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1937ko ekainaren 25ean, Estatu Batuetako 
gobernuak bertan behera utzi zituen euskal migranteen 
bisa-eskari guztiak; horien artean zeuden 2.000 haur 
euskaldunenak. Haur horiek New Yorkera (EEBB) 
eraman nahi zituen elkarteko kidea zen Albert Einstein 
fisikari famatua. 2.700 newyorktar prest agertu ziren 
haur horiek beren etxeetan hartzeko. Zergatik ez 
zitzaien sartzen utzi? Euskaldunak "komunistak eta 
antikatolikoak" zirelako (DV 2017-01-07-Eneko Axpe). 
Erantzun horrekin jendearen gehiengoa isilik geratu 
zen; gutxiengo kritikoa isildua izan zen.

Gaur ere, Europar Batasuneko zenbait agintarik 
bertan behera utzi dute migranteen sarrera, ehunka 
mila. Hala ere, makina bat europar ari da laguntzen 
migranteei, bai Afrikan, Asian, Grezian edo Euskal 
Herrian, baita horregatik bizitza arriskatu edo 
kartzelatik pasa behar badute ere. Zergatik ez zaie 
sartzen uzten? Tartean "yihadistak" omen daudelako. 
Erantzun horrekin europarron gehiengoa isilik geratu 
da; gutxiengo kritikoa isildu nahi da... baina ez da 
lortu.

Herritar arruntak ezingo luke onartu, inolaz ere, 
bere "moduko" bat sufritzen ikustea, gerretatik eta 
miseriatik ihesi, baina errealitatea hor dago: 214 
milioi migrante, gehienak Afrikan, beren estatu barruan 
(iturria: Nazio Batuak); 795 milioi pertsona goseak jota 
(iturria: FAO)... eta guk ateak itxita. Orduan, zergatik 
ez zaie sartzen uzten? "Besteak" direlako, ez dira "gure 
modukoak". 

Nola lortu da "bestea"rekiko solidaritate falta 
hori, hainbeste indibidualismo? Beldurra zabalduz; 

beldurtuta nahi gaituzte, ez baitago beldurra 
bezalakorik jendea otzan eta isilik izateko. Beldurrak 
indibidualismora garamatza eta erraza da bizitza 
duina besterik eskatzen ez duena "bestea" bihurtzea, 
etsaia. "Ez da gure modukoa" pentsaera oso kutsakorra 
da, gainera, beldurrezko ingurumarian; nahikoa da 
esatea milioika migranteetatik bat yihadista dela eta 
kito! Baina badago baikortasunerako bidea ere; 
"bestea" "gu" bihur daiteke: 

•	 Begira migranteei, haur eta heldu, gizon 
eta emakume... 1937ko euskaldun haiek 
bezalakoak dira.

•	 Informa gaitezen: "...todos los análisis sobre 
esta cuestión (cálculos coste-beneficio) 
apuntan a que la inmigración tiene efectos 
económicos netamente positivos para la 
sociedad receptora (Inmigración y Estado de 
bienestar en España, Fundación La Caixa. 
179. orrialdea). 

Migranteak "gu" dira/gara. "Gu" bezala ikusten 
baditugu, galdetzen hasten gara: Afrikan eta Asian 
badago nahikoa petrolio, koltan eta mineral, baita 
garia eta arroza ere... baina noren eskuetan? Makina 
gerra ere badaude, baina noren armekin? %0,7? 
"Afrika afrikarrentzat"?

Baikortasuna ezkortasuna bezain erreala da; 
1937an bazeuden laguntzeko prest zeudenak eta 
orain ere bai. Baikortasun kutsakorra zabal dezagun!!! 

Migranteak "gu" gara.

 
Haur euskaldunik ez
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TXAPAKALEZKA

** Ohar ra:  Tes tu  hau 
urtarrilaren 12an egin eta 15ean 
bidali genuen Artzapera. Beraz, 
ez pentsatu bertako bertsoak San 
Antonetakoen plagioa direnik.

A ze 2017 hasiera! Moilatik 
oinez paseotxo bat ematen 
gindoazen, lasai asko tertulian, 
mundua konpontzen eta bat 
baino gehiagor i  be lar r iak 
berotzen... Eta halako batean, 
uretatik zetorren soinu batek 
izugarrizko sustoa eman zigun! 
Ilunpetan ez zen askorik ikusten... 
Kolakao bat bakarrik hartuta 
ginen, txakolin bakar bat ere 
ez, beraz haluzinazio bat ezin 
zitekeen izan. 

Zer ari zen pasatzen? Zer 
ote zen hura? Matxotek aurreko 
hi labetean aipatu zizkigun 
submarino nazi haietako bat 
agian? Begira geratu ginen 
pixka batean, CSI Getariari deitu 
aurretik, misterio hura gu bakarrik 
argitzeko gai ote ginen jakiteko. 
Ta horrela geundela, berriro soinu 
itzel bera entzun zen, ta oraingoan 
bai, bale bat ikusi genuen, luzea 
eta iluna. Ixilik geratu ginen hiruok, 
ezer ulertu ezinean. Denboraren 
makina bakarrik arrankatu eta 
mende batzuk atzera bidaiatu ote 
genuen konturatu gabe?

Berandu baino lehen, ordea, 
hango kazetari, mugikor, selfie, 

telebistako antena... ikusita, 
konturatu ginen ez genuela 
denboran atzera egin. Baleak egin 
al zuen, horrenbestez, denboran 
aurrera? Eta bere jatorri, bere 
uretara itzuli? Ze Getariara etorri 
zen, ez Zarautz edo Oriora... 
Kasualitatea? Ez, horixe!

Ta San Antonak ere gertu 
genituenez, Egaña eta Lizason 
tokia hartu, eta bertsotan hasi 
ginen, balea bera ere, tarteka ur-
azalera igotzen zelarik guri txalo 
egitera bezala. Pena ez genuela 
emanaldia grabatu, bestela gure 
Benitoren Balearen bertsoak kanta 
baino ere famatuago bihurtuko zen 
gure bertsioa:

Bolina hartu eta
uretara ekin
Gereka, Mujika ta
Irigoienekin,
balea_harrapatzera
kainaberarekin,
garnatatzat salbera
ta itsaskabrakin.

Gipuzkoa osotik
hau dek etorriya,
txakolinake ez du
juntatzen hain pila.
San Antonak kendu ta
festa bereziya;
Bale-eguna izango da
jaiegun berriya.

San Anton tontorreko
talaiatik kea,
halako jendetzakin
akabo pakea.
Adindun, heldu, gazte
guztiok batea,
argi geratu zaigu
nongoa den balea.

John Ass-Q ministrua
kameren aurrian,
txibizale tropela
pasa ezinian,
Zarautz ta Oriyokok
hurbiltzen hastian
baliak ihes in tzun
bai ziztu bizian.

Urtea hasi eta
lenengo astian
Watxapa jo eta jo
zortziak aldian.
Argazki ta bideo
asko bapatian:
balia agertu zan
moila barrenian.

Hamar metro inguru
bazitun luzian.
Bueltaka han zebilen
joan-etorrian,
trainerua bezain motel
bera igerian.
Sare-jostunak pozik
kazetai artian.

BEÑAT GEREKA

TXAPAKALEZKA

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN

Getariako     
balea
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Madrilen izan ziren trafiko murrizketak zergatik erabaki ziren? Airean zegoen nitrogeno 
dioxidoaren (NO2) maila mugak gainditu zituelako.

NO2 trafikoak hirigune nagusietan sortutako kutsadura-adierazlea da. Haren jatorria, batik 
bat, ibilgailuen trafikoa da, eta bereziki diesel motako ibilgailuena. Bi muga ezartzen dira 
kutsatzaile horrentzat.

Epe laburreko batez besteko kontzentrazio edo orduko gehienezko kontzentrazio onargarri 
bat. Horren arabera, ezin da gainditu metro kubikoko 200 mikrogramoko balioa (µg/ m³) 
urtean 18 bider baino gehiagotan. 18 gainditze horiek estazio bakar batean lortu behar 
dira gehienezko kontzentrazio onargarria ez betetzeko. Horixe ez da betetzen, hain zuzen, 
Madrilen. Euskadin, gehienezko kontzentrazio onargarri horren egoera ona da lurralde osoan.

Epe luzeko batez besteko kontzentrazio edo urteko gehienezko kontzentrazio onargarri bat, 
adierazten duena inolako estaziotan ezin dela gainditu urteko 40 µg/m³-ko batez bestekoa. 
Euskadin parametro horren egoera aurrekoa baino okerragoa da, baina ez da izan ez-
betetzerik 2010etik. Azken ez-betetzea Bilboko estazio batean gertatu zen.

Euskadiko airearen kalitatea "ontzat edo oso ontzat" jo daiteke, Airearen Kalitatearen Kontrol 
Sareak jasotako datuen arabera. Sareak 53 neurketa estazio finko eta hiru unitate mugikor 
ditu. Estazio horietan ez dira erregistratu, azken 16 urteotan, Madrilen ibilgailuen trafikoan 
murrizketak sortu dituzten NO2 mailak.

Gaur egun, NO2 maila altuenak hiriburuetan detektatzen dira, eta beste hirigune hurbil 
batzuetan, hala Erandion, Hernanin edo Tolosan. Kutsatzaile horren joera orokorra hobekuntza 
motelekoa da Euskadi osoan.

Euskadiko Airearen Kalitatearen Kontrol Sareak etengabe neurtzen ditu zenbait kutsatzaileren 
kontzentrazioak zein parametro meteorologikoak. Datu horiek erraz kontsulta daitezke Airearen 
Kalitate Indizearen (AKI) bidez, Jaurlaritzaren ingurumen (ingurumena.net) eta Open Data 
Euskadi atarietan.

Euskadi itsasotik hurbil egotea eta euskal baldintza meteorologikoak lagungarri dira atmosferako 
kutsatzaileen dispertsiorako. Garrantzitsua da euskal herritarrok kontzientzia hartzea erabakiek 
duten ingurumen-inpaktuaz, adibidez gure joan-etorrietarako aukeratzen ditugun garraiobideak.

Informazio gehiago:
Tel. 943 896024

www.ingurumena.net
maizpuru@getaria.org

Airearen kutsadura eta 
trafiko murrizketak

BI HITZETAN
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Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

1878ko otsailaren 11n 
ehizatutako balearen 
hezurdura. /Iturria: 

www.aquariumss.com

Gabon egunetan balea agertu 
zen Getariako portuan. Gaur 
egun gutxitan izaten da aukera 
itsasertzetik bale bat ikusteko eta 
asko izan ziren oporrak bertara 
gerturatzeko baliatu zituztenak. 
Baleak euskal kostaldetik urrundu 
dira, animalia hauen populazioaren 
beherakadak bultzatuta. Baina 
baleek ere memoria historikoa 
balute, borondatez urrunduko 
lirateke euskal arrantzaleen bale 
ehiztari ospea gogoan.

Euskal kostaldeko herrietan ohikoa 
izan da bale ehiza eta Getarian 
ezin bestela izan. Herriko armarria 
begiratzea nahikoa da Getaria 
eta bale ehizaren arteko harreman 
estuaz ohartzeko. Besteak beste, 
Zarautz Jauregian 2006an egin 
zen indusketa arkeologikoak ere 
harreman honen aztarnak atera 
zituen argitara. Bertan XI. mendeari 
dagokion bale hezur multzoa topatu 
zuten arkeologoek. Aztarna hauek 
Europako bale ehizaren aztarnarik 
zaharrenak izan daitezkeela uste da. 

Getarian bale ehizak izan duen 
garrantziaz jakitun, udal artxiboan 
gai honen inguruko bilaketa egin 
dugu oraingoan. Agiri bakarra topatu 
dugu, baina nahiko esanguratsua. 
1879ko irailaren 24an sinatutako 
udal-aktak Getaria, Zarautz eta 
Orioko arrantzaleen arteko auzia 
aipatzen du. Dokumentu honetan, 
auzian izandako gastuak ordaintzen 
laguntzeko, Getariako arrantzaleei 

2.800 erreal kuartoko diru-laguntza 
ematea adosten da. Baina ze auzi 
izan zen hau?

Ziur gaude 1878ko otsailaren 
11k Getariako ahozko memoria 
historikoan txoko bat duela. Egun 
horretan Zarautz, Orio eta Getariako 
arrantzaleek balea begiztatu zuten 
Zarautz parean eta beren txalupetan 
hura ehizatzera atera ziren. Roke 
Etxabe zarauztarrak sartu zion 
lehen arpoia animaliari eta hark 
Moilarri pareraino eraman zituen 
arrantzaleak. Inguru hartan lortu 
zuten arrantzaleek balea menderatu 
eta hiltzea. Garaiko kronikek 
kontatzen dutenez, getariarrek 
balea herriko portura eraman zuten, 
Zarautz eta Orioko arrantzaleen 
gaitzespenarekin. Egoera honen 
aurrean, Zarautz eta Orioko 
arrantzaleek auzitara eraman zuten 
gaia. Hiru herrietako arrantzaleak 
1879ko uztailaren 29a arte egon 
ziren auzitan. Azkenean, Azpeitiko 

Epaitegiak getariarrei eman zien 
arrazoia. Aipatutako Getariako 
udal-aktak auzi honi egiten dio aipu.

Ehizatutako balea 6.250 pezetetan 
balioztatu zuten perituek, baina 
portuan bertan usteldu zen epaiaren 
zain. Balea Donostiara eraman 
eta bertan erakutsia izan balitz, 
30.000 pezeta baino gehiago 
lortzeko aukera izan zutela 
estimatzen da 1928ko otsailaren 
15ean La Constancia: diario integro 
fueristan "Konta Katilluk" sinatzen 
duen artikuluan. Baina Ernest 
Hemingway idazlearen Agurea eta 
Itsasoa eleberri famatuan gertatzen 
denaren antzera, balearen 
hezurdura bakarrik aprobetxatu 
ahal izan zuten arrantzaleek. 
Donostiako Udalak erosi zuen bale 
honen hezurdura eta gaur egun 
Donostiako Aquariumean ikusgai 
dago. Bale hau izan zen teknika 
tradizionalekin euskal kostaldean 
ehizatu zen azkena.

GETARIA ETA BALEAK

HISTORIAREN KATEBEGIAK
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Matrikula kanpaina urtarrilaren 30ean hasi da eta 
otsailaren 10era bitartean irekita egongo da Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Konturatzerako seme-alabak 
hazten zaizkigu eta erabaki garrantzitsua hartu 
beharrean izaten gara: ikastetxea aukeratzea. Getariar 
askok Iturzaeta HLHI ondo ezagutzen baduzue ere, 
beste batzuei lagungarri izango zaizue informazioa, 
alabaren edo semearen eskolatzea erabakitzeko. 

Iturzaeta eskolaren eskaintza kalitatezkoa da: 
euskalduna, anitza eta integratzailea, parte-hartzailea, 
herrian txertatua, ingurumena zaintzeaz arduratzen 
dena. Urteak daramatzagu 2-12 urteko herriko haurrak 
hezten, formatzen eta etorkizunean ere horrela jarraitu 
nahiko genuke. Ikasle bakoitza ezagutu eta dituen 
gaitasunak behar bezala garatzen laguntzea dugu 
helburu, norberaren ezaugarriak kontuan izanik, noski. 

Pertsona bakoitzak garrantzia duelakoan gaude eta 
komunitate osoaren ongizateak duen pisuaz jabetuta, 
bizikidetza, hezkidetza eta aniztasun plana urtero 
jorratzen ditugu, partaidetza areagotuz. Azken batean, 
eskolaren helburu nagusienetarikoa elkarrekin bizitzen 
ikastea da eta, horretarako ikasleekin, irakasleekin, 
gurasoekin eta eskolako beste langileekin lankidetzan 
eskolako elkarbizitzan eragina duen guztia lantzen da.  

Irakasleria berrikuntzei adi dago, pedagogia metodo 
eta teknologia berriei pistarik galdu gabe. Metodologia 
proiektu berritzaileei ateak zabaldu eta praktikan jartzeko 
saiakera egiten da. Haur Hezkuntzan proiektuka egiten 
da lan, ikasleen interesetatik abiatuta, elkarlanean, 
azken ataza helburu hartuta. Lehen Hezkuntzan, 
berriz, ikasleen arteko lankidetza hori lortzeko, ikasketa 
kooperatiboaz baliatzen gara. Horretaz gain, Irakurketa 
Plan adostua abian jarri dugu eta teknologia berrien 
eguneratzean ere urratsak ematen ari gara. 

Aniztasunari erantzun egokia ematen ere saiatzen gara. 
Horretarako eskura dugu, besteak beste, Bidelaguna 
proiektua 5. eta 6. mailako ikasleei arlo instrumentaletan 

 
Matrikulazioa Herri Eskolan

laguntza eskaintzeko, eskolako irakasleekin era 
koordinatuan. Gainera, Udalaren laguntzarekin 
aholkularitza psikologikoa eskaintzen da, gurasoentzat 
(Guraso Eskola) zein irakasleentzat. 

Kirola eta aisialdia ezin utzi alde batera. Igeriketa, 
bela edota piraguismoa egiteko aukera izaten dute 
ikasleek eskola orduetan; gainera, eskolaz kanpoko  
kirola eskaintzen da: futbola, eskubaloia, saskibaloia, 
errugbia, atletismoa... Eguerdietan, berriz, bertsolaritza 
lantzeko aukera izaten dute 3. ziklokoek.

Hau guztia garatzeko gurasoen partaidetza 
ezinbestekoa da eta horretarako hainbat era daude: 
guraso elkartea, eskola kontseilua, behatokia, tailerrak, 
liburuaren astea, festak... Ezin dugu ahaztu ikasleentzat 
presentzia horrek duen garrantzia.

Herriari irekia eta gertu dagoen eskola da; bertako 
eragileekin harremana modu naturalean eta zuzenean 
gauzatzen da. Ikasle izan diren gurasoek badakite 
Getariarekiko hertsiki lotuta dagoela, eta horren lekuko 
dira hainbat ospakizun kultural: Euskararen Eguna, 
Santa Ageda, Berdel Eguna, Antxua Eguna, marrazki 
lehiaketa, ipuin lehiaketa... Herrian ikastea erosoa 
da, seme-alaben heziketa hurbiletik jarraitzeko aukera 
ematen du, ikastetxearen egunerokotasunean parte 
zuzena hartzea erraztu eta seme-alabek herrian bertan 
lagunarte zabala izatea bermatu. 

2015ean Getarian jaiotako haurrak 34 dira eta 36 
plaza eskaintzen ditu eskolak, bi talde sortuko direla 
aurreikusiz.

Lerro hauek irakurri ondoren zalantzarik izango 
bazenute, Herri Eskola bertatik ezagutzea duzue biderik 
errazena; bertaratu eta hainbat esparrutako informazioa 
biltzeko aukera izango duzue: ezaugarriak, instalazioak, 
zerbitzuak, guraso elkartea...

ZATOZ, INFORMATU eta AUKERATU.
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PETRILETIK IKUSMIRAN

23. ZENBAKIA
2003KO AZAROA

Eusko Jaurlaritzak herriko portuan egin nahi zituen aldaketen plan 
berezia aurkeztu asmo zien getariarrei. Aldizkarian genioenez, 
hauek ziren berrikuntza nagusienak: Ama Birjina lurmuturra moztea 
itsasontzien sartu-irtena errazteko eta moila zaharrean oinezkoen-
tzako pasabidea egitea. Autoek ez zuketen sarrerarik izango Itsas 
Etxetik Astillero bitartean eta biribilgune bat egingo zen Gurutze 
Gorriaren eraikinaren ondoan Zarauztik zetozen ibilgailuentzat.

Jon Illarramendi

Aranzadi Zientzia Elkarteko eta Euskal Herriko Unibertsitateko hain-
bat kidek Askizu eta San Prudentzion egindako aurkikuntza batzuen 
berri eman zuten. Lehenengoan osario bat (hezurrak pilatuta) eta 
zenbait txanpon aurkitu zituzten; hortik ondorioztatu zuten lehengo 
eliza egungoa baino txikiagoa zela eta haren atzean lurperatzen 
zituztela hildakoak. San Prudentzioko ermitan, berriz, mota ezber-
dinetako txanponak eta kobrezko gerriko baten zatiak agertu ziren. 

Agurtzane Uzin

Santa Zezilia egunaren aitzakian, Getariako Musika Bandaren erre-
pasoa egin zen aldizkarian. 1911an sortua, zuzendariak zeintzuk 
izan ziren eta noiz jotzen zuen zehaztu genizuen, besteak beste. 
Urte hartan bazen nobedaderik, izan ere, Santa Zezilia egunez uni-
forme berria estreinatu zuten: galtza, txaketa, txaleko eta gorbata 
urdin ilunak, eta alkandora urdin argia. Pena, eguraldia tarteko, 
ez zutela herritarrei goizeko dianan erakusteko aukerarik izan. 

Artzape

PORTURAKO PLAN BEREZIA

ERDI AROKO AZTARNAK

MUSIKA BANDARI ERREPASOA

ZER BERRI? Aldaketak portuan

ZER BERRI? Aurkikuntza auzoetan

Santa Zezilia eguna...

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA TXOKOTIK TXOKORA

Atzo gauean Interneten saltsatzen nenbilela, 
haurren konplexuei buruzko artikulu bat irakurri 
nuen. Zer pentsatua eman zidan eta idazten hasi 
nintzen. 

Zein arlo indartu behar ditudan etorri zitzaidan 
burura. Beraz, sei puntu garrantzitsutan adiera-
ziko dizkizuet.

•	 Hitzak neurtu behar ditugu gure seme-
alaben aurrean. Askotan modu inkontziente 
batean, haurren aspektu batzuk komen-
tatzen ditugu. Umeek modu negatiboan har 
ditzakete guk esandakoak.

•	 Beren ezaugarri positiboak goraipatu 
behar ditugu. Gogoratu goraipatze horiek 
haurrek sinetsi behar dituztela.

•	 Haurrek autoestimua egokia izan dezaten, 
gurekin, gurasoekin, lotura izan behar 
dute; lotura segurua duen ume bat maitasu-
nez beteriko haur bat sentitzen delako.

•	 Umeak ez ditugu epaitu behar, gutxiago 
beraiek entzun gaitzaketenean. 

•	 Haurrei beren helburuak betetzen utzi be-
har diegu. Erronkak ipintzea garrantzitsua 
da, beti ere, haurrek gainditzea dauzkate-
nean, noski.

•	 Beren emozioak ulertzen lagundu behar 
diegu. Normala da haurrek balorazio 
negatiboak izatea; modu positiboan 
interpretatzen lagundu behar diegu eta ez 
beraiekiko mespretxu bezala. Besteen ba-
lorazio negatiboek eta mespretxuek sortzen 
baitituzte KONPLEXUAK!!!

Gure seme-alabak seguru eta konplexurik ga-
beak nahi ditugulako hezi.

KONPLEXURIK 
GABEKO UMEAK

ANUSKA ESNAOLABidaltzailea
Artzapeko lantaldea

HINKATEKO

Ibili gara hiztegietan Getarian 
—oraindik ere— adineko jendeak 

erabiltzen duen hitz horren 
esanahiaren bila. Ez dugu inongo 

hiztegitan aurkitu. Antzekoena 
"hinka" izan da, kexu edo kexa 

esanahiarekin.
Hinkatekok badu esanahi hori, 

baina baita imintzio edo keinutik 
ere. Honelako esaldietan 
erabiltzen da Getarian: 

(ama batek, esate baterako, 
gaztetxoari errietan) "Ez diat, 
gero, hinkatekorik ere nahi, 

e!"; "Joan hadi bazterrera, eta 
hinkatekorik ez neri!".

Getarian eta inguruetan esaten diren 
hitzen txokoa da hau. Animatu eta 

bidali artzape@topagunea.com - era 
ezagutzen dituzun hitzak.
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UXUE ALBERDI

Harria eta herria,
aldaka eta gerria:
gezur-haragizkoa da
andrearen aberria.

Errekastoen marmarra:
alarguna, neskazaharra…
ez zaude salbu (e)ta, halere,
nork moztu dizu bizarra?

Bezaturiko otsoa,
ate aurrean atsoa,
uluak ito dituen
basapiztia mantsoa.

Usoak sarean usu,
askatasuna, ze luxu!
Zuk zaintzen duzu etxea?
Etxeak zaintzen zaitu zu?

Ibarretako gandua,
zapian pentsamendua;
distira eginagatik
itzalpera bakandua.

Euri-laino deseginak
buruko adats urdinak,
derrigor idortu ditu
aske eraman ezinak.

Txori beltzen pausatoki:
zimurturiko bekoki,
ez duzu ezer esaten,
gehienera, iradoki.

Zula ta zula okilak,
begiak, kanika hilak...
Behinola leihoak ziren,
orain, leihoen fosilak.

Eulalia Abaitua
Neguan mutu txepetxa,
eztarrian zulo beltza...
Izua jan duenari
amildegi zaio ertza.

Ihiak urak etzanda,
okotzak ia eztanda...
Eskuaz igurtzi duzun
instante hortan izan da.

Mendizerran dena malda,
eroririko sorbalda…
Etxeko teilatuaren
pisuarengatik al da?

Zaurituriko orkatza,
lepo-zapian orratza
atarira mugatzen da
historiaren lorratza.

Zorupeko ur xirripa,
zapipean bi birika,
Hartzen duten arnasaren
erdia bota ezinta. 

Sutarako gaztainondo
erpinduriko ukondo...
Argazkirako ez bazen
ez ziren geldi egongo.

Arrastiriko beltzuri,
besaurrerik ezin mugi:
atearen maratilak
lotzen duela dirudi.

Aihen landare estuak,
gerrian tinko eskuak…
“Hemen nago” esan nahiak,
eta ezin sinestuak…

Isil-misilka satorra,
gona, zapia, atorra...
elkartzen diren puntua:
historiaren zilborra.

Baso itxian hostotsa,
amantal azpian, hotza...
Geldirik egon ezina
eta mugitzeko lotsa.

Hortzik gabeko zakurra:
ezpain ertzean adurra.
Gonapean biak daude:
desira eta beldurra.

Kuku-arrautzak kabitan...
Musuzapia patrikan
nork jartzen ditu malkoak
besteren bihotz-begitan?

Tximeleta gris berezi,
beharturiko mimesi…
Ia gona ta atea
ezin baitira bereizi.

Harizti zaharreko sute,
abarketako larrupe...
Ez ziren kabitzen ala
oinak moztu dizkizute?

Dena txarrantxadun hesi…
Baina ez al du merezi?
Altxa gonak eta zoaz
erretratutik ihesi!

Gaua zuloen ukendu,
loa ezin da mantendu… 
Esnatu naizen unean
atsoak hor jarraitzen du.

IRITZIA
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IÑAKI REQUEJO

Identitatea kopia hutsa duk, identitateak ez dituk eraikitzen, 
Zigor. Baina, identitate kopiak zerren baitan egiten ditiagu? 
Tamalez, audientziaren arabera. Aristoteles pentsalariak 
Nikomakori zuzendutako Etika-n aipatu bezala, "ontasuna, 
gauza guztiek helburu duten hori da". Eman iezaiok buelta 
esaldiari, ondorengoa plazaratuz: gauza guztien helburu 
delako, ona da. Ez duk kontu ziztrina.

Egun telebistan zenbait programa sozial zeudek puri-
purian: El Conquistador; Mujeres, Hombres y Vicerversa; 
Gu ta Gutarrak... eta beste hainbeste. Programa modelo 
hauek errealitate sozial bat eraikitzeko izugarrizko boterea 
ditek, erreala den hori on bihurtuz. Ikuslegoaren izaera 
eraikuntza ereduetan oinarriturik dagoela esan diat 
lehen, baina, eredu horiek onak al dira? Gaur egungo 
eztabaidetan azken galdera hau ez duk ematen, Zigor. 
Galdera honek ez dik zentzurik, horrelako programek 
jarraitzaile asko izanagatik eta biztanleriaren ehuneko 
handi baten helburu izanagatik soilik, ona duk. Zenbaki 
eta audientzia kontua.

Aristotelesen hitz batzuk berriz berreskuratuz, "bertuteari 
jarraituriko ekintzak pertsonen beste edozein ekintzek baino 
egonkortasun gehiago ematen dute. Ezagutza zientifikoak 
baino gehiago ere". Zera azpimarratu nahi diat Zigor, 
bertutea gure areté edo bikaintasuna duk, ez duk pasio 
irrazional bat, ekintza arrazionala baizik. Honenbestez, 
pasioak baztertu eta pentsa ditzagun gure ereduak, ez 
biztanleriaren zati handi baten helburu direlako, eredu 
horien helburua ontasuna delako baizik.

Helburua eta ontasun segidak alderantzizkoa izan behar 
dik; zerbait ez duk ona askoren helburu delako. Eta mass 
mediak azken hau lortu dik: telebistako protagonistak 
eredugarriak bihurtu ez izatez onak direlako, askorentzat 
eredugarri direlako baizik. Audientziak eredua ona edo 
txarra egiten dik, errepikapen eta zenbakien baitan, 
eta ez irizpide arrazional baten menean. Ontasuna 
eraiki beharra zagok, bertute arrazionalen baitan. Ez 
estatistikaren baitan.

SALBERAK ITSASKABRARI

Identitate hitzak ZER NAIZ? ZER GARA? galderei erantzuten 
ziok, Iñaki, eta arrazoi duk: egun horien erantzunen bila 
gabiltzala getariarrok, eta euskaldunok. Bilaketa horretan 
oso galduta ez ote gabiltzan susmoa diat, zeren gure 
agintari eta administraziotik hasita, ba al dakigu zer garen? 

Egungo euskal gobernuarentzat Basque Country gaituk (hori 
bai, ikurrina eta lauburuarekin) eta identitate propioa eraiki 
beharrean, besteetatik kopiatzen ari gaituk: Olentzeroren 
ordez Papanoelak, inauteriak Halloweenetan... eta 
telebista publikoan? Ba Mujeres, Hombres y viceversaren 
ordez Gu ta gutarrak! Tele5en irla bateko realtya ematen 
dutela prime-timean? Ba guk Conquis...

Hik, Iñaki, filosofiara asko jotzen duanak, eta filosofia 
pentsatzearen artea dela kontuan hartuta, uste al duk 
gure gazteak (eta ez hain gazteak) Mujeres, Hombres 
y viceversa bezalakoak ikustean zein mezu zabaltzen ari 
diren pentsatzen dutenik? Batetik, erabat matxistak diren 
abestiak (gehienetan reggeatoiak), ondoren astebururo 
parrandaz parranda musika honekin dantza egiteko: "Estoy 
enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. 
Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero 
(...) La primera se desespera, se encojona si se lo echo 
afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo 
hunda". Bestetik, objektu gisa tratatzen dizkiate bertaratzen 
direnak, erabili eta bota, kontsumitu eta aspertzean utzi. 
Dioken bezala, audientzia handia dutenez (Tele5-ek batik 
bat Euskal Herrian), gure agintariek eredua kopiatu, nola 
ez, euskal esapide jatorra jarriz: Gu ta gutarrak. Gora!

Emakume bat hil eta ibaira bota. Bi futbolarik neska 
batekin txortan egin eta sare sozialetan irudiak zabaldu. 
Bosten artean neska bat bortxatu eta mugikorraz grabatu... 
Kontzentrazioa 7etan udaletxe aurrean, agintariak 
aurpegi serioz, pankarta eskuetan... Hezkuntza kontua 
omen, ikastetxeetan konpondu behar dela, azaroaren 
25a, martxoaren 8a eta antzeko egunekin... Eta inkultura 
sailburuarentzat galdera: identitate berdina osatzen joango 
gaituk beste realityetatik errealitateak kopiatuz?

ZIGOR SAIZAR

Gora gu 
ta gutarrak

Identitate 
bilaketa
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TOPONIMIA

BENTA

Gaur mintzagai dugun baserriaren izenak ez du 
inolako zailtasunik hizkuntzaren eta esanahiaren 
aldetik. Beraz, gaurko kontuak gehiago dira kontu 
etnografikoak toponimikoak baino. 

Askizu auzoan, elizaren aurrean dago baserri hau, 
plazaren beste muturrean, Donejakue Bidean. 
Antzina, bide horretatik —itsasertzeko biderik ez 
baitzen artean— igarotzen ziren kinkilari, merkatari, 
ibiltari eta erromesei ostatu —jana eta ohea— ematen 
zien benta edo azpiegitura da. Hortik dator izena ere, 
gaztelaniazko venta (posada) hitzetik (orduan ez zen 
hotel, hostal eta gisakorik). Toki estrategikoan zegoen 
Benta, handik gertuan hartzen baitzuen Donejakue 
Bideak Zumaiarako jaitsiera, han, Santiago ermita 
eta hondartza ingurura iristeko. Itsasertzeko errepidea 
eraiki zutenetik, bazterrean geratu den landa-eremuko 
baserri soil izatea tokatu zaio gerora Bentari. 

Benta ugari izaten zen orduko bide nagusietan, 
normalean bidegurutzeetan edota elizaren eta orduko 
ospitaleen inguruetan. Benta batzuk izena ere lortu 
dute historian. Gertuko ezagunena Hernio inguruko 
Aiako Iturriotz benta egingo zaigu beharbada, esaten 
denez San Ignazio Loiolakoak, Loiolatik Bartzelonara 

bidean, bertan hartu baitzuen ostatu, armen bizimodua 
utzi eta erlijio-bizitzari lotzeko asmoa hartu zuenean. 
Donostiako Benta Berri ere ezaguna da, Antigua 
auzoan zegoen benta baten inguruan sorturiko auzoa 
bera. Tolosako Benta Haundi ere ezaguna da gure 
oraingoko historian, bertan hil baitzuen Guardia 
Zibilak 1968an Txabi Etxebarrieta, Benemeritak hil 
zuen lehen etakidea.

Gaur egun oraindik ere, benta ezagun askok 
jarraitzen dute ostatu ematen, betiere antzina bide 
seinalatu izandako parajeetan: Perurena Benta 
(Errenterian, Frantziarako bidean), Otzaurteko Benta 
(Zegaman, Gaztelarako bidean), Mandubiko Benta 
(Ezkio-Itsason, Donejakue Bidean)... 

Azken kuriositate bat: Benta izenak duen antzeko 
argibideak ditu Errenteria izenak ere. Gaztelaniazko 
renteria hitza dauka oinarrian. Izan ere, antzina, 
paraje batzuetan —bidegurutzeetan, ibaia igarotzeko 
zubietan eta abarretan— errenta ordaindu behar 
izaten zen (peajea); toki horri renteria (=errenteria) 
esaten zitzaion. Inguru horietan, gero, herriak eta 
herrixkak sortu ziren, izen horrekin. Ezagunena 
guretzat, Gipuzkoako Errenteria izango da ziurrenez.

Idazlea
ANDRES ALBERDI
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KLIK BATEAN

20. Korrikak baditu data eta ibilbidea: martxoaren 
30etik apirilaren 9ra egingo da Otxandiotik Iruñeara. 
Getariatik apirilaren 5ean, goizaldean, pasako da.

Prestatzeko, Korrika Batzordea eratu dute. Joan den 
astean lehen bilera egin eta antola daitezkeen ekintzez 
aritu ziren. Hurrengoetan joango dira ekitaldiok zehazten. 
Talde irekia da beraz, edonork har dezake parte.

Bestalde, Korrika laguntzaile izan nahi dutenek ere 
batzordeko kideekin hitz egin dezakete.

Bi urteko negoziaketa eta pare bat eguneko grebaren 
ondoren, Indaux enpresak eta langileen ordezkariek lan-
hitzarmena erdietsi dute.

Akordioak 2017tik 2020ra arteko KPI+0,55eko soldata 
igoerak jasotzen ditu; 2017an 200 eurotako ordainsari 
bat ere gehituko da. Errelebu kontratuak egin ahal izateko 
neurriak ere badira: diru gutxien jasotzen duen soldata taula 
ezabatu eta behin behineko kontratu batzuk mugagabe 
bihurtuko dira. Mutuen erreforma indarrik gabe geratuko 
litzateke. Halaber, euskara plana abiaraztea onartu da.

Eratu dute Korrika Batzordea

Hitzarmena Indauxen

Korrikako aurtengo irudia. 

Indauxen Getariako eraikina.

Unai Gastañares saritu dute triatloi galan

Azken denboraldian egindako lan onaren isla, 
Euskadiko Triatloi Federazioak Unai Gastañares saritu 
du asteburuan egin da duatloi eta triatloiko galan, 
Itziarren.

Kirolari getariarrak bi kategoriatako sariak jaso ditu, 
hirugarren bukatu baitu gizonezkoen maila absolutuan 
eta lehengoa beteranoen lehen mailan.

Apirilean hasiko da triatloiko denboraldi berria; 
hogeita hiru proba izango ditu. Unai Gastañares triatloilari getariarra.



Otsailak 18, larunbata,
17:00etan,

Cristobal Balenciaga Museoan
Sarreren inguruko informazioa Artzaperen Facebooken 

Antolatzaileak:   
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4 Larunbata 
Santa Eskea auzoz-auzo 
Ordua: 08:00 
Lekua: Plazatik abiatuta 
Antolatzailea: Getariako Bertso 
Eskola
Hamaiketakoa egingo dute 
Askizun, bazkaria Mian eta 
ondoren kantu-poteoa herriko 
kaleetan. 

Santa Agedako ohiko koplak 
Ordua: 17:00 
Lekua: Kalez kale 
Antolatzailea: Gure Txeru

4-5 Larunbat-Igande 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura bilketa 
Ordua: 12:00-14:00  
Lekua: Gure Txeru aurrean 
Antolatzailea: Brankan

5 Igandea 
Caulfield zine foruma 
Ordua: 18:00 

Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada 

Zinema emanaldia 
Ordua: 17:00 
Lekua: Gure Txeru aretoa 
Antolatzailea: Guraso Elkartea

9 Osteguna 
Euskal Estatua, 
kudeaketarako tresna 
egokia: aniztasuna, 
demokrazia eta justizia 
soziala hitzaldia 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada eta Eskubide Sozialen Karta 

10 Ostirala 
Floren Memoriala futbito 
txapelketaren hasiera 
Lekua: Frontoia 
Partida guztiak ostiraletan jokatuko 
dira. Talderen batek ezin badu, 
beste ostiral bat bilatu beharko da, 
ez beste egun bat.

11 Larunbata 
Inauterietako kartel 
lehiaketako amaiera 
Ordua: 19:00  
Lekua: Udaletxea edo liburutegia 
Orri honen behealdean daude 
lehiaketako oinarriak.

11-12 Larunbat-Igande 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura bilketa 
Ordua: 12:00-14:00  
Lekua: Gure Txeru aurrean 
Antolatzailea: Brankan

12 Igandea 
Caulfield zine foruma 
Ordua: 18:00 
Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

Zinema emanaldia 
Ordua: 17:00 
Lekua: Gure Txeru aretoa 
Antolatzailea: Guraso Elkartea

14 Asteartea 
Film proiekzioa 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia 
Antolatzailea: Elan Euskadi 
"Euskal Herria Europatik Ikusia" 
gaiari lotutako hiru dokumental 
emango dituzte. 

15 Asteazkena 
Getariako kofradia zaharra: 
getariar guztien arte-ondare 
kolektiboa hitzaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia 
Antolatzailea: Eskubide Sozialen 
Karta 
Ismael Manterola EHUko arte 
irakasleak hartuko du parte. 

17 Ostirala 
Erabakitze eskubidearen 
galdeketarako sinadura bilketa 
Ordua: 18:30-20:00  
Lekua: Gure Txeru aurrean 
Antolatzailea: Brankan 

2017ko OTSAILA
AGENDA

bakoitzak gehienez bi lan 
aurkeztu ditzake. 
Egile-datuak: izena eta 
datuak gutun-azal batean sartu 
beharko dira. Kartelak ez dira 
izenpetuko. 
Epe-muga: lanak aurkezteko 
azken eguna otsailaren 11 
izango da, 19:00etan. 
Lekua: udaletxean edo 
liburutegian.
Epaimahaia: Kultura 
Batzordeak, herriko artistek eta 
abarrek osatuko dute. Erabakia 
lanak entregatutako hurrengo 
astean hartuko da, otsailaren 
13tik 19ra, alegia. 

Lanen eskubideak: saritutako 
kartelek Getariako Inauteriak 
2017ko jai egitaraua iragarriko 
dute. Kartel irabazleak Udalaren 
esku geratuko dira eta honek 
izango ditu aurkeztutako lan 
guztien argitalpen eskubideak.
Erakusketa: aurkeztutako 
lanekin erakusketa egingo 
da otsailaren 20tik 27ra 
udaletxeko sarreran. Irabazi 
ez duten kartelak erakusketa 
itxi eta hurrengo hamabost 
egunetan eskuratu ahal izango 
dituzte egileek. 
Onarpena: lehiaketan parte 
hartzeak oinarri hauek osorik 

onartzen direla esan nahi du.
Informazio gehiago 
www.getaria.eus

Mailak eta sariak: 
•	 2-5 urte artekoentzat: 

oparia.
•	 1. mailatik 3.enera: 

oparia.
•	 4. mailatik 6.enera: 

oparia.
•	 12-15 urte artekoak 

(gazteak): 60€
•	 16 urte eta hortik 

gorakoentzat (helduak): 
150 €

Inauterietako 
kartel lehiaketako 
oinarriak 
Gaia: Getaria eta inauteriak. 
Derrigorrezkoa izango da 
testuan "Getariako inauteriak 
2017" eta lema bat jartzea.  
Parte-hartzaileak: adin 
guztietako getariarrak 
Lanen ezaugarriak: edozein 
eratako lanak onartuko dira 
baina 16 urtetik beherakoenak 
eskuz egindakoak izan beharko 
dira. 
Kartelek A3 neurrikoak izan 
behar dute.
Mugak: parte-hartzaile 
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Sinadura bilketako azken eguna 
izango da.

18 Larunbata
Mozorro tailerra
Ordua: 12:00
Lekua: Berdura plaza
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea

Pupu eta Lore. Haizearen 
herrira ikuskizuna
Ordua: 17:00
Lekua: Cristobal Balenciaga 
Museoa
Antolatzailea: Artzape Euskara 
Elkartea eta Korrika Batzordea

19 Igandea
Caulfi eld zine foruma
Ordua: 18:00
Lekua: Gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

Zinema emanaldia
Ordua: 17:00
Lekua: Gure Txeru aretoa
Antolatzailea: Guraso Elkartea

20-27 Astelehena
Inauterietako kartel 
lehiaketako lanen erakusketa
Lekua: Udaletxe ataria

23 Osteguna
Katukale irakurle 
taldearen saioa
Ordua: 18:30
Lekua: Liburutegia
"Barne iraultzen loraldia" lana 
aztertuko dute Amaia Lasarekin. 

Odol-ematea
Ordua: 19:00-21:00
Lekua: Osasun zentroa

24 Ostirala
Inauteri festa
Ordua: 14:30
Lekua: Herri eskola eta kiroldegia
Antolatzailea: Iturzaeta Herri Eskola
Mozorro desfi lea, jolasak, 
txokolatada eta abar izango dira.

25 Larunbata
Inauterietako erakusleiho 
lehiaketa

Mozorroen desfi lea
Ordua: Arratsaldean
Lekua: Plaza

Mozorroen sari banaketa
Ordua: 23:00
Lekua: Plaza
Tabernariek aukeratutako 
mozorroen sariak banatuko dira: 

koadrila onena, bakarlari onena, 
bikote onena, originalena, umore 
ona eta zatarrena. 

Egun guztian zehar izango dira 
ekintzak: Incansables txaranga, 
Gure Txeruko dantzarien keinua 
euskal inauteriei, musika... 
2017ko "Karnabaleruena" 
izendatuko da. 

26 Igandea
Caulfi eld zine foruma
Ordua: 18:00
Lekua: Gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte 
Asanblada

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa
5-12 Igandeak
Euskal jantzia interpretatu 
eta sortu ezazu tailerra
Ordua: 10:00 -14:00 
eta 15:00-19:00
Parte-hartzaileek eskuz eta makinaz 
josteko oinarrizko jakintzak beharko 
dituzte; herri-janzkerari hurbilduko 
zaizkie bakoitzak bere jantzia 
eginez. Prezioa 90 eurokoa da. 
Irakaslea Ane Albisu Iriarte izango da.

18 Larunbata
Tradizioa berrinterpretatzen: 
moda eta herri-sustraiak 
jardunaldia
Ordua: 11:30
Lekua: Tabakalera (Donostia)
Balenciaga museoko "Ikatza 
eta belusa" erakusketan parte 
hartu duten hainbat adituk beren 
ikerketetan sakonduko dute. 
Javier Ortiz Echagüek "Teknika 
eta artea Espainiako herri-
erretratuan" hitzaldia emango du, 
Igor Uria Zubizarretak "Tradiziotik 
abangoardiara" eta Ana Baldak 
"Herri-janzkiaren gaineko bi 
begirada". 

19 Igandea
Gure aitak amari gona gorria 
ekarri...
Ordua: 11:00-13:30
6 eta 12 urte bitarteko haurrak 
dituzten familientzako ekintza; 
euskaraz. Batez ere, euskal 
herri-janzkeraren berezitasunak 
aztertuko dituzte, Cristobal 
Balenciagaren tailerrean 
1933an egindako neska-jantzia 
abiapuntu hartuta. Jantzi horren 
jatorria eta bilakaera ezagutuko 
dituzte. Plazak mugatuak izango 
dira. 

ZAINTZA

FuLDAIN FArMAZIA

Otsailaren 5a

eGuNAk

Otsailak 4
Ilgora

Otsailak 11
Ilbetea

Otsailak 18
Ilbehera

Otsailak 26
Ilberria



AITOR JIMENEZ

Gure Txeruko dantza taldean ekin zion bere ibilbideari Aitor Jimenez Ezenarrok (Getaria, 
1995), artean sei urte eskas zituela. Gustukoa zuen dantza, amonaren kantuei eta ETBko 
emanaldiei begira denbora luzez egoteko adina, baina denborak baieztatu dio zaletasunak 
profesionaltasunari bide eman diezaiokeela. Hala, Getarian hain ezaguna den Isaak Aranberriren 
eskutik Donostiako zenbait dantza eskoletan aritu ostean, Jimenezek maletak egin eta Burgos 
(Espainia) hotzeko dantza eskola profesionalera jauzi egin zuen duela bi urte, ametsa egia 
bihurtzen lagun diezaiokeen tituluaren bila. Handik erantzun dio ARTZAPEren galderei.

"BETI ESAN IZAN DUT DANTZATIK 
BIZITZEA GUSTATUKO LITZAIDAKEELA"

TESTUA
JON ANDER DE LA HOZ

ARGAZKIAK
AITOR JIMENEZ
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Oso gauza 
politak bizi eta 

gogoratzen ditut 
Gure Txerun

Nondik datorkizu dantza 
zaletasuna, eta noiz hasi 
zinen? 
Nik esango nuke zaletasuna 
betidanik izan dudala. Etxean 
esan izan didatenez, Euskal 
Telebistan dantzak eskaintzen 
zituzten aldiro ni telebistaren 
aurrean egon ohi nintzen haiek 
ikusten. Horrez gain, amonak 
kontatu izan dit bera abesten 
hasi orduko dantzan hasten 
nintzela bere egongelan, eta 
etxekoan ere musika jarri eta 
orduak pasatzeko kapaz izaten 
nintzen askotan. Beraz, esango 
nuke oso txikitatik hasi nintzela 
dantzan. Gero, dantzaren 
munduan serioago Isaak 
Aranberriri esker nago, eta beti 
eskertuko diodan zerbait da, 
bera izan baitzen Gure Txerutik 
Donostiara eraman ninduena.

Zenbat urte daramatzazu 
dantza egiten? 
Gure Txerun 6 edo 7 urterekin 
hasi nintzen, eta bertan 
jarraitu nuen 17 urterekin utzi 
nuen arte. Horren ostean, 
bi hilabete Maria Eugenia 
Maizuetxe irakaslearekin 
balleta egiten igaro nituen, 
eta jarraian Mentxu Medelen 
Thalia dantza eskolan bi 
urte egin nituen. Ballet eta 
jazz estiloetan aritzeaz gain, 
eskola horretako Acroindar 
akrobazi taldean aritu nintzen. 
Gerora, Estudio84 dantza 
eskolan urtebete igaro nuen 
dantza garaikidea egiten. Une 
honetan Escuela Profesional 
de Danza de Castilla y Leon 
zentroan bigarren urtea 
egitera noa, Burgosen.

Hasi, baina, Gure Txerun 
hasi zinen dantza ikastaroak 
jasotzen. Zer oroitzapen dituzu? 
Oroitzapen oso onak ditut. 
Pena bakarra astean behin 
bakarrik izaten zela, baino 
oso gauza politak bizi 

eta gogoratzen ditut Gure 
Txeru dantza taldean.

Orduan egiten zenuena eta 
oraingoa berdinak al dira? 
Ez, ezberdina da. Orain 
ere jarraitzen dut hankak 
gora igotzen, baina ez 
orduan bezala (barreak).

Aipatu duzunez, Burgosen 
zabiltza egun. Zer ari zara 
egiten, eta nolatan joan zinen 
hara? 
Bai, Burgosen nabil, aipatu 
dudan eskolan —Escuela 
Profesional de Danza de 

Castilla y Leon—. Dantzari 
profesionalaren titulua 
eskuratzeko nago bertan. 
Titulu hau lortzeko herritik 
gertuen dagoen tokia da.

Nolakoa da zure eguna? 
Gogorra da. Izan ere, egunero 
bost ordu eta erdi edo sei 
ordu artean dantzatzen ditugu, 
eta horiek entsegu orduak 
kontuan hartu gabe. Horrez 
gain, zenbait arratsaldetan 
igerilekura joan ohi naiz, 
igeri egitea oso ondo etortzen 
baitzait bizkarrerako. Beste 
batzuetan, aldiz, etxean bertan 

Burgosen ikasten du gaur egun Jimenezek; hango katedrala ageri da irudian.

Aitor Jimenez, entsegu batean.

ELKARRIZKETA
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geratzen naiz, eta luzaketak 
nahiz gimnasia ariketak egiteko 
aprobetxatzen dut denbora.

Zer dantza mota lantzen dituzu? 
Eskolan, nagusiki, dantza 
garaikideko formakuntza jasotzen 
ari naiz. Hala ere, balleta, 

inprobisazioa, interpretazioa, 
musika, eta dantzaren historia 
ere lantzen ditugu. Gainera, 
tarteka dantzari eta koreografo 
profesionalak etorri ohi zaizkigu 
kanpotik, klaseak emateko.

Dantzaz gain beste zerbait 

egiten al duzu? 
Ez, momentuan dantzaren 
arloan oso kontzentratua nabil. 
Izan ere, badakit bestelako 
ikasketak dantzakoekin uztartzea 
ez dela batere erraza.

Zer moduzko bizimodua 
da Burgoskoa? Bertako 
jendearekin egoten zara, edo 
hemen ingurukorik baduzu? 
Bizimodua hotza da (barrez). 
Ez, egia esan, beti dantzari 
artean ibili ohi naiz, oso lagun 
onak egin baititut Burgosen. 
Hori horrela, gehienetan 
beraiekin egiten ditut planak.

Zer etorkizun du dantzak 
zuretzat, edo zein duzu 
helburua etorkizunerako? 
Oso galdera zaila da hori. 
Bada, etorkizunak ez dakit zer 
ekarriko didan, neuk espero 
dut dantza asko dagoen 
etorkizuna izatea. Oraingoz 
helburu zehatzik ez daukat; 
hala ere, beti esan izan dut 
dantzatik bizitzea gustatuko 
litzaidakeela. Nire ustetan, 
helburua lortzea baino gehiago 
amets bat errealitate bihurtzea 
izango litzateke hori.

Dantzatik bizi al daiteke? 
Bai, bizi daiteke, baina oso 
zaila da. Argi dagoena da 
dantzatik bizi ahal izateko 
kanpora joan beharra dagoela. 
Alegia, Espainian dantza ez da 
batere ikusten, eta laguntzarik 
ere ez da ematen. Gainera, 
ibilbidea motza da denbora 
aldetik. Hau da, lesioek eta 
egunero hainbeste orduz 
dantzan aritzeak moztu egin 
ohi dute dantzariaren karrera. 
Dantzari oso gutxi dira 40 
urterekin aktibo jarraitzen 
dutenak. Behin ibilbidea 
amaituta, gero beti egon ohi da 
aukera irakasle gisa amaitzeko.

Sariketetan parte hartu izan du Jimenezek; emanaldietako dantzak dira goikoak.

ELKARRIZKETA
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Kontxako barandan ariketak egiten.

Lesioak aipatu dituzu: alerik izan 
al duzu? Non eta nola eginda? 
Bai, lesio gogorrak izan ditut, 
batez ere iskiotibialetan eta 
lunbarretan. Hala ere, nik uste 
dantzariok minarekin ere dantza 
egiten ikasten dugula, sarri izaten 
baititugu lesioak: zaintiratuak, 
sobrekargak, kontrakturak... 
bistan denez, hainbeste orduz 
dantzatzeak baditu bere kalteak.

Dantza egiteko prestakuntza 
fisikorik egiten al duzu? 
Bai, prestakuntza fisikoa egunero 
landu beharreko zerbait da 
dantzariontzat. Esaterako, 
elastikotasuna oso garrantzitsua 
da. Horregatik, ia egunero 
luzaketak egiten ditut nire kabuz, 
logelan, arratsaldez edo ohera 
sartu aurretik. Elastikotasunaz 
gain, baina, oso garrantzitsua 
da fisikoki sasoi egokian egotea, 
eta hori dela eta egunero egiten 
ditut abdominalak eta flexioak, 
beste zenbait ariketarekin 
batera. Gainera, oporretan ere 
ezin izaten dugu erlaxatu eta 
geldirik egon, ondorioz, beti 
saiatzen naiz luzaketak eta 
kirol pixka bat egiten. Dantza 
kurtsoekin uztartzen ditut horiek.

Gizonezko asko al dabil 
dantzaren munduan? 
Tira, emakumezkoekin konparatuz 
gero, gutxi gara. Hala eta guztiz 
ere, nik uste dut gero eta gehiago 
garela. Maiz entzun ohi da 
gizonezkoek errazagoa dutela 
dantzaren munduan leku bat 
egitea, eta nire ustetan egia da. 
Bestalde, ordea, gizonezko asko 
dira dantza lantzen hasi baina 
gerora utzi egiten dutenak, eta 
gainerakoek zer pentsatu edo 
esango dutenarengatik izaten da 
hori... betiko kontu bera. Uste 
dut, edo espero dut bederen, 
urteek aurrera egin ahala 
egoera hori ere aldatuko dela.

ELKARRIZKETA



Gipuzkoak oinarrizko merkatu izaten jarraitzen du, eta salmenten 
%80 euskal Autonomia erkidegoan ematen da. espainiar estatura 

saltzen da %10 eta estatuz kanpo gainontzeko %10.
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Lan egunari muzin eginda eta eguraldi ona lagun, 
jendetza bildu zen iragan urtarrilaren 17an Getariako 
plaza inguruan aurtengo txakolin uzta probatu asmoz. 

Ondo probatu ere; gerturatu zirenen eskura jarritako 
1.500 edalontziak saldu baitziren ordu eta erdi 
pasatxoan. Baliteke horren zergatia ardoaren kalitatea 
izatea. Adituen arabera, azken uzta "ederra bezain 
leuna da, usain gozo eta freskoa duena". Hamaika 
gradu inguruko txakolina da, bataz beste.

Hala azaldu zuten Ainhoa Aizpuru Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Landa diputatuak, Emilio Ostolaza Getariako 
Txakolina Jatorri Deiturako presidenteak —lau urterako 
kargua estreinatu berri du— eta Ruth Mozo Getariako 
Txakolina Jatorri Deiturako idazkariak urtarrilaren 13an 
egindako prentsaurrekoan. Euren esanetan, aurtengo 
txakolina kalitatez bezain oparoa da kantitatez. Horren 
adibide da 2016ko uztaren produkzioa 4.255.000 
kilo eta 3.800.000 botila ingurukoa izatea; 2015eko 
uztarekin alderatuta, %15 igo da. Produkzio horren 
ehuneko handiena, %94, txakolin zuria da, eta gorria 
gainerako %6. Hein batean, azken honen elaborazioa 
handitu izana Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko 
merkatuetan izandako harrera onari dagokio. Txakolin 
beltzaren elaborazioa, aldiz, "anekdotikotzat" jo du 
jatorri izendapenak.

Urtean zehar izandako eguraldiak zerikusi nabarmena 
du produkzioarekin. Aurkezpenean azaldu zutenez, 
2016ko udaberria ona izan zen landarearen 
loraldirako. Aldiz, uda lehorra izan arren produkzioa 
ez da kaltetua suertatu eta udazken hasierako eurite 
urriek mahatsaren heldutasuna ekarri dute. Halaber, 

mahats biltzea modu tartekatuan egin dutela azaldu dute 
txakolin zaleen ordezkariek, lantegi horretan hilabete 
inguru eman dutelarik.

Denboran aurrera egin ahala, Getariako Txakolina 
jatorrizko deiturapean dauden upategiak ugaritzen ari 
dira. Hala, 2016ko uztan 33 upategik hartu dute parte. 
Haietatik hamabi Getarian daude kokatuak, zazpi 
Zarautzen, eta hiru Aian. Hondarribian, Beizaman, 
Arrasaten, Alkizan, Deban, Mutrikun, Oiartzunen, 
Olaberrian, Oñatin, Orion eta Villabonan upategi 
bana daude. Hain justu, azken honentzat lehendabiziko 
uzta izan da, Beizamakoarekin batera. Guztira, 427 
hektarea eta 150 mahasti-zale biltzen ditu Getariako 
Txakolinak. Eurek darabilten mahatsari dagokionean, 
mahastien %95n aurki daiteke Ondarrabi Zuri 
barietatea, Ondarribi Beltza %3n, eta gainontzeko %2 
araudiak onartzen dituen gainontzeko barietate zuriei 
dagokie.

Salmentak goranzko joeran
Osasuntsu dago txakolina. Azken urtean %18 igo 
dira salmentak, eta jatorri deiturak 27 urte bete 
dituenean —1989an sortu zen Getariako Txakolina 
izendapena—, salmenten errekorra erdietsi dute txakolin-
zaleek 2016an. Gipuzkoak oinarrizko merkatu izaten 
jarraitzen du, eta salmenten %80 Euskal Autonomia 
Erkidegoan ematen da. Espainiar Estatura saltzen 
da %10 —Madril eta Bartzelonara, bereziki—, eta 
estatuz kanpo gainerako %10. Azken multzo horretan 
AEBak dira txakolin kontsumitzaile handienak, kopuru 
guztiaren %67 jasota. Haien ostean, Frantziara (%10), 
Japoniara (10%) eta Erresuma Batura (%7) saltzen da 

Ohi bezala, San Anton egunarekin batera aurkeztu da Getariako Txakolina jatorri 
izendapenaren uzta berria. Deiturako upategiek azaldu dutenez, salmenta errekorrak 
erdietsi dira 2016. urtean.

AURTENGO TXAKOLINA, 
"EDERRA BEZAIN LEUNA"

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

ERREPORTAJEA

Uzta berria
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gehien. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, %36 handitu 
da Espainiatik kanporako esportazioa.

Salmentak hobetu arren, txakolinaren produkzioan 
aurrerapausoak ematen jarraitzeko asmoa azaldu 
zuen Aizpuru foru diputatuak. Horretarako, Aldundiko 
Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune eta Lurralde 
Orekako departamentuak mahasti esperimental bat 
landatu berri duela jakinarazi zuen. Hala, proiektu 
honen helburua "Ondarribi zuri eta Ondarribi beltza 
barietateen aberastasun genetikoak sendotzea 
da". Horretarako, alderaketa lursail gisa diseinatu 
da landaketa, etorkizuneko klonazio eta osasun 
aukeraketa posibleak kontuan hartu dituztelarik. Horrez 
gain, txakolin-zaleei atea zabaldu die Aldundiak euren 
frogak bertan egiteko, eta sektorean hasteko asmoa 
dutenei bide egiteko lagungarri izateko helburua 
du. Mahasti honen landaketa ez da ekoizpenean 
oinarritzen, barietateen kontserbazioan, eta bertako 
barietateen kudeaketan eta ezagutzan baizik. 

Irizar eta Frantzesena, omenduak
Urtero legez, uzta berria aurkezteaz gain, norbere 
eginkizunetan jardun azpimarragarria izan duten 
norbanakoak omendu nahi izan ditu txakolinaren jatorri 
izendapenak. Aurtengoan bi izan dira sarituak: Luis 
Irizar sukaldaria eta Aitor Frantzesena Gallo surflaria. 
Biek ala biek gustura hartu dute txakolin-zaleen saria. 

Euskal sukaldaritza berriaren aitzindarietako bat den 
Irizarrek 1967an sortu zuen bere lehen eskola, baina 
jatorri izendapenak Donostiako sukaldaritza eskolaren 
25. urteurrena dela-eta saritu du. Izan ere, 1992an 
sortu zuen Irizar Sukaldaritza Eskolatik "Euskal Herriko 
nahiz kanpoko sukaldari ospetsu asko igaro dira", eta 
gastronomiari eginiko ekarpena eskertu nahi izan diote. 
Irizarrek, bere aldetik, Getariako herriak gastronomiari 
eginiko ekarpena txalotu zuen uzta berriaren aurkezpen 
ekitaldian: "Munduan zehar ezagunak izateaz gain, 
euskaldunon ondare dira Getariako txakolina eta 
bertako jatetxeak".

Ikusmen urritasuna dutenen artean munduko surf 
txapelduna den Gallok, aldiz, hunkituta eskaini zizkion 
hitzak Getariako herriari: "Lana egitea garrantzitsua 
da, horrela edozer lortu daitekeelako bizitzan. Horren 
adibide garbia da getariarrek txakolina ezagutarazteko 
egindako lana, eta ohorea da eurek nire ibilbidea 
aitortzea ere".

Aldundiko eta Getariako Txakolina Jatorri Izendapeneko ordezkariak. / GFA

Luis Irizar, ezkerrean, eta Aitor Frantzesena Gallo, eskubian. / Gipuzkoako Foru Aldundia.

ERREPORTAJEA
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