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Izenburuak baikorregia ematen du, baina erreala da; 
gosetearekin akabatu daiteke eta nire esku ere badago. 

Aurreko mendean kontzientzia lasaiagoarekin bizi 
zitekeen: Gabonetan diru-apurtxo bat sartu kutxaren 
batean, aurrean haur beltzaranaren argazkia zuela, 
eta kito! "Zer egin dezaket, ba, gehiago haur gajo 
honengatik?". Garestia omen gosetearekin amaitzea; 
logistika arazoak omen zeuden bertara iristeko... Gaur 
egun ezin, ba, hain "erraz" bizi. Makina bat erakunde 
gobernutar eta gobernuz kanpokok ziurtatzen dute 
gosetearekin akaba daitekeela: 842 milioi pertsonaz 
ari gara (Intermon-Oxfam, 2013); merkea dela gainera, 
herri aberatsok urtero BPG/PIBaren %0,7 inguru 
horretara bideratuta gosetea amaituko litzatekeela, 
eta oinarrizko hezkuntza eta osasuna ere bermatzeko 
iristen dela; logistika ez dela arazoa, garbi dagoela 
non dauden gosete guneak, zeintzuk arrazoiak eta baita 
baliabide teknikoak ere bertara iristeko... Ekintzaile 
afrikar bati galdetu zion Berria egunkariak: "Gosetearekin 
akabatzeko zer egin dezakezuen? Ez lapurtu gehiago!". 
Txinatar batek berriz, "guk gutxitu dugu gosetea gehien 
munduan, gure erabakien poderioz".

Intermon-Oxfamek oso garrantzizkotzat du nekazal 
gune txikiak berrabiaratzea, hor dagoelako goseterik 
handiena (619 milioi pertsona), baita irtenbidea ere, 
konkretuki, bertako emakumeengan. Horien hezkuntza 
maila eta haurren nutrizioak korrelazio zuzena eta handia 
dute. Nekazal gune txiki hauei zer gertatzen zaie ba?

•	 Janariak eta haziak (garia, artoa, arroza...) 
burtsan kotizatzen du, enpresetako akzioak 
bezala. Kotizazioren gorakadak gosetearena 
dakar, nekazari txikiek ezin dutelako hazia erosi.

•	 Lau enpresek kontrolatzen dute munduko 
janari-hazien erdia (Dupont, Monsanto, 
Syngenta eta Limagrain); zerealen merkatua 
hiru enpresen esku dago (Cargill, Bunge eta 

ADM). Hauek ezartzen dituzten prezioak ezin 
dituzte ordaindu nekazari txikiek.

•	 Nazio aberatsok diru-laguntzak ematen ditugu 
gure nekazal-produktuak esportatzeko: Mexikon 
merkeagoa da AEBtako garia bertakoa baino.

•	 Espekulatzaileek lursail handiak erosi dituzte, 
bertako jornaleroak uxatuz (batzuk hilerrira), 
zertarako? Bioerregaiak egin, monolabore 
errentagarriak landu, edo hutsik izan eta 
espekulatzeko.

•	 Klima aldaketak gehien kaltetutako guneak 
herri pobretuetan daude, beren lurren 
emankortasuna gutxituz (Sahara hegoaldeko 
herrietan, batez ere), nahiz eta klima gehien 
kaltetu dutenak herri aberatsok izan garen. 

•	 %20,4tik %3,7ra jaitsi da Garapenerako Laguntza 
Ofiziala (AOD) azken hiru hamarkadatan 
(Intermon-Oxfam, 2013ko abendua).

Nik zer egin dezaket?

•	 Informatuta egon eta nire gobernuei exijitu 
BPGaren %0,7 bideratu dezaten garapenera.

•	 Behar dudana kontsumitu.

•	 Merkataritza justua gehiago erabili.

•	 Multinazionalen jarduerei jarraipena egin eta 
informazio fidagarria baldin badut baldintza 
eko-sozio-ekonomiko eskasetan produzitzen 
dutela, bilatu alternatibaren bat.

Orrialde osoa idatzi eta gero, arrazoi nagusia 
afrikar eta txinatarrek izango dute: "Lapurtzeari laga!" 
eta "Zapalduen auto-ahalduntzea", alegia.

Gosetearekin akabatu arte
(1. kapitulua)
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Gure aitona-amonei buruz ari 
gara eskolan. Beraien lana 
eta maitasunari esker, ikasten 
ditugun gauzen zerrenda egin 
eta benetan baloratu gurekin 
egiten duten lana. Guri erakutsi 
digutena besteak beste honako 
hau izan da:

•	 Mahaian eserita egoten, 
eskuekin ez jaten, galtzetan 
eskuak ez garbitzen, eskuak 
bazkaldu baino lehenago 
garb i tu  behar  d i re la, 
mahaia jartzen, makarroiak 
egiten, janaria alferrik ez 
galtzen. Aitonak, gustatzen 
ez zitzaizkidan gauzak 
probatzen. Munduan jendea 
gosez hiltzen ari delako 
denetik jaten, janaria alferrik 
ez gastatzen.

•	 Amonari erosketak egiten 
lagundu.

•	 Txintxonean ibiltzen. Kartetan 
jolasten.

•	 Pilotarien izenak. 

•	 Arrantza egiten. Itsasoa 
maitatzen.

•	 Erratza pasatzen etxean. 

•	 Ura gutxiago gastatzen 
hor tzak garb i tzen ar i 
na i zenean ,  du t xa t zen 
naizenean, eskuak garbitzen 

Amona-aitonek erakutsi digutena

ditudanean, kontuz botatzen 
landareei ura, mangerarekin 
jolasean asko ez ibiltzen.

•	 Katuari jana ematen eta 
aspaldi zeukan txakurraz 
gauza asko.

•	 Asto gainean ibi l tzen, 
baserriko lanak egiten. 
Birramonak babarrunak eta 
artoa aletzen.

•	 Berari gustatzen zitzaizkion 
kantak. 

•	 Kotxea konpontzen lagundu, 
bukatzean gidatzeko. 

•	 Museoan harri bitxiak ikustera 
joan eta harri bitxi motak 
bereizten.

•	 Beraien garaitako euskara. 

•	 Denei errespetua edukitzen, 
lehengusuen artean txanda 
itxoiten, jendea errespetatzen.

•	 Denbora aprobetxatzen ikasi  
behar dela. Zoriontsu bizi 

behar dela eta haserretzeak 
ez duela pena merezi.

•	 Beraiek gazteak ziren garaiko 
eta oraingo bizimoduaren 
ar teko ezberdintasunak. 
Amona eskolara joan eta 
gero, eskolatik ateratzean, 
auzokoei enkarguak egitera 
joaten zen.

•	 Gauza gutxi eduki arren, oso 
zoriontsu bizi ziren, hori bai, 
lan asko egiten zuten eta ez 
ziren oporretara joaten.

•	 Ur bila beti oso urrutira joaten 
ziren, etxean edo baserrian ez 
zegoelako. 

•	 G u k  o r a i n  d u g u n 
bizimoduarekin konparatuz, 
lehen lan asko egiten zutela 
erakutsi digute.

Eskerrak eman nahi dizkiegu gure 
amona-aitonei gauza asko erakutsi 
dizkigutelako. Gutxi baloratzen diren 
gauzak, baina oso garrantzitsuak 
gure bizitzarako. Mila esker guztioi 
bosgarren mailako ikasleen partetik.

HARRITARREN TXUTXUPEKA
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Pentsatu al duzu zertan aurreztu dezakezun gehien? Zure kontsumoari egokitutako potentzia 
al daukazu kontratatuta?

Argituk zure kontsumoen orduko bilakaeraren kurba ematen dizu eta energia gutxiago 
kontsumitzeko eta aurrezteko moduak proposatzen dizkizu. Parte hartu eta elkar ekin, Argitu 
Komunitateko beste kide batzuekin esperientziak eta trikimailuak elkarbanatzeko, zalantzak 
galdetu eta erantzuteko eta... energia eta diru gehien aurrezten duen etxebizitza zurea izan 
dadin!

Jar ezazu doan zuren argindar kontsumoaren neurgailu bat, izena eman Argitu Komunitatean 
eta... hasi aurrezten!

Kontsumitzaileak garen neurrian, gure argindar kontsumoaren datuetara iristeko eskubidea 
daukagu eta baita energia eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko informazio 
argia jasotzeko ere. Zoritxarrez, ordea, argindarraren fakturak konplexua eta ulergaitza 
izaten jarraitzen du.

Argituk unitate energetikoetan ematen diren datuak, kWhak, gure kontsumoa, eraginkortasun 
maila eta aurreztu dezakeguna modu intuitibo batean ulertzeko informazio bihurtzen ditu.

Argituk aurrezteko hainbat modu proposatzen dizkizu. Ekintza asko topatuko dituzu eta modu 
pertsonalizatuan proposatuko dizkizu zure profilari gehien egokitzen zaizkionak. Baina, batez 
ere, Argitu Komunitate guztiarekin zure zalantzak, ideiak, trikimailuak eta proposamenak 
partekatzera gonbidatzen zaitu, denon artean taldean ikasteko eta modu bateratuan eragin 
garrantzitsua lortzeko.

Web eta App aplikazioak komunitate guztiarekin elkar ekiteko aukera emango dizu eta baita 
etxebizitza eraginkorrenen artean gora egiteko ere!

Behin jakinda nola kontsumitzen duzun eta nola aurreztu dezakezun, ekintzetara pasatzeko 
ordua da! Jokabide aldaketak dira aurrezteko modu eraginkor eta ekonomikoenak. Dena 
den, zure aurrezpen helburuak lortzeko modu desberdinak ezagutzera gonbidatzen zaitugu.

Eraginkortasun gutxien duzun esparruetan ekin, aurrezpenaz gozatu eta elkarbanatu komunitate 
guztiarekin! 

Informazio gehiago:
Tel. 943 896024
www.argitu.eus

maizpuru@getaria.org

ARGITU zure aholkulari 
energetiko birtuala

BI HITZETAN
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Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Aurreko hilabetean 1903an zabaldu 
zen hiltegi berriaren inguruan aritu 
ginen. Hilabete honetako idatzia 
aurrekoaren jarraipena duzue. Izan 
ere, Getariako abere hiltegiaren 
inguruko gorabeherak ez ziren 
hiltegi berria martxan jartzearekin 
amaitu.

XX. mendeko lehen erdian, 
batez ere, hogeita hamargarren 
hamarkadatik aurrera, ohikoak 
b ihu r t u  z i r en  h i l t eg ia ren 
garbitasunaren inguruko kexa eta 
aipamenak. Dirudienez, hiltegia 
erabiltzen zuten harakinek ez 
zuten behar bezala zaintzen eta 
garbitzen. Arazorik handiena 
hustubideak ziren, behar zuten 
mantenua egiten ez zitzaienez, 
buxatu egiten baitziren. Horrelako 
azpiegitura bat egoera egokian 
ez mantentzeak osasun arazoak 
ekar ditzakeela jakinik, behar 
duen higiene maila mantentzea 
ezinbestekoa da. Are eta gehiago, 
Getarian 1903an eraiki zen 
hiltegia herrigunean kokatzen zela 
kontutan badugu.

Azp ieg i t u ra ren  garb i tasun 
ezari, harakinek bertan abereak 
hitzartutako orduetatik kanpo hiltzen 
zituztela gehitu behar zaio. Beraz, 
osasun arazoa areagotu egiten 
zen, orduz kanpo hildako abereak 
albaitariaren osasun azterketa egin 
gabe hiltzen baitziren. 

Egoera honen aurrean, Udalak 
zenbait neurri hartu zituen: 
hiltegia erabiltzen zuten harakinei 
azpiegiturak behar bezala 
mantentzen eta abereak hitzartutako 
orduetan hiltzen ez bazituzten, 
zigorrak ezartzen zizkien. 1942an, 
higiene arazoa konpontzeko asmoz, 
hiltegian zenbait eraberritze lan egin 
ziren: lurzoruan zementu geruza bat 
bota zen eta hustubiderako sifoi bat 
jarri zen. Baina hau ez zen nahikoa 
izan egoera hobetzeko.

1954an hiltegia ixteko eta berri 
bat eraikitzeko agindua jaso 
zuen Udalak. Mende hasieran 
eraikitakoa oso egoera txarrean 
zegoen eta bertan egiten ziren 
lanetarako txikia zen jadanik. 

Gainera, ez zituen Hiltegien 
Arautegi Orokor Berriko zenbait 
baldintza betetzen eta bere 
kokagunea ez zen aproposena. 
Egoera honen aurrean, Udalak 
hil tegi berriaren kokagunea 
zehazteko beharra izan zuen. 
Honek, herrigunetik urrun eta ur 
emari batetik eta itsasotik gertu 
(hondakinak errazago husteko) 
behar zuen.

Azkenean, Igarategi errotaren 
alboan kokatzea erabaki zen, 
izen bereko errekastoaren alboan. 
Kokagune honek bete beharreko 
baldintzak asetzen zituen. Behin 
kokagunea zehaztuta, hiltegi 
berriaren planoak eta proiektua 
egitea falta zen. Oraingoan 
Manuel Urkola Ansola arkitektoa 
izan zen eraikuntza berriaren 
diseinuaren arduraduna. Hiltegi 
berria egiteko 371.277 pezetako 
aurrekontua izan zuen Udalak, 
horietatik 125.000 pezeta 
Foru Aldundiaren diru-laguntza 
bitartez lortu zituen. Hau izan zen 
Getariako azken abere hiltegia.

HISTORIAREN KATEBEGIAK

GETARIAKO ABERE HILTEGIA (II)



2016ko azaroa · ARTZAPE8

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST

KOMIKIA
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ANUSKA ESNAOLANork bidalita?
Artzapeko lantaldea

TUTUXA HARREMANAK
Haurren eta helduen arteko harremanen inguruan 
arituko naizen honetan, hainbat gai landu daitez-
ke: zigorrak, mehatxuak, e.a. Baina nik, gaur, 
elkarren arteko komunikazioaz idatziko dizuet.

Zeinen garrantzitsua den komunikazio hitza! 
Definizioaren zati batek honela dio: "Mundua 
ulertu eta azaltzeko funtsezko tresna da". Ba, 
guk, munduko parte izanik, beharrezkoa dugu 
elkar ulertzeko. 

Nerea Mendizabal psikopedagogoak honelaxe 
dio: "Komunikazioa oso eraginkorra da norbe-
raren eta bestearen harremanak hobetzeko, eta 
ondorioz, gure bizi-kalitatea hobetzeko".

Inoiz pentsatu al duzu gure haurrekin nola komu-
nikatzen garen? Elkar komunikatzeak denbora 
suposatzen du; hartzen al dugu denbora hori? 
Ni, egunero saiatzen naiz umeekin hitz egiteko 
tartetxo bat hartzen. Eguneko berriak edo 
beraiek nahi dutena kontatzeko aprobetxatzen 
dugu. Eta triste, urduri edo haserre daudenean 
are gehiago. Hitz eginez, barruan daukaten 
egon ezina kanporatuko dute eta lasaitu egingo 
dira. Egoera beste modu batera ikusiko dute.

Gure umeak lagunak egiten hasten direnean, 
elkar ezagutzen hasten direnean... gaizki ulertu 
asko izaten dituzte. Momentuan argitzen ez 
badira, arazotxoa, arazo handi bilakatzen da 
eta ondorioa ez da batere ona izaten!

Komunikazioarekin bat dator errespetua hitza 
ere. Aurrena, norbere burua ezagutu, aintzat har-
tu eta baloratu egin behar da; gero, besteak eta 
ingurunea kontuan hartzeko eta errespetatzeko.

Erlazio onaren seinale da komunikazioa. Gure 
haurrekin ezinbestekoa egoerari hitzak jarriz 
irtenbideak bilatzeko!

Getariar gazte-jendearentzat hitz 
ezezaguna izango da ziurrenez, baina 
duela urte gutxi arte izen ezaguna izan 
da Getarian eta inguruetan. Definizio 

hau dakar Harluxet hiztegiak: "Helduleku 
biribila, ura sartzeko aho zabal 

samarra eta edateko mutur estua dituen 
buztin egosizko ontzi sabel-handia". 

Gaztelaniaz, botijo esaten zaio; euskaraz 
beste izen hauek ditu: txongil (erabiliena), 
txanbil, kantxil, potin, potiz. Tutux hitza, 
itxura denez, tuntux hitzaren aldaera 

bat da. Tuntux hitzak, besteak beste, bi 
adiera hauek ditu: 1. kulubiza edo buia; 

2. botijoa.

Getarian eta inguruetan esaten diren 
hitzen txokoa da hau. Animatu eta 
bidali artzape@topagunea.com-era 

ezagutzen dituzun hitzak.

Gaur egun ez da ontzi erabilia, baina, 
duela ez urte asko arte, tresna oso erabilia 

izan da, ezinbestekoa ia-ia, batez ere 
tailerretan eta baita itsasontzietan ere. 

Gaur egun, plastikozko botilek guztiz jan 
diote lekua.

GETARIAKO HITZA TXOKOTIK TXOKORA
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SAIOA MARTINEZ 
DE LAHIDALGA

Maite dugunak forma desberdinak hartzen ditu, 
distantzia eta isiluneen arabera. Ez naiz inoiz oso 
jaioa izan sentimenduak azaltzen, baina bizitzak 
eman dizkidan aukeratu gabeko altxorrek merezi dute, 
gutxienez, aipuren bat. 

1995eko abendua. Orduan ere ezin izan nion 
itxaronaldiari eutsi. Gurasoak Santo Tomas ospatu 
asmoz irten ziren arren, hiru egun igaro arte ez ziren 
etxeratu. 

Arrantzari estuki lotutako familia batera, neskato 
"aldrebes" samar bat iritsi zen negu hartan. Getariarra 
izan eta arrainari alergia izatea, ez dakit ez ote den 
ironiko samarra. Hor goian baten bat baldin badago, 
begiz jo ninduela esan daiteke. 

Aitona Patxik beti liluratu izan nau. Antzinako 
patroi  izanagatik, ezin itsasoarekiko lotura inolaz 
ere galdu. Laurogeita lau urte betetzear denean, 
oraindik ere, egunero-egunero moia ikusteko premia 
sentitzen du. Bere oinordekotzan jasoko nuen, ziur 

aski, itsasorik gabeko Bilbo hiri jendetsuko ezinegon 
sentsazioa. 

Amona Eugeni deskribatzeko Herrerotar kasta zer den 
jakitea ezinbestekoa da. Aurrera eta atzera beti: bata 
sukaldatu, bestea garbitu... Egunero, etxeko guztion 
sabela goxatzeko, lapiko eta zartagin artean hor 
ibiltzen da, gustura, goizean goizetik. Ez du, ordea, 
zorte handiegirik izan nirekin, platerkada erdia 
janda aise betetzen bainaiz. Ezin uko egin, ordea, 
maitasunez prestatzen dizkidan plater goxoei. 

Beti gogoratzen dut aitonarekin txibita joan eta ekaitzak 
harrapatu gintuenekoa. Amonak katalejoekin etxetik 
ikusi, eta berehala etxeratzeko dei egin zigun. A zer 
nolako besarkada bana eman zigun goitik behera 
bustita, saskitxoarekin, etxera sartu ginenean. 

Bart, goxo-goxo mantarekin tapatu eta muxu bana 
eman nien oheratu aurretik. Argia itzali eta irribarre 
batekin sartu nintzen ohera. Ahantz ez dezagun, 
adierazgarritasuna hitzik gabe adierazten dela ederren.

Maitasuna ez da lurperatzerik

IRITZIA
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 21. ZENBAKIA
2003KO IRAILA

Elan Euskadik Nikaraguako Los Pipitos ikastetxea laguntzen zuen 
—gutxitasun fisiko eta psikikoak zituzten haurrekin egiten zuen lan— 
eta zentroari buruzko argazki erakusketa jarri zuen Getarian. Tomas 
Abella eta Maria Borrajo senar-emazteen lana ziren irudiok eta 
erakusketa bisitatzen izan ziren. Hau kontatu zioten ARTZAPEri: 
"Egunerokotasuna erakutsi nahi izan dugu. Baina ez dadila isladatu 
etsipen egoera bat [...] baizik eta batipat ama hauen borondatea".

Elan Euskadi

Patxi Saiz Galdetzen diskoaren promozioan zebilen. 12 kantaz osatu 
zuen diskoa, ordura arteko lana islatzeko ahaleginean. Bide horretan, 
"fase ezberdinetan" egindako kantak zirela aitortu zuen. "Mezu orokorra 
kantu guztiek duten esperantzarako mezua da [...] kantuak sortatan 
jartzen hasiko bagina, denetik dago: amodio eta desamodioa, 
haurtzaroari buruzko kantuak, Iparraldeko zenbait kantu, herriari edo 
sorterriarekiko maitasuna, atzerriko kontuak, espetxeko problemak...".

Jon Illarramendi

Getariako Arraun Elkarteko eta Orioko Arraun Elkarteko 
zuzendaritzek ahozko akordio egin zutela iragarri genizuen 
2003ko irailean: bi ontziak elkarrekin ariko ziren. Getariak ez 
zuen nahikoa arraunlari senior taldea osatzeko; Oriok, berriz, 
gehiegi, eta denek ez zuten lekurik traineruan. Oriok arraunlariak 
utziko zizkion Getariari, haiek parte hartu eta Getariak trainerua 
ureratu ahal izateko.

Agurtzane Uzin

NIKARAGUAKO LANAZ HERRIAN

"GALDETZEN"I BURUZ GALDEZKA

GETARIA ETA ORIO, BATERA

ELAN-EUSKADI: Los Pipitos

BERRIKETAN: Patxi Saiz

KIROLAK: Arrauna

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

PETRILETIK IKUSMIRAN
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ZIGOR SAIZAR

Berotuta sumatu haut, Iñaki, lasaaaai, har ezak txakolin 
fresko bat eta beste modu batera ikusiko dituk gauzak. 
Edo, bestela, negu gorria bazetorrek eta horrek hoztuko 
hau! Negu gorriarekin batera, aldizkaria gure irakurleen 
eskuetara iristen denean, bertan izango diagu Euskararen 
Nazioarteko Eguna. Beharbada gure hizkuntza zaharra 
nazioartean baino, mingain artean egunero gehiago 
erabiliko bagenikek... ai gure juaneteak!

Zeren oso kezkatuta nagok, Iñaki, zeharo. Eta 
galdetu nahi diat: plazan gaur egungo gurasoek zein 
hizkuntzatan hitz egiten ditek? Seme-alabei euskaraz 
egingo dietela ez zeukaat zalantzarik, baina beraien 
artean? Heuk esango didak baina, ez al da gertatzen 
ari gero eta gehiago, guraso gazteen artean, bien 
ama hizkuntza euskara izan, ikasketa guztiak euskaraz 
eginak eduki, bizitza guztia euskaraz bizi eta orain 
beraien artean espainolez hitz egiten jardutea? 

Paradoxa harrigarria ari duk gertatzen, Iñaki: diktadura 
garaian euskara etxe barruan erabiltzen huelako gorde 
eta babestu ziaten gure aiton-amona eta gurasoek. 
Kalean, administrazioan, eskolan, ospitalean... 
euskara galduta zegoan, debekatuta. Bibote txikiko 
gizontxo kabroi hura hil ondoren, gaur egun arte, 
ikastolak sortu dizkiagu, hezkuntza erabat euskaldundu, 
unibertsitateraino; administrazioa eta osasun zerbitzuak 
ari gaituk pixkanaka euskalduntzen; laburbilduz, gure 
hizkuntza etxetik kalera eta mundura atera diagu. 
Eta orain, etxean, auskalo zein arrazoirengatik, 
guraso gazteak euskaraz jakin arren, beraien artean 
espainolez hitz eta pitz ari dituk? Kalea irabazi eta 
aitaren (eta amaren) etxea galdu?

"Anai-arrebak, entzun ene ahotsa: izaite bat ez daike 
hezur hutsez osa; herria da gorputza, hizkuntza 
bihotza; bertzetik berextean bitarik bakotxa, izaite 
horrendako segurra hilotza".

(Herria eta Hizkuntza – Mikel Laboa)

Fichte pentsalari alemaniarrak hau zioen Nazio 
alemaniarrari zuzendutako diskurtsoak lanean: 
"Hizkuntza zehatz bat dagoen tokian nazio zehatz 
batek egon behar du".

Testua 1807-1808 urteen artean landu zuen, 
garai hartan Berlin Napoleonek okupatu berri 
zian. Sentimendu nazionalaren atzean Erromatar 
Germaniar Inperio Santu libre baten garrasia zegok 
Zigor... esentzialismo hutsa. Hau da, esentzialismo 
edo esentzien ikerketa honek gizakia eta kulturen 
arteko amildegi bat eraiki nahi dik, gizarte barnean 
banaketak egin eta askotan, azken hauek hierarkizatu. 
Hizkuntza bati ezaugarri, estatus eta paper sozial bat 
emanaz. Nondik ote zatozak ezaugarri horiek?

Euskarak kutsu esentzialista garbia izan dik historian 
zehar eta jarraipena ematen ari zaiok jendean gaur 
egun ere. Euskara beste hizkuntza bat besterik ez duk, 
Zigor, espainola eta frantsesa bezala. Bazagok jendea 
espainola, hizkuntza konkistatzailea dela esaten dienik. 
Eta ez duk guztiz faltsua, baina hitzei buelta eman 
behar zioagu; hots, espainola monarkia zehatz batek 
erabili zian Hego Amerika masakratzeko. Espainola 
ez duk falangisten hizkuntza... euskara hiltzaileena ez 
duken bezala. Hizkuntza ez duk inorena.

Hizkuntzek historia baditek, eta lotura zuzena zagok 
hizkuntza eta kultura baten artean, bata bestea baitituk. 
Baina behar logikoengatik, komunikazio beharra hain 
zuzen. Ez historia mitiko eta mitologikoengatik...

Norbanakoak hizkuntza ezberdinak hitz egin ditzake, 
baina ez da hiltzailea edo falangista hizkuntzagatik, 
arazo moral edo psikologikoengatik baizik. Beraz, 
utz ditzagun hizkuntzak bakean gure ekintzen patroi 
direla esanaz, eta are gehiago, ez ditzagun hizkuntzak 
esentzia bihurtu; tresna hutsa besterik ez dira eta. 

Hizkuntzak ez gaitu egiten, hizkuntza erabili egiten diagu...

IÑAKI REQUEJO

Etorkizuna
 egun batez

"Iragan egun 
batez..."

SALBERAK ITSASKABRARI
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SAN PRUDENTZIO/SANPRU(D)ENTZE 

Idazlea
ANDRES ALBERDI

Hil honetako alean, San Prudentzio auzoaren beraren 
izena hartu dugu  aztergai. 

San Prudentzio izena, azken urteotan (orain gutxira 
arte, San Prudencio, jakina) tankera horretantxe ikusi 
izan dugu mapetan eta toponimian, baina getariarrok, 
ahozko forman, honako beste izen hau erabili izan 
dugu eta erabiltzen dugu: Sanpruentze. Nondik 
bikoiztasun eta diferentzia hori?

San Prudentzio idazmoldea gaztelaniazko San 
Prudencio formaren grafia euskaratzetik dator 
(Valenciatik Valentzia bezala, edo Barcelonatik, 
Bartzelona). Moldaketa berria da hori. Euskarak 
historikoki jasan izan duen egoera diglosikoagatik 
—alegia, euskarak baliorik izan ez duelako kontu 
ofizialetarako—, duela gutxi arte ez du tokirik izan 
modu ofizialean toponimian; izenak gaztelaniaz idatzi 
behar ziren. Agintariek, eta era honetako izenetan 
Elizak, zer agindu, halaxe inposatu izan dira izenak 
ere. Norbaitek noizbait San Prudencio erabaki zuen, 
eta gero, joan zen mendearen azken aldera, horri 
euskal itxura —San Prudentzio— eman zitzaion. Eta 
bi forma idatzi horiek ezagutzen ditugu, ez besterik. 

Herriak, ordea, eta horixe erakusten du ahozko 
formak, Sanpruentze esan izan du beti (eta 
esaten dugu oraindik: Sanpruentzen izan nauk. 
Sanpruentzera natxian). Izenaren aldaketa hauek 
daude ibilian: San(ti) Prudentze > San Prudentze > 
Sanpru(d)entze. 

Horrelako moldaketa zaharrak ez dira hain arraroak 
euskal onomastikan. Hona hemen zenbait adibide. 
Batzuek hasieran san(ti) forma ageri dute: San(ti) 
Laurente > Sallobente (Elgoibarko auzo bat), San(ti) 
Mames > Santimamiñe, San(ti) Cruz > Santikurutze, 
Santa Marina > Santimaña; beste batzuek, berriz, 
hasieran done dute: Done Eztebe > Doneztebe 
(Santesteban), Done Joane(s) > Donibane (Pasaia), 
Done Jakue > Donejakue (Donejakue Bidea). 

Kasu horiek, gurean Sanpruentze bezala, hasieran 
ahozko moldeak izango ziren, baina ofizial izatera 
pasatzeko zoria izan zuten norbaitek "paperera" 
ekarri zituelako. Gurean, Sanpru(d)entzek ez du izan 
horrelako zoririk; ez da existitzen paperetan. Mereziko 
luke ahozko jardunean oraindik ere erabiltzen dugun 
geure moldeari ofizialtasuna ematea.

TOPONIMIA
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San Martin Jaiak aitzakia, denetarik izan da Askizun. Jaietako egitarauak bi asteburu hartu ditu, eta auzotarrek 
nahiz bertaratutakoek urterokoaz gozatu ahal izan dute: txakolin dastaketa, herri kirolak, afariak, mezak, 
erromeriak... Eguraldiak askorik lagundu ez badu ere, ez dira, ez, aspertu.
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Herriko txikiek agintea hartu zuten azaroaren amaierarekin batera egindako Alkate Txiki Egunean. Katxopa 
Gaztelekuko hezitzaileekin denetariko tailerrak egin ondoren, Begoña Garate zinegotziak, Nika Lertxundi 
alkatearen izenean, aginte makila eman zion Irati Barrenetxea alkateari, udaletxeko balkoian. 

Ondoren, ez-ohiko udalbatzarra egin zuten, udal aretoan, alkate berriak eta June Aranguren, Mikel Silvety, Jon 
Bislan Ibarbia, Xabier Elezgarai eta Olaia Txueka zinegotziek. 1. mailatik 6. mailara arteko ikasleek proposatutako 
gaiez aritu ziren eta herrian ludoteka jartzea onartu zuten aho batez. Ondoren, galdera-erantzunen tartea 
zabaldu zen.

Gauean, elkarrekin afaldu, eta karaokean abesten biribildu zuten eguna.
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JOSE RAMON ARANBERRIA, MATXOTE

Hilabete honetan, ohi baino orrialde gehiagorekin, gai serioagoarekin eta askoz 
hitz interesgarriagoekin gatozkizue. Denboran atzera egin dugu, beste behin, hau 
ez da nobedadea, baina oraingoan gure denboraren makinaren laguntzarik gabe. 
Haren ordez, Jose Ramon Aranberria "Ondarru" haundiari egin diogu bisita.

"Gure hitza bete genuen eta frantsesei 
lagundu nazismoaren aurkako gudan, 
bueltan ez genuen halakorik jaso"

TEXTUA ETA ARGAZKIAK
AITOR IRIGOIEN, BEÑAT GEREKA ETA MIKEL MUGIKA

Mikel Mugika, Jose Ramon Aranberria Matxote, Gorka Gereka eta Aitor Irigoien, Aranberriaren egongelan.

Ilusio eta gogo handiz egin ere, 
duela gutxi arte oso gutxik zekiten 
historiako pasarte garrantzitsu 
bati buruz galdegitera baikoaz. 
Urte luzez isilduta eta ahaztuta 
egon arren, euskal gizarteak 
jakitea ezinbestekoa dena. 
II. Mundu Gerraren baitan, 
1945eko apirilean, Frantziako 
Bordele inguruetan eman ziren 
borroka gogorrez ari gara. 
Alemaniak okupatuta zuen 

lurralde hura askatzeko eta 
nazismoa garaitzeko balentria 
itzel hartan, euskaldunok ere 
parte hartze esanguratsua 
izan baikenuen, Gernika 
Batailoiko gudarien bidez.

Hain justu Gernika Batailoiko 
kide izan zen Jose Ramon (bere 
anaia Joakinekin batera), eta 
borroka guzti haietan zuzenean 
hartu zuen parte. Ohore bat 

da guretzat halako aukera 
izatea, une hura bizi izan 
zuten hiru euskaldun bakarrik 
geratzen baitira bizirik egun.

Bere etxeko egongelan hartu 
gaitu irribarrez eta eskuzabalik 
"Ondarruk", eta eseri bezain 
pronto hasi zaigu azalpenak eman 
eta eman, zehaztasun eta detaile 
osoz, aurreko astean gertatutako 
gertaerak izango balira bezala.

ELKARRIZKETA TXAPAKALEZKA
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Oharra: urdinez dauden testu 
zatiak egileen azalpenak dira, 
testuingurua hobeto ulertzeko.

Nola amaitzen du Ondarruko 
gazte batek Frantziako kostan, 
nazien aurkako gudako lehen 
lerroan? Zerk bultzatu zintuen 
horretara? 
Duela 71 urte izan zen, atera 
kontuak... Nik 20 urte nituen. 
Frankismo garaia zen, eta 
guardia zibil pila bat ibiltzen 
zen Ondarrun, baita reketeak 
ere. Itsasoan egiten nuen 
lan, arrantzale, eta lehorrera 
etortzean, tabernan elkartu ohi 
ginen lagunak, zerbait hartuz 
tertulian aritzeko. Haietako 
egun batean, tabernan ginela, 
guardia zibilak sartu eta 
mosketoiekin guri joka hasi 
ziren, "hablad en cristiano!" 
oihukatzen ziguten bitartean. 
Nola hitz egingo genuen ba, 
ez genekien eta? Pasarte honek 
erakusten du zein beldurgarria, 
gogorra eta jasangaitza zen 
frankismoko giroa. Hura ez zen 
bizitza! Egoera aldatu beharra 
zegoen! Horrenbestez, lau 
lagun elkartu eta Frantziara 
ihes egitea erabaki genuen.

Nolakoa izan zen zuen ihesaldi 
hura? 
Lehenik, Ondarrutik Getaira oinez 
etorri ginen. Ondarrun gezurra 
esan genuen, itsasontziko motor 
bat konpontzera gindoazela 
Zumaiara. Behin Getarian ginela, 
ilundu arte zain egon ginen 
(susmorik ez pizteko, han inork ez 
baikintuen ezagutzen). Gauean, 
jada jendea etxera erretiratuta 
zela, txalupatxo bat hartu genuen, 
batel txiki bat, eta arraunean 
hasi ginen. Denok gazteak 
eta itsasoan ibiliak ginenez, 
ingurua ondo ezagutzen genuen, 
eta Donibane Lohitzunerantz 
abiatu ginen, badaezpada 
ere kostaldera gehiegi hurbildu 
gabe... Izan ere, guardacostas-ak 

egoten ziren... Hondarribikoak 
hiru aldiz bota zigun fokoa, eta 
gu hantxe txalupan makurtuta, 
ikus ez gintzaten... a ze 
eskapada! Aurrera jarraitu eta 
Ziburuko portura sartu ginen.

Behin Ipar Euskal Herrian 
zinetela, nola moldatu zineten? 
Han ondarrutarrez hitz eginda 
argi zegoen atentzioa deituko 
genuela, eta susmoak piztu, 
baina besterik ez genekien... 
Zortea izan genuen: kalean 
gindoazela, emakume bat 
gerturatu zitzaigun. Bere 
familia ondarrutarra zela esan 
zigun (aurrez Iparraldera ihes 
egindakoak), eta isilik egoteko 
eta berarekin bere etxera 
joateko, bestela arriskuan 
ginela eta. Harrera oso ona 
egin ziguten eta jaten eman. 
Hantxe egon ginen astebete, 
etxetik atera gabe, familiak 
guri nola lagundu pentsatzen 
zuen bitartean. Hala, Baionako 
apaiza (ondarrutar baten 
osaba) etorri zen gure bila, eta 
berekin joan ginen Baionako 
hotel batera. Behin Baionan, 

Delegacion Vascara eraman 
gintuzten, eta han egon ginen 
15 egunez. Handik Burdeos 
inguruko barrakamentutara joan 
ginen. Han, euskal gazte pila 
bat (eta jende heldua ere bai) 
elkartu ginen, erbestean zen 
Agirre Lehendakariak egindako 
deiari erantzunez. Fuerza 
Vasca deitzen ginen eta handik 
sortuko zen Gernika Batailoia.

Izan ere, 1945a zen. Euskal 
Herria, Gerra Zibila (1936-
1939) bukatu berri, Frankoren 
diktadurapean zegoen. Horrez 
gain, II. Mundu Gerra martxan 
zen. Agirre lehendakaria ihes 
eginda zebilen, eta euskaldunei 
dei egin zien, II. Mundu 
Gerran, Frantziari laguntzera, 
Hitlerren Alemania naziaren 
aurka borroka egitera. Guda 
ideologiko bat kontsideratzen 
zuen (demokrazia eta askatasuna 
vs. totalitarismoa eta faxismoa) 
eta berdin zuela non jokatzen 
zen, euskaldunok askatasunaren 
alde borroka egin beharra 
baikenuen. Eta horretarakoxe 
osatu zen Gernika Batailoia. 

"Hura ez zen bizitza! Egoera aldatu beharra 
zegoen! Lau lagun elkartu eta Frantziara ihes 

egitea erabaki genuen".

"Jatorri, ideia eta adin desberdineko jendea 
geunden baina denok elkar ulertu eta 
laguntzen ginen, batera aritzen ginen".

ELKARRIZKETATXAPAKALEZKA
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Gernika Gudarostean jende 
desberdina batu zineten 
(abertzaleak, komunistak, 
anarkistak, errepublikarrak...). 
Nola moldatzen zineten? 
¡De maravilla! Oso ondo 
eramaten ginen elkarrekin. Jatorri, 
ideia eta adin desberdineko 
jendea geunden han (apaizak 
ere bai, atera kontuak), baina 
denok elkar ulertu eta laguntzen 
ginen, batera aritzen ginen. 
Gernika Batailoian 200 kide 
inguru ginen eta Libertad 
Batailoia ere bazegoen, Santos 
aragoitarra komandante zuela.

Gernika Batailoiko komandante 
Kepa Ordoki zenuten... Nolako 
gizona zen? 
Irundarra zen, oso gizon ona eta 
lanbidez igeltseroa. Komandantea 
zen arren, lagun haundia nuen 
eta berak ere asko estimatzen 
ninduen. Gerra Zibilean 
aritua zen, eta Agirrerekin 
oso ondo moldatzen zen. 

Erbesteko Euskal Gobernuarekin 
(Agirre lehendakaria buru) 
harremanik izan al zenuen? 
Noski baietz! (Agirrerekin batera 
ateratako argazki bat erakusten 
digu, harro). Agirrerekin egotea 
zaila zen ordea, atzerrian 
baitzegoen frankismotik ihesi. 
Nahikoa lan zuen berak bakarrik, 
ihesi batetik bestera (Katalunia, 
Frantzia, AEB...). Ondoren, II. 
Mundu Gerra bukatu ostean, 
Agirreren semearekin ere 
harreman handia eta estua izan 
nuen, Parisko Euskal Etxean 
elkartzen baikinen sarri.

Zuen helburua Frantzian nazismoa 
garaitzea soilik zen ala epe 
luzera Euskal Herria Frankoren 
atzaparretatik askatzea? 
Ia ba... noski baietz! Gure asmoa 
lehenik Alemania nazia garaitzea 
zen bai, baina helburu nagusia 
gero Euskal Herrira itzultzea, Franko 
garaitzea eta Euskal Herriaren 
independentzia lortzea zen!

Guda aurretik, Bordelen utzi 
dugu lehen kontakizuna… Zer 
egin zenuten ondoren? 
Burdeosen ginela, gerrarako 
prestatzen eta trintxerak egiten 
aritu ginen. Gazteak ginen, 
gerran esperientziarik gabeak, 
baina ondo entrenatu ginen. 
Handik gertu zegoen Medoc-
eko batailan parte hartzeko eta 
alemaniarrak erasotzeko agindua 
jaso genuen. Borroka hauek 
1945eko apirilaren 14 eta 20 
artean eman ziren. Helburua 
Pointe de Grave penintsula 
eskuratzea zen. Milaka alemaniar 
zeuden han ehunka bunker 
sendotan gotortuta eta oso ondo 
armatuta. Gainera, inguru guztia 
minaz beterik zuten... Ondo 
hornituta zeuden, gauez ekartzen 
baitzizkieten janariak eta armak 
Alemaniatik, submarino bidez.

Nolakoa izan zen Pointe de 
Graveko bataila? 
Lehen saiakeran, atzera egin 
behar izan genuen, minen 
ondorioz. Bigarren saiakeran 
aurrera egin genuen, ordea. 
Lehenik pinuz betetako basoan 
aritu ginen borrokan eta gero 
kostaldean. Galduta zeuden 
hondartzak, basa koloreko ur 
zikin-zikinekin topatu genituen... 
eta hondartzetatik Pointe de 
Graverantz egin genuen. 
Bunkerrak izugarriak ziren, 
zementu armatuzkoak, metro bat 
baino handiagoko sakonerakoak. 
Hegazkin amerikarrek bonbardatu 
arren ez ziren puskatzen. 
Bonbardaketak izugarriak ziren... 
a ze zarata! Horiei esker egin 
genuen aurrera hain azkar eta 
azkenean alemaniar guztiak 
garaitzea lortu! Azken bunkerra 
garaitutakoan, ikurrina jarri genuen 
bertan! Gure batailoiko bost lagun 
hil ziren borroka haietan eta beste 
ugari zauritu. Pointe de Grave 
galdu zutenean, beste tokietan ere 
galtzen hasiak ziren alemaniarrak, 
bereziki Stalingradoko batailan 

TXAPAKALEZKAELKARRIZKETA
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sobietarren aurka. Milaka eta 
milaka alemaniar hil ziren infernu 
hartan, hotzez. Baina guk 
harrapatu genituen alemaniarrak 
ziur zeuden gerra irabaziko zutela. 
Gu gazteak ginen, baina haietako 
askok 16-17 urte bakarrik 
zituzten. Bizarrik ere ez zuten...

Guda zelaian, fusilarekin korrika, 
tiro artean, heriotza hain gertu 
sumatzean, zer sentitzen, 
pentsatzen da? Beldurrari nola 
egiten zaio aurre? 
¡Salvese quien pueda! Beldurra? 
Beti dago beldurra: gerran, 
itsasoan... Baina behin halako puntu 
batera iritsita, han zaudela, ezin 
da atzera egin, ez dago beldurraz 
pentsatzeko denborarik ere.

Gerra osteko Bordeleko 
ospakizunetan ere izan zineten, 
ikurrina eta guzti. Hantxe 
esan zizuen De Gaullek zuek 
Frantziagatik egindako guztia 
ez zutela inoiz ahaztuko. Gero 
ordea… 
Bai, anaia eta bioi ere eman 
zigun eskua. Gizon altua eta 
argala zen. Gero, ordea, ezer 
ez! Ez zuen emandako hitza 
bete. Haizeak eraman zituen 
hitzak... Dezepzio handia izan 
zen guretzat, mingarria.

Ondoren, Paris inguruko 
entrenamendu sekretuak egiteko 
hautatua izan zinen. Bertan, 
AEBtako militar adituek gerra 
teknika berrienak erakutsi 
zizkizueten. Zein helburu zuten 
entrenamendu haiek? 
Gerra bukatutakoan, batzuk lanera 
bueltatu ziren, baina beste batzuk 
hautatuak izan ginen Pariseko 
entrenamenduetarako. Anaia 
eta biok han izan ginen. Oso 
entrenamendu gogorrak ziren: 
egunero ia 20 km egiten genituen 
korrika. Otordu ederrak ere egiten 
genituen han (dena kontserba, hori 
bai)... Helburua, Euskal Herria 
askatzeko gudarostea, euskal 

polizia, osatzea zen eta Frankori 
aurre egitea. Ondoren, ordea, 
dena bertan behera utzi zuten.

Izan ere, hasierako asmoa Hitler, 
Mussolinni eta Franko garaitzea 
zen. Lehen biak erori ziren II. 
Mundu Gerran, baina 1945etik 
aurrera, Gerra Hotza piztu zen 
AEB eta SESBen (sobietarren) 
artean, eta nazioarteko egoera 
guztiz aldatu zen. Etsai berria 
komunismoa izatera igaro zen. 
Eta Franko komunismoaren 
aurka zegoenez, etsai izatetik 
lagun izatera igaro zen, ordura 
arte Hitlerren aliatu fidela izan 
arren. Horrela, euren interes 
geopolitikoak medio, potentzia 
handien hasierako asmoak aldatu 
egin ziren, eta Franko kentzeko 
plana bertan behera utzi zuten. 
Ondorioz, baita euskaldunoi 
laguntzeko prestutasuna ere.

Euskal Herriaren historia 
desberdina izango al 
litzateke, aliatuek 1945ean 
frankismoarekin amaitu 

izan balute? Oraindik ere 
nazioarteak ez al du zor 
historiko bat gurekin? 
Bai, erabat desberdina izango 
zen dena hemen. Gernika 
Batailoiak bakarrik bete zuen 
hitza, eta bere egitekoa. Besteek 
gero ez ziguten guri lagundu. 
Inork ere ez. Iparraldeko 
alkate batek ere horixe aipatu 
zidan behin: euskaldunok asko 
lagundu geniela frantsesei, 
baina alderantziz ez.

Berriro atzera egin eta egoera 
berdinean egonez gero, berdin 
jokatuko al zenuke? 
Bai, dudarik gabe! Ez nago 
egindakoaz damututa. Hemen 
bizi genuen diktadura eta 
errepresio gogorra ikusita...

Pariseko entrenamenduen ostean, 
zer egin zenuen? Nola ekin 
zenion berriz gizarteko bizitzari? 
Ipar Euskal Herriko gotorlekuetara 
etorri ginen, eta 10 hilabete inguru 
egin genituen herri batetik bestera. 
Tartean, Xalbador bertsolariaren 
etxean ere egon ginen. Ondoren, 
aliatuek Franko ez erasotzea 
erabaki zuten, eta dena bertan 
behera geratu zen. Euskal Herrira 
ezin ginen itzuli... nola ba! Frankok 
lepoa moztuko zigun eta! Beraz, 
Frantziako estatuan geratu nintzen 
eta bertan hasi lanean, Batailoiko 
gudarioi Frantziako gobernuak lan 
egiteko paper eta dokumentazio 
denak eman zizkigun eta. Eskerrak 
horri! Frantziako hainbat tokitan 
ibili nintzen lanean, eta Ipar Euskal 
Herrian ere bai. Hala, Pariseko 
Euskal Etxean bazkaltzen nintzen 
batean, nire emazte Agurne 
ezagutu nuen. Hura lanera joanda 
zen hara (euskal emakume asko 
bezala), eta zerbitzari zebilen 
han. Frantzian ezkondu ginen, eta 
gure seme Iñaki ere han jaio zen, 
Parisen, kapitalian. Duela 47 urte, 
1969an, bueltatu ginen Euskal 
Herrira, eta Getariara etorri ginen 
bizitzera. Hemen jaio zen, gero, 

"Azken bunkerra 
garaitutakoan, 

ikurrina jarri genuen 
bertan!". 

"Ordoki lagun 
handia nuen, berak 
ere asko estimatzen 

ninduen".

ELKARRIZKETATXAPAKALEZKA
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Ander. Lehenik Zarautzen egon 
nintzen lanean, eta gero Getarian 
bertan. Hementxe jubilatu nintzen. 
Ondarrun bizitzera ez naiz inoiz 
itzuli. Hori bai, duela bi urte arte, 
abuztuan urtero joaten nintzen 
hara, herriko festak ospatzera!

"Matxote" izenaz zinen 
ezaguna Gudarostean, eta 
horrek ezustean harrapatu 
gaitu… Nondik dator izen hori? 
Ba, Pariseko entrenamenduetan 
ginela izan zen. Bazegoen han 
nafar bat, bi metroko gizona, 
boxeo txapeldun izan zena, eta 
inor ez zen ausartzen harekin 
boxeoan aritzera. Nik ez nekien 
boxeoa zer zen ere, baina mutil 
sendoa eta indartsua nintzen. 
Behin, animatu egin nintzen harekin 
boxeatzera; hantxe ibili ginen 
elkarri kolpe batzuk emanez, baina 
ez gogorregi. Amaitu genuenean, 
jende guztia txaloka hasi zen, 
"Matxote! Matxote!" oihuka. A 
ze sasoia orduan, dediooo!!!

Nola ikusten duzu egungo 

Euskal Herriaren egoera? Eta 
estatu mailakoa? 
Gaizki ikusten dut egoera, PP 
agintean dagoen bitartean... 
Baina aurrera egin behar da!

Plaza pareko ikurrina 
inauguratzeko gonbita luzatu 
zizun Udalak, omenaldi 
moduan (egongelan du egun 
hartako argazki bat). Zer 
nolako esperientzia izan zen? 
Errekonozituta sentitu al zinen? 
Poz haundia sentitu nuen, eta asko 
estimatu gonbita. Hainbeste urte 
ibili ginen bezala ibilita, gustura 
hartzen dira horrelako detaileak. 
Batez ere ikurrinak guretzat 
duen esanahi bereziagatik.

Jada grabagailuak itzalita, 
"off the record", ikaragarrizko 
"supervivientea" dela esan diogu, 
bizitako guztia bizi ostean, 91 
urte haundirekin, hain ondo 
jarraitzeko. Eta horren sekretua 
zein den galdetu diogu. Irribarre 
bat egin digu, baietz esanaz 
bezala, baina ez digu eman 

sekretuaren berri. Horren ordez, 
oraindik eta gehiago bizitzeko 
ilusioa duela esan digu, bizitza 
luzatzekoa, gozatzen jarraitzekoa.

Luze aritu gara, eta hunkituta 
bezain pentsakor agurtu dugu 
"Matxote". Asko ikasi dugu, 
eta kontatu diguna herritar 
guztiekin konpartitzea erabaki. 
Batzuk desagerrarazi nahi duten 
historiak biziraun dezan eta 
denok izan dezagun horren 
berri; euren lurretatik kanpo 
askatasunaren alde borrokatzera 
joan zirenen testigantza zuzena 
izan dezagun. Lauaxetak idatzi 
zuen bezala, eurek dena eman 
baitzioten hainbeste maite 
zuten askatasunari. Horrela, 
eredu bilakatuz hurrengo 
belaunaldiontzat. Euren adorearen 
eta borondatearen erdia 
erakusteko gai garen egunean, 
asko izango dugu irabazita. 
Gernika Batailoiko beste gudari 
batek esan zuen bezala: "Guri 
dagokigu zerbait egitea, ze 
gauzak ez dira bakarrik egiten".

ELKARRIZKETA TXAPAKALEZKA
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Hasiera ona izan dute Katxopa gaztelekuko kudeatzaile berriek. 
Lehen-hartu emanetan 60 haur inguru bildu zaizkie, baita joateari 
utzita zeuden hainbat ere. Gaztetxoek teknologia berriekiko duten 

menpekotasuna aldatzea dute helburuetako bat.
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Badira bi urte Urritzak katakonbetatik irten eta 
aurreko belaunaldiari txanda hartu ziola. 
Ordutik, aisialdi elkartekoek hamaika ekimen 

burutu dituzte herriko haurrak lagun, udako goizak 
elkarrekin igarotzearekin batera. Azaroaren lehenetik, 
baina, beste lantegi bat hartu dute euren bizkar: 
Gaglo gaztelekuaren kudeaketaz arduratuko dira, eta 
funtzionamenduan aldaketa emateko asmoz dira. Izena 
ere aldatu diote: Katxopa deituko da aurrerantzean. 

Lan taldea 13 lagunek osatzen badute ere, 
haietako hirurekin bildu da ARTZAPE. Gainerako 
kideen gisan, Maialen Urbieta, Leire Lestayo eta 
Garazi Zenekortak ilusioz hartu dute Udalak emandako 
aukera. "Udan irten zitzaigun gaztelekua kudeatzeko 
aukera. Funtzionatzeko moduari jira bat eman nahi 
ziotela esanaz etorri zitzaizkigun Udalekoak, eta lan 
hori Urritzak egin zezakeela uste zutela esan ziguten", 
azaldu du Zenekortak. Aipatu zietenez, gero eta haur 
gutxiagok erabiltzen zuten gaztelekuko zerbitzua, eta 
gerturatzen jarraitzen zutenek "etorri, egon eta alde" 
egiten zuten, probetxuzko deus egin gabe. Hargatik, 
eta Urritzak ordura arte egindako lana ikusita, proiektu 
berrian sartzeko abagunea eman diete.

Lanean asteburu gutxi daramatzaten arren, 
Urritzakoak pozik daude orain arteko erantzunarekin: 
"Gaztetxo dezente etorri da orain artean eta hasiera 
oso ona izan da. Momentuan gustura daudela dirudi, 
eta hori da garrantzitsuena. Bizkotxoak eta beste 
egiten jardun gara lehen hartu-eman honetan. Lehen 

egunean, esaterako, bilera bat egin genuen haurrekin, 
nondik norakoak azaltzeko, eta 60 haur inguru bildu 
ziren. Ez da batere zifra txarra. Gainera, orain neskak 
ere gerturatzen dira, aurrez ez: Zarautzera joaten 
hasiak omen ziren. Orain hona gerturatzeak poztu 
egiten gaitu".

Adin aldaketa nabarmena
Kaleko jardunarekin alderatuta, alderik 

nabarmenena adinean dagoela uste dute gaztelekuko 
kudeatzaile berriek: "Urritzarekin hiru urtetik lehen 
maila arteko haurrekin egiten dugu lan. Orain 
koskortuagoekin arituko gara, lehen hezkuntzako 
seigarren mailatik DBH amaitzear daudenekin arituko 
garenez". Zarautz, Zumaia edo inguruko herrietara 
ikastera joandakoekin arituko dira, alegia. Horrek 
lan egiteko modua aldatu duela zehaztu du Urbietak: 
"Haur txikiekin ez dut esango zaintza lana denik, 
baina gehiago gerturatzen da horretara. Gaztelekura 
datozenak helduagoak dira, autonomoagoak azken 
fi nean, eta egiten dugun lanketaren zati handi bat eurek 
egindako proposamenetan oinarritzen da, ordutegia 
elkarlanean osatuz. Haur txikiekin zailagoa da hori, eta 
haiengana egin beharrekoak prestatuta joaten gara".

Hala ere, helduagokoekin ikusi dute zenbait 
lanketa konkretu egiteko beharra: "Udalak aipatu 
zigun menpekotasun asko atzeman zituztela 
bertan: mugikorrarekiko edo Play Stationarekiko 
menpekotasunak, batez ere". Gaztetxoekin egindako 
lehen hartu-emanean ohartu ziren Udalaren 

Katxopa gaztelekua

Azaroarekin batera, aldaketa nabarmena jasan du herriko gaztelekuak. Orain artean Gaglo 
kudeatzeko ardura zegokion enpresak Urritza elkarteari lekukoa pasata jaio da Katxopa gaz-
telekua. Errespetuan oinarritutako balioak gazteei txertatzea dute asmo, mota ezberdinetako 
menpekotasunei uko eginda autonomoki jarduteko.

ETORKIZUNEKO HELDUAK
HEZTEKO LEKUA

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

ERREPORTAJEA
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diagnostikoak oinarri sendoak zituela: "Arauak osatzeko 
elkartu ginen lehen aldian ea wifirik ba ote genuen 
galdetu ziguten, eta gustuko zer duten galdetuta bideo-
jokoekin biziatzea atsegin dutela erantzun ziguten. Hori 
aldatzeko beharra ikusten dugu".

Horrez gain, beste zenbait helburu ere baditu 
gaztelekuak: "Gaztetxoak elkarrekin ibiltzea, inor 
ez bakartzea eta adin ezberdinetako jendea 
nahastea dira gure helburuetako batzuk, elkarrekiko 
errespetua landu dezaten", zehaztu dute Katxopako 
kudeatzaileek. Lanketa horretan sakontzeko barruko 
eta kanpoko lana egingo dute; hau da, lokalaren 
barruan egindako ekintzak kanpokoekin nahastuko 
dituzte. Aurreikusitako irteerak dira horretarako gako: 
"Gabonetan, Aste Santuan, ekainean... egun bateko 
irteerak egitea aurreikusten dugu. Gabonetan ohikoa 
izaten da Donostiako Izotz Jauregira joatea. Horrez 
gain, uztaila aldera edo gaua pasatzera joateko 
asmoa dugu, baina gazteek erabakiko dute nora. 
Proposamena egin genienean begi onez ikusi zuten".

Lan talde zabala
Euren esanetan, halako irteeretara "beharraren 

arabera, talde osoa joango ginateke. Gazte 
kopuruaren arabera eraman beharreko begirale 
kopurua ezarria dagoelako". Lehen begiratuan, ez 
dirudi begirale bila hasi beharko dutenik. Lestayok 
zehaztu duenez, "13 laguneko taldea dugu, horietatik 
hiru praktika akademikoak egiten gaude". Txandaka 
egiten dute bertako egonaldia, eta egutegi bidez 
antolatuta daude; asteburu bakoitzeko, bi lagun egon 
ohi dira bertan. Alabaina, ardura nagusiak aurrez 
banatuak dituzte: "Batek materialaren ardura du, 
hitzaldi pedagogikoak antolatzea beste bati dagokio, 
hirugarren batek irteerak bideratu behar ditu, eta 
horrela". 

Bikote bakoitzak hiru egunez zabalduko du 
gaztelekua: ostiral, larunbat eta igandeetan, 
arratsaldez. Gainerako jaiegunetan ere zabalik 
egongo da, eta horrez gain, Urritza elkartearekin 
egiten duten lana ez dute bazter utziko. Zenekortaren 
arabera, "funtzionamendu paraleloa izango du. 
Urritzak lehen bezala jarraituko du, biak aurrera 
ateratzeko adina lagun bagaudenez". Horregatik, 
oraindik gerturatu ez direnak animatu nahi dituzte. 
Baita gurasoak ere: "Xehetasun gehiago jakin nahiko 
balituzte, gu prest geundeke haiekin bildu eta zalantzak 
argitzeko. Horretarako gaude".

Gaztetxoak, kudeatzaileetako batekin, Twisterren jolasten.

Hitzak osatzeko jolasarekin aisialdia betetzen.

ERREPORTAJEA
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Azaroaren 25ean Emakumeen Kontrako Indarkeriaren 
Aurkako Nazioarteko Eguna zela eta, tratu onen aldeko 
ekitaldia egin zuten Iturzaeta Herri Eskolako haurrek. 
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako umeek hartu 
zuten parte ekitaldian. 

Ikasleek, irakasle eta gurasoekin batera, zinta-
dantzaren euskarria osatu zuten. Horretarako, maila 
bakoitzak zinta bana apaindu zuen hitz, esaldi eta 
irudiekin. Gero, eskolaren atarian jarri zituzten ikusgai. 

Bestalde, urtero moduan, emakumeen kontrako 
indarkeria gaitzesteko elkarretaratzea egin zuten, 
arratsaldean, udaletxe azpian. 

Azaroa amaitu berri da, eta horrekin batera, herriko 
itsasontzi gehienek gelditzeko erabakia hartu dute 
azken egunetan. Orain, urtea baloratzeko garaia da, 
eta zeregin horretan harrapatu dugu Eneko Etxegoien 
Mater II itsasontziko patroia. 

Bere esanetan, "aurtengo urtea ona izan da 
orokorrean". Hala, bereziki gustura agertu da 
antxoaren eta hegaluzearen sasoiarekin: "Ohi 
bezala, berdelaren kupoa txikia da eta segituan 
bete genuen. Antxoaren kanpaina izan da ona, asko 
harrapatu dugunez, eta udan ere ondo harrapatu 
dugu. Atunetan ere azken urteotako ondoen ibili 
gara; kanpainaren irakurketa positiboa egiten dugu". 

"Tratu onetan dantzan" ekitaldia, Iturzaetan

Etxegoien: "Orokorrean, urte ona"

Iturzaetako kideak euskarriarekin. /Argazkia: Urola Kostako Hitza

Hegaluzea. /Argazkia: TheAnimalDay.org

Zuzenketa

Joan den hilabeteko Klik Batean atalean akats bat egin genuen, Errigoraren saskien albistean. Otarrak eskatzeko 
mahaia Getariako Giza Eskubideen Kartak jarriko zuela idatzi genuen, Getariako Eskubide Sozialen Kartak 
jarri beharrean. Hori dela eta, barkamena eskatzen diegu irakurleei zein taldeari.

KLIK BATEAN
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1 Osteguna 
Euskarazko film laburren 
emanaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia 

2 Ostirala 
Kontzertuak: 
Mor more eta Patxi Saiz 
Ordua: 22:30 
Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada
Sarrerak 5 eurotan daude salgai 
Sokoa, Harralde eta Harritarten. 
Egunean bertan 6 euro kostako 
dira sarrerak. 

3 Larunbata 
Euskararen Nazioarteko 
Eguna
•	 12:00etan,  

Bideo Lehiaketako sari 
banaketa plazan

•	 19:00etan,  
triki-kantu poteoa

•	 21:30ean, bertso-afaria 
Gaztetxean; Iban Altuna, 
Libe Goenaga eta Danel 
Olanorekin. Sarrerak 12 
eurotan Sokoa, Harralde 
eta Harritarten; egunean 
14 euro. 

4 Igandea 
Erdi bana antzezlanaren 
emanaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Iturzaeta Herri 
Eskolako aretoa 
Jose Ramon Soroiz eta Iker 
Galartza dira antzezlaneko 
protagonistak. 

10 Larunbata 
Gabonetako kanten 
entseguak 

Ordua: 18:30 
Antolatzailea: Gure Txeru 

11 Igandea 
Salbatore Deuna 
Abesbatzaren kontzertua: 
Jazintori omenaldia 
Ordua: 12:30 
Lekua: Salbatore Deuna eliza 

Zine foruma 
Ordua: 18:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada 

14 Asteazkena 
Gabonetako ipuin-kontaketa 
berezia 
Lekua: Liburutegia 
Antolatzailea: Liburutegia 
Aingeru, Ane eta Garazi ariko dira.

El botón de nácar filmaren 
proiekzioa 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia 
Antolatzailea: Elan-Euskadi 

Eztabaida taldea 
Ordua: 20:30 
Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada 

15 Osteguna 
Ahazturiko gatazkak: 
Mendebaldeko Sahara eta 
Nepal, hitzaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia 
Aitor eta Uxoa Irigoienek eskainiko 
dute hitzaldia.

17 Larunbata 
Santo Tomas eguna 
Antolatzailea: Gure Txeru

Gabonetako kanten 
entseguak 
Ordua: 18:30 
Antolatzailea: Gure Txeru

19 Astelehena 
Gure geroak independentzia 
behar du 
Antolatzailea: Eskubide Sozialen 
Karta eta Getaiko Gazte Asanblada, 
"Euskal Estatua edukiz jantziz" 
egitasmoaren baitan. 
Gaindegia eta Independentista 
Sareak muralak aurkeztuko dituzte 
eta jendeak ekarpenak egiteko 
aukera izango du. 

21 Asteazkena 
Santo Tomas eguneko irteera 
Donostiara 
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren 
Elkartea 

22 Osteguna 
Katukale irakurle taldearen 
saioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: Liburutegia 
Tere Irastortzaren "Mundua 
betetzen zenuten" lana aztertuko 
dute. Idazlea bertan egongo da.  

24 Astelehena 
Gabon Gaua: Olentzeroren 
etorrera 
Ordua: 19:00 
Arratsaldean, herriko taldeak kalez 
kale ibiliko dira kantari 

27 Asteartea 
Lur eta Amets, Euskal 
Herriaren historia liburuaren 
aurkezpena 
Antolatzailea: Eskubide Sozialen 
Karta eta Getaiko Gazte Asanblada, 
"Euskal Estatua edukiz jantziz" 
egitasmoaren baitan.

Uxue Alberdik idatzi du liburua 
eta aurkezpenean Alaia Martin 
eta Beñat Gaztelumendi 
bertsolariak izango ditu lagun. 

Zine foruma 
Ordua: 18:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

28 Asteazkena 
Poker txapelketa 
Ordua: 17:00 
Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

Haur parkea 

29 Osteguna 
Euskal Selekzioaren partida 
ikusteko irteera 
Antolatzailea: Gure Txeru 

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa 

3-11 Larunbat-Igande 
Ordutegi zabalagoa 
Zubia dela eta, Museoak egunero 
irekiko ditu ateak 10:00etatik 
17:00etara. 

10 Larunbata 
Bisitaldiak Dantzaz 
Ordua: 12:30 
Dantzaz konpainiako dantzari 
gazteek Vitali Safronkine dantzari 
eta koreografoak bildumen 
inguruan sortutako koreografia 
interpretatuko dute. Bisita hau 
egiteko, sarrera erosi ondoren, 
izena eman behar da museoko 
harreran. 

2016ko ABENDUA
AGENDA
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