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Janari bilketa: Gipuzkoan 
682.000 kilo, eta gehiago

Bolondresik gabe ezingo litzateke neurri honetako 
arrakastadun kanpainarik lortu, ezta urte guztian 
zehar orain bildutakoa partitzeko lana egin ere. Ez 
da erraza, gero, janari hau guztia sailkatu, pare 
bat hilabete beharko dira behintzat, eta banatzeko 
prestazea. Herri bakoitzak dituen beharren arabera 
antolatu, elkarte edo herrietatik janari hori jasotzera 
joan, eta pertsona edo familia bakoitzari dagokiona 
banatu. Gure inguruan, Zarauzko Nagusilan elkartea 
arduratzen da lan horietaz. Bolondres nagusiez 
osatutako elkarteko kideek hiru edo lau hilabetean 
behin egiten dute lan hori. 2016an, 240 familia 
inguru gerturatu dira Getaria, Zarautz, Aia, Orio 
eta Aizarnazabaldik jaki hauek jasotzera. Izena 
emateko udaletako gizarte zerbitzuetara jotzen dute 
herritarrek.

Urtez urte janari kopuru handiagoak biltzen dira: 
2016an aurreko urtean baino 56.000 kilo gehiago 
bildu dira. Bonoekin ere diru ugari bildu da. Horiek 
aurrerago erabiliko ditu Elikagaien Bankuak sortzen 
diren beharrak asetzeko.

Gipuzkoan 20.145 pertsona inguru gerturatu dira 
2016an Elikagaien Bankuak egin dituen banaketetara, 
janari bila. Azken datuen arabera, behar horiek 
dituzten pertsonen kopuruak beherakada izan du, 
aurreko urtean 22.900 izan baitziren. 

Hemendik aurrera ere hala bedi; elkartasunak gora 
eginez jarrai dezala! Eta janari beharrak murrizten 
badira, beti izango dugu elkartasun horri beste 
erabilera bat emateko aukera!

Laugarren urtez egin da gure artean janari bilketa. 
Bolondres pila izan dira, azaroaren 25 eta 26an, 
supermerkatuetako ateetan poltsak banatu eta jendeak 
solidaritatez eskainitako produktu nahiz bonoak bildu 
eta antolatu dituztenak. Gipuzkoan 682.000 kilo 
janari, eta beharrak sortu bezala Elikagaien Bankuak 
janaria erosteko erabiliko dituen diru-bonuak jaso dira. 

Kilo bat elkartasun izan da kanpaina honetan 
gipuzkoar biztanle bakoitzak eman duguna, gutxi 
gorabehera. Ez da makala!

Honen guztiaren atzean bi ideia esanguratsu 
azpimarratu nahiko genituzke: batetik, gure inguruan, 
Gipuzkoan, 682.000 kilo janariren beharra duten 
familiak izatea; eta, bestetik, gizarteak erakusten duen 
elkartasuna. 

Gipuzkoan hamaika familia dira gutxieneko 
beharrak asetzeko zailtasunak dituztenak. Begiratu 
besterik ez dago ze produktu biltzen diren horrelako 
kanpainetan: arroza, pasta, lekaleak, esnea, gailetak, 
zerealak, umeentzako potito eta pixoihalak... Diru-
sarrera baxuak dituztenek erosketetako gastua murriztu 
dezakete produktu hauek beste modu batean lortzerik 
izanez gero.

Gizartearen elkartasunak bi aurpegi erakusten 
ditu janari bilketako kanpaina honetan: alde batetik, 
erosketak egitera joan eta janaria edo bonoak erosten 
dituzten pertsona horiena guztiena; eta, bestetik, 
bilketa hori gauzatzeko prest azaltzen diren milaka 
bolondresena. 
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Agian ez zen argi geratu baina 
ARTZAPEren urriko alean (164. 
zenbakia) eginiko galderak ez 
ziren erretorikoak: "Zer pasatzen 
da kofradiarekin? Zergatik dago 
egoera penagarri horretan?"

Gainera, jakin dugunez, ba 
omen dago egi tasmo bat 
bertarako eta, itxura denez, oso 
aurreratua, planoak ere eginak 
omen daude...

Guk gure ikuspuntua e ta, 
aldi berean, ideia batzuk, 
bota genituen. Beste hainbat 
herritarrek ere izango dituzte 
beraien ideia eta beharrak, 
beraz, zergatik ez dugu meloia 
irekitzen eta guztion ar tean 
erabakitzen zer egin kofradian/
kofradiarekin?

Elkano Arrantzaleen Kofradia eta 
Udalaren erantzunen zain.

TTIP eta CETAren aurka egindako 
ekitaldia elkarlanerako eredu bihur 
daiteke Getariako erakunde sozial 
ezberdinentzat. 

Eguraldi kaskarra izan arren, 
erakunde guztiek ahalegin handia 
egin zuten dena ondo ateratzeko, 
arlo ludikoa eta aldarrikapena 
uztartuz. Ez zen izan lehen aldia, 
baina deialdi eta ekitaldi honetan 
zintzoa eta beldurrik gabeko 
elkarlana izan zen. Seguraski, eta 
gaiaren arabera, elkarlana beti ez 
da posible izango, baina hainbat 
egoeratan mereziko du kontzientzia 
kritikoa sortzeko. Etorkizuna irabazi 
egin behar dugu emeki-emeki eta 
denon artean, bakoitzak bere 
nortasuna mantenduz, baina era 
berean onena emanez. Ekaitzak 
etortzekoak dira eta kartelaren 
leloa berriro ere gogora ekarriko 
dugu: "Kapitalismoak irentsi ez 
gaitzan".

Kontsumitzaile arduratsua izatea 
ez da beti erraza kontsumismoa 
eta erabili-bota kultura nagusi den 
mundu honetan. Gabonetako egun 
seinalatuetan kontsumoa igo egiten da 
nabarmen. Hain justu, gure esku dugu 
aldaketa sozialerako funtsezko tresna 
bat: kontsumoa. Gure ideia sendoekin 
bat datorren erabakitzeko irizpidea 
erabiltzeko aukera dugu. Festa 
hauek modu arduratsu, zentzuzko eta 
jasangarrian ospa daitezke. 

Ingurugiroarekin arduratsua izateak 
ezinbesteko galderak dakartza. 
Esaterako, lehengaien izaera, 
ekoizpenaren edo garraioaren energi-
gastua, edo produktu baten ekoizpen 
zein merkaturatzean erabiltzen diren 
baliabideen kontsumoa.

Getariarrak izanda, gure herri txiki 
hau kontuan eduki kontsumitzen 
dugunero. Bertako produktuak edo 
negozioak bultzatu beharra dago.

Azaroak 5, 
erreferente

Etxe 
atsegina II

Kontsumo 
arduratsua
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ARTZAPETIK BEGIRA

KEPA IRIBAR

Laguntzaileak
Gogoan izango duzue Eibarko bi futbolarik soropiletatik kanpo izandako 
afera: neska batekin larrutan agertzen diren bideoa grabatu eta zabaltzea. 
Ahaztu dugu aspaldi. Egun haietan kritika andana jaso zuten. Baina, 
aldi berean, bideo hori barra-barra ibili zen batetik bestera. Jende ugarik 
zabaldu zuen Whatsappez. Edo txiste (txar) ugari egin ziren Twitter-en. 
Neskaren Facebook-eko horma ere, argazkia eta izen-abizenak barne,  
barreiatu zen. Bi futbolarien azpijoko bera errepikatu zuten milaka pertsonek 
bideoa elkarbanatu zuten bakoitzean. Non dago neska horrenganako 
errespetua? Alde batetik kritikatu, eta bestetik elikatu. 

Beste bideo bat erakutsi berri dit lankide batek: neska bat ageri da kalean 
txiza egiten. Parean dagoen batek grabatu du, haren barreak entzuten 
dira. Neska, mozkorraren mozkorraz, lurrera erortzen ikusi dut, galtzak 
belaunetan dituela zilipurdika dabil, eta azkenean, ahal duen moduan, 
zutik jarri, galtzak igo, eta taberna batera sartu da. Barregurarik ez dit 
eragin, tristura bai. Kaletik horrela ibiltzeko mozkortuta behar du egon, 
grabatzen ari dena ere mozkortuta egon daiteke (ez bada horrela gehiago 
izutzen nau). Baina, gero, etxeko epelean edo norbere herriko kaleetan, 
edo lanean, bideo hori zabaltzen ari dena, zertan ari da? Norbaitek 
esango dit umore kontua dela, gauza horiekin barre egiten jakin beharko 
nukeela. Hori hala bada, serio izaten jarraituko dut. Norbaitek esango 
dit leku publikoan gertaturiko edozer graba daitekeela. Legez akaso bai, 
baina gizatasunez ez. 

Nik ere jasotzen ditut Whatsappez bideoak eta batzuk gustora ikusi. Baina 
batzutan zeharkatu ezin diren mugak gainditzen direla uste dut. Eta grabatu 
batek egiten du, lehen zabalkundea batek ematen dio, baina haren atzetik 
ehundaka dira jarraipena ematen diotenak. Gehienetan lehen urratsa 
eman duten horiek jipoitzen ditugu (jipoitzekotan; sarri txalotu), baina 
gauza bat esango dizuet, nik benetan ulertzen ez ditudanak "laguntzaile" 
bihurtzen diren hauek dira.





Gabonetan, Olentzeroren antzera, Getariako historia 
aberastuko duen opari txiki batekin gatozkizue. 
Dakizuenez, bertako artxiboa Lehen Karlistaldian 
erre zen eta, ondorioz, ia ez da 1838. urtea 
baino lehenagoko dokumenturik gorde. Hau 
horrela, zenbaitetan beste lekuetan zaindu den 
dokumentazioaren bitartez jakinarazten ditugu 
bertako gertakizunak. Gaurkoan dakarkigun gaia 
Iago Irixoa lankideari esker ezagutu dugu. Ikerketa 
batean murgildurik zegoela, Adunan eta Sorabillan 
(Andoain) zeuden 70 irlandar Getaria eta Zarautzera 
lekualdatzeko Diputazioaren 1653ko abenduko 
agindua topatu baitu. Baina nondik nora irlandarrak 
gurean?

Irlandaren eta euskal kostadearen arteko merkatal 
harremana Erdi Arotik dator. Euskaldunak Irlandara 
sardina eta legatza arrantzatzera joaten ziren 
eta, horrek, Irlandako merkatal sareetan sartzea 
ahalbidetu zien. Hala ere, XVII. mende erdialdekoa 
ez zen merkatal harremana izan. Irlandarrek arrazoi 
politiko-militarrak izan zituzten orduan Euskal Herrira 
etortzeko. Garai hartan, irlandarrak Erresuma Batuko 
gobernuaren errepresio eta jazarpena jasaten ari 
ziren, Ingalaterrak burututako konkistaren ondorioz. 
Horretaz gain, Espainiako Koroa barne eta kanpo 
testuinguru belikoan murgildua zegoen. Horren 
barnean 1655-1660 bitarteko guda anglo-hispaniarra 
deritzona dugu. Azken gatazka hau bi koroen arteko 
merkataritza politiken ildotik sortu zen eta Oliver 
Cromwell-ek (Ingalaterrako buru politiko eta militarra 
izan, eta Irlanda eta Eskoziaren konkista burutu zuen 
kristau protestantea) bultzatu zuen. Testuinguru liskartsu 
honetan, katolikotasunaren bermatzaile ziren Irlanda 
eta Monarkia Hispanikoaren arteko harremanak estutu 
ziren. Horrek Gaztelako Koroa buru zuen armadan 
irlandarren papera areagotzea bultzatu zuen XVII. 
mendearen erdialdean. 1641-1654 artean 22.500 
irlandarrek penintsularako bidea egin zutela uste da. 

Gipuzkoara iritsi ziren gehienak Pasaiako portura 
egin zuten. 1653ko urtarrilaren 6an 3.000 infante 
irlandar iritsi ziren bertara. Etorkin hauen gehiengoa 
soldaduak ziren eta beraien etorrerak, oinarrizko 
beharrei erantzuteko prestaketez gain, behin 
baino gehiagotan gehiegikeriak eta liskarrak sortu 
izan zituen; ez horiek bakarrik. Muga lurraldea 
izaki, Gipuzkoan egoteak soldadu bati baino 
gehiagori  desertatu, ihes egin eta Frantziara 
alde egiteko aukera eman zion. Hau saihesteko 
asmoz, probintziak kontingentea sakabanatzeko 
erabakia hartu zuen 1653ko maiatzean. Irlandarrak 
Gipuzkoa barnealdean sakabanatu zituzten, baina 
Pasaiatik ez oso urrun, edozein momentutan armada 
antolatu eta itsasoratzeko prestakuntzak ahalik eta 

IRLANDARRAK GETARIAN

HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Droghedako (Irlanda) sarraskia. / Iturria: www.libraryireland.com
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INTERESGARRIAK

azkarren egiteko aukera mantentzeko asmoz. Lehen 
sakabanaketa horrek ez zituen liskarrak eten eta 
1653ko abenduan bigarren dispertsioa agindu zen: 
70 irlandar Amezketa eta Abaltzisketara; Asteasu eta 
Larraulen zeuden 100 irlandarrak Goiatz, Errezil eta 
Bidaniara; Aduna eta Sorabillako 70ak Zarautz eta 
Getariara; eta Zizurkilgo 50ak Oriora lekualdatzeko 
asmoa agertu zen.

Baina asmo hori gauzatu zen? Iritsi ote zen irlandarrik 
Getariara? XVII. mendeko erdialdeko eliz agiriek 
zenbait bikote irlandarrek haurrak Pasaiako badiako 
elizetan bataiatu zituztela adierazten dute. Agiri hauek 
baliatuz, 1650-1660 bitarteko Getariako bataio 
liburuak miatu ditugu datu bila. Horrela topatu ditugu 
irlandar bikote baten bi alabak izan daitezkeenen 
bataio-agiriak. 1658ko urtarrilaren 17an Antonia 
Buler Moran bataiatu zuten, Diego Buler eta Maria 
Enoranen alaba eta 1660ko uztailaren 17an bikote 
beraren bigarren alaba bat, Teressa Buler Moran. 
Buler abizena irlandar jatorriko Butler abizena 
izan daitekeela pentsatzen dugu. Moran abizena 
berriz, fonetikotasun irlandarra duen amaren Enoran 
abizenaren moldaera.

Gainera, ikusi dugu, 1650-1660 bitartean Getarian 
bataiatutako haurretatik bederatzik ez dutela amaren 
edo aitaren daturik jasotzen, bigarren kasua gailentzen 
delarik. Hau argigarria suertatzen da 1630-1650 
bitartean horrelako kasu bakarra dagoela aintzat 
hartzen badugu. Hau Getariara gizonezko irlandarrak 
iritsi eta bertako emakumeekin harremanak izan 
zituztenaren adierazgarria izan daiteke.

Beraz, 100% ziurtatu ezin badugu ere, bataio 
liburuetan lortutako datuek Aduna eta Sorabillan 
zeuden 70 irlandarrak Getaria eta Zarautz bitartean 
sakabanatu zituztenaren hipotesia baieztatzeko pauso 
bat dela pentsatzen dugu.

HISTORIAREN KATEBEGIAK

Urtarrilak 5
Ilgora

Urtarrilak 12
Ibetea

Urtarrilak 19
Ilbehera

Urtarrilak 28
Ilberria
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Azaroak 28, astelehena

Gaur, KONPOSTAREN tailerra hasi dugu. Tailer 
horretan hondakin organikoak lur ongarri bihurtzen 
ikasiko dugu eta hoberena, praktikaren bitartez ikasiko 
dugula; GURE BARATZEAN EGINGO DUGU!

Lehenengo eguna izan dugu eta ze ondo pasa dugun! 
Dibertigarria izan da! Jangela ondoko gela batera 
jaitsi gara (irakasleak esan digu hori izango dela gure 
laborategia) eta jarraitu beharreko prozedurarekin 
hasi gara: guanteak jantzi, janaria pisatu, gure 
kuadernoan idatzi...

Polita da denon artean egiten ari garen zerbait delako. 
Baina ez pentsa, bere alde desatseginak ere baditu: 
janariak beti ez du usain ona izaten eta sudurra ere 
itxi behar izan dugu behin baino gehiagotan!!!

Halere, tailer hau egiteak pena merezi duela 
pentsatzen dugu, ikasteko beste era bat dela iruditzen 
zaigulako eta bide batez gure baratzari mesede  
egiten diogulako!

4.mailako ikasleak

 
Konpostajea
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Iritsi da urte osoan zehar itxaroten egoten garen 
garaia: Gabona. Oporrak, familiako kide guztiak 
elkartu, opariak jaso... eta nola ez, Olentzeroren 
etorrera.

Urte osoan ikatza egiten aritu ondoren, iritsi 
zaio guregana etortzeko unea. Mari Domingiren 
laguntzaz opariak, eta nola ez, ikatza banatzeko. 
Zuek zintzoak izan al zarete? Urritza oso zintzoa 

 
Olentzero

izan da, izan ere, Txuri Urdinerako irteera bat 
oparitu dio.

Ohitura da egun horretan, goiz eta arratsaldez, 
diru-eske Olentzeroren historia kantatzen ibiltzea kalez-
kale. Batzuek, Olentzeroren panpina bat daramate, 
besteek, berriz, ikazkin jantzitako pertsona bat. Ziur 
aski, ezagutuko duzue Olentzeroren kantua. Kantatuko 
al dugu denok batera?

Olentzero joan zaigu 

mendira lanera 

intentzioarekin 

ikatz egitera. 

Aditu zuanian 

Jesus jaio zala 

lasterka etorri da 

berri ematera.

Horra! Horra! 

Gure Olentzero! 

Pipa hortzetan duela 

eserita dago 

kapoiak ere baditu 

arraultzatxuakin 

bihar meriendatzeko 

botila ardoakin. 

******

Olentzero buru handia 

entendimentuz jantzia 

bart arratsean 

edan omen du 

hamar arrobako zahagia. 

Ai urde tripa handia 

trala-la-la-la

trala-la-la-la 

Ai urde tripa handia 

trala-la-la-la, trala-la-la

URRITZA AISIALDI TALDEA
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"You gave me your time,
 the best gift of all"

"Zure denbora eman didazu, oparirik onena"

Gabonez konturatu gara, baina nola? Eguraldiagatik ez behintzat, eguzkia ederki goxatzen ari da-eta abendua. 
Kaleko argiengatik? Ez, getayarrok argia ez dugu xahutu nahi eta ahal den beranduen pizten ditugu. Orduan? Noski, 
telebista zein aldizkarietako kolonia, bonboi, turroi eta jostailuen iragarkiak. Gizarte kontsumista gara, baina norberari 
dagokio Gabonetan zer erosi edo zer ez erabakitzea. Nahi izatera, oparien zerrenda euskaraz eta in English egiteko...

Vocabulary

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

ezagutzen dituzun hitzak.

TALKA

Idazlea
AMAIA IRAZABAL

Nork bidalita?
ARTZAPEKO LANTALDEAK

Urrunduko nintzela esan nizun.

Urruntzeko beharra nuela.

Eta banoa urruntzen.

Gero eta urrunago nago.

Gero eta txikiago ikusten zaitut.

Gero eta gutxiago sentitzen.

Eta gehiago urruntzea posible ez 

dudanean,

atzeraka oinez,

gure bizkarrek talka egingo dute,

akaso,

espazio kurbo honetan.

LEAMUSTOA

Gure ustez, Getarian bakarrik erabiltzen 
da leamusto hitza (leamustua esaten 
duguna). Inguruko herrietan mustoa 

edota zarboa esaten diote. Gaztelaniaz 
ere, non den, izen arrunt bat baino 
gehiagoz deitzen diote (escamón, 

cabezona, merlucilla). Izen zientifikoan 
ere ez datoz bat liburuak: batzuetan, 
Gobius sp izenpean ageri da; beste 

batzuetan, berriz, Pomatoschistus minutus, 
Zosterisessor ophiocephalus.

Nahiko hondoan edota moilako paretetako 
zuloetan bizi da. Ez du inolako balio 

komertzialik, ezta kirol-interesik sortzen ere. 
Askotan, gainera, amorragarri gertatzen 

da arrantzaleentzat, desiragarriagoak diren 
beste espezie batzuek baino lehenago 

heltzen baitio karnatari.

TXIKIEGIA AGIANGETARIAKO HITZA
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AITOR IRIGOIEN

Badira urte batzuk Eduardo Galeano idazlearen 
Apuntes para el fin de siglo liburuxka irakurri nuela. 
Mende berria estreinatzekotan ginen hartan, ustezko 
modernitateaz, oparotasunaz eta garapenaz ahoa 
beteta, gauzak ondo egiten ari ote ginen eta benetan 
aurrera ote gindoazen galdearazten zuen. XXI. 
menderako jauzi itzel hura ez ote zen XIX. menderako 
atzera buelta soila? 

Egun, urte amaierako berri gordinak irakurrita, 
galdera berdina egiten jarraitzen dut:

· AEBk eta Errusiak gudaren xake jokoan jarraitzen 
dute. Odol hotzez, odolaren hizkuntzan. Hildakoak 
pilatzen, herriak hilerri bilakatzen. Kasu honetan, 
Sirian, milaka hilketa eta milioika errefuxiatu eraginez. 
Eta partidak amaierarik gabea dirudi, bi jokalariak ez 
baitira suntsiketez aspertzen.

· Infernutik infernura. Siriatik ihes egitea lortu 
dutenei, Grezian, koktel molotov-ekin eraso baitiete 
eskuin muturrekoek. Eta honek botoak ematen dizkiela 
dirudi gainera... Bururik zein bihotzik gabekoen festara 
gehitu dira EB eta Turkia ere, errefuxiatuak Europatik 
kanporatzeko akordioarekin.

· AEBk, kanpora ez ezik, barnera begira ere 
indarra erakutsi behar tristea du. Poliziak herritar 
beltzak erailtzen jarraitzen baitu, ohiko inpunitateaz 
eta agintarien babesaz. Oraindik kosta egiten da 
Obamari Bakearen Nobela emateko arrazoi bakar 
bat topatzea...

· Bitartean, Obamaren erreleboa hartu du 
Trumpek, etorkinen, homosexualen edo emakumeen 
aurkako irainek botoak eman baitizkiote... Irainduen 
zerrendara, zendu berri den Fidel Castro ere gehitu 
du, diktadore gisa deskribatuz. Estatubatuarren 
mundu mailako diktadura ankerrari aurre egin dion 
bakarrenetakoa dela ahaztuz. 

· Pertsona beltzak ez dituzte AEBn soilik hiltzen, 
ordea. Iruñeako komisaldegian senegaldar bat hil 
baita. Zaila egiten zait AEBtako ia dena (eta bereziki 
txarra) kopiatzeko dugun joera ulertzea...

· Poliziaren indarkeriaren eta inpunitatearen beste 
adibide bat ere gertukoa dugu: Cabacas auzia. Zinez 
mingarria eta lotsagarria. Batzuk, hemengo poliziak ez 
duela inor hil esaten jarraitzen dute, alabaina. Orduan, 
nork hil zuen Iñigo? Hainbeste urteren ostean, kasua, 
errudunik gabe, artxibatzekotan omen dira...

· Beste ikerketa batzuk azkarragoak eta 
eraginkorragoak dira. Altsasun, ordu txikitan taberna 
batean izandako borroka bat terrorismotzat jo dute, eta 
ustezko erantzuleak egun batetik bestera identifikatu, 
atxilotu eta espetxeratu. "Egun, ez da begiratzen zer 
egiten den, nork egiten duen baizik" aipatu izan didazu 
sarritan. Berriro ere, arrazoi eman behar dizut. Eta 
unibertsitatean, zuzenbideko irakasleak esan zigunaz 
oroitu naiz: "Justiziak ez du zertan justua izan". 

· Justizia aipatzen du Estatuko presidenteak ere 
bere izendapena justifikatzeko. Ustezko ezkerraren 
enegarren traizioa eta engainua ez ditu aipatzen. 
Eta Espainiako (ultra)-eskuinarekin negoziatzeko prest 
agertu da euskal (zentro)-eskuina ere. Krisia gainditzen 
eta lanpostuak sortzen ari garela esaterakoan ere bat 
datoz PP zein EAJ... Hain urrun, eta hain gertu...

· Edinburgon izan nintzen azaroan, eta bertan 
bakarrik Espainiako Estatuko 30.000 pertsona  
daudela lanean esan zidaten. Eta gau izoztuan 
hostelerantz gindoazela, ezkerrera begiratuta, neska 
gazte bat ikus genezakeen, eskean, lurrean dardarka, 
euritan blai...  Eta handik 20 metrora, kalearen beste 
aldean, luxuzko hotel baten atarian, luxuzko limusina 
erraldoi bat, euritan distiratsu... Bi mundu desberdin, 
edo mundu beraren bi aurpegi, aurrez aurre... Hain 
gertu, eta hain urrun...

2016 amaierako apunteak

IRITZIA
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22. ZENBAKIA
2003KO URRIA

Herrian etxebizitza bat izateko zegoen zailtasuna kontuan hartuta, 
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako "Bizigune" programan parte hartzea 
erabaki zuen Udalak. Horri esker, etxejabeek Visesa enpresa 
kudeatzailearen esku uzten zuten etxea eta honek errekurtso 
ekonomiko baxuak zituztenei alokatzen zizkien. Alokairu kontratuak, 
gutxienez, bost urterako behar zuen izan eta Visesa arduratzen zen 
jabeari hileko tasa ordaintzeaz.

Artzape

Bere orrietara ekarrita, omenaldia egin nahi izan zien ARTZAPEk 
Frankoren garaian Ikastoletako irakasle izandakoei. Maritxu 
Ezenarro, Irene Arruti eta Mª Pilar Ezenarro bildu zituen ordukoak 
kontatzeko. Ikastola herri mugimendutik sortu zela zioten eta 
andereño izateko zenbait ikastaro egin zituztela Kataluniatik 
etorritako irakasleekin; bi ikastetxe izateko aukera ezinezko ikusita, 
Eskola Nazionalarekin bat egin zuten batzar askoren ondoren.

Izaskun Larrañaga

Urteetan, itsasoaren inguruan zerbait egiteko gogoa zuen Pasaiako 
kuadrila batek eta, azkenean, "Itsas gela" proiektua sortu zuten. Itsasoko 
bizitza eta euskaldunentzako historian izandako garrantzia erakustea 
zuten helburu. Horretarako "Mater" arrantza-ontzia eta "Urdaneta" bela-
ontzia erosi zituzten. Etxegoien familiarena zen "Mater" eta itsasontzi 
berria eginda, zaharra desegin beharrean, "Itsas gela"ri saldu zioten, 
Pasaiako portuan ikusgai egon zedin. 

Agurtzane Uzin

"BIZIGUNE" PROGRAMA

FRANKISMO GARAIKO ANDEREÑOAK

"MATER" EROSI ZUTEN

ZER BERRI? Etxebizitzak alokatzeko laguntzak

ELKARRIZKETA: Ikastolako irakasleak

ARRANTZAREN TXOKOA: "Itsas gela"ren sorrera

PETRILETIK IKUSMIRAN

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape
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ZIGOR SAIZAR

Maridomingi: Aizak Olentzero, konturatu al haiz 
Gabonetan gero eta Papanoel gehiago daudela 
balkoietatik zintzilik?

Olentzero:  Bai, Maridomingi, nik ez zekinat nora begira 
gauden... Noiztik ote da ohitura jantzi gorriko tripaundi 
hori lepotik zintzilikatzea gure etxeetako leihoetatik? Laster 
gureak egin din, ziurrenik Trumpek Urkullu konbentzitu 
eta EREn sartuko gaitun... Noiz eta unerik txarrenean, 
erretiroaren atarian...

Maridomingi: Zer nahi dek ba, beste lurraldeetako 
ohiturak gureganatzen ari gaituk; aurten ere urte berriari 
ongi etorria emateko Valentziako festetan baino etxafuego, 
petardo-bonba eta suziri gehiago izan dituk, pin ta pan, 
ume txikiak negarrez eta zakurrak ikaraz zaunkaka.

Olentzero: Ez den arrazoi faltarik, nik oparien zakua bete 
betea ninan azaroaren azkeneko ostiraletik. Black Friday 
delakoan denak eroan moduan ibili hinduan mauka 
egiten ari zirelakoan, nahiz eta ostiral beltza amaituta, 
opariak salneurri berdinean izan... Hori den fashion victim 
artaldea!

Maridomingi: Black Friday, fashion victim, Basque 
Culinary Center, BEC (Bilbao Exhibition Center), Buesa 
Arena, Basque Country... Hori mania euskaraz izendatu 
beharrean ingelesez deitzekoa! Gainera, Euskal Herriko 
festak ospatu beharrean, beste lurraldeetakoak ospatzen 
hasiak gaituk, adiskide: bazakiat euskal udaletxe bat baino 
gehiagok Halloween festa antolatu duela... Santa Ageda 
bezperan inor aterako al da makilak astindu eta eztarriak 
urratzera? Baten bat mozorrotuko al da inauterietan edo 
hemendik aurrera Halloweenetan zomorrotuko gaituk?

Olentzero: Ai ene lagun maitea! Gutxienez egun gutxi 
barru Sanantonak izango dizkinau eta, Iñaki Requejok 
esaten din bezala, mundua konponduko dinagu txakolin 
kopa batez. Ah, hori bai, Nikari esan behar zionagu, kale 
o bale, gure herriko festei Saint Anthony-ak ez jartzeko!

Horixe duk, Zigor, Getaian parranda usaintzen den 
bakoitzean: kale o bale! Txikiteora atera eta dena 
emateko prest agertzen duk Getaiko sapiens-a... hau 
marka! Salbadoreak eta gero, zoologiko handiena 
muntatzen duken eguna izaten duk San Anton eguna! 
Zenbatek konpondu ote dik txakolin koparekin mundua! 
Ah, San Antonetako kopa madarikatua, kapaz duk 
Getaiko sapiens-a egun osoa kopa berdinarekin egoteko, 
eginiko balantzak handiak izanagatik ere. Hori duk hori 
abilidadea! 

Urtarrilak 17, San Anton eguna, zaharren eguna ematen 
dik, zenbat jubilatu etortzen duken Lurraldebusen Zarautz 
aldetik, zerbait dohain dagoelakoan... dohain ez, garesti! 
Hau kalamidade pila! Eta esaiok zerbait jubilatuari, hori 
bultzakadak tiketak erosteko garaian, ume alurik ere entzun 
diat! 

Hori bai, gaztagile zein abeltzainak bertan ageri dituk 
plaza aldean, festari seriotasun apur bat ematearren...
ze... zenbat urte bi bertsolari berdin udaletxeko plazan 
entzuten? Bertsolariak apartak izateagatik ere, ez ote duk 
garaia, bost urtean behin bederen, bertsolari berriren bat 
ekartzeko? Getarian bazagok baten bat ba...

Zenbat oroitzapen egun honen inguruan, Antoniano 
ikastetxean DBH ikasten nian garaian, beti ihesean San 
Anton egunean egotearren; orain, aldiz, unibertsitatean 
urtarrilean azterketak, hau pena... getariarron eguna duk 
eta! Badik zerbait berezia, Salbadore jaiek ez dutena. Argi 
nabaria duk zer nolako poza ikusten den egun honetan, 
hurrengo egunean lana izanagatik ere! 

Kupela taldeak ere nabari zian zerbait berezia egun 
honetan: "Getarian daukagu sarri agurtua, bateko 
hondartza ta besteko portua, Edari bat badute etxean 
sortua, azken urteetan indar galanta hartua, txakolina, 
txakolina... Getariko erregina".

TXIN-TXIN!

IÑAKI REQUEJO

Kale 
o bale

Olentzero eta 
Maridomingi EREn

SALBERAK ITSASKABRARI
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TOPONIMIA

SANTURU ETA ASTI
ANDRES ALBERDI

Sanprudetze auzokoa dugu lehena: Santuru. 
Sanprudentzetik Askizurako bidean aurkituko dugun 
lehen baserria da bigarrena: Asti.

SANTURU. Euskal Herrian, jakina denez, baserri-
etxe bakoitzak bere izena du eta, normalean, toki 
edo parajearen ezaugarriek ematen diote izena 
(toponimoa). Santuru izena entzutean, lehen ustean, 
ematen du santutegi edo eliz kutsuko eraikin baten 
aurrean gaudela, baina usteak erdia ustel.

Erdi Aroko pertsona-izena den Sanduru izenetik dator 
Santuru. Sanduru izena, gaur egun ere, hortxe ageri da 
oraindik euskal izenen artean Euskaltzaindiaren Euskal 
Izendegian. Gaztelaniazko Santos izenaren ordaina 
da. Argi dago, orduan, esanahia. Jatorriz, latinezko 
"omnium santorum"-etik eratua da, eta Mitxelenak eta 
Irigaraik diotenez, Omiasaindu egunean (Santu Guztien 
egunean) sortzen zirenei ezartzen zitzaien izen hori.

Ohiturak ohitura, urteak aurrera, pertsona-izena izatetik 
etxe-izena izatera pasa zen. Eta Getarian ez ezik, 
Euskal Herriko beste herri askotan ere baserri-izen gisa 
ageri da Santuru gaur egun (Zarautz, Dima), edota 

izen horren gainean eraturiko aldaketekin: Santurukoa 
baserria (Oñati), Santurunea (Legazpi), Santuruzaletxe 
(Amezketa)...

ASTI. Dokumentuetan ez da beti berdin idatzita ageri, 
baizik bi eratara: Asti eta Azti. S/Z trukatze hori sarri 
gertatzen da Euskal Herriko mendebaldean, jende 
askok bi soinu horiek ez baititu bereizten bere hizkeran. 
Halaxe gertatzen da izen hauetan ere, esaterako: 
Urrezti/Urresti, Bazterretxea/Basterretxea, etab.

Itxura guztien arabera, izen laburtua dirudi Asti edo Azti 
delakoak, urteen joanean laburtuz joan dena. Aristi 
edo Arizti izenaren laburdura da. Euskaraz oso ohikoa 
den bokal arteko <r> galtzea gertatu da (beste hauetan 
bezala: gero etorri> [geo etorri], etorri gera [etorri gea]) 
eta <i> isildu egin da; hortik, beraz: Arizti > Aizti > 
Azti (edo Aristi > Aisti > Asti).

Etimologiari begiratuz gero, hau dago oinarrian: (h)
aritz + -ti > (h)arizti/(h)aristi. Gaztelaniazko robledal. 

Asti/Azti izeneko baserri edo auzoak ugari dira Euskal 
Herrian (Zarautzen, Itziarren, Albizturren...).

Santuru. Asti.
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"Lan baldintzak bermatu asmoz" greba egin zuen 
hilaren 22an Indauxeko langileen %90ak, langile 
batzordearen datuen arabera. Azaldu zutenez, 
bi urte daramatzate enpresarekin lan hitzarmena 
negoziatzen baina "zuzendaritzaren jarrera 
ezkorra"ren aurrean kalera atera dira.

Salatu dute 2009az geroztik soldatak izoztuta 
dituztela  eta azken urteetako igoerak gehigarrien 
atalean aplikatu zaizkiela. Horrek langileen arteko 
ezberdintasuna eragiten omen du, izan ere, "langile 
berriek oinarrizko soldata jasotzen dute eta 2009ko 
soldata kobratzen hasten dira". Ondorioz, soldata 
igoera oinarrizko lansarian aplikatzea eskatzen 
dute. 

Enpresaren aldetik aurrerapausorik ikusi ezean, 
mobilizatzen jarraituko dutela iragarri dute.

Eskualdeko herriek, tartean Getariak, hondakinen 
bilketa guztia Udal Elkartearen esku uztea adostu 
dute. Horrek aldaketak eragingo ditu egungo bilketa 
sisteman, besteak beste, errefusa eta organikoaren 
edukiontziak txip bidez irekitzea. Gainerako 
edukiontziek orain arte bezala jarraituko dute. 

Gainera, merkatari eta ostalariei gaikako bilketa  
eskainiko zaie organikoa, papera eta errefusa 
jasotzeko; puntuz puntu batuko zaie astean sei 
egunez merkatariei, eta zazpitan ostalariei. Horrez 
gain, industrialdeetan puntuka bilduko dira organikoa, 
errefusa, ontzi arinak, egurra, kartoia eta plastiko filma. 

Sistema berria 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko da 
martxan eta 2017an sentsibilizazio kanpainak egingo 
dira. Helburua 2018an %60, 2019an %60-70 eta 
2020an % 70-75 biltzea da.

Indauxeko langileek mobilizaziora jo dute

Errefusa eta organikoaren edukiontziak txip bidez

Indauxeko langileen elkarretaratzea udaletxe aurrean. /Indaux komitea.

Udal Elkarteko eta eskualdeko hainbat udaletako ordezkariak./ Udal Elkartea.

KLIK BATEAN



ARTZAPE · 2016ko abendua 19

4 Asteazkena 
Bizar Zurik erregeentzat 
kartak jasoko ditu 
Ordua: 18:30 
Antolatzailea: Guraso Elkartea

5 Osteguna 
Erregeen kabalgata  
Ordua: 18:30 

8 Igandea 
Urtean hildako jubilatu eta 
pentsionisten aldeko meza 
Ordua: 11:00  
Lekua: Eliza 
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren 
Elkartea
Ondoren hamaiketako egingo dute.

14-15 Lr-Ig 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura bilketa 
Ordua: 12:00-14:00  
Lekua: Gure Txeru aurrean 
Antolatzailea: Brankan

San 
Antonak
14tik 17ra 

14 Larunbata 
Buruhandiak 
Antolatzailea: Guraso Elkartea 

Tomaxen abenturak 
antzezlana 

Erromeria Iratzar taldearekin 

15 Igandea 
Bertso saioa 
Ordua: 18:00 
Lekua: Balenciaga Museoa
Antolatzailea: Getariako Udala

16 Astelehena 
Txokolatada eta 
buruhandiak 

Txaranga 
Ordua: 19:00

17 Asteartea 
San Anton 
eguna 

Meza 
Ordua: 11:00  
Lekua: Eliza

Ekitaldi nagusia 
Ordua: 12:00  
Lekua: Frontoia  
Txakolin uzta berriaren aurkezpena 
egingo dute, urtero moduan, 
trikitilari eta bertsolariek 
lagunduta.

Trikitilariak 
Ordua: Arratsaldean.

19 Osteguna 
Elan Euskadiren
film proiekzioa 
Ordua: 19:00  
Lekua: Alondegia 
Antolatzailea: Elan Euskadi 

21-22 Lr-Ig 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura 
bilketa 
Ordua: 12:00-14:00  
Lekua: Gure Txeruren lokalaren 
aurrean 
Antolatzailea: Brankan 

26 Osteguna 
Katukale irakurle 
taldearen saioa 
Ordua: 18:30  
Lekua: Liburutegia 
Xabier Amurizaren "Enaz banaz" 
liburua aztertuko dute.

28-29 Lr-Ig 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura 
bilketa 
Ordua: 12:00-14:00  
Lekua: Gure Txeruren lokalaren 
aurrean 
Antolatzailea: Brankan

2017ko URTARRILA
AGENDA

Urte Berri 
on2

0
1
7

2
0

1
7
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"Ez naiz ohitu oraindik. 
Gauetan, ohean sartu eta 
koruan pentsatzen hasten naiz 
sarri. Urte asko dira, badakizu".

ERREPORTAJEA
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ERREPORTAJEA

Jazinto Isasti

Hogei urte ez direla ezer abestu zuen Gardelek, baina laurogei badira zenbait. Jazinto Isas-
tiren bizipenak entzunez gero bai, bederen. Ia zortzi hamarkadaren ostean —haietatik lau 
zuzendari gisa—, Salbatore Abesbatza uzteko erabakia hartu du Isastik. Iragan abenduaren 
11n, abesbatzako kideek eta herritarrek bere jarduna eskertu zioten elizan.

AHO ZAPORE GOZOKO
AGURRA

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

"Ez naiz ohitu oraindik. Gauetan, ohean sartu eta 
koruan pentsatzen hasten naiz sarri. Urte asko 
dira, badakizu". Jazinto Isastiri kostatzen ari zaio 

abesbatza utzi duela beretzea. Ulertzekoa da, 
bizitza guztia eman baitu herriko kantagintzaren jiran. 
Hainbesterainokoa izan da dedikazioa, ezen ez baitu 
oroitzen noiz hasi zen: “Musikari familiakoa naiz, eta 
eliza ondoan bizi nintzen. Aita ere aritzen zen, eta 
modu naturalean sartu nintzen”. Pentsatzen jarrita, 
tiplearena egiten hasi zenean sei bat urte izango zituela 
kalkulatu du. Ia 85 ditu orain.

Zortzi hamarkada eskas, alegia. Haietatik 40, 
zuzendari lanetan. Datu horiekin, ez da harritzekoa 
herriak iragan abenduaren 11n halako omenaldia egin 
izana. Eliza beteta, ez ziren gutxi izan Isastiri esker ona 
adierazteko bildutako herritarrak. Ez du berehalakoan 
ahaztuko egun hura: "Orduantxe lasaitu nintzen, amaitu 
denaz jabetu. Nire eskerrik beroenak helarazi nahi 
dizkiet herritarrei". Esana zioten zerbait prestatzen ari 
zirela, baina ez zekien xehetasunik. "Azken abestia 
zuzentzen utzi zidatenean hunkitu egin nintzen". Familiak 
hartu zuen hitza, bilobek aurreskua dantzatu zioten; 
Udalak, herritarren esker ona adierazi nahi izan zion.

Kantuan noiz hasi zen ez, baina gogoan du 
zuzendari izateko aukera nola iritsi zitzaion: "Zuzendari 
gabe geratu ginen, eta Zarauztik etorri ohi zen hasieran 
bat, Laskibar abizena zuena. Gero, beteranoenek nire 
izena proposatu zuten". Orduan bera zen gazteena, 
45 bat urte zituen. Hamahiru urterekin itsasoan lanean 
hasia, bere eguneroko eginkizunei gehitu zitzaion 

abesbatzako zuzendari kargua: "Itsasoan egunak 
ematen genituen, eta handik itzulita, zuzenean korura 
jotzen nuen. Ez nuen besterik buruan". Hala ere, 
ez da kexatzen egindako hautuaz. Bere esanetan, 
"gustuko nuen, eta nahiz eta lan eskerga handiak 
jasan eta denboraz justu ibili, pozik aritu naiz urte 
hauetan guztietan". Ez hori bakarrik; herriko musika 
bandarekin ere orduak sarturikoa da Isasti: "Gerra 
Zibilean desagertu egin zen banda, eta gerora berriz 
sortu zen. Han ere tartean ginen", azaldu du. Etxean 
dituen oroigarriak dira horren lekuko. 

Lantegi horietan, eta bereziki abesbatzan pozik 
ibiliagatik, erretiroaren garaia iritsi zaiola iruditu zaio: 
"Nire bizitza da, baina ondo nagoen bitartean utzi nahi 
nuen. Nire erabakia izan da, eta guztiek ontzat eman 
dute". Izan ere, adinean aurrera arriskuak gehitzen 
direla dio, eta ez fisikoak bakarrik. Horregatik, onena 
aho zapore gozoarekin uztea dela pentsatu, eta ez 
jarraitzeko erabakia hartu zuen iragan abuztuan. Behin 
koruko lagunei esanda, ordezkoa bilatzen aritu dira 
ordutik. Isastik azaldu duenez, hasiera batean herrian 
aritu ziren bila, baina azkenean kanpora begiratu 
zuten, adin eta gaitasun kontuak tarteko onena hori 
zela iritzita. Hala, Donostiako Musikenera jo zuten. 
Bertan azaldu zieten han bazutela nor aukeratua, eta 
gisa horretara iritsi da Nize M. Crespo valentziarra 
Getariara: "Musikenen ikasten duen 25 urteko neska 
da, eta azaldu digutenez, oso jantzia kantu kontuetan". 
Crespok jada hartua dio lekukoa, eta abenduaren 11n 
izan zuten elkar agurtzeko parada. "Oso prestatuta ikusi 
nuen, ziur ondo ariko dela", zehaztu du.
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Lan ikusezina, baina garrantzitsua
Herritar horietako asko zuzendu ditu Isastik, "lehen, 

azkenaldian baino gehiago". Alabaina, kantuan aritu 
gabeek ere ezagutu dute zuzendari gisa, eta horiengan 
jarri du arreta: "Niretzat, pozik handienetakoa meza 
amaieran jendeak zure lanagatik zoriontzea izan 
da". Zoriontzeko, baina, lana ondo egin behar, eta 
horretarako entseatu. "Ordu asko igaro ditut hemen", 
dio etxeko sarreran duen pianoari so. Partitura eta 
letraz jositako karpetak ere, nahi beste. Izan ere, 
korukideekin elkartu aurretik etxean landu ditu gero 
entseatu beharrekoak: "Tonuak hartu, ahots ezberdinak 
prestatu...", itxuraz, dena ez da letra hartu eta kantuan 
aritzea.

Isastirekin astean behin biltzeko ohitura zuen 
abesbatzak: "Elizako koruan, ostiralero 20:00etatik 
21:00etara". Alabaina, sarri entsegu gehiagoren 
beharra sumatzen zuen zuzendariak, eta izan dira 
bizpahirutan bildu beharreko asteak ere. Zer esanik ez 
abestu beharrekoa berezia izanez gero: "Zailtasunaren 
arabera prestatzen genituen entseguak". Esaterako, lau 
ahotsetara abestu beharrekoetan bi ahots entseatzen 
zituzten saio bakoitzeko. Lehendabizi, batzuei tonua 
eman, eta sakristian edo txokoren batean uzten zituen 
kideak, martxa hartzen. Besteekin aritzen zen gero, eta 
horrela lau ahotsak osatu arte. Gero, guztiak batzeko 
lana egin behar izaten zen, eta letra ikasiaz kantua 
osatu.

Herriarentzat abestea izan du helburu urte hauetan 
guztietan. Horregatik-edo, ez dira oso sarri irten 
Getariatik: "Zarauzko elizan kantatu izan dugu tarteka, 
eta Zumaian ere bai inoiz. Hortik aurrera, ez gara asko 
mugitu". Izan ere, astero aritzen dira herriko elizan: 
"Izan meza nagusia edo hileta elizkizuna, astero jardun 
gara". Baita egun handietan ere: "Salbatoreetan eta 
Elkanoren lehorreratzean abestea ederra da, bai elizara 
iristen direnean, baita Gora Elkano! denean ere".

Zaletasunaren beherakada
Isastiren esanetan, garai batean kanturako 

zaletasun ikaragarria zegoen Getarian: "Koruan 
abesten zen, noski, baina baita hortik kanpo ere". 
Igande eguerdiak jarri ditu adibidetzat. Itxuraz, meza 
nagusitik irtendakoan hamaiketakoa egin, eta jarraian 
txikiteoan biltzen zen lagun ugari. Ez oso aspaldi, 
nahikoa izaten omen zen haietako bat kantari hastea 

Isasti, ezkerrean, herriak egindako omenaldian. /AMAXKAR

Azken abestia zuzentzen, omenaldian. /AMAXKAR
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bi orduan isildu gabe aritzeko, abesbatzakoak izan ala 
ez: "Kuadrilla bikaina aritzen ginen bazkalordura arte. 
Eta ez ziren mozkor kontuak, ez, zaletasuna genuelako 
aritzen ginen!". Halakoak aprobetxatu izan ditu Isastik 
jendea korura erakartzeko: "Esaten nien: 'hi, ostiralean 

korura!'". Erantzuna normalean harridurazkoa omen, 
eta are, lotsazkoa, baina azaldu izan zaio bat edo 
beste. Ordutik, beste pare bat kuadrilla ikusi omen ditu 
kantuan, baina jada ez omen da lehen adina abesten.

Lehen pertsonan pairatu du beherakada hori, eta 
argazkiak ditu lekuko. Elkanoren plazatxoko estatua 
Donostiatik ekarri zuten egunekoa hartu du adibidetzat: 
"Jaialdia egin zen, eta abesbatzakoek ere hartu genuen 
parte. Begira zenbat lagun ginen!". Hirurogei bat, 
gutxienez. Egun ez dabil hainbeste lagun Salbatore 
Abesbatzan —Elkano Abesbatza ere badago, 
parrokiatik kanpo—, eta elizaren gainbeherarekin lotu 
du hori Isastik: "Lehen elizan jende gehiago ibiltzen 
zen, eta adibidez, iaz ez zen jaunartzerik izan. Horrek 
parrokiako abesbatzak izan duen beherakadarekin 
zerikusia izan dezake". 

Zehaztu duenez, egun 40 bat lagunek osatzen dute 
Salbatore Abesbatza, eta gazteen falta nabaria da: 
"60 urtetik behera badaude bizpahiru emakume, baina 
gizonezko guztiek igaroa dute langa hori". Hargatik, 
kanturako zaletasuna duen edonor gonbidatu nahi du 
kantuan hastera: "Gerturatu daitezela lotsarik gabe. 
Tonua eman, eta Nizek kokatuko ditu batean edo 
bestean. Denborarekin hartuko dute martxa". Agian, 
hortik etor liteke beste lau hamarkadaz Isastiri erreleboa 
hartuko diona. Batek jakin.

Meza nagusitik irtendakoan 
hamaiketakoa egin, eta txiki-
teoan biltzen zen lagun ugari. 
Ez oso aspaldi, nahikoa izaten 
zen haietako bat kantari hastea 
bi orduan isildu gabe aritzeko.
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NAIARA URRESTI

Urte oparoa izan da aurtengoa Naiara Urresti pandero-jotzailearentzat. Uda 
hasieran, lanean ari zela, jasotako telefono mezu batek plazetara itzultzea 
ahalbidetu zionetik, zenbait txapel irabazi eta maila handiko saioak eskaini ditu 
Aitor Uzkudun errezildarrarekin batera.

"EUSKAL HERRIKO TXAPELA IRABAZITA 
AMAITU NAHI DUT IBILBIDEA"

TESTUA 
JON ANDER DE LA HOZ

ARGAZKIAK 
JON ANDER DE LA HOZ eta NAIARA URRESTI
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Azken saiotik hasiko gara. 
Euskal Herriko Txapelketan, 
hirugarren postua. 
Oso gustura geratu ginen 
egindako lanarekin. Zozketak 
aginduta azkenak izan ginen 
oholtzara igotzen, aurten ez 
baitute aurrekanporaketarik 
egin irteera ordena zehazteko. 
Hala, bi orduz itxaron behar 
izan genuen, eta izugarrizko 
urduritasuna jasan nuen. 
Gainera, aurreko aste guztia 
gaixorik eman nuen eta 
ez nekien norainoko maila 
eskaini nezakeen. Azkenean, 
hirugarren postuarekin 
pozik amaitu dugu urtea.

Espero zenuten hirugarren 
egitea? 
Ez, bagenekien ondo ari ginela 
lanean eta gauzak ondo eginez 
gero goi samarrean ibiltzeko 
moduan izango ginela, baina 
hirugarren egitea ezustekoa 
izan da. Maila handiko zortzi 
bikote elkartu ginen, eta Jugatz 
Oleaga aizarnazabaldarrak eta 
Naiara Mantzizidor itziartarrak 
lortu zuten txapela, bigarren 
urtez jarraian. Izena emateko 
deitu genuenean ez genuen 
buruan hirugarren egiterik. 

Aitor Uzkudunekin osatu duzu 
bikotea. Nolatan? 
Lanean nengoela hots 
egin zidan, ordura arteko 
bikotearekin arazoak izan 
zituela eta irakasleak niri 
deitzeko proposatu ziola 
esanez. Itxuraz, bere irakasleak 
panderoa jotzen ikusi ninduen 
Getariako Euskal Jaietako 
txapelketan, eta hark eman zion 
nire pista. Poza eman zidan hark 
deitzeak, baina beldur pixka bat 
ere bai, hainbeste txapelketatan 
panderoa jotzera ohitu 
gabe nengoelako. Hala ere, 
pixkanaka hartu diot trukilloa 
eta uste baino hobeto aritu naiz. 
Gustura ibili gara elkarrekin.

Noiz hasi zineten elkarrekin 
entrenatzen? 
Ekaina amaieran batu ginen 
lehendabiziko aldiz, entseguak 
egiten hasteko. Gero, lehen 
txapelketa, Aian jokatu genuen, 
Getariako jaiekin batera. 
Lehen saio hartan emaitza 
ezin hobea lortu genuen, 
txapela eskuratu baikenuen. 
Oso ondo moldatzen gara, eta 
datorren urtean ere berarekin 
jarraitzeko asmoa dut.

Garaipen gehiago ere izan 
dira, ezta? 
Bai, beste txapelketa batean ere 
nagusitu ginen, Aizarnazabalen. 
Gero, beste pare batean 
geratu gara bigarren postuan, 
Zarautzen-eta. Hala ere, urteko 
garrantzitsuena Zaldibarkoa 
izan ohi da, azaroaren 
27an jokatu genuen Euskal 
Herriko Txapelketa, eta 
hango hirugarren postuak 

ere izugarri balio du. Bertara 
jende ugari biltzen da, herritar 
asko hurbiltzeaz gain, Euskal 
Herriko txoko guztietako jendea 
azaltzen delako; lehiatu behar 
dutenen familiarteko eta lagunak 
ez ezik, trikitia gustuko duen 
jende asko gerturatzen da plaza 
horrek duen indarragatik.

Panderoarekin egindako 
lehen saioak dira honakoak, 
baina trikitixarekin urteak 
daramatzazu. 
Hala da, zortzi urterekin hasi 
nintzen trikitixa jotzen. Oraindik 
ere jotzen dut, noski, baina 
azken boladan panderoarekin 
ibili naiz txapelketak direla 
eta. Irakasleak beti esan izan 
digu trikitixa jotzen duenak 
panderoarekin ere aritu behar 
duela, eta etxean eta Getariako 
kalejiretan aritu izan naiz 
soilik. Gero, maiatzean ekin 
nion gogor panderoari.

Biak probatu 
ostean, aitortu behar 
dut nahiago dudala 

panderoarekin lehiatu

Urresti eta Uzkudun Euskadiko Gazteen Txapelketan. / N.U.

Aizarnazabalgo txapelketako saria. / N.U.

ELKARRIZKETA
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gaindituta utzi egin behar 
izan dute. Gero, soinuarekin 
haur pila bat daude musika 
eskolan. Ines Osinagak urte 
luzez jardun du, eta lortu du 
zenbait trikitilari ateratzea. Ea 
gaztetxoek jarraitzen duten.

Orokorrean, zer eman dizu 
zuri trikitiak? 
Ezbairik gabe, lagun asko 
egin ditut, ikaragarri. Gero, 
zenbait momentu eder ekarri 
dizkit, poz handikoak: bi 
txapelak, bigarren postuak. 
Egia da askotan une txarrak 
igarotzen dituzula, txapelketa 
atarietan bereziki, lan ona egin 
nahi duzulako. Eta ez zeuk 
bakarrik, baita familiak ere: 
haiek ikusten dute zu urduri 
zaudela, eta beraientzat ere 
ez da gozoa izaten. Hala ere, 
balantzea oso positiboa da.

Elkarrekin jokatutako lehen sariketako txapelarekin, Aian. / N.U. Zeanuriko Euskadiko Trikitilari Gazteen Txapelketan, bigarren sariarekin. / N.U.
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Etorkizunerako zer asmo 
duzu? 
Beno, urtebete soilik geratzen 
zait txapelketa hauen jiran. 
Izan ere, 18 urtetik gora ezin 
izaten da txapelketetan lehiatu. 
Azken urtea Aitor Uzkudunekin 
egiteko asmotan nabil, eta 
Euskal  Herriko txapela 
irabazita amaitu nahi dut nire 
ibilbidea. Ez da erraza izango, 
baina saiatuko gara. Behin 
urte hori igarota utzi egingo 
dut ziur asko. Herri mailako 
kalejiretan edo jarraituko 
dut jotzen, jaiak direnean-
eta, baina ez gehiago. 

Herrian badago trikitirako 
zaletasunik? 
Txapelketetan ni bakarrik nabil. 
Orain gutxi arte Jone Urbieta 
eta Izaro Lestayo ere aritu dira, 
baina behin adinaren muga 

Trikitixarekin txapelketarik 
egin duzu? 
Bai, panderoarekin hasi aurretik 
trikitixarekin lehiatzen nintzen. 
Hain justu, 2012an egin 
nituen lehenengo txapelketak 
trikitixarekin. Orduan postuak 
ez zigun hainbeste axola, zer 
gerta irtetzen ginen. Orain, 
biak probatu ostean, aitortu 
behar dut nahiago dudala 
panderoarekin lehiatu.

Zergatik? 
Ez dakit, bada. Nahiz eta 
urduritasuna biekin antzera 
igarotzen dudan, errazagoa 
egiten zait panderoarekin 
jardutea. Azken finean, trikitixa 
izaten da erritmoa jartzeko 
arduraduna, hura entzuten da 
gehiago, eta presio gutxiago 
izaten duzu panderoarekin. 
Erosoago aritzen naiz.
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