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SALBERAK ITSASKABRARI

ZIGOR SAIZAR

JON ANDER DE LA HOZ

Zarautz,
Getaiko auzo

Bitxia,
inondik ere

Z

Z

Apirilaren 19an, Zarauzko Hitzako webgunean Xabier
Alberdi historialariari (Itsas Museoaren zuzendaria eta
Albaolako ikerlaria ere bada) egindako elkarrizketan,
Izurri Beltzak Europako biztanleriaren erdia hil zuela
azaltzen dik eta gure ingurura etorriz, Nafarroan 10etik
6 pertsona hil omen hituen gaitz horrek jota.

Ikusi nian hik aipatutako elkarrizketa hori. Bide batez,
zein ongi erantzun dioten herri mailako komunikabideek
koronabirusari, hasi ARTZAPEtik eta Urola Kostako
Hitzaraino. Guretik kanpo, azpimarragarria Goienaren
lan interaktiboa.

enbat ikasten ari garen, Jonan, izurrite madarikatuak
sortutako itxialdi malapartatu honetan! Historian
zehar izurrite ugari izan omen dituk munduan,
COVID-19ak baino askoz ere hilgarriagoak asko eta
asko. Baina denetan bortitzena eta heriotza gehiena
sortutakoa XIV. mende erdialdean eta XV. mendearen
hasieran izan omen huen: Izurri Beltza.

Xabierrek esandakoaren arabera, 1401. urtean
Zarauzko ia biztanleria guztia desagertu huen
izurriteak akabatuta eta ondorioz udalerria egoera
sozioekonomiko larrian zegoenez, Getariako auzo
bihurtu huen urte batzuetarako. Getarian gaitzak
eragin gutxi edo batere ez zian izan eta horregatik
ekonomikoki nahiz sozialki indartsuago zualako eman
ziaten pauso hori.
Bai, ondo irakurri dek Jonan, Zarautz Getaiko auzo...
Ondotxo dakik urte asko damazkidala alboko herrian
bizitzen, gustura gainera, batere lotsik gabe esaten
diat. Baina itsasoaren aurrean nagoen bakoitzean
beti "nire mekara" begira jartzen nauk, herriminak
sortutako usain eta soinuen miran, nekez uzten baidik
bere sorterria sustraiak han dituenak (J. Sarrionaindia).
Holakoetan zarauztar peto bat etorriko zaik ondora
eta zera botako dik: "Aitortzen diat Zarautzek daukan
tokirik politena 3,5 kilometrotara daukan auzoa dela".
Eta orduan nik gogoratuko zioat Getaria sekula ez dela
Zarauzko auzo izan, baina Zarautz bai Getariakoa.
Bizitzak (ala heriotzak) ematen digun ikasgaietako bat:
ez gutxietsi txikia, egunen batean zu baino handiagoa
izan daiteke eta.
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igor estimatua, hire testua irakurtzerakoan
ohartu nauk gaitz madarikatuak hire dohainik
handienetako bi ez dizkiala ebatsi: bizipoza
eta xextrarako gogoa. Bizipoza, hire mekara begira
jarriko haizenaren esperantza mantentzen dualako eta
gainera, norbait alboan jarriko denaren ustearengatik.
Rien ne sera jamais comme avant.

Harira, ordea, testuari nahiko karaktere jan zizkioat eta.
Ba al dakik Xabier Alberdiren —beti gozamena dek
hura entzutea— esanek eragindako erreakzio eta trufa
gehienak noren eskutik irakurri dizkiadan? Getariarren
eskutik, noski. Baina zehaztu dezadan: noizbait, edo
gaur egun, Zarautzen bizi izan diren getariarren eskutik.
Ez dek ukatuko bitxia ez denik. Alboko herrian lotsarik
gabe eta gustura bizi diren asko eta asko zer, eta beren
erbeste (sarri) boluntarioa behinola bere jaioterriaren
auzo izan zela jakiteaz harrotuta!
Ondo iruditzen zaidak hire getariartasuna Zarauzko
itsas aurrean berrestea. Sekula ez dizkiat atsegin izan
herritartasun karnetak banatzen ibiltzen diren horiek, eta
ez nauk horretan hasiko. Gainera, zer kristo, nik maite
diat Zarautz eta ezingo nikek nire izatea ulertu hura gabe.
Baina niretik egingo diat orain. Ederki asko dakik urte
askoan arraunean ibili naizela. Zarautz TKE Ligan
eta gu zuloan ginela zenbatetan entzun izan ote diat
zarauztarren ahotik Enbatak deituz gero, azkar asko
joango nintzela... Ez nian oso ondo ulertzen zergatik
eta zertarako. Maila berean izanda ere, txapelketa
berean Getariako edo Zarauzko elastikoa eramatearen
artean ez nikek zalantzarik egingo. Eta ziur nauk hik
ere ezetz... Barka, ez diat ezer esan.
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XIMON ARANGUREN

Apustu etxeen errenta
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020ko apirilaren 16a. Interneten saltseatzen nabilen honetan, Argia
aldizkariaren orri digitaleko berri honekin egin dut topo: Online
jokoen zale kopuruak gora egin du Espainiako Estatuan. Normala,
pentsatu dut nire arterako; konfinamendu garai honetan denbora gehiegi
daramagu etxean sartuta, aspertuta, eta honelako sare eta jokoak
entretenitzeko modu bat izan daitezke. Ondo pasatzeko modu bat
batzuentzat, eta arriskutsu eta kaltegarria beste batzuentzat, izan ere,
eskuragarriegi daude edozein adinetako pertsonentzat, zer esanik ez,
menpekotasuna asetu nahi dutenentzat.
Berrogeialdia baino lehen ere, online jokoak presente zeuden gure artean,
eta batez ere, arrakasta handia zuten kirol apustuek. Baina, nik dakidanez,
kirol munduko ekitaldiak bertan behera geratuta daude. Orduan, zer kirol
apustu egiten du jendeak orain? Partidarik jokatzen ez bada, zein apustu
daude gure eskura? Zabalik ote daude kirol apustu etxeak? Ezer hoberik
egiteko ez nuela eta, kirolbet webgunean sartu naiz, kirolik gabeko egun
hauetan ea jendeak zertan jokatzen duen dirua begiratzera. Jakin nahi
nuen apustu etxe hauek zer eskaintzen dieten kontrolatu ezin duten apustu
zaleei.
Webgunean sartu eta panorama ikusi orduko atsekabetu naiz. Pantailaren
erdian Gaur jokatzen den futbola, dio iragarki handi batek. Nik dakidanez,
Europa, Amerika eta Asiako futbol liga (ia) guztiak geldituta daude. Zer
arraio gertatzen da? Txapelketa birtualaz ari da, hau da, Fifa bideojokoarekin sortu duten ligako partidez. Ezin dut sinetsi! Noraino iritsiko
gara?
Baietz Errealak Athletici Kopako finala irabazi! Ezetz partidan hiru gol
baino gehiago egon! Baietz lehenengo gola Oyarzabalek sartu! Ezetz
penaltietara iritsi! Horrelako milaka apustu ikusi ditzakegu, eta gure buruak
edo sentimenduak bideratuko gaitu zeinen alde egin apustu. Jolas kutsua
ere badute. Baina, partida birtual batek zein sentimendu transmititzen
du? Ezer gutxi, nire ustetan. Diru gosea, besterik ez, menpekotasuna
duenak edozertan jokatuko baitu. Dirua batzuentzat eta hondamendia
beste batzuentzat. Jokoa eta jolasa bereizteko modurik onena hemen:
jokoaz gaixo daudenen bizitzekin jolasten dira apustu etxeak.
Jokoa ez dela errenta dio jendeak, baina, apustu etxeentzat bada errenta.
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IRITZIA

JOXI ERAUSKIN

Alarma egoera, noiz arte?

D

agoeneko hilabete eta erdi etxean sartuta
egotera behartu gintuztenetik. Nork esango
zuen orduan egoera honetara iritsiko ginenik?
Lur osora zabaldu dela pentsatzea ere zaila egiten
zaigu oraindik. Animalia batetik sortutako birus batek,
saguzarra dirudienez, gizadi osoa geldiaraztea, gaur
egunean dagoen informazioa eta aurrerapenekin,
sinestezina egiten zaigu gehienoi. Gizakiaren gaitz
guztiak kontrolpean dauden gizartean, koronabirusak
planeta osoa geldiarazi du; nola osasungitza hala
ekonomia arloek gainbehera egin dute. Orain dela
100 urte, 1918an, gertatu zen antzeko egoera
gripearekin, eta orduan ere konfinamendua ezagutu
omen zuten gure aurrekoek.
Lehenengo aldia da gehienok horrelako egoera
bat ezagutzen duguna. Behingoz konturatzen ari
gara horrelako arazo baten aurrean ez dagoela ez
arrazarik ezta klase sozialik ere. Gizakiari, oro har,
inolako diskriminaziorik gabe eragiten dio gaitzak.
Birusa berdin eransten zaio edozein koloreko gizakiri,
nahiz aberatsei nahiz txiroei. Aldi berean, gaitzari
aurre egiteko konfinamenduak, askatasun murriztuak,
osasun-sistemak ez kolapsatzearren, lantegi guztiak
ixtea ekarri du. Eta pandemiagatik miliokia pertsona
etxean geratzeak ekonomiaren zimentuak dardarka
jarri ditu gure hirietako zein lantegietako erritmoa
erabat etenez. Bat-batean, ikusezinak bihurtu gara
gure herri eta hirietako kaleetan eta auzoetan.
Gainera, mundu osora hedatu da konfinamendu
agindu hori, herrialde bakoitzean bere berezitasunekin,
birusa kontrolpean hartu eta txerto eraginkor bat sortu
arte. Izan ere, orain arte potentzia handiek beti inbertitu
izan dute dirua armagintzan, gero gerrak sortzeko
eta herrialdeak kontrolatzeko; baina begira nola, ez
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da gerra konfrontazio bat izan oraingoa, baizik eta
COVID-19a milaka pertsona hil dituena munduan
zehar; horrek guztiak gure eguneroko bizimodua
hankaz gora jarri du, eta aurre egiteko txertorik gabe
harrapatu gaitu. Ezustean eta larrugorritan harrapatu
ere laborategietako ikerlariak.
Ikusi dugun bezala, birusak edonori erasotzen dio, baina
konfinamenduak, batez ere, jende ahula eta beharrekin
bizi dena zigortzen du; egunero ziurgabetasunari aurre
egin behar diote. Izurrite honetatik defendatzeko modu
bakarra zientzia indartzea eta erabiltzea da. Munduko
liderrak gogoeta sakona egin beharko dute hemendik
aurrera eta errekurtso handiagoak erabili beharko dituzte
etorkizunean gure osasuna eta planetarena arrisku
egoeran jartzen ari diren XXI. mendeko mehatxu handiei
aurre agiteko. Munduko gobernu guztiek osasungitzari,
zientziari eta berrikuntza teknologikoari babes handiagoa
eman beharko diete, zalantzarik gabe.
Noski, globalizazioak aurrerapen handiak ekarri ditu
gizartearentzat; horrek mundu zabalago batean parte
hartzeko aukera eman digu, baina, aldi berean, birus
bat munduan zehar erraz barreiatzen du. Lurreko ertz
batean sortutako gaitz bat egun batean iritsi daiteke
beste ertzera, mundu hiperkonektatu honetan. Horren
harira, badago gizartean uste bat: gizakiok mundu
naturaletik at gaudela, eta gainerako biosferatik
aldenduta gauden ekosistema autonomo bat garela.
Baina COVID-19ak hori ez dela horrela esan digu,
naturaren zati garela gu ere.
Bat-batean norbera bere buruarekin eta familiarekin
aurrez-aurre egotera derrigortu gaituzte denok, etxean
sartuta. Halako batean, presaka eta korrika bizi ginen
mundu hura geratu egin da. Eta orain zer egin? Bada,
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IZE EZ, TA BERRIKETAN

UXOA IRIGOIEN

Begi taupadak
jendeak bere irudimena erabili du itxialdi garaian
betiko gauzetatik, nola edo hala, harago joateko.
Etxean sartuta berrogeialdian egotearen abantailetako
bat da ideiak berritzeko balio izatea. Burua garbitu
eta mundu aldakor honetan hemendik aurrera nola bizi
behar dugun gogoeta egiteko garaia da, eta aukera
ezin hobea dugu horretarako.
Hala ere, gogoeta egiteko aukera ezin hobea dugun
arren, oraindik ikusten ditugu Parlamentuan hainbat
politiko beldurra sortzen eta gezurra esaten, une larri
hauetatik beren alderdiaren probetxurako etekina atera
nahian. Gainera, Espainiaren kasua bitxia da, benetan:
lurralde bakoitzeko egoerak ezberdinak izanik, ez dute
kontuan hartu hori eta, ohi duten bezala, orain ere
beren aginduak Madriletik inposatu dituzte.
Irudi lotsagarriak ere ikusten ditugu egunero, Europako
edo munduko beste inon ikusi ez ditugunak. Adibidez,
prentsaurrekoetan poliziak eta militarrak agertzen dira,
eta hitzetik hortzera gerra metaforen erakustaldia
eskaintzen digute gaitzari aurre egiteko (gerra,
garaipena, bataila, fronte, armak, etsaia, borroka,
soldaduak...), nolabait beraien irudia zuritu nahian.
Jakin badakigu, halere, arazo honen aurrean osasunlangileak direla lehen lerroan daudenak eta hauei
eman behar zaiela meritua. Hauek eduki beharko
lukete lehentasuna horrelako egoera baten aurrean,
ez militarrek.
Bestalde, jende asko joan zaigu gure artetik azken
agurra emateko aukerarik gabe. Haiek denak gure
oroimenean eta bihotzean izango ditugu. Atseden har
dezatela dauden tokian, eta hau dena amaitzean,
omenalditxo bat zor diegu joandakoei eta haien
senitartekoei.

Bi begi, leiho bat
begira-begira Peio
Getaiko moilara.
Bi txalupa, itsaso bat
kresal usaina arimara.
Bi begi, leiho bat
begira-begira Maritxu
herriko plazara.
Bi semaforo, zebra-bide bat
haizearen hotsa belarrira.
Bi begi, leiho bat
begira-begira Joakin
Kale Nagusira.
Bi oinezko, momentu bat
baxoerdien zaporea ahora.
Bi begi, leiho bat
begira-begira Lurdes
Gaztetape hondartzara.
Bi kaio, olatu bat
hondar aleak eskura.
Bi begi, leiho bat
begira-begira Maria
mendi magalera.
Bi zuhaitz, bidexka bat
hankak mugitzeko desira.
Peio, Maritxu, Joakin
Lurdes, Maria
Getaiko leihotik begira
egun berri bat hasi da
begi taupadek josia
Leihotik begira dauden aiton-amona guztiei
eskainia…
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: APIRILA BALKOIETAN

Bizitza balkoietan
Etxean egoteak ez du esan nahi gainerakoekin harremanik izan ezin dugunik, ezta aldarrikatzeko, festarako,
dantzarako aukerarik ez dagoenik ere. Argi erakutsi dugu hori getariarrok azken asteetan, bat egin baitugu
hainbat elkarte, eragile eta mugimenduk egindako deiekin.
Haurrak etxetik ateratzeko eskatu dugu, Aberri Eguna ospatu, Dantzaren Nazioarteko Egunagatik kalean egin
ezin diren erromeriak egin, Errege Kopako finala jokatu, hildakoak gogoratu, abestu, danborra jo... ez dago
atsedenik.
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ZAINTZA
EGUNAK

Maiatzaren 12tik 17ra.
FULDAIN
FARMAZIA
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Maiatzak 7 Maiatzak 14
Ilbetea
Ilbehera

Maiatzak 22 Maiatzak 30
Ilgora
Ilberria
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ERREPORTAJEA

Azken hilabete eta erdian esperotako irudia: umeak kalean dira
berriro. Zintzo, zeregin ugaritan aritu dira konfinamendu garaian.
Horietako gauza asko mantendu beharko dituzte, baina igandeaz
geroztik, ordutebete dute kalea arnasteko.
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ERREPORTAJEA

Testua
IURE EIZAGIRRE

Koronabirusa

PERTSONA ADINA
ERREALITATE ETA ZIURGABETASUN
Alboko orriko argazkiak erakusten duena aurrerapausotzat har daiteke, COVID-19ak
sortutako egoera, pixkanaka, hobera egiten ari dela pentsarazi diezaguke. Errealitatea,
hala ere, zaila da oraindik, bai birusaren hedapenagatik bai gerora aurreikusten den
krisi ekonomikoagatik.

G

izarte oso baten errealitatea islatzea ezinezkoa
dela badakigunez, koronabirusaren inguruan
azken hilabetean zeresana eman duten zenbait
gairi heldu diegu. Getariarrak eta euren bizipenak
jarri ditugu erdigunean, herriaren erretratua egiteko
lagungarri izango delakoan.

Besteak zaintzea lehentasun

Arratsaldero, 20:00etan, milaka pertsona irteten dira
balkoietara osasungintzan eta beharrezko zerbitzuetan
lanean ari direnei esker ona adieraztera. Pertsona
zaurgarrienen artean daude gure aiton-amonak, hortaz,
babestu beharreko gune bihurtu dira, besteak beste,
zaharren egoitzak.
Haietako batean egiten du lan Karmele Goikoetxeak,
eta "gogorra" dela dio: "Orain ondo gaude, baina
egoera latza pasa dugu".
Urrun geratu da COVID-19a Txinan bakarrik zegoela
uste genuen garaia, birusa umorez hartzen genuen
sasoia. "Ez genuen imajinatzen hona ailegatuko
zenik", dio Goikoetxeak, "baina jendea kutsatzen
hasi zenean, geletan isolatu eta probak egiten hasi
zitzaizkien egoilarrei". Bestalde, pertsona bakoitzak
sintoma ezberdinak izan ditzakeela azaldu du: eztula,
gonbitoak, kalentura, eztarriko mina, beherakoa...
Zentroa erabat itxi zen eta langileak bakarrik sartzen
dira: "Autoekin joaten gara barruraino eta, protokoloz,
tenperatura hartzen digute egunero. Hori egin bitartean,
lixibaz betetako balde batean pasa behar ditugu
ARTZAPE · 2020ko maiatza

oinetakoak, birusa kanpotik barrura ez eramateko. Udaleko
langileek ere egunero garbitzen dute kanpoko aldea, eta
suhiltzaileak bizpahiru aldiz etorri dira desinfektatzera".
Kutsatu diren jakiteko probak egin dizkiete langileei pare
bat aldiz: odol analisiak eta COVID-19arena. Lehenarekin,
"antigorputzak dituzun ikusten dute eta koronabirusa
pasa duzun esaten dizute". Batzuek oharkabean pasa
dute, eta beste
batzuek sintoma
larriagoekin.
Birus berria
izanda, hasieran
ez zekiten nola
kutsatzen zen,
eta garbiketa
egin
eta
eskularruak zein
maskarak erabili
arren, beldurra
zutela aitortu du Goikoetxeak.
Neurriak hartu badituzte ere, ez dute lortu birusa
ekiditerik eta hildakoak izan dira zaharren egoitzan.
Berak ez du zuzenean bizi izan baina tristea dela dio,
"ez zarelako familiaz agurtzen". Amona bat du gogoan,
urte osoan, egunero, seme-alaben bisita jasotzen zuen
eta konfinamenduagatik ateak itxi zirenean, elkarrekin
gehiago egon gabe hil zen. "Protokoloa jarraituta,
senidea agurtzera joan dira beste batzuk, eta
berrogeialdian egon behar izan dute gero. Agurtzera
bakarrik joan daiteke, ez bisitatzera".
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Egoera latza izan arren, ezjakintasuna abiapuntu
izanda, denen artean aurrera egiten ari direla
adierazi du, izan ere, arlo ezberdinetako langileak
daude zentroan: sukaldekoak, erizainak, erizain
laguntzaileak, medikuak, zuzendaria...
Horietako bakoitzak errealitate ezberdina du egoitzatik
kanpo ere. Goikoetxeak, esaterako, arrisku taldean
dagoen pertsona duenez etxean, handik atera behar
izan zuen bat-batean: "Lanera joateko irten nintzen
14:15ean, eta ez naiz gehiago sartu etxean, beste
batean nago oraindik. Gogorra da: seme-alabak
balkoian ikusten ditut autoa garajean uztera joaten
naizenean eta telefonoz hitz egiten dugu, baina ez
da berdina. Lagundu nahi duzu eta ezin duzu, ze
beraiek klaseetan daude, etxeko lanak egin behar
dituzte, edozein zalantza argitzeko...". Itzuli nahiko
luke, baina oraindik ez du egingo.
Dena den, indartsu dago, baita psikologikoki ere:
"Denei berdina esaten diet, orain indarra ez daukazun
lekutik ere atera egiten duzu".

Lehen sektoretik hurbilago

Azokak ixteko emandako aginduak hautsak harrotu
zituen, herritarrek lehen sektorearekiko atxikipena
erakutsi zuten, eta neurriak hartuta, berriro egitea
ahalbidetu zuten. Hala ere, autokontsumorako
baratzak lantzeko zailtasunak daude oraindik.
Etxetik urrun dituztenek uzta jasotzeko eta
mantentze-lanak egiteko baimena bakarrik dute,
ez landatu ez erein. Hurrengo uztak ziurtatzeko,

Kalera bai, eskolara ez

Eskolak itxi ondoren, gobernuek haurrak erabat ahaztu
dituztela salatu dute hainbat adituk eta gurasok. Haien
garapenaz kezkatuta, kalera ateratzea baimentzeko
eskatzen zuen herri mugimendua indartu egin da
azken asteetan. Pasa den igandean, apirilaren 26an,
14 urtez azpikoak etxetik kanpo ikusi genituen berriro.
Zenbait neurrirekin hauek ere: egunean behin ordubeteko
irteerak egitea 09:00ak eta 21:00ak artean; etxetik
kilometro bateko eremuan ibiltzea; heldu batekin, gehienez,
hiru ume ateratzea; eta bi metroko distantzia mantentzea
besteekiko. Egun berean, herriko hondartzak ere ireki ziren.
Dena den, zenbait lekutan baldintza horiek ez direla
errespetatu ikusita, "arduratsu" jokatzeko eskatu dute,
besteak beste, Getariako anbulatorioko langileek.
Betebeharrez gain, gogorarazi dute oso garrantzitsua
dela etxetik irten aurretik eta itzultzean eskuak ondo
garbitzea eta maskara erabilita ere —oraingoz ez
da derrigorrezkoa—, distantzia mantentzea. Era
berean, gomendatu dute "aitona-amonek, pertsona
immunodeprimituek eta arrisku faktoreak dituztenek,
ahal den neurrian, haurrekin kontakturik ez izatea".
Kalean ikusi ditugu, baina, ikasturte honetan, ez ditugu
berriro eskolan ikusiko. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen
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Hezkuntza Planak aurreikusten duenez, "oinarrizkotzat
hartuko dira lehenengo bi hiruhilekoetarako
planifikatutako helburuak". Horien arabera jarriko da
amaierako kalifikazioa, eta azken hiruhilekoko notek
osagarri gisa balioko dute. Gainera, inor ez da maila
gainditu gabe geratuko koronabirusagatik, baina
irakasleek uste badute gutxieneko helburuak bete ez
dituen ikasle batentzat errepikatzea dela egokiena,
Hezkuntza Ikuskaritzari bidali beharko diete txosten
indibidualizatua.
Ikasgeletara itzultzeko aukera aurreikusten zaie,
alabaina, DBHko 4. mailako, Batxilergoko bi mailetako
eta Lanbide Heziketako lehen mailako ikasleei.
Nahia Arostegi, Batxilergoko bigarren mailako ikaslea,
azken talde horretan dago. Ez dute informaziorik
2020ko maiatza · ARTZAPE

murrizketak aztertzeko eskatu diote
Eusko Jaurlaritzari.

Ofizioa aldarri

Arrantza ontzi handiak lanera
itzuli dira hilabeteko geldialdiaren
ondoren —amuarekin dabiltzanek
ez dute etenik egin—. Antxoaren
kanpaina hasi dute ezarritako
protokoloa jarraituta. Emeterio
Urrestik azaldu duenez, "deskarga
lanetan batera ariko diren ontzi
kopurua seira mugatu dute, jende
pilaketak ekiditeko". Horrez
gain, arrantzaleak maskara eta
eskularruekin ibiltzen dira portuan.
Gainera, astelehenetik ostiralera
itsasontzian egoten dira, eta
asteburuan etxeratzen dira.

Aitor Jimenez dantzariak, "sasoian egoteko", etxean ariketak egitea
izan du lehentasun: "Ez dakigu gero nola itzuliko garen, eta beti prest
egon behar dugu. Aritu naiz balleteko klaseak egiten egongelan edo
logelan, ahal dena egiten, baina gela hutsetan ohituta gaude, eta
etxean aldamenean gauzak ditugu. Moldatu egin behar da".

Pasa den asteburuan PCR probak
egin zizkieten arrantzale guztiei
eta negatibo eman dute denek.

aurrerantzean izango duten
egutegiaz: "Aste Santuaren itzuleran,
informazio gehiago emango zigutela
uste genuen, oraindik hirugarren
ebaluaketa egiteko daukagu, eta
azterketa orokorrak ere egin behar
ditugu gure institutuan. Baina oraindik
ez dakigu ezer eta zain gaude".
Internetez ari dira klaseak ematen,
ohiko ordutegia mantenduta.
"Irakasleak eta gu nahiko ondo
egokitu gara baina zailagoa
da". Apirilaren amaierarekin
batera bukatuko dute hirugarren
ebaluaketa, eta azterketak noiz
egingo dituzten ez badakite
ere, handik aurrerako epea
selektibitatea prestatzeko erabiltzea
dute planifikatuta. Unibertsitaterako
sarrera probak uztailera atzeratu
zituzten eta ondo iruditzen zaio
Arostegiri, "bestela oso justu ibiliko
ginatekeen, ze nahiz eta erritmo
berean eman irakasgaia, ez gara
berdin barneratzen ari".
ARTZAPE · 2020ko maiatza

Entretenitzeko funtzioa eman zaio konfinamendu garaian kulturari.
Zuzeneko kantaldiak, antzezlan laburrak, ipuin kontaketak, online
bertso saioak... ugariak izan dira sare sozialetan. Asko eta asko
eskariz, baina doan. Proposamen horietako bakoitzaren atzean,
egindako lanetik bizi diren edo bizi nahiko luketen sortzaileak daude.

Sarean dabil bera ere azken egunetan, Dantzaz konpainiak martxan
jarri duen proiektu batean parte hartzen ari baita. "Bideo-dantza bat
da, jendearengana iristeko proiektu bat".
Z u z e n e k o
emanaldiak,
berriz, denbora
luzez etenda
egongo direla
aurreikusten
du eta galera
ekonomikoa
eragiten
ari
zaio, bere diru
iturrietako bat
baitira. Beste
iturria dantza konpainiarekin duen kontratua da: "Bekadunak bezala
gara eta gure soldataren zati bat hortik dator, bestea emanaldietatik".
Kontratu hori izateak, hau da, autonomo bezala ez aritzeak, kultura
arloan iragarri diren dirulaguntzetarako ateak itxi dizkio, oraingoz.

"Gu 15 dantzari gara taldean,
nola mantendu ezarritako
distantzia? Itzulerak
beldurra ematen dit"

Ezjakintasunez begiratzen dio Jimenezek etorkizunari: "Azkenak
izango gara lanera itzultzen, elkarrekin kontaktuan gaudelako
egunero eta bestearekiko bi metrotara egon behar bada… Esan
ziguten, agian, dantzara itzultzeko baldintza izan daitekeela areto
batean hiru pertsona bakarrik egotea. Gu 15 gara taldean, nola
mantendu ezarritako distantzia? Itzulerak ikaragarrizko beldurra
ematen dit. Udaren amaieran beste proiektu bat nuen Frantzian eta
ez dakit egin ahalko dudan", dio Jimenezek.
Jendaurrekoak dituzte bizibide Uxue Alberdi bertsolari eta idazleak,
eta Eñaut Elorrieta musikariak ere. "Gure etxean bi heldu bizi gara
kulturatik, jendaurreko emanaldietatik eta koronabirusarena hasi
zenetik, diru sarrerarik gabe gaude biok. Nik irakurle taldeena online
egin dezaket, baina nire diru sarreren zati txiki bat baino ez da hori",
dio Alberdik.
Kulturgileen egoera ezagututa, kritikoa da krisi garaian eman
zaien trataerarekin: "Badirudi entretenitzea dela kulturaren funtzio
bakarra, kulturak egingo ez bagintu bezala. Kulturak egiten gaitu
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Ziurgabetasunez bizi du etorkizuna, aurreikusten
duelako uda ez dela normala izango eta seguru
aski udazkenera arte ezingo zaiola aktibitateari
ekin. Orduan nola egingo den da galdera: "Bi liburu
bukatzen ari naiz Durangoko Azokan aurkezteko, eta
pentsatzen dut Azoka egingo dela baina oraindik inork
ez daki zein balditzatan, zein egoeratan".

komunitate, lagutzen digu pentsatzen, gauzak ulertzen,
eztabaidatzen, errealitateari begiratzen dimentsio pila
batetatik. Krisia hasi zenetik askotan entzun dut 'oraintxe
konturatu gara kulturaren balioaz'. Ez dut horrela bizi.
Iruditzen zait kulturgileoi eskatu zaigula doan lan
egiteko eta entretenitzeko herria. Denbora dezente
pasa da gizartean ahots batzuk entzuten hasterako,
diote zerbait egiten ez badugu, kate hau eten egingo
dela eta sortzaileek ezingo dutela sortu, liburu dendek
ezingo dute saldu, ezingo dela kontzerturik antolatu...".
Ahots horietatik abiatuta, apirilaren 21ean eta 22an
greba digitala egin zuten kulturgileek, Ikusi gaitzazuen
desagertuko gara, entzun gaitzazuen isilduko gara
lelopean. 1.000 atxikimendutik gora izan zituen,
eta pauso bat dela uste du Alberdik: "Hor azaltzen
da, krisi honen aurretik ere, badagoela aldarri bat
esateko ez garela airetik bizi. Gurea ofizio bat dela
aitortzea nahi dugu, bestela ezinezkoa da". Lanbide
batez hitz egitean, bajak, gutxieneko soldatak,
sindikatuak eta abar aipatzen direla dio, "sortzaileekin
ez dago halakorik”. Ezberdina da hemendik oso gertu,
Frantzian, esaterako, soldata dute sortzaileek.

14

Krisi garai hauek sormenerako une egokiak
direla uste dute batzuek. Alberdirentzat ez da
hala: "Oso egoera txarra da, hasteko, tentsioan
gaudelako, beldurrez. Bizirauten ari zarenean,
ez da momenturik egokiena sortzeko". Hala ere,
beraien buruak antolatu dituzte Elorrietak eta biek,
egunean bakoitzak hiru ordu inguru lanerako hartu
ahal izateko, baina sarrerarik gabe jarraitzen dute
lanean. "Ni idazten ari naiz orain eta ez dut hortik
kobratzen, baina lehengo urtean ere ez. Idazten ari
naizenean ez dut kobratzen eta Eñautek ere ez diska
prestatzen ari denean. Zuzeneko emanaldiekin
orekatzen dugu hori, bertso saioekin, hitzaldiekin
eta mahai inguruekin nik, eta kontzertuekin berak.
Lana egiten dugu ulertuz ondoren emango duela
fruitu ekonomikoa eta jasoko dugula bueltan,
izan daiteke hala edo ez, apustu bat egiten duzu
hutsaren gainean", azaldu du Alberdik.
Hain zuzen ere, aurrez egindako lanaren emaitzek
oztopatu diote jarduera eteteagatik ematen ari
diren dirulaguntza jasotzea. Egile eskubideen
urteko likidazioa egiten du argitaletxeak martxoan
eta soldata jaso duela argudiatuta, ukatu egin
diote laguntza. Zintzilik egotearen sentsazioarekin,
emango dietenaren zain daude, "ez gaude hain
ohituta horretara, egindako lanetik bizitzera baizik".
Dena den, ofizioan sinesten duenez, modu batera edo
bestera aterako direla uste du.
Pertsonalki ateratzeak bezainbeste kezkatzen du,
ordea, kolektiboak: "Zenbat liburu denda itxiko dira?
Soka gainean dantzan bizi dira, apustua egiten dute,
liburuak erosi, salgaiak erosi, baina saldu egin behar da
eta fakturak ordaintzen jarraitu". Argitaletxeak ere oso
egoera txarrean daudela gogoratu du, eta udaberriko
uzta hor geratu dela. "Lehen ere prekarioa den sistema
da kulturarena, euskarazkoa are prekarioagoa, eta
uste dut hemendik aurrera eskatuko duela kontzientzia
hartzea".
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Zerbitzuak bistaratzen

Alarma egoerak negozioak ixtera behartzean, merkataritzari
eta ostalaritzari begiratu zitzaion. Badira, ordea, bestelako
zerbitzuak gurean, eta Eskura fisioterapiaren kasuan,
adibidez, egoera bitxia bizi dute. "Sanitario bezala, ez
gintuzten ixtera behartu, baina hala egin genuen, ez dut
eta bi metroko distantzia bermatzeko aukerarik. Gu bezala
podologoak, dentistak...", dio Josune Uzinek.
Fisioterapeuten Elkargoan eta lanbideko kideengan
topatu du babesa. Elkargoak berak bideratu du gaia,
eta lortu du Eusko Jaurlaritzak onartzea fisioterapeutena
derrigorrezko itxiera izan dela; Espainiako Gobernuak,
ordea, ez du halakorik aitortu.
Ogibidearen ezaugarriengatik telelanerako aukera gutxi
badu ere, aitortu du inguruko norbaitek deitu diola etxean
kirola egiten min hartuta: "Egoera emozionalak asko
eragiten du. Kanpora irten eta sozializatzeak ematen du
beste puntu bat eta etxean, tentsio horrekin, muskuluek ere
jasotzen dute eragina. Lesionatzeko arrazoiak badaude".
Bitxitik asko izan du ile-apaintzaileen egoerak ere, oso
denbora gutxian pasa baitziren ezinbesteko izatetik ixtera.
Autonomoen laguntzak jaso dituzte, eta gastuak era
ezberdinetakoak dira. Adibidez, lokalen alokairua ordaindu
behar izan dute batzuek; badago alokairua barkatu
duen maizterrik ere. "Zortedun" sentitu dira, produktuen
ordainketak atzeratzeko aukera eman dietelako.

ekonomia kaltetu da eta ez dakigu bezeroek dinamika
berarekin jarraituko duten", dio.
Egunerokoan aurrera egiteko, irtenbideak bilatzen
ari dira negozioak: txakolindegi batzuek eskaintza
bereziak egin dituzte, kontserba enpresa batek
Getariako produktu berriak dastatzeko gonbita,
zozketak bitxi dendak, etxez-etxeko zerbitzua…
Gluglu dendak, kasurako, zozketarako txarteltxoak jarri
ditu salgai sare sozialetan. Maiatzean, berriz, sormen
erronka bikoitza egingo du, ARTZAPErekin elkarlanean.
Iruditik testua modalitatean, hiru irudi ardatz izanda
—denak edo batzuk bakarrik erabilita—, mikroipuina idatzi
beharko da. Testutik irudira erronkan, berriz, mikroipuin
batean oinarritutako irudia sortu beharko da; marrazkia,
argazkia edo bideoa izan daiteke. Abiapuntutzat erabiliko
diren lanak Facebookeko Kotoizko Ipuinak profilean eta
ARTZAPEren webgunean argitaratuko dira. Lanak, aldiz,
glu16glu@gmail.com helbidera bidali behar dira.
Maiatzaren 1etik 16ra egongo da parte hartzeko aukera,
bi euroren truke. Aurkeztutako lanen artean 30 euroko bi
erosketa txartel zozkatuko dira hilaren 17an, modalitate
bakoitzean bana. Maiatzaren 24ean, berriz, ARTZAPEko
bazkideen artean egingo da bi erosketa txartelen zozketa.

Zentro ezberdinetakoak, elkarlanean, saiatu dira bezeroak
lasaitzen. Baimena dutenean, denek batera zabalduko
dutela azaldu eta hartuko dituzten neurriak zehaztu dizkiete:
"Tresnak eta altzariak bezero bakoitzak erabili ondoren
desinfektatuko ditugu, eta berriz erabili ezin direnak, bota.
Telefonoz emango ditugu txandak, eta bezero batetik
besterako tarteak errespetatu beharko dira".
Ez dakite noiz zabalduko duten, are gutxiago bete
beharko dituzten neurriak. Dena den, egin dezaketena
pentsatzen hasi dira. "Agian, ordutegiak moldatu beharko
ditugu ileapaindegian behar baino jende gehiago ez
egoteko, ezingo dugu bat baino gehiagorekin egon
aldi berean...", dio Itziar Larrañagak.
Jendea zain dagoela antzeman dezakete baina haien
ahalmena zein den ikusi beharko da gero. "Guztion
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Glugluren zozketako zenbakietako bat. /Arg.: Gluglu
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ELKARRIZKETA
Prebentzio lanaren ondoren,
Getariako Udala fase berri
batean sartu da. Ez du albora
utziko orain arteko ardura
baina koronabirusak utziko
dituen ondorioak aztertu eta
samurtzeko saiakeran hasi da.
Zein da prebentzio lanaren
balorazioa?
Ona. Datuen arabera, hiru
pertsona egon dira ospitalean;
zoritxarrez, hirurak joan zaizkigu.
Badakigu etxeetan jendea
dagoela sintomekin baina ezin
da jakin COVID-19a duten
edo ez, testak ez dituztelako
egin. Jendea ikasten ari da
ohitura berriekin funtzionatzen.
Fase berrian sartu zarete orain.
Datorrenari begira, prestatzen
joan behar dugu, bai neurrien
inguruan baita ondorioei
buelta ematen hasteko ere.
Negozio ezberdinetako
arduradunekin dugu harremana
eta diagnosi bat egiten ari gara
jakiteko sektore ezberdinak
berriro pizteko zer egin
dezakegun. Baserritarrekin hitz
egin dugu, esaterako, eta egon
den polemikan herriak hartu
duen jarrerari segita, nahiko
genuke azokan berriro Getariako
produktuak, baserritarrak,
egotea. Pertsonekin ere ari
gara, haien beharrei erantzuteko
lanean gabiltza, eta horretarako
laguntza ezberdinak daude.
COVID-19aren ondorioak
leuntzeko dirulaguntzak iragarri
dituzte hainbat herritan.
Garbi daukagu laguntzak ez
ditugula bikoiztuko, hau da,
Eusko Jaurlaritzak alokairuaren
inguruko laguntza ateratzen
badu, guk ez dugu egingo.
Hala ere, laguntza horiek egiten
duten bidearen zain gaude, eta
hutsune handiak badira, ez dugu
baztertzen horiek betetzea.
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HARITZ ALBERDI
"BI LAGUNTZA LERRO
DAUDE: PERTSONENTZAT
ETA EKONOMIARENTZAT"
herrira erakartzeko. Harritarteko
aparkalekuaren denbora ere luzatu
egingo da erosketak erosoago
egiteko. Amaitzeko, aurreikusten
da, negozioak irekitzear
daudenean, segurtasun neurriak
hartzeko inbertsioetan laguntzea.
20.000 euro bideratuko dira
helburu horietara guztietara.
COVID-19ari aurre egiteko,
bi laguntza lerro aurreikusten
dira: pertsona edo norbanakoei
zuzendua bat, eta sektore
ekonomikoari bestea.
Lehenengoari lotuta, larrialdiko
gizarte laguntzetarako 27.000
euro ipiniko dira —7.000 euro
aurrekontuan zeuden—. Eusko
Jaurlaritzak ere ekarpena igo eta
22.000 euro jarriko ditu. Denera,
49.000 euro daude poltsa
horretan. Gainera, bermatzen
dugu, diru hori bukatzen bada,
gehiago jartzea; ez da geratuko
getariarrik laguntza hori jaso gabe.
Bigarren lerroari lotuta,
hirugarren sektoreko foro bat
sortu da eta astero egingo dira
bilerak momentuko egoeraz
hitz egiteko eta erabakiak
adostasunez hartzeko. Terrazen
kuota egokitu egingo da eta
Udalak urtero jasotzen duen
kopuruaren erdia —10.000 euro
gutxiago— jasoko du. Jarduera
ekonomikoa berpizteko bi
kanpaina aurreikusten ditugu, bat
bertako dendetan kontsumitzera
bultzatzeko eta bestea udan, edo
aukera irekitzen denean, jendea

Bi laguntza lerroak kontua
hartuta, 50.000 euro jarriko
dira, epe laburreko neurrietarako.
COVID-19ak epe luzera izan
ditzakeen ondorioetarako beste
50.000 euro aurreikusten ditugu.
Udalaren egoera ekonomikoa
ere aldatuko al da?
Foru Aldundiak esan digu
egokitzapenak egin behar ditugula,
Foru Funtsetik diru gutxiago jasoko
dugula, aurrekontuaren %20
murriztuko da. Gure kasuan,
gutxi gorabehera, 400.000 euro
gutxiago da hori eta, dagoeneko,
moldaketak egiten ari gara.
Nondik kenduko da?
Aurreikusita genuen arkitektoaren
lan eskaintza, adibidez, beste
modu batera aterako dugu.
Hainbat inbertsio ere egokitu
egingo ditugu, mantenurako
genuen dirua ukitu eta aurten
behar-beharrezkoa egingo dugu.
Aurrekontua 300.000 eurotan
murriztea lortu dugu, eta
Aldundiak zehaztutako kantitatera
heltzeko falta diren 100.000
euroak gerakinetik hartuko ditugu.
2020ko maiatza · ARTZAPE
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SYLVIE NGUEU
"MUNDUA IKUSTEKO, ULERTZEKO ETA
BIZITZEKO BESTE MODU BAT DUTE"
Urteetan zehar, autismoa zuten pertsonek desgaitasun intelektual sakonak zituztela uste izan da. Azken
ikerketek, ordea, bestelako emaitzak igorri dituzte. Askok biztanleriaren bataz besteko inteligentzia maila
bera edo altuagoa dute. Iragan berri den Autismoaren Nazioarteko Egunaren aitzakian ARTZAPEk gaiari
heldu nahi izan dio.
TESTUA
INTZA GURRUTXAGA
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ELKARRIZKETA
Europan egindako hainbat
ikerketen arabera, 150
pertsonatatik batek Autismoaren
Espektroko Nahastea (AEN) du.
AEN duen pertsona bakoitza
bestearekiko oso desberdina
da, eta horregatik, nahaste
hau deskribatzeko modu bakar
edo bateraturik ez dago.
Aniztasun horren barruan, ordea,
Autismo Europak egindako
analisi baten arabera, hiru
eratako sintomak atzematen
dira: alterazioak interakzio
sozialetan, alterazioak hitzezko
eta hitzik gabeko komunikazioan,
eta interes mugatuak eta
jokabide errepikakorrak.
Sylvie Ngueu jaiotzez
kamerundarra da, baina
Getarian bizi da duela hamasei
urtetik. Bi seme-alaba ditu:
Alex eta Malena. Alexek
hamabost urte ditu eta AEN
du diagnostikatuta. Zenbait
esparrutan, bere errealitatea,
biztanleriaren gehiengoarekin
alderatuta, desberdina da,
eta gainera, konfinamendua
dela eta, egunerokotasun
berrira egokitzea gogorra ari
da izaten familiarentzat.
Kamerundik etorri zinenetik urte
ugari igaro dira, nola sentitzen
zara Getarian?
Oso ondo, primeran nago.
Hemen integratzea erraza izan
da. Ni oso pertsona irekia
naiz eta horrek asko laguntzen
du. Ez daukat jendearekin hitz
egiteko inolako arazorik.
Garai bereziak dira honakoak,
eta ezin galdetu gabe utzi: nola
daramazue itxialdia?
Alexek batzuetan antsietate pixka
bat izaten du. Gu, zereginak
izan ditzan, egunak gauza
desberdinekin betetzen saiatzen
gara. Hala ere, klaseak dituenean
hobetoxeago darama. Horiek
errutina bat markatzen diote.
ARTZAPE · 2020ko maiatza

Malenak onartu du eta ondo
darama, baina lehenengo
egun haietan, Alex oso
nahigabetuta egon zen, ez
zuen ulertzen zergatik ezin
zuen igerilekura, eskolara
edota aitona ikustera joan.

Sylvie Ngueu.

"Hemen integratzea
erraza izan da. Ni oso
pertsona irekia naiz eta
horrek asko
laguntzen du"
Klaseak egin ondoren, aitarekin
eta txakurrarekin, buelta bat
ematera irteten da kalera,
goizean tartetxo bat eta
arratsaldean beste bat. Egun
batzuetan tristeago dago, baina
orokorrean ondo darama.
Apirilaren 26tik haurrak
kalera atera daitezke. Nola
hartu duzue berrikuntza?
Malenak beldur pixka bat du;
esaten dit orain umeak kutsatu
egingo direla. Nik erantzuten
diot ezetz, denbora labur batez
bakarrik ahalko dutela irten eta
segurtasun distantziak errespetatu
egin beharko direla —elkarrizketa
egin zenean, Espainiako
Gobernuak, oraindik, neurrien
berri emateke zuen—. Kutsatu
ez daitezen, gurasook kontrolatu
beharko ditugu haurrak. Tartetxo
batez kalera ateratzeak, nire
iritziz, ez die kalterik egingo.
Hasieran, haur guztiei debekatu
zieten kalera irtetea. Nolakoak
izan ziren egun haiek?

Ia astebeteren buruan,
Espainiako Autismo
Konfederazioak egindako
eskaerari erantzunez, AEN
dutenei kalera irteteko
eskubidea aitortu zieten.
Horrek lagundu al dio Alexi?
Bai, kalera irtetea ondo datorkio.
Gainera, norbaitek galdetzen
badio zertan ari den kalean,
berak erantzuten du autismoa
duela, eta denbora tarte batez
irteteko eskubidea duela.
Gainera, horrela, ariketa
fisiko apur bat ere egiten du.
Ez guztiek, baina Alexek,
esaterako, sendagai bat
hartzen du eta horrek,
batzuetan, jateko antsietatea
eragiten dio. Horregatik,
gehiegizko kaloriak erretzeko,
mugitzea beharrezkoa da.
Berak, egoera "normalean",
astean zehar, kirol asko egiten
du. Egun guztietan kirola
egiten zuen, eta bat-batean
hori dena eten egin da. Etxean
badaukagu bizikleta estatiko bat,
baina ez da nahikoa. Berak,
ohiko ariketak egin behar ditu,
bere entrenamenduak eta aire
zabalean ibili. Etxean egiten duen
ariketa fisikoak ez dio gehiegi
balio, berarentzat ez da nahikoa.
Zergatik da hain garrantzitsua
autismoa duten pertsonentzat
errutina bat mantentzea?
AEN dutenak errutina batekin
bizi ohi dira. Egun batetik
bestera esan zaie ezin dutela
eskolara joan, paseatzera
irten... eta hori dena berarentzat
gehiegizkoa da. Alexek,
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esaterako, asteroko ordutegi
bat zuen, eta orain, batbatean, koronabirusagatik,
etxean geratu behar du.
Saiatu ginen azaltzen airean
dagoen birus bat dela, eta ez
kutsatzeko, ezin garela kalera
irten. Baina hori beraientzat
oso zaila da. Nahiz eta birusa
egon, ez du ulertzen orain
aste batzuk egin zitzakeen
gauza asko egiteko aukerarik
ez izatea. Errutinatik ateraz
gero, estutu egiten dira.
Askotan, gauza asko aurreratu
egin behar zaizkie. Alexek
askotan egoera ulertzen
du, baina aldaketa hain
bat-batekoa izan zenez,
berarentzat shock moduko
zerbait izan zen. Beste egoera
batean, gauzak pixkanaka
aurreratuz eta pixkanaka
aldatuz, ulertuko zukeen,
baina bat-bateko aldaketa
hauek gehiegizkoak dira.

Zer botatzen du faltan gehien?
Lagunak, baita eskolara eta
igerilekura joatea, edota
jendearekin hitz egitea ere.
Berarentzat distantzia sozial
hau mantentzea zaila da.
Alex oso gertuko pertsona
da. Norbait ikusten duenean,
segituan gerturatzen da eta beti
besarkada bat emateko prest
dago. Esaten diot hemendik
aurrera hori amaitu egingo dela.

beharrean, beste modu batera
agurtzeko esan behar zaio.
Bere adinekoekin baino hobeto
moldatzen da helduekin,
nahiz eta batzuetan bere
adinekoekin ere gustura egon.

Orain ezohiko egoera batean
gaude, baina nolakoa da
AEN duen ume baten bizitza
egoera "normal" batean?
Ume bakoitza mundu bat da.
Alex, esaterako, oso pertsona
soziala da, oso irekia, sinpatikoa,
atsegina, eta jendearengana
asko gerturatzen dena.

Egoera berrietara egokitzeko
zailtasunak al ditu?
Aldaketa horiek denbora tarte
batekin esanez gero, ez;
bat-batekoa denean, estutu
egiten da. Galdetzen dit ea
ekainerako hau dena amaituko
den, eta nik ezin diot erantzun
bat eman, ez dakit. Berak
erantzun bat behar du, baina
zuk ezin diozu eman. Gainera,
horrela hasten denean egun
guztian berdin jarraitzen du.

Bere arazoa, askotan,
jendearengana gehiegi
gerturatzea izaten da.
Batzuetan, hainbat pertsona
besarkada batez agurtu

"Egun guztietan kirola egiten zuen, eta bat-batean
dena eten egin da (...) Ohiko ariketak egin behar
ditu: entrenamenduak eta aire zabalean ibili "

Etxean asko laguntzen du: bere
ohea egin, arropak tolestu,
ontziak ontzi-garbigailutik
atera... bere eginbeharrak
ditu eta betetzen ditu.

Gu saiatzen gara azaltzen
etxean geratuz, beharrezko
higiene neurriak hartuz, eskuak
sarri garbituz, segurtasun
tarteak errespetatuz...
egoerak hobera egitea lortuko
dugula. Baina horrenbeste
azalpen batera barneratzea
berarentzat oso zaila da.
Alexek arreba gazteagoa
du, Malena, nolakoa da
beraien arteko harremana?
Oso ona. Alexek asko maite
du. Malenak ere asko maite du,
baina aldi berean, sufritu egiten
du. Batzuetan anaiak egiten
duen zerbaitek lotsarazi egiten
du, baina beste askotan, bere
anaiaz oso harro sentitzen da.
Emozio horiek guztiak ditu.
Malenak ezagutzen du bere
anaiaren errealitatea?
Bai. Gainera, bera izaten
da askotan lagunei anaiak
zer daukan azaltzen diena.
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AENaren inguruan informazioa
bilatzen ere aritzen da.
Orain dela aste batzuk
Autismoaren Nazioarteko Eguna
izan zen eta Getarian musika,
argiak, oihal urdinak... jarri
zituzten. Horrelako ekimenak
garrantzitsuak al dira zuentzat?
Bai, oso. Guztia mimo askorekin
egin zen, eta benetan polita izan
zen. Egun hartaz gogoratzearekin
bakarrik hunkitu egiten naiz.
Udalera joan nintzen eraikinaren
aurrealdean argiak jartzeko
eskatzera, eta Haritz Alberdi
alkatearekin hitz egin nuen. Dena
erraztasunak izan ziren. Ez zidan
inongo arazorik jarri, eta gainera,
hemendik aurrera eskaerarik
egin gabe, urtero jartzen
saiatuko direla esan zidan.
Gero Udaletik deitu ninduten
esanez, pentsatu zutela,
bozgorailuen bitartez, herritarrak
balkoietan oihal urdinak jartzera
animatzea eta ondoren musika
ere jartzea. Mimo eta maitasun
askorekin egin zuten, eta oso
hunkigarria izan zen. Alexi ere asko
gustatu zitzaion. Oso-oso gustura
egon zen eta dantzan ere aritu zen.
Horrelako ekintzek kolektibo
hau bistaratzen laguntzen dute?
Bai. Getariako ume guztiek
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ezagutzen dute Alex, baina
ekintzon helburua da jendea
horren inguruan hausnartzera
bideratzea. Horrelako ekintzak
aprobetxatuz, gurasoek haurrei
oihal urdinak zergatik jarri
dituzten azal diezaiekete, zer
esan nahi duen AENk, horren
inguruan informazioa bilatu...
Izan ere, AENren inguruan
ezjakintasun asko dago. Jendeak
ez daki zer den autismoa
eta horrelako ekimenek asko
laguntzen dute. Gainera,
babes garrantzitsua dira.
Nola azalduko zenioke nahaste
hau autismoa ezagutzen
ez duen pertsona bati?
Nahaste hau duten haurrak
gainerakoak bezalako dira,
baina beste behar batzuk dituzte.
Bereziak dira; mundua ikusteko,
ulertzeko eta bizitzeko beste
modu bat dute. Eurek zailtasun
sozialak izan ohi dituzte, baina
ume bakoitza desberdina da.
Alex, esaterako, gerturatu egiten
da eta besarkada asko ematen
ditu, beste batzuek, berriz,
besarkadak ez dituzte onartzen.
Alex, agian, askotan, gehiegi
gerturatzen da, ezarrita dauden
arau sozialak ez ditu betetzen.
Garunaren zati batek "normal"
funtzionatzen die. Berak, denok

"AENren inguruan
ezjakintasun asko dago.
Jendeak ez daki zer den
autismoa eta ekimenek
laguntzen dute"
bezala, korrika, barre, lo, jan...
egiten du. Baina garunaren beste
zati bat, ez daukate garatuta.
Batzuek matematiketarako dituzte
zailtasunak, besteek hizkuntzarako;
batzuek asko dakite, baina
ez dakite nola adierazi...
Horrelako egoera bat, Getaria
bezalako herri txiki batean
bizitzea nolakoa da?
Getarian Donostian baino
hobeto ulertzen zaitu jendeak.
Azkenean, hemen herritar guztiek
ezagutzen dute Alex. Ni, orain,
ez nitzateke Madrilera edo
Donostiara bizitzera joango.
Hemen primeran dago. Umea
bakarrik moldatzen da, eta
edozein arazo badu, kalean
edonor geratu eta beti izango du
norbaiten laguntza edo arreta.
Herri txiki batean bizitzeak
abantaila ugari ditu. Bere alde
txarrak ere baditu, baina ni
hemen oso gustura nago.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Koronabirusa

K

oronabirusa birus espezieen multzo bat da,
animalien eta gizakien artean gaixotasunak
sortzen dituena. Arnas-aparatuko eta digestioaparatuko gaixotasun batzuk sortzen dituzte.
Gizakien kasu gehienetan, gaixotasuna arina izaten
da, baina koronabirus gutxi batzuek kasu larriak
sor ditzakete eta hiltzeko arriskua dago, batez ere
zaharrak edo aurretik beste gaixotasun bat dutenak.
COVID 19 Koronabirus deitzen da birusak koroa forma
duelako. Irudian ikus dezakezue:

Etxean geratzea derrigorrezkoa da, erostera bakarrik
atera daiteke, bestela isuna ordaindu behar da
—testua haurrek kalera ateratzeko baimena izan
aurretik idatzi zuten—. Eta azkenik jendearekin ahalik
eta kontaktu gutxiena eduki behar da, batek ala
besteak koronabirusa badauka, ez kutsatzeko.

"Orain, bai edo bai, kirola egin
behar da (...) Familiarekin kirola
egin dezakezue, baina jolas
moduan".
"Umeok kalera ateratzeko
eskubidea dugula aldarrikatzeko,
kazeroladak egiten dira. Horrek
sekulako poza pizten dit".

Oraingoz, ez dago koronabirusak sortutako
gaixotasunen aurka egiteko txertorik eta gaixotasuna
harrapatuz gero, ohiko tratamendua sintomak arintzea
izan ohi da.
Gaixotasun honen ondorioz gaude denak etxeetan
konfinaturik.
Koronabirusa ekiditeko eskuak garbitzea ezinbestekoa
da. Beti garbitu behar dira, une oro: jan aurretik, kaletik
etorri ondoren, jan ondoren, kalera joan aurretik...
Maskara jartzea ere oso gomendagarria da norbaitek
eztula egitean bere birusek ez kutsatzeko besteak.
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"Aspertuta nago eta lagunen falta
sentitzen dut, izan ere, bideodeiak
egiten ditut"
Elene: orain badakizue zer egin koronabirusa ekiditeko,
baina ba al dakizue zer egin etxean ez aspertzeko?
Ba, hemen dituzue adibide batzuk:
Familian jolastu partxisean, okan, xakean; eskulanak
egin; sukaldatu; erronkak egin eta gauza gehiago.
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GOMENDIOA

JOXI ERAUSKIN

La conjura
de los necios
Orain, bai edo bai, kirola egin behar da, baina
jendeak aitzakiak jartzen ditu. Kirola egiteko oso
erraza da: familiarekin kirola egin dezakezue baina
jolas moduan. Jende asko terrazetan ibiltzen da eta
korrika egiten du. Oso ongi egiten dute baina gauza
gehiago ere egin daitezke, adibidez, erratza jarri bi
aulkitan eta saltoka ibili edo bi esne kaxa hartu eta
gora eta behera ibili pesak bezala.
Irati: denok oso aspertuta gaude etxean, batez ere
haurrok. Gurasoak behintzat kalera ateratzen dira
erosketak egitera eta horrek sekulako inbidia ematen
digu. Ezin ahal dugu ordu erdiz, behintzat, kalera atera
haizea hartzeko?! Niri ez zait justua iruditzen gurasoak
bakarrik atera behar izana. Horregatik, umeok
kalera ateratzeko eskubidea dugula aldarrikatzeko,
kazeroladak egiten dira. Horrek sekulako poza pizten
dit, umeon alde zerbait egitea.
Wissam: denok bezala, aspertuta nago eta lagunen
falta sentitzen dut, izan ere, bideodeiak egiten
ditut. Batzuetan ez naiz aspertuta egoten jolasten,
sukaldatzen, irakurtzen, telebista ikusten (gutxitan) eta
gauza gehiago egiten egoten naizelako. Denbora
gehien puzzlea egiten pasatzen dut, 1000 piezatakoa
da eta nahiko zaila.
Orain badakizue zer egin dezakegun etxeetan eta,
mesedez, ez atera etxetik ez bada beharrezkoa.

Nahiz eta oraindik euskarazko itzulpenik ez duen
lan honek, oso liburu ezaguna da, eta guztiz
gomendagarria bere kalitateagatik. Batez ere, nola
argitaratua izan zen da kontuan hartu beharrekoa,
ama baten irmotasunari esker argitaratu baitzen
maisulan hau. Izan ere, 1969an bere buruaz beste
egin zuen John Kennedy Toolek, liburuaren egileak,
31 urterekin, hainbat argitaletxek liburua atzera
bota ondoren. Bere amak, ordea, sinetsi egin zuen
bere semearengan, eta haren egoskorkeria tarteko,
argitaratzaile baten eskuetara heldu zen liburua;
txundituta geratu zen irakurtzean. 1981ean fikzioko
Pulitzer saria irabazi zuen.
Protagonistak eleberrian zehar sorrarazten dituen
bitxikeria eta anekdota barregarriez gain, nobelak
hori dena gainditu eta, funtsean, gizakiaren erretratu
krudela azaltzen du, errealismoa muturreraino
eramanez. Obra honen atzean kritika gogorra eta
sakona dago gizarte kapitalistarekiko, kasu honetan
amerikarrarekiko. Ironiaz idatzitako liburua izanik,
barre algara ugari eginaraziko dizkio irakurleari.
Etxean sartuta gauden garaiotan, egonaldia
atseginagoa egiten lagun dezake liburu honek.
Halere, jarrera bat edo beste bat hartzera
behartuko du irakurlea: gustoko jarrera edo
alderantzizkoa.

Koronabirusa denok batera gaindituko dugu. Elkar
laster ikusiko dugu!

LH5A-ko ikasle batzuen artean.
Irati, Wissam eta Elene
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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Kaxa (e)ta lurrean

Egunean behin
Hau ariketa fisiko bat da.
Edonon eta edonoiz,
zutik edo eserita,
bizkarra libre,
pasatu eskubiko besoa
ezkerreko sorbaldaren gainetik

Gaurkoa ez da hitz bat, esapide bat baizik,
adin batetik beherakoari eta itsas giroan bizi
ez denari zeharo ezezaguna egingo zaiona.
Garai batean, hala ere, Getarian asko
erabiltzen zen: Gure baporia kaxa ta lurrian
sartu dek gaur moilan.
Bisigutako garaira joan beharra daukagu
testuinguruaz jabetzeko.
Kaxa bisiguak garraiatzeko erabiltzen zen
otarre handi bat zen. Argazkian ageri da
nolakoa zen. Eta norbaitek esaten bazuen
'kaxa ta lurrian' ekarri zuela arrantza, esaten
ari zen arrainketa handia ekarri zuela, kaxa
beteta ekartzeaz gain, kubierta ere arrainez
beteta zekarrela, alegia.
Hiztegietan, hantxe ageri da Plazido
Mujikarenean eta Resurreccion M.
Azkuerenean, guk gaurkoan aipatzen dugun
adierarekin. Azkuek, gainera, badakar beste
datu bat ere. Esaten du Zumaian jaso zuela
hitz horren adiera hori.
Oharra: Kontxita Oiartzabalek egin digu hitz
honi buruz hitz egiteko proposamena.
Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa
da hau. Animatu eta bidali info@artzape.eusera
ezagutzen dituzun hitzak.
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omoplatoa helduz edo
sorbaldan bertan geratuz.
Batera, eraman ezkerreko eskua
eskubiko saihetsaldetik atzera,
ahalik eta atzeren.
Jarraian, makurtu burua,
eskubira biratzen duzun bitartean,
ezkerreko belarri masaila
eskubiko besora hurbilduz.
Hor zaudela itxi begiak,
hartu arnasa eta indarrik gabe estutu.
Arnasa bota eta desegin.
Animo ta mimo,
zaindu gaitezen <3
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Baina badut itxaropena...

O

raingoz, bertsio ofiziala zera da, birus bat
monarkiko bihurtu dela, non eta Txinan; pare
bat hilabetetan milioika pertsona etxezuloan
konfinatu dituela gobernu txinatarrak eta orain, muturra
eguzki izpietara ateratzen ari direla.
Birus monarkikoa azkar asko zabaldu da gure
etxeetaraino, Genkis Khan bailitzan, eta gero, saltoka,
Amerika eta Afrikara iritsi da, Ozeaniara ere bai...
Munduan zehar, milaka hildako eta milioika kutsatu,
bizitza soziala eta ekonomikoa ziurgabetasun osoan.
Kutsatuen artean ere diskriminazioa dago: batzuk
testa dute eta besteek, ez (testik gabekoak eta
asintomatikoak).

hegan egiten utzi... Eta orain, hiltzen direnean ere,
ezin agurtu behar den moduan.
Belaunaldi guztiek izaten dute beren gerra, zibila,
mundiala edo birala. Badirudi ezberdinak direla,
baina berdinak dira denak, injustiziaren mamuari aurre
egin beharra.

Baina badut itxaropena, osasun-langileak lubakietan
daudelako babes-neurri eskasekin, heriotza-arriskua
barne; baita garraiolari, suhiltzaileak eta beste hainbat
ere.

Birus monarkikoa nola eta noiz sortu den? Urte
batzuk barru datu hobeak izango ditugulakoan
nago.

Baina badut itxaropena, bolondres-taldeak agertu
direlako herri guztietan populazio zaurgarrienari
laguntzeko.

Bitartean, etxerik ez zutenak zubipean jarraitzen
dute; etxe pribatuetako garbitzaile eta adinekoen
etxeko zaintzaile asko lan gabe geratu dira eta laster,
etxeko alokairua ordaindu ezinik, zubipean. Etorkinen
guneetan ere sartu da birusa. Afrikan gaixotasun hau
besteei gehituko zaio: malaria, ebola, hiesa... Hala
ere, ez ahaztu Afrikaren benetako birusa kolonialismoa
dela, lehen eta orain.

Baina badut itxaropena, etxeetatik sortzen ari diren
ekimenengatik, auzokideen bizipoza mantentzeko.

Adineko pertsonak dira populaziorik zaurgarrienak,
gehien hiltzen ari direnak. Aitona–amona horiengatik
sortu ginen, elikatu eta hezi gintuzten, eta bakarrik
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Baina begiak argi ditut, gure agintariek krisiaren faktura
era justuan banatzera behartzeko.
Baina begiak argi ditut, injustiziarik ez onartzeko.
Baina begiak argi ditut, Naomi Kleinen Shock-aren
teoria berriz errepika ez dadin saiatzeko.
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Bazkidetzarako bide berria

www.artzape.eus/bazkidetza
Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

