 4

Zorionak, printzesa!
Ondo pasa zure hamarga-
rren urtebetetze egunean! 




