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Atal hau herritar, talde zein elkarteek zuen ekarpenak egiteko da. Zuen iritzi, gutun, argazki, zorion-agur (bazkide ez direnek 4€), esker on edota agur hitzak 
argitara ditzakezue. Testuek gehienez 180 hitz izan ditzakete eta ez da irainik onartuko. Ekarpenak jasotzeko azken eguna hilaren 23a izango da, ez da bermatzen 
egun hori baino beranduago jasotako lanak argitaratzea. Testuak info@artzape.eus helbide elektronikora bidali edo Txeruko postontzian utzi daitezke. 

Matrikulazioa

Herritar hori,

Juan Sebastian Elkano Musika Eskolak eta Gure Txeru 
dantza taldeak adierazi nahi dizue 2020-2021 
ikasturterako matrikulazioa ekainaren 16tik 19ra 
izango dela. Hori horrela, dantzan zein musikan 
baja eman nahi duen orok eta alta eman nahi duten 
ikasle berriek musika eskolara gerturatu beharko dute 
egun horietan. Egoera berezi hau dela eta, aurrerago 
zehaztuko dizkizuegu matrikularen ordutegia eta beste 
zenbait xehetasun.

Bestalde, eskerrak eman azken hilabete hauetan 
zuen etxera sartzeko aukera emateagatik, eta gugan 
sinesteagatik. 

Juan Sebastian Elkano Musika Eskola eta Gure 
Txeru dantza taldea

Bazkideok,

Mezu honen bitartez abisatu nahi dizuegu ekainaren 
erdialdean jasoko dugula Artzape Euskara Elkartearen 
urteko bazkidetza kuota. Azken hilabetean bazkide 
egin zaretenoi urte amaieran kobratuko dizuegu.

Azken urtean zuen bankuko datuetan aldaketarik izan 
bada, eskertuko genizueke ekainaren 5a baino lehen 
jakinaraztea. Horretarako 943 000 548 edo 688 716 
609 telefono zenbakietara deitu edo info@artzape.
eus helbide elektronikora idatz dezakezue.

Azken urteetan moduan, aldizkaria Getarian 
jaso duzuenontzat kuota 25 eurokoa izango da  
—dagokizuen ehunekoa aurten bazkide egindakoentzat—, 
eta herritik kanpo bizi zareteontzat, 30 eurokoa. 

Bestalde, gogorarazi nahi dugu bazkidetza kuotak 
ez direla aldizkaria finantzatzeko bakarrik, izan ere,  
www.artzape.eus webgunearen atzean dagoen lan 
zein egitura guztia, eta euskara elkarteak berak antolatu 
edo aurrera eramaten lagundu ditzaken ekintzak zuen 
ekarpenekin ere sustatzen dira. 

Hori guztia kontuan hartuta, bene-benetan eskertzen 
dizuegu zuen sustengua, horri esker ere jarraitzen 
baitugu Artzape Euskara Elkartean egunero lanean. 

Azkenik, inork bazkide egin nahi badu, harremanetarako 
bideetan ez ezik, webguneko formularioan,  
www.artzape.eus/bazkidetza atalean, egin dezake.

Artzape Euskara Elkartea

Eskerrik gutxi da

Hizkuntza bizia eta geldiezina dela zalantzarik ez dago. 

Azkenaldian gure umeek esaten dituzten hainbat 
esapide, azentu eta abarrek harritu egiten naute; 
inguruko herrietako eragina, baita urrutiagokoa ere 
batzuetan. Askori pena ematen digu herriko hizkera 
galtze honek, baina, tira, zer egingo dugu ba. Hala 
ere, badira onartu ezin direnak, gaztelaniaren kopia 
merkeak, konturatu orduko zabaltzen direnak. 

Eskerrik asko ordezkatzen ari denaz ari naiz: eskerrik. 
Umeei entzun diet, baita heldu batzuei ere. Eskerrik, 
zer???!!! Ez erabili, ez zabaldu eta, mesedez, esan 
umeei oso gaizki dagoela. Eskerrik asko.

Eta gogoratu, ESKERRIK GUTXI DA.

Irantzu Ezenarro Egurbide

2020ko kuotak

Zuzenketa

Artzaperen 203. aleko elkarrizketan abizena gaizki 
jarri genuen, Sylvie Ngueukam da zuzena. Barkatu.

ZUEN TXOKOA
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Danda. Horrela jarri behar nion izenburua artikulu 
honi. Gaztetxoenek pentsatuko dute, hori ez al 
da Zauzko Gazte Asanblada? Eta segidan 

lagun marmartienek, Zautzan lanian hasi laienetik 
zauztarra ematen den! Baina kasu honetan ez dauka 
zer ikusirik ondoko herriarekin. Edo bai?

Hitz honen berri Ibon Gaztañazpiren Herri People 
programan izan nuen: 'auzolana' esan nahi omen 
du. Garai batean oso ezaguna omen zen hitza eta 
gaur egun ETBn edo hiztegiren batean soilik topatu 
dezakegu. Akaso Andres Alberdiren zutaberen batean 
ere bai. Gure aiton-amonek ohiko hizkeran zerabilten, 
gure gurasoei ezaguna egiten zaie kontzeptua, noiz 
edo noiz entzuna, eta guri, berriz putzuzulotarrak 
etortzen zaizkigu gogora. Kasualitatea? Ez dut uste.

Auzolanaren dekadentziaz idaztekoa nintzen. Lan 
bolondresa gure herrian —eta Euskal Herrian, 
orokorrean— izaten ari den beherakadaz. Txosnetako 
turnoak betetzeko zailtasunak aipatu behar nituen, 
Guraso Elkarterako kide berriak lortzeko dauden lan 
nekezak, taldekako kiroletan —futbola kirol erregea 
salbu, noski— dauden izen-emate gutxiak, gimnasioko 
pesa bakartiek daukaten arrakasta, eta Ketarekin zer 
gertatuko den buru-belarri dabilena faltatzen denean... 
Gure generazioak dakarkigun konpromiso falta 
ikaragarriaz, alegia. 

Denok nahi dugu marmitako-bazkaria egotea baina 
benetan nahi duguna da, 14:00etan, ajea betaurreko 
beltzekin estali eta mahai horietan esertzea. Gehienez 
ere, kuadrillako ohorea salbatze asmotan, zozketan 
izena eman eta, tokatuz gero, 08:00etan frontoira 
azaldu zerbait jangarria prestatzeko intentzioarekin. 
Tranparik gabe, noski. Eta aulkiak? Nork jartzen ditu 

goizeko 08:00etan 600 aulki banan-banan? Horrekin 
ez gara inor akordatzen, ezta zerbitzatzearekin ere. 
Guk erabilitakoa Alhondigara ez eramatearren ospa 
egiten dugu, pentsa! Baina gero denok nahi dugu 
"marmitakoa egotea". 

Haserre nengoen eta horretaz idatzi nahi nuen baina 
birus famatua iritsi da eta bizitzen ari garen guztiarekin 
orain ez dakit nola nagoen.

Zamorro honek guztiok aztoratu gaitu. Mundua 
gelditzea ezinezkoa zirudienean, denok etxean sartu 
gintuen eta hara non hasi ziren elkartasun keinuak 
batetik eta bestetik. Txarrenari onena ateratzeko zioen 
Jon Maiak eta halaxe egin dugu, bakoitzak beretik 
zeukana emanez. Orain arte kasu justua egindako 
bizilagunak lagun ere bihurtu dira. 

Borondatea leku guztietatik ageri da eta esan eta 
esan ari dira hemendik aurrera gauzak aldatu egingo 
direla. Eta zer nahi duzue esatea? Hasieran ni ere 
euforia komunista batean nengoen baina gero ikusi 
ditugu egoerarik miserableenetan etekina ateratzen 
saiatu direnak ere. Orain, eskailerak jaisten ari garen 
honetan, normaltasun berri baterantz omen goaz. Izena 
behintzat hala jarri diote, eta izena izana izaten omen 
da. 

Distantzia sozialarenak ez dit graziarik egiten baina 
gainontzean bagenuen astindu baten premia. Aurten 
marmitakorik ez dugu izango, ezta txosnarik ere... 
Agian garaia dugu danda zer den ikasteko. Ta berriz 
izango gara zoriontsu edozein herriko jaixetan zioen 
Itoitzek; eta nik ere bai, datorren urtean bada ere.

Bejondeigula eta eutsi horrei!

Danda izena behar zuen honek
NEREA KAMIO

IRITZIA
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Gaizki ulertuak ekidite aldera gauzak aurrez 
argitzea komeni dela eta, Zigor, esango 
diat ez dizkiadala sinesten koronabirusaren 

sorreraz hor zehar hedatutako txutxumutxuak: Txinak 
mundua menderatzeko laborategian sortutako gaitza 
dela1, amerikanoek sortu, eta polizia eta militarren 
olinpiadak probestuz maleta txiki batean eraman 
eta han zabaldu zutela eta halako kontuak. Nahiko 
fidakaitza izan ohi nauk konspiranoikoekin, eta larrialdi 
egoerak ez naik aldatu.

Dena den, bazebilek bolo-bolo esamolde bat, Pedro 
Sanchez Espainiako gobernuaburuaren ahotik irten 
zena eta niri behintzat belarrietan irrist egiten didana: 
"normaltasun berria". Itxuraz, orain arteko bizimodua 
erabat aldatuta ikusiko diagu datozen asteetan. Badiat 
abantaila bat, lerro hauek konfinamenduaren eskala 
artean idaztearena, eta tankera emana zioat aldaketa 
horiek ez dizkiagula horrenbeste nabarmenduko. Ez 
behintzat fase aldaketen lehen egunetakoan ikusitakoa 
kontutan hartzen badiagu.

Sakonera jota, ordea, herrira begirada bat bota  
—think global, act local— eta pentsatzen diat ez ote 
gauden normaltasun berrian aspaldi sartuta. Gure 
bizitzeko eran, harremantzeko eran, aldaketak izan 
direla katea eten dutenak gaitzak hartu beharrik gabe.

Urrutira joan gabe, joan zen maiatzaren 20an hasi 
hituan Andoaingo Illarramendi baserria eraisteko 
lanak. Aurrerabidearen izenean bota diate 400 urte 
baino gehiago dituen baserria; belaunaldiz belaunaldi 
bizimodu baten gerizpe izan dena. Edo zer esan 
mugikorren pantailari begirako —neu txapeldun— 
konexioek aurre hartu izanak begietara begira 
egindako diosalei. Ikusi besterik ez zagok prototipo 

Askatasun ustea  
normaltasun bihurtuta

Askatasunaz ari garela, nik zalantzarik ez 
diat orain askeagoak baldin bagaituk duela 
hamarkada batzuek baino, oraingoa "beste" 

askatasun mota bat duala, Jonan. 

Egun 65 urtetik gora duten getaiarrek frankismoak eta 
elizak ezarritako "normaltasun berria"ren askatasun falta 

Normaltasun 
 berriari tiraka

JON ANDER DE LA HOZ

ZIGOR SAIZAR

bereko zenbat gazte fabrikatzen ari garen... Zerrenda 
luzea dek, eta ikusi nahi ez duena, itsua.

Pentsa, moilan bainatzea debekatzen duten kartelak ere 
badizkiagu herrian! Ezta hondartzaren monopolioari 
ihes egin nahian zebiltzanak asko balira ere. Sarri esan 
ohi diagu orain askeagoak garela orain hamarkada 
batzuekin alderatuta. Ez zakiat benetan hori horrela den. 
Uniformetasuna ez dek janzkeretan soilik azaleratzen, 
eta zentzu horretan ez diat uste oso aske gabiltzanik. 
Irudipena diat normaltasun berria aspaldi dagoela gure 
artean, eta inork pangolinik —mamifero hauei lotu zaie 
birusaren transmisioa— dastatu beharrik gabe, gainera.

1 Ez diat uste Txinak nahita sortu zuenik, baina 
badiat txinatarrek hasiera hartan jasotako iseken, 
erreparoen eta erru jasotzeen berri. 1918ko gripe 
espainiarraren kasua bezala dek hori: askok 
uste ditek Espainian sortutako gaitza zelako 
izena duela hala, edo bertan eragin nabarmena 
izan zuelako. Ez dek horrela: gripe espainiarra 
deitzen zaiok Lehen Mundu Gerran (1914-1918) 
Espainia neutrala zenez bertako kazetariak 
zirelako informazioa askeen lantzen zutenak. 
Gizakia beti harri berean estropezuka.

SALBERAK ITSASKABRARI
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ZAINTZA
EGUNAK

Ekainaren 30ean 

FULDAIN 
FARMAZIA

zitean: hizkuntza bakarraren (española) uniformitatea, 
sineskera (kristaua) eta pentsamolde bakarraren 
uniformitatea (abortoaren debekua, gizonezkoen 
eskubide oro emakumezkoen gainetik jartzen zian 
gizarte patriarkala, askatasun sexualik gabekoa...). 

Baina ziur getaiar haiek moilako eskaileretan, 
altxerrian, amabirjinan moilan zanbullaka aske ibiliko 
hituala. Edota moila gainean eseri eta pita eskuetan 
zutela, arrain-txikitan pantxoak, xarboletak, txistuak... 
harrapatzen zituztela, askeago, eta batez ere, garbiago 
zuan itsasertzean. Edo kale-kantoietan gora eta behera 
saltaka jolasean ia ordutegirik gabe, Sananton mendian 
txabolak eginez inolako debekurik gabe...

Gaur egun ustezko demokrazia baten izenean  
—alderdiengan soilik oinarritzen den eta beraien 
onurarako funtzionatzen duen sistema tirano 
honetan—, euskaraz ala nahi diagun hizkuntzan hitz 
egin zezakeagu, edozein jainko gurtu ala batez, 
askatasun sexuala gero eta handiagoa diagu eta, 
borroka feministari esker, emakumezkoen eskubideak 
pixkanaka —motelegi, ziurrenik— urratsak ematen ari 
dituk amestutako parekidetasuna lortzeko bidean.

Baina moilako eskaileretan ezin diagu bañatu, arrairik 
ez zagok moila barruan (ez eta lazun edo leamostoikan 
ere!), arraitan egiteko lizentzia behar dek, kalean 
ibiltzeko ordutegiak ezartzen zizkigutek, nondik pasiatu 
eta nondik ez, hondartzan egoteko ordu eta espazio 
mugak dizkiagu... Hau dek gure "askatasun" mota, 
agintariek —ez herri-zerbitzariek— esandakoak zintzo-
zintzo betetzea. Hori bai, lau urtez behin bozkatzeko 
aukera duk, hire askatasunaren izenean alderdien 
siglak azalduko diren paper puska sobretxoan ondo 
sartu eta boto-kutxan, txast! 

Alderik nabarmenena, ordea, hamarkada haietako 
"normaltasuna"ren eta gaur egungoaren artean ba al 
dakik non dagoen, adiskide? Egun 65 urtetik gora 
dituztenak agintarien aurka altxatu egiten zituala, 
manifestazioak bat bestearen atzetik antolatzen 
zizkiatela, greba mugagabeak, ordu luzeetako 
asanbladak, tabako beltzaren kezko lanbroetan, 
herritarren eta norbanakoen askatasuna defendatzeko 
estrategiak adosteko. Borroka da bidea. 

Gure askatasuna aldarrikatzeko lapikoa zein ordutan 
astindu esan egiten zigutek. 20:00etan eta gero denok 
batera Txoriak Txori abestu. Eta inor baino iraultzaileago 
garela sinestarazten zigutek. Borroka huen bidea.

Ekainak 28
Ilgora

Ekainak 5
Ilbetea

Ekainak 21
Ilberria

Ekainak 13
Ilbehera

INTERESGARRIAK
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Aste luzez tronboi, bonbardino 
eta saxofoi soinuak zabaldu 
dira Herrerieta kaleko balkoi 
batetik gainerako kaleetara. Irati 
Olaskoaga eta Koldo Manterola, 
Garazi alabaren ekarpenekin, 
aritu dira egunero, osasungintzako 
langileei 20:00etan eskainitako 
txaloen ondoren, musikarekin 
COVID-19ak eragindako egoera 
arintzen. Maiatzaren 17an egin 
zuten azken emanaldia.

TESTUA
IURE EIZAGIRRE

"ESPERIENTZIA POLITA 
IZAN DA, DESBERDINA"

IRATI OLASKOAGA,  
ETA KOLDO ETA GARAZI 
MANTEROLA 

Zein sentsaziorekin amaitu duzue? 
Irati Olaskoaga: Amaieran, 
dotore jantzi eta bandera jaitsiera 
egin genuen. 

Koldo Manterola: Getariako 
ereserkia jo genuen. Bakoitza bere 
tragoarekin eta gorbatarekin atera 
ginen; argazkia ere atera genuen.

I.O.: Esperientzia polita izan da, 
desberdina, ez genuen espero 

baina erronka bat izan da eta 
gustura gaude. 

K.M.: Erantzuna ere oso 
positiboa izan da. Bukatzeko 
gogoa ere bagenuen, alabaren 
eskolaz kanpoko ekintzekin eta 
beste kontuekin, kalera ateratzeko 
aukera askorik ere ez genuen-eta 
arratsaldetan. 

Atzera eginda, nolatan hasi 
zineten abestiak jotzen?   
K.M.: Tonto-tonto,  "ze, joko al 
dugu?", eta... Lehen egunean, 
konfinamenduko lehen 
larunbatean, bi kanta jo genituen, 
herriko bandera igoeran jotzen 
direnak. Jendea oso gustura egon 
zen eta inguruko bizilagunekin 
hurrengo egunerako plana 
pentsatzean, egintzat ematen 
zuten berriro ere aterako ginela. 

Egunero hiru kanta jo ditugu: bi 
abestekoak, kalean gabiltzanean 
geldirik gaudela jotzen ditugunak, 
eta bestea kalejira. 

I.O.: Saiatu gara estilo guztiak 
jotzen, helduentzat nahiz 
umeentzat: txa-txa-txa, boleroak, 
La Polla Records, pasodobleak...

K.M.: Sugarri txarangaren 
errepertorioarekin hasi ginen. 
Haiek bukatutakoan, Getariako 
Musika Bandaren lokalera jaitsi 
eta abesti dantzagarrien karpetak 
hartu genituen. 

Abestiak prestatu egin behar al 
izan dituzue?   
K.M.: Arratsaldean, 17:30-
18:00ak aldean, abestiei buelta 
bat ematen genien. Ordubete 
edo ordu eta erdi behar izaten 
genuen. Gero, 19:00ak 
inguruan, errepasatu egiten 
genuen freskatzeko. 

Kanta batzuetan hainbat 
instrumentuk zuten melodia, 
besteetan besteek, beraz, osatu 

ELKARRIZKETA
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egiten genituen, forma eduki arte.

Abesti pila bat Internetetik atera 
ditugu baina abesbatzentzat 
idatzita zeuden. Iratik melodia 
hartzen zuen eta, lau ahotsetara 
zeudenez, moldatu eta partitura 
nondik nora jarraitu zehazten 
genuen. 

I.O.: Rantxeretan genuen zailtasun 
gehien, tronpetak deiak egiten 
doazelako. Nahikoa lan ematen 
zuten eta, agian, gutxiago jo 
ditugu. 

Krokisak egiten ibili behar izan 
dugu.

Zenbat abesti jo dituzue?   
K.M.: Bigarren edo hirugarren 
astean hasi nintzen kontatzen, eta 
denera, 145 abesti ezberdin jo 
ditugu. 

I.O.: Eta batzuk errepikatu egin 
ditugu; azken astean erabaki 
genuen errepikatzen hasiko ginela. 

Bizi izandako egoeran, nondik 
atera duzue indarra?   
K.M.: Musikak badauka hori. 
Gustatu egiten zaigu eta...

I.O.: Guk egunerokotasunarekin 
jarraitu dugu. Hau ere hori 
mantentzeko modua izan da, 
txarangarekin eta bandarekin 
entseatu ezin genuenez, bion 
artean beti kanta berdinei 
bueltaka ibili gabe...

Egun batzuk gogorragoak izan 
dira, herritarrak hil direnak, 
adibidez. 
K.M.: Egun horietan Xalbadorren 
heriotza bakarrik jo genuen, 
errespetuz. 

Egon dira momentuak gogorik 
ez geneukana, baina betebehar 
bat bezala izan da, jendea zain 
zegoen, txaloen ondoren barrura 
sartu gabe, baita ikusten ez 

genituen lekuetan ere. 

I.O.: Guk aurrekoak bakarrik 
ikusten genituen eta haientzat 
ari ginela uste genuen baina ez, 
konturatzen ginen jende pila bat 
zegoela. Azkenean, gu ateratzen 
ginen, baita ere, besteak hor 
zeudelako. Giro polita egon da.

Animazio handiko kalea izan da 
Herrerieta, ez? 
K.M.: Bai, ideia bat botatzen zen 
eta aurrera. Asteburu eguerdietan 
trikitia izan da, Euskal Jaiak egin 
genituen, Feria de Abril, Antxoa 
Eguna... Azken horretarako pentsatu 
genuen guk etxeko balkoietan 
erreko genituela antxoak, parrillan, 
eta denok balkoian afalduko 
genuela. Eguraldi txarrarekin 
ere, parrilla piztuta mantentzen 
zenez, banatu genituen antxoak 
bizilagunen artean. 

Danborrada ere antolatu genuen. 
Herrian zabaltzen joan zen 
eta leku batzuetatik, haizearen 
arabera, gehiago edo gutxiago 
entzuten zenez, altaboza jarri 
genuen danborrak astintzean gu 
ere entzun gintzaten. Horrekin 
ere leku batzuetara helduko ez 
zenez, Facebooken, zuzenean, 
ematea erabaki genuen. 

I.O.: Bideoak bidali zizkiguten 
Sahatsaga Goitik eta Arnao 

Jenerala kaletatik. Ilusioa egiten 
zigun ikusteak, biek egindakoa 
herri guztian zabaldu izanak. 

Ekintza horien berri zabaltzen 
ibili dira auzokoak ere, Eneritz, 
Josune... Ez gara gu bakarrik ibili, 
gureak soinu kontuak ziren. 

Kalera ateratzeko 
askatasunarekin nabaritu al 
zenuten jende murrizketa? 
K.M.: Bai, 20:00etan baino 
gehiago, Jone Urbietak asteburu 
eguerditan jotzen zuenean. 
Eguraldi onarekin, jendea erosketak 
egitera joaten zela, ibiltzera...

Kalera atera daiteke orain, 
baina kultura ekitaldiek 
edukiera mugak dituzte. Zer 
espero duzue bandan eta 
txarangan? 
K.M.: Txarangan beltz dago 
kontua. Festak dauden lekuetara 
joaten gara, mugitu... Dagoeneko 
bertan behera geratu dira urtero 
joaten garen jai batzuk. 

Banda, berriz, normalean toki 
batean eta eseritako ikuslearekin 
aritzen denez, errazagoa da 
segurtasun neurriak betetzea. 
Entsegu lokala handi samarra da 
eta gu ez gara asko, ea sartzerik 
dugun; plan bat egin eta lokalak 
erabiltzeko aukera dagoenerako 
prestatuta egon nahi dugu. 

ELKARRIZKETA
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I.O.: Gainera, elizan jotzen 
dugunez, edukiera pixka bat 
badago.

Gogoekin? 
I.O.: Bandakideek gogoa 
dute. Guk zortea dugu, bikotea 
gara eta etxean ere mantendu 
dezakegu, baina gu bakarrik 
gaude egoera horretan. Bakarrik 
jotzen aspertu egiten zara 
azkenerako. Elkartzeko, eta bi 
orduko entseguaren ondorengo 
hirugarren denborarako gogoa 
ere badago. 

K.M.: Ea sorpresatxoren bat 
prestatzea daukagun. Eta 
ea jarraitzen dugun ekitaldi 
desberdinetan parte hartzen, 
jendeak ikus dezan leku 
ezberdinetara hel gaitezkeela, 
eta ea horrela gazteak hasten 
diren. 

Izan ere, Musika Eskolan ez dago 
ikaslerik bandako instrumentuak 
ikasten, ez dabil inor haizezko 
instrumentuekin, txistuarekin...Eta 
herrian daude bi talde, banda eta 
txistulari taldea, etorkizunik gabe.

Bi hilabete luze egon 
gara konfinamenduan 
eta momentu batzuetan 

ez da erraza izan hainbeste 
denbora etxean sartuta egotea. 
Baina, gure kalea, Herrerieta 
goia, berezia izan da. 
Arratsaldeko zortziak heltzen 
zihoazen heinean, kaleko 
balkoiak pixkanaka jendez 
betetzen ziren; batetik, osasun 
zerbitzuetan lanean ari zirenei 
txalo jotzeko, eta bestetik, 
Getariako Bandako kideen 
kontzertua entzuteko. Ze luxua 
gurea!

Ez zenuten hutsik egiten, 
arratsaldea joan eta arratsaldea 
etorri hor jarraitu zenuten kaleko 
giroa alaitzen eta girotzen. 
"Zein kanta joko ote dute 
gaurkoan? Zerekin harrituko 
gaituzte?". 80. hamarkadako 

r o c k a ,  h a b a n e r a k ,  
danborradako melodiak, 
umeentzako abestiak... Hori 
zen bizilagunon eguneko 
momenturik onena.

Zer esan asteburuetako trikiti 
eta pandero hotsen inguruan. 
Makina bat pertsona jarri duzue 
dantzan. Euskal Herriko kantu 
ezagunekin egin ohi genuen 
igandetako hamaiketakoa. 

Orain, gure txanda heldu da, 
eta idatzi honen bitartez, gure 
eskerrik beroenak eman nahi 
dizkizuegu Herrerieta goiko 
kalea girotzen jardun duzuen 
denbora honengatik guztiagatik. 

Eskerrik asko Koldo, Irati, Jone, 
Ainhoa. Eskerrik asko guztiei! 

Herrerieta goiko bizilagunak.

Eskerrik asko
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Herriguneari, kanpotik datorrenari edo saltokiei inoiz baino gehiago 
begiratzen diogun garaiotan, lurrak eta itsasoak beren erritmora 

jarraitzen dute. Haiekin batera, hein handi batean, bizibidea handik 
ateratzea erabaki dutenek.

ERREPORTAJEA
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Konturatzerako natura bigarren plano batean utzi dugu, horrek izan ditzakeen ondorioei bizkar emanez. Hala 
ere, oraindik bada, natura entzun eta haren erritmora bizi denik. Gizartea, oro har, korrika doa, askotan 
noraezean, "aurrera" doanaren irudipenarekin, baina agian iritsi da gelditzeko, inguruari erreparatzeko, 

nora goazen hausnartzeko eta beste modu batera ekiteko unea. 

TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA

NATURARI BEGIRAKO EGUNEROKOA
Azken urteetako ikerketa askok eta askok oinarrizko elikagaien jatorriaren inguruko  
herritarren ezjakintasun gero eta handiagoa islatzen dute. 2017. urtean, AEBtan egindako 
inkesta baten arabera, estatubatuarren %7ak txokolatedun esnea behi marroiak jeitzita lortzen 
dela uste du. Gizarteen garapen teknologikoa gorantza doan bitartean, naturarekiko dugun 
jakintza eta harremana murrizten doala dirudi.

Lehen sektorea bizimodu

FERMIN ARAMENDIA 
AHABI EKOIZLEA

Bere bizitzan etenaldi bat behar zuela sentitu eta lau 
urte baino gehiagoz belaontzi batean bidaiatzen ibili 
zen Aramendia. Ordura arteko bizimoduak ez zuen 
asebetetzen eta aldaketa baten bila irten zen. Bidaian, 
pentsatzeko denbora izan zuen eta egun martxan 
daukan proiektua irudikatu zuen. 

Hala, bidaiatik itzuli zenean, Donostian zuen pisua saldu 
eta Getariako Meaga auzoan dagoen lursail bat erosi 
zuen. Helburua mendian bizitzea eta lurra lantzen hastea 
zen. Lehenik, lurra aztertu zuen eta bertarako egokienak 
ziren fruitu-arbolen artean bere gustukoena aukeratu zuen: 
ahabia. "Zerotik hasi behar izan dut. Nik ez nekien honen 
inguruan ezer". Beraz, hiru-lau urtez ikastaro desberdinak 
egiten eta formakuntza jasotzen aritu da. Pixkanaka-
pixkanaka buruan irudikatutako proiektua gauzatu, eta 
bidaia hartan amestutako bizimodua abiatu du.

Duela hiru urte hasi zen berak ekoiztutako ahabiak 
Portu Txiki izenarekin merkaturatzen. Egun, sei ahabi 
barietate desberdin lantzen ditu eta guztira, 2.500 

landare ditu. "Lurretik bizitzea oso zaila da. Azken 
hiru urtetan, neguan, kanpora joan izan naiz lanera", 
aitortu du Aramendiak. Lan hau denboraldikoa da, 
izan ere, ahabiek udaran bakarrik ematen dute fruitua. 
"Ekainaren aurrenengo astean hasiko naiz lehenengo 
fruituak banatzen, eta denboraldia irailaren bukaeran 
amaituko da". Neguan, beraz, beste ogibide batzuk 
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JUAN MARTIN ARANBURU 
ABELTZAINA

Askizuko Arano baserrian ardiak eta behiak hazten 
dituzte, eta horien haragia eta esnea salduz 
ateratzen dute bizimodua. Juan Martin Aranburuk, 
bere anaiarekin batera, betidanik, ganaduarekin 
egin izan du lan. Egiten dutena gustatu egiten zaie, 
"animaliak ez bazaizkizu gustatzen, ezin da honetan 
lan egin", aitortu du Aranburuk. 

Egunero goizeko 07:30ak inguru hasten dira 
lanean, eta negu honetan "goizeko 01:00ak baino 
lehenago, biotako inor ez da afaltzera joan". 
Arkumeak jaiotzen diren garaian, loaldia ere eten 
egin behar izaten dute;: "Gauean pare bat aldiz 
jaiki behar izaten dugu, ongi jaiotzen ari direla 
bermatzeko". Beraz, aranburutarrek lanaldi luzeak 
egiten dituzte, "oporrik ez dugu izaten...lan hau oso 
lotua da". 

Egun, 60 behi eta 400 ardi inguru dituzte. Behiak 
haragitarako erabiltzen dituzte, ardiak, haragitarako 
ez ezik, esnetarako ere bai. Txahalak eta arkumeak, 

prest daudenean, "hiltegira eramaten ditugu, eta 
banaketa lanak eurek egiten dituzte". 

Nahiz eta horrela lan gutxiago atera, metodo 
tradizonalak erabiliz hazten dituzte animaliak, "guk, 
honezkero, horrela jarraituko dugu". Arkumeak azaroa 
eta abendua bitartean saltzen dira ondoen, horregatik 

bilatu behar izaten ditu: "Lehengo neguan, esaterako, 
hilabete batez inguruko mahastietan lanean aritu 
ondoren, Bordelen ibili naiz. Hamabost egun han 
igarotzen nituen eta beste hainbeste hemen. Izan ere, 
hemen mantentze lanak egin behar izaten dira". 

Ahabiek hamar astetan zehar gelditu gabe ematen 
dute fruitua, eta "nahiz eta gaur jaso, bihar berriro 
pasa zaitezke". Eskuz eta banan-banan egiten da 
bilketa. Orain arte bakarrik ibili izan da, baina aurten, 
lehenengo aldiz, laguntzaile bat izango du. 

Zuhaixkez betetako lursailaren albo batean eraikitako 
bordan bizi da; "oso pozik eta gustura", dio. "Oreka 
batean bizitzea lortu dut. Azken finean, gastuak murriztu 

ditut, eta energia nola, non eta norekin gastatu nik 
erabakitzen dut. Hemen egiten duzun guztia zuretzat 
da, eta hau niretzat zoragarria da. Nik ezagutzen 
dut beste aldea: egon naiz hiri handietan bizitzen, 
alkandora eta zapatak jantzita egun guztian lanean, 
harreman publikoak, sozialak eta instituzionalak 
lantzen... baina, benetan, bizimodu hura ezin da 
honekin alderatu". Aitortu du, 47 urterekin, bizitzan 
lehenengo aldiz, bere lekua eta bizimodua bilatu 
dituela. Garai zailak pasa izan ditu eta lehengo lanera 
bueltatzea ere pentsatu izan du, baina gaur egun, 
lehengora itzultzea berarentzat ez da aukera bat.

COVID-19ak oraindik ez dio eragin, baina aurtengo 
salmentak jaitsi egingo direla aurreikuten du. 
Horregatik, egoera berrira egokitzeko burua martxan 
darabil. Hala, bezero pribatuen lerro bat sortzea 
pentsatu du. Horrela, norbanakoek, "astean behin, 
ahabi pakete bat etxean jasotzeko aukera izango 
dute". Horrez gain, saltzen ez duen fruitua izoztea ere 
pentsatu du, ondoren izozkiak egiteko.

Aramendiak zigilu ekologikoarekin saltzen ditu 
ahabiak, baina berak dio egiten duena ekologikoa 
beharrean "logikoa" dela: "Nik ez dut ezer sortu ez 
asmatu, uste dut kontrakoa egin dudala. Konturatu naiz 
aurreraka joan beharrean atzeraka joan behar dugula".

ERREPORTAJEA
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"tarte horretan kentzen ditugu". Izan ere, "Erregeak 
pasatzean, jaitsi egiten da prezioa". Esnea, berriz, 
urte osoan zehar biltzen dute eta ondoren, Nafarroako 
enpresa batera eramaten dute.

Naturak eta animaliek ezarritako erritmoaren 
arabera egiten dute lan Arano baserrian. Hala, 
urtaroaren arabera eginbeharrak aldatu egiten 
dira. Ganadua zelaira ateratzen dutenez, "udan 
ez da ukuiluko lanik izaten". Horren ordez, negurako 
beharrezkoa izango duten belarra jaso eta ontzen 
da.

Koronabirusaren inguruan galdetuta, Aranburuk 
baieztatu du beldur zirela baina ez dutela aldaketa 
askorik nabaritu. Haragia hiltegira eraman ahal izan 
dute eta animaliak ere osasuntsu egon dira. Ardiei ilea 
moztu ezin izateak sortu dizkie arazo gehien; birusaren 
ondorioz, hori egiteaz arduratzen denak jarduna eten 
du eta ardiek ile luzearekin egon behar izan dute. 
"Ardiak jezteko garaian, txapa batzuen tartean sartu 
behar izaten ditugu, baina ile luze eta harro horiekin, 
ikaratu eta sartu ezinik ibili ginen. Ondorioz batzuk 
antzutu egin ziren". 

"Baserritik dirua egin duen inor ez dut ezagutzen, 
marjina oso txikia dugu, guk bizitzeko adina 
ateratzen dugu". Baserriko lanaz gain, zenbait 
garaitan, igeltsero lanetan ere jardun behar izan du 
Aranburuk. Laguntzaileren bat izatea ere gustatuko 
litzaieke, baina hari hileroko soldata ordaintzeko 
adina ez dute ateratzen. Hala ere, zenbaitetan, ilobek 
laguntzen diete eta asko eskertzen dute: "Ondorengo 
belaunaldiek ez dute hemen lan egin nahi, eta guk 
erretiroa hartzen dugunean, hemen behintzat, ez da 
jarraipenik egongo".

ASUN SORAZU 
NEKAZARIA

Umetatik baserriko esnea herritarren etxeetara 
eramaten ibili da, eta haurrak hazteko egindako 
geldialdiaren ondoren, aurten itzuli da Asun Sorazu 
Getariako plazara. Alikante baserrian ereindako 
babarrunak ekarri zituen urtarrilean zein negu 
partean, eta orain, tomateak ere saltzen ditu. 
"Geuk egindakoa saltzen dugu, ez dut beste batena 
salduko", dio. Gustura dago harrerarekin: "Gustatzen 
zait hemen egotea eta jendea ondo portatzen da".  

Plazakoaz gain, herriko sei tabernatara eta 
dendaren batera saltzen ditu produktuak. Halere, 
dendariek barazkiak, frutak eta bertako produktuak 
erosten dituzten Zubietako merkatu handi batera 
eramaten dute gehiena: "Baserritarrok postua dugu 
han; 06:00etan hasten da salmenta eta 08:00ak 
ingurura arte egoten gara". 

COVID-19aren ondorioz bizi izandakoaz 
azpimarratu du gazte gehiago hurbildu izan dela 
azokara, eta horrek poza eragin diola. Dendetan ere 
gehiago saldu dela iruditzen zaio: "Jendea bertan 
geratu da, baita erosketak egiten ere. Oraindik 
ez daukagu arazorik, ez daukagu tomate pila 

bat, bat bukatzen denean, bestea aldatzen dugu, 
gure dendetara eramateko adina izateko daukagu. 
Bestalde, udan jendeak baratza txikietan tomatea 
izaten du, eta pixka bat gehiago kostatzen da 
saltzea".

Ez dabil guztiz eroso postua jarri ahal izateko hartu 
beharreko neurri berriekin (maskara, eskularruak...), 
besteak beste, beroa ematen diotelako, baina "ohitu 
egin beharko dugu", dio. 

ERREPORTAJEA
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CARLOS CASTILLO 
ARRANTZALEA

Aitona eta aita arrantzaleak zituen Carlos Castillok, 
eta berak ere haien pausoei jarraitu die. Zortzi urte 
zituenetik itsasoan dabil. Hasieran udan bakarrik, 
baina aita erretiratu zenean, 21 urte egiterako, patroi 
jarri zen. "Beti etxeko ontzia eduki izan dugu, eta orain, 
hiru anaiak eta langile bat gabiltza bertan".

Orain sare txikitan dabiltza: "Legatza, zapoa, 
merlenka, mihi-arraina... arrain desberdinak ari gara 
harrapatzen". Urtean hiru ofizio desberdin dituzte: 
sare-txikitakoa, berdelaren kanpaina eta atunarena. 
"Berdelaren kanpaina San Jose bueltan hasten dugu eta 
kupoa, asko jota, hilabete eta erdian amaitzen dugu. 
Ondoren, saretara joaten gara, eta gero atunetara. 
Hori bukatzen dugunean, berriro ere saretara". Horrela, 
hiru ofizio horiek txandatuz, osatzen dute urtea.

Goizean goiz, oraindik ilun dagoela, irteten dira 
itsasora. Horrela, sarea edo arraina dagoen lekura 
argitu orduko iristen dira, eta eguna hasterako lanari 
ekiten diote. Saretan edo berdeletan aritzen direnean 
egiten dute horrela, eta iluntzerako etxera itzultzen dira. 
Atunetan daudenean, berriz, desberdina da. Hamar 
eguneko mareak egiten dituzte, eta itsasoan bertan 
egiten dute lo: "Atunarekin etortzen gara, deskargatu 
eta asko jota 24 ordu egiten ditugu etxean. Ondoren, 
berriro ere, itsasora. Udan ez gara geratu ere egiten, 
festetan bakarrik". 

Abenduan geldituta, urtean ia bi hilabeteko oporrak 
izaten dituzte. "Lehen hilabete batez geratzen ginen, 
baina orain dela hiru urtetatik, beste hilabete batez 
geratzeko aukera ematen digute, 'geldialdi biologikoa', 
eta hala egiten dugu".

Castillok aitortu du itsasoa gustatu ezean lanbide 
honetan ezin dela aritu: "Ordu asko dira eta baldintzak 
ere, nahiz eta lehen baino askoz hobeak izan, 
gogorrak". Egun, telebista, telefonoa... denetarik dute, 
baina garai batean "hortzak garbitzeko ur gezik ere ez 
zegoen". Lana gogor egin behar dela dio, eta gainera, 
arrainaren arabera egin behar izaten dutela. "Arraina 
badago, ez dago bazkaltzeko edo afaltzeko ordurik, 
ezta lotarako ere. Arraina dagoenean arrantzarako 
ordua izaten da", azaldu du. 

Oinordetzan jaso zuen arrantzarako zaletasuna 
Castillok, baina bere seme-alabek, oraingoz behintzat, 

ez dute horretan jarraitzeko asmorik. "Gazterik ez 
dago. Gazteenak gu gara eta, laster, erretiratu egingo 
gara". Herriko jendea ere, batez ere tripulazioan, gero 
eta gutxiago dagoela dio, "gehiengoa kanpotarra da".   

Castillo Anaiak bezalako arrantzontzi txikiek, handiek 
ez bezala, konfinamendu garaian lanean jarraitu dute. 
"Lehen sektorean lan egiten dugunez, jarraitzeko esan 
ziguten, eta guk normal jarraitu dugu. Ez dugu askorik 
nabaritu, baina prezioak jaitsi egin dira". Datozen 
hilabeteei begira, jatetxeak eta enpresak irekitzearekin 
batera, berriro ere, salmentek eta prezioek hobera 
egitea espero dute.

"Lehen hilabetez geratzen 
ginen, orain dela hiru 
urtetatik, bi hilabetez, 

'geldialdi biologikoa' da"
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Ane Campos Iberdrola Ligara
LEHEN MAILAKO KIROLARIA
2018ko irailean jarri ginen lehen aldiz harremanetan Ane Campos futbolariarekin. Realak sortu 
berri zuen bigarren talderako deitu zioten eta aitortu zigun Lehen Mailan debutatzea zuela 
amets. Jarraipena egin diogu azken urteetan, besteak beste, emakume futbolarien baldintzak 
ezagutzeko. Azken deian ametsa bete duen gaztea topatu dugu telefonoaren bestaldean.

TESTUA eta ARGAZKIAK
IURE EIZAGIRRE

"Hurbil dagoen ez dakit —zioen 2018an  bere 
ametsaz— baina badakit lana egin behar dela 
lortzeko, beraz, borrokatu egin behar da". Horretan 

aritu da azken urteetan, eta aurten, 2019/2020 
denboraldian, Eibar futbol taldearekin lortu du Iberdrola 
Ligara, emakumezkoen futboleko Lehen Mailara, 
igotzea. Hori bizitzearen ilusioa azpimarratu du, 
gainera: "Lehen Mailan dauden jokalari askok ez dute 
izan taldearekin igoera bizitzeko aukerarik. Uste dut 
opari bat dela, eta ikasi nahiz disfrutatzeko aukera". 

Gizartean bizi dugun egoerak behartuta, ezohiko 
igoera izan da, emakumeen futbol denboraldia 
aurreikusi baino lehenago amaitzea erabaki baitzuen 
Espainiako Futbol Federazioak. Maiatzaren hasieran, 

taldekideek azken hilabeteotan entrenatzeko egin 
dituzten bideo-deietako batean hartu zuen parte 
Amaia Gorostiza Eibarko presidenteak. Hark jakinarazi 
zien jokalariei datorren denboraldian Iberdrola Ligan 
lehiatuko direla. Denboraldiaren amaieran Eibar 
bigarrena zen sailkapenean, "aurrena zen Athletic eta 
hirugarrena Barça. Athletic-ek taldea du Lehen Mailan 
eta Barçak ere bai —klub bakoitzak ezin du talde bat 
baino gehiago izan maila berean—, beraz, guri eman 
ziguten igotzeko aukera", azaldu du Camposek.

Denboraldiaren balantzea egiterakoan, hasieran 
kosta zitzaiela argitu du Iker Dorronsoro taldeko 
entrenatzaileak: "Feedbacka lortuta, gauzak ondo 
joan dira eta eskatu dieguna eman digute jokalariek 

Argazkia: SD Eibar
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zelaian. Lasaitasuna transmititzen saiatu ginen 
bagenekielako talde berria ginela, kategoria berri 
batean eta oso gogorra izango zela. Bagenekien 
epe motzera emaitzak lortzea ez zela erraza izango, 
eta lasaitasun horretatik egin dugu lan, uste dut hori 
izan dela gakoetako bat amaierako emaitza lortzeko". 

Campos berak ilusioarekin hasi zuen denboraldia, 
baina lesioak tarteko, ez da erraza izan. Lau 
hilabeteren ondoren, itxialdiaren amaieran izan du 
berriro korrika egiten hasteko aukera, eta sentsazio 
onarekin berrekin dio kirolari. Datorren denboraldirako 
prestaketa luzea izango dela uste du, oraindik ezer 
zehatzik ez badakite ere. 

Banakoez gaindi, taldearen indarguneak azpimarratu 
ditu, berriz, Dorronsorok klubaren webgunean egindako 
elkarrizketan: "Hurrengo denboraldian antzeko taldea 
izango dugu, badakigu zertan garen onak eta ideiak 
garbi ditugu. Oinarritzat izan behar ditugu sendotasuna 
eta presioa. Kategoria gogorra da eta ahalik eta 
azkarren saiatuko gara erritmora egokitzen". 

Zaleekin ospatzerik ez
Liga igoera maiatzeko kontua izan denez, jokalariek 
ezin izan dute autobus batean sartu eta, Eibarko kaleak 
zeharkatuz, lortutakoa zaletuekin ospatu. Klubeko 
presidenteak eta herriko udal ordezkari batek adierazi 
zieten hori "atzeratu" egingo dela, baina "ez bertan 
behera geratu". 

Taldeekideekin eta familiakoekin egindako ospakizunez 
gain, Camposek izan du lortutakoa, modu xumean, 
getariarrekin partekatzeko aukera. Pasa den maiatzaren 
15ean, omenaldia egin zion Getariako Udalak. 

Plazan, udaletxerako sarreran, talde txikitan bildutako 
herritarrak zituen zain, eta txalo artean egin zuen 
eraikinaren barrurako bidea. Udalbatzar aretoan udal 

ordezkariek, gertuko senide zein lagunek eta prentsako 
kideek egin zioten ongietorria —www.artzape.eus. 
webgunean duzue ekitaldiaren bideoa ikusgai—. 

Zorionak jaso zituen herriaren eta Udalaren izenean, 
eta besteak beste, gogora ekarri zuten bere aitona ere, 
Anselmo Campos, futboleko lehen mailan jokatutakoa 
dela. Gure Txeruko Eneritz Manterolak ohorezko 
aurreskua dantzatu zion eta Uxue Alberdi bertsolariak 
honako bertsoak eskaini zizkion: 

Izerdi, arnas, kolpe, 
poz eta lesio

partida, entrenamendu, 
talde, selekzio,

gol, pase, baloi galdu, 
jauzi ta flexio, 

guztiak bilakatu 
daitezke lekzio,

baina, nork ez du
zeru zati bat desio?

Zerbaitegatik duzu
Campos abizena,
zelaian lortu duzu
mailarik gorena.

Plaza betez egin nahi 
genizun omena 

jaso ahotsez, besoz
musuz ezin dena

hau sare bat da ezin 
zula daitekeena.

Udalbatzar aretoan zein udaletxeko balkoian esker hitzak 
izan zituen Camposek, omenaldia egin ziotenentzako 
"emakumeengatik eta emakumeen kirolagatik apustu 
egiteagatik", familiakoentzako, lagunentzako eta 
herritarrentzako emandako berotasunagatik.

ERREPORTAJEA
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Badira hilabete batzuk Txapakalezka atal 
zoroko pertsiana jaitsi genuela. Agur mezuan 
jarri genuen ate bat ixterakoan, ia beti leiho 

berriak ireki ohi direla… Ta horretantxe jarri 
naiz lerro hauek idazten, konfinamenduaren eta 
abuztukoak diruditen tenperaturen artean (denon 
erruz Txapakalezkakoak baino zoroago baitabil 
klima mundu zabalean).

2007ko udaberrian, 24 urte bete berri, hasi nintzen 
ARTZAPEn kolaboratzen, iritzi artikuluekin. Handik 
gutxira, urte berean, Inkesta atalaren ardura hartu 
genuen Beñat, Mikel eta hirurok, eta 2010etik 
aurrera Txapakalezka atalarekin nahiko barre 
algara egin ditugu. Jada 13 urte, beraz, ARTZAPEn 
hondar aletxoa jartzen. Ze azkar pasatzen den 
denbora, ai amaaa!!!

Hala ere, iritzi-ar tikuluez gain, kolaboratzen 
segitzeko gogoz ta ilusioz sentitzen nintzen. 
Oso proiektu interesgarria eta herriarentzako 
estrategikoa iruditzen zaidalako ARTZAPE, eta lana 
oso ondo egiten ari direla uste dudalako, jende 
desberdin askoren partaidetzaz. 

Horrenbestez, atal berri bati ekitera ausartu naiz, 
orain arteko errezeta jarraituz, hau da, ukitu 
pertsonala emanez eta inolako zentsurarik gabe. 
Zeri buruz idatzi ordea? Ze motatako atala sortu? 
Orrialdea zuri-zuri neukan. 

Hala, hautsa pilatzen ari zen denboraren makina 
hartu eta gure haurtzarora bidaiatzea erabaki nuen. 
Begiak ireki nituenerako, 90. hamarkada hasierako 

Igandetako zinera
AITOR IRIGOIEN

igande arratsalde batean nintzen. Herriko haur 
denak frontoian ginen, Txapakalezkara jolasten, 
izerditan blai. Bat-batean, baloia albo batera utzi, 
radio txikiak ta aurikularrak hartu, eta batzuk Xixilira 
eta beste batzuk Gaztelura joan ginan goxokiak 
erostera, bidean Txeruko ateko kortxoa begiratuz. 

Jarraian, korrika ta presaka eskolako aldapatzarra 
igo genuen, ta 17:00etarako eskola kanpoko kolan 
ginen, berriro izerditan blai. Adin desberdinetako 
haur eta gaxte ugari juntatzen ginen bertan 
igandero. Poltsikoan 50 pezetako txanpona 
genuela konprobatu, eta aurrera…

ESKOLAKO ARETOKO IGANDETAKO ZINERA! 

A ze garaiak! A ze oroitzapenak! Oraindik 
akordatzen naiz Errealan partiduak entzun eta 
Kodro, Karpin, Craioveanu eta beste hainbaten 
golak kantatzen genituela pelikulen erdian; aretoko 
usain fuerte hura; nola jendea butaketako esponjak 
apurtu ta elkarri botatzen ibiltzen zen... Ta ezin 
ahaztu Marin jaunak egiten zuen lanaz, igandero-
igandero bera arduratzen baitzen aparatu denak 
piztu, pelikulak jarri eta arazo tekniko denak 
konpontzeaz, fin-fin eta ixil-ixilik. Saiatu arren, ezin 
det garai haietaz hitz egin nostalgiarik sentitu gabe.

Hainbat pelikula mitiko ere bertan ezagutu genituen: 
Cazafantasmas, Eduardo Manostijeras, Liberad a 
Willy, Solo en casa, Witches, Indiana Jones eta 
abar luze bat.

Igandetako zine hari esker oso pelikuleroa naiz, eta 

ESKOLAKO ARETOKO IGANDETAKO ZINIA



ARTZAPE · 2020ko ekaina 21

horri guztiari omenalditxo bat egin nahian, nire atal 
berria hortik joango da. Izan ere, bizitzan zehar 
asko "markatu" nauten filmei buruz arituko naiz. 
Helburua, ordea, ez da pelikulen ohiko kritika, 
iruzkin bat izatea baizik. Pelikula bat aitzakia 
hartuta, hori bizitza errealeko kontuei, munduko 
egoerei eta nola ez, bizipen pertsonalei buruz 
idaztea baizik, zine-forumen estiloa jarraituz.

Zinea, azken finean, bizitzaren isla soila baita, 
ta era berean, bizitzak sarritan zinearen erreflexu 
hutsala baitirudi. Eta badakigu, baita, errealitateak 
(ia) beti fikzioa gainditu ohi duela, batzuetan 
onerako, eta bestetan, zoritxarrez, txarrerako.

Era guztietako filmei buruz ariko naiz, etiketei 
begi ra tu gabe: gai  sozia le i  buruzkoak, 
maitasunezkoak, belikoak, abenturazkoak, dramak, 
umorezkoak, historikoak, futuristak, komertzialak, 
independenteak... Hori bai, ez dizuet ukatuko: hain 
ezagunak ez diren pelikula bikainak nabarmentzen 
ere ahaleginduko naiz.

Mila esker, beste behin, ARTZAPEko lantaldeari, 
aukera berri hau emateagatik, eta baita nire familia 
eta gertuko denei ere, atal berri honekin hastera 
animatzeagatik!  

Besterik gabe, hemendik aurrera, palomiten artean 
elkar ikusiko degu! 5, 4, 3, 2, 1...

JOXI ERAUSKIN

Basa
"Zaharra da Altzerreka, erreka-bazter ainube batean 
dagoen baserria. Zaharra bertako seme Henry, urte 
luzez Ameriketan artzain ibilia, zangoa anputatu 
ziotenez geroztik ohean datzana. Zaharra da 
Sabina Gojenola ere, koinatu elbarria eta etxaldea 
egoskorkeriaz gobernatzen dituen alarguna. Seme-
alabek egunerokoa erraztu nahi dioten arren, uko 
egiten dio modernitateari, erosotasunari, inork 
ezarritako arrastoan sartzeari... Behiekin, ardiekin, 
txakurrekin, katuekin bat egiten du ondoen Sabinak, 
animaliei baizik ez die gozotasunik adierazten. 
Etxekoekin dena du errezeloa, ika-mika eta tentsioa; 
auzoekin, dena liskar eta norgehiagoka. Mundu 
ikuskera baten akabera kontatzen digu Miren 
Amurizak, modu zehatz eta indartsuan", pertsonaia 
baten eta hiltzear dagoen gizarte eredu baten 
erretratu gordin bezain fidela eskainiz, "hizkuntza 
malguz eta estilo sendoz".

GOMENDIOA
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Ekofeminismoa

Espainiak duen energia ereduari "nahikoa da" 
esateko sektorean adituak diren emakume 
profesional, aktibista eta akademiko asko elkartu 

zen 2018 hasieran Bilbon. Izan ere, estatuko eredua 
"ezegonkorra, zaharkitua eta matxista" dela salatu 
zuten. Hamarkada batez aldarrikatu ondoren aldaketa 
baten beharra zegoela, Europar Batasunak lege berri 
bat idazteko agindu zuen, non Klima aldaketaren 
Legea eta hurrengo urteetarako Akzio Plan bat abian 
jarri ziren. Espainiako Gobernuak, oposizioarekin eta 
sindikatu nagusiekin batera, legea idazteko komisioa 
osatzeko 14 aditu izendatu zituen, denak gizonak. 
Justu, sei hilabete beranduago, lehen aipatu dudan 
moduan, Bilbon, Emakumeen Lehenengo Topaketa  
Generoari eta Energiari buruz egin zen emakumeen 
bazterkeria bistaratzeko eta beraien parte-hartzea 
berdintasunean exijitzeko. Bitartean, beraien haserrea 
azalarazteko ere aprobetxatu zuten eta antolatzaileen 
arabera, "emakumeen begirada aintzat hartzen ez 
bada, ez da benetako aldaketarik gertatuko".

*Ekofeminismoaren lehen Topaketak oso harrera 
ona izan zuen eta antolatzaileek estatuko probintzia 
desberdinetako 50 erakunde diferentetatik 134 
inskripzio baino gehiago jaso zituzten. Topaketaren 
lehen saioan gaian adituak ziren 15 emakumek hitz 
egin zuten eta "ez da epe laburrera bilatu daitekeen 
soluzio bat, paradigma berri baten oinarriak sortzea 
baino" errepikatu zuten behin eta berriz. 

Munduko hegoaldeko herrialdeetatik indarrez datorkigu 
iragan mendean sorturiko pentsamendu hori.

Feminismoak bokazio internazionalistari erantzun 
nahi badio, ekologismoa kontuan hartu beharko 
du, ingurugiroaren txikizioaren lehenengo biktimak 
hegoaldeko emakumeak baitira. Gure etxeetan ditugun 
produktu asko (oihanetako zurez egindako altzariak, 
adibidez) hegoaldean egindako txikizioen ondorio 
dira. Oihan galtzearen ondorioz, esaterako, herrialde 
horietako emakumeek lehen etxetik hurbil zuten ura, 
baina, orain, kilometroak egin behar izaten dituzte, 
oinez, aurkitu ahal izateko. Lehen oihana zena orain 
desertu bat besterik ez da, eta emakumeek, sua pizteko 
beharrezkoa duten egurra jasotzeko herritik kanpo joan 
behar dute haren bila.

Vandana Shiva filosofo eta idazle indiarraren arabera 
—ekofeminismoaren alde dihardu eta Nobel Sari 
Alternatiboa jaso zuen 1993an—, mendebaldeko 
garapen teknologikoak mundu osoa kolonizatu 
du. Baina hitzetatik harago, ekintzak ere bultzatu 
ditu Shivak. Esate baterako, chipko mugimendu 
ekologistako emakumeekin batera, Himalayako oihan 
guztiak galtzea eragotzi zuen: txandaka, moztu nahi 
zituzten zuhaitzetara lotzen ziren. Borroka horretan, 
basoak saldu nahi zituzten gizonei —haien senarrak 
kasu askotan— aurre egin zieten, eta talde kontzientzia 
hartu zuten. 
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Jatea erabaki politiko bat da

Hau da gure lehen aldia ARTZAPEko orrialde 
hauetan eta ARTZAPEri eskerrak emateko 
baliatu nahi ditugu lehen lerro hauek, aukera 

eskaintzeagatik.

Getariako Itsas Gastronomia elkarteko kideak gara, 
suaren inguruan bueltan, dantzan, dabiltzanak herriko 
kaleetan. Parrilla dugu abiapuntu eta herriari usaina 
emateaz gain, esentzia horren atzetik dagoen hori dugu 
aztergai. Inguru bat, egiteko modu bat eta pertsonak.

Egungo egoerak behartuta, gure elikadura eta 
kontsumo ohiturak izan ditugu aztergai azken asteetan 
eta egindako hausnarketek norabide berean jarri gaitu 
denok. Bertakotasunaren eta garaiko produktuen 
garrantzia.

Konfinamenduak irakurtzera ere bultzatu gaitu asko 
eta esku artean izan dugu Alain Ducasse sukaldari 
frantziarraren —14 Michelin izar ditu— Comer es un 
acto político liburua. Bertan irakur daitezkeen hainbat 
punturekin bat egiten dugu geuk ere.

Azken hilabeteetan arrapaladan joan gara 
supermerkatuetara, janaria behar genuena baino 

gehiago erosiz, osasuna eta justizia soziala kontuan 
izan gabe.

Ongi jatea ez da erosteko ahalmenaren araberakoa; 
ongi jatea ezagutza, ikaskuntza eta jokabidearen 
araberakoa da. Erosketa bat egiteko garaian, 
arriskuan dagoen arrain espezie bat aukeratzea 
edota transgenikoki eraldatua dagoen barazki bat 
aukeratzea, erabaki garrantzitsua da.

Garaikoak ez diren elikagai horiek ekoizteak, energia 
kantitate handiak eskatzen ditu (ura, argia, beroa...) 
eta horrek jasangarritasuna kolokan jartzea dakar. 
Beraz, jatea ekintza politiko bat ere bada.

Horrek guztiak osasunean ere badu eragina. 
Elikagaien industria masiboa, gizentasunaren, 
kolesterolaren edota diabetearen sorburu izan daiteke 
hein handi batean. Askotan balore nutrizional eskaseko 
elikagaiak izan ohi dira eta zapore estandarizatuak 
lortu nahian elementu sintetiko "goxo" ugari erabili 
ohi dituzte.

Jatea ez da asetzea. Jatea, ahoratzen dugun hori, 
azkena izango balitz bezala gozatzea da, zapore, 
testura eta jatorriaz ohartuz. Getariako portura iristen 
den antxoa jaten dugunean, ez dugu arrain bat soilik 
ahoratzean. Horren atzean, arrantzaleak, banatzaileak, 
kontserba langileak, arrain saltzaileak, ostalariak... 
daude. Herri bat osatzen dutenak. Erositako antxoa 
horri esker, herri-kate hori martxan hasiko da. Eta bide 
berean, belaunaldiz-belaunaldi, egiteko moduaren eta 
inguruaren jakintza hori transmitituz joango da.

Beraz, utz ditzagun telebistako pantaila, smartphone 
eta ordenagailuak, eser gaitezen mahai baten inguruan 
eta jateaz gain, dastatu dezagun eta ohar gaitezen 
ahoratzen dugun horren jatorriaz.
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Martxoaren 12tik hona gauzak aldatu direla 
jakin badakigu, konfinamendu egoeran 
sartzen ginen epe ziurrik gabe. Honek guztiak 

gure egunerokotasunean izango zuen eraginaren 
berririk gabe harrapatu gintuen baina orain, 2 hilabete 
geroago, gure ohiturak zeharo aldatu behar izan 
ditugula ohartu gara. 

Iturzaeta eskolan ere gure betiko martxa aldatu behar izan 
dugu, ikasle, irakasle eta gurasook. Horren berri emateko 
5. mailako ikasle batzuen hitzak irakurriko ditugu. 

Gure Anek ospakizunen inguruan hurrengoa partekatu 
nahi izan du zuekin: 

"Koronabirusa dela eta, festak, jai egunak eta 
urtebetetzeak etxean ospatu behar izan ditugu. Nire 
etxean, egun gutxitan hiru urtebetetze ospatu dira: 
nire ahizparenak, nire aitarenak eta nireak. Arraro 
samarrak izan dira ospakizun hauek, baina ongi pasatu 
dugu. Ezin izan ditugu besarkatu aiton-amonak baina 
familiakoek eta lagunek bideo asko bidali dizkigute  
eta oso dibertigarriak izan dira". 

Lukasek ordea klaseak emateko modua zeharo aldatu 
dela komentatu du: 

"COVID-19agatik martxoaren 12an eskola itxi zenetik, 
guztiz aldatu da eskolarekin daukagun harremana. 

Orain, dena ordenagailuaren bidez egiten dugu; 
etxekolanak bidaltzen dizkigute eta guk eginak 
bidali behar ditugu, bideo-deiak ere egiten ditugu. 
Konfinamenduaren gauzarik hoberena, pijametan lan 
egin dezakegula da!". 

Sararen hitzetan, "gure bizitza ez da izango lehen 
bezala, dena aldatuko da: bidaiatzeko modua, 
erlazionatzeko modua, gure ohiturak... eta denboratxo 
batean ez zaigu joango gaixotzeko daukagun beldur 
hori. 

Orain dena aldatu egin da, dendetara eta espazio 
itxietara joateko behar ditugun materialak gastatzen 
ari dira, eta dendetakoak ere bai, jendea behar dituen 
gauzak baino gehiago hartzen ari baita.

Orain, erremintarik onena distantzia izango da, baina 
badago jendea ez duena errespetatuko. Orain kalera 
ateratzen uzten digutenez, batzuk aprobetxatu egiten 
dira modu askotan, eta ertzainek harrapatuz gero, 
multa bat dute".

Hitz hauetan islatzen den bezala, egoera anitz bizitza 
"normal" berri honi aurre egiteko. 

Mila esker gure ikasleei euren esperientziak 
kontatzeagatik eta laster arte!

 
Bizitza koronabirusaren ostean

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Belardoren komiki tailerra

Ongi jakingo duzuen 
bezala, koronabirusak 
e ta  be r roge ia ld iak 

Getariako liburutegiko zerbitzuari 
ere eragin dio. Martxoaren 12an 
jendaurrerako zerbitzua eten egin 
behar izan genuen eta ordutik ateak 
itxita gabiltza. Jendaurrera berriro 
noiz irekitzerik izango dugun ezin 
dugu oraindik ziurtatu eta irekitzen 
dugun unean ere, oso litekeena da 
zerbitzua oso mugatua izatea. Bai 
behintzat hasieran —erabilera eta 
funtzionamenduari buruzko araudi 
berria prest dugu jadanik, izango 
duzue horren berri—.

Baina... honek guztiak ez 
digu eragotziko liburutegiak 
sorkuntzarako, ezagutzak elkar-
trukatzeko, jolastuz ikasteko, 
ikuspegi ezberdinekin topo egiteko 
eta abarrerako herri-eremua izaten 
jarraitu dezan. Ez dugu eragozterik 
nahi, behintzat. Guztiok bezala, 
bide ezberdinak baliatu beharko 
ditugu zuen etxeetara hurbildu 
ahal izateko baina saiatu, saiatuko 
gara. Eta saiakera hauetako bat 
ekainean bertan izango dugu. 
Izan ere, Iñaki Martiarena Mattin 
marrazkilariak komiki-tailer bat 
eskainiko du online eta zuzenean 
7-10 urte arteko haurrentzat.

Tailer hau, Sortu zure pertsonaia 
edukiduna, zuzenean eskainiko 
dugu liburutegiko Facebooketik 
eta bi saio jarraiz osatuta egongo 
da: lehena ekainaren 4an 
izango da eta hurrengoa, 11n. 

Bi saioak arratsaldez izango 
dira,17:00etatik 18:30era. 

Behar izango duzuen materiala 
hauxe da: arkatz beltz bat, 
errotuladore bat, A3 papera —ez 
baduzue lasai, ohiko tamainako 
bi folio elkartuta A3ko folio bat 
lortzen da— eta borragoma. 
Saioaren egun eta orduetan gure 
Facebookean sartu —gogoratu 
gure profila Getariako Udal 
Liburutegia dela— eta hor topatuko 
gaituzue zuen etxeetan. 

Hala ere, aurretik tailerrean izena 
ematea gomendatzen dugu. 
Horretarako:

•	 Dei tu  gure te le fonora 
astelehenetik ost i ralera, 
16:00etatik 20:00etara. 
Hau da telefono zenbakia: 
943 896 147.

•	 Nahiago baduzue, bidali 
pos ta e lek t ron iko bat 
l i b g e t a r i a @ g m a i l . c o m 
helbidera datu hauekin: zure 
izen-abizenak, adina eta 
telefonoa.

•	 Izen-ematea ekainaren 2ra 
arte egongo da zabalik.

Ikastaroa emango duen Mattin 
(1967, Donostia) kazetaritzan 
lizentziatua da, nekazaritza 
begiralea, marrazkilaria, eta beste 
askoren artean, Zarrakamalda 
(2006) komikiaren egilea. Ipuin 

kontalaritza eta ilustrazioa nahasten 
dituen proiektuetan ere aritzen da. 
Behin baino gehiagotan saritua, 
ibilbide luze eta oparoko komikigile 
eta ilustratzailea da. Euskarazko 
prentsan tira komiko eta askotan 
aldarrikatzaileak argitaratuz lan 
handia egindakoa da eta egun, 
oraindik, bera da Berria egunkariko 
Mantangorri gehigarrian agertzen 
den Belardo pertsonaiaren eta bere 
abenturen egilea. Euskarazko haur 
eta gazte literaturan egin duen lana 
ere oso esanguratsua du, euskal 
idazle askoren liburuak ilustratu 
baititu. Seguru izan duzuela inoiz 
bere lanen bat esku artean.

Oraingo honetan, ikusten duzuen 
bezala, Belardoren komiki tailer 
hau ekarriko digu liburutegira 
eta Getariara. Jakin badakigu, 
Getariako liburutegiko erabiltzaile 
askok marraztea oso gustuko 
duzuela, beraz, 7-10 urte artean 
badituzu, aukera hau probestu, 
eman izena eta animatu zure 
irudimena astintzen jarraitzera. 
Zuen zain gaude!

urpekHARIAK
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Euskaltzaindiaren 
Euskararen Herri Atla-
sean garbi ikusten da 
herriko haize (Bizkaiko 
ahoskera-moldean, 
erriko axe) hitzak zer 
hedadura duen. 

ANDRES ALBERDI

Herriko haizea

Askotan pentsatu izan dugu getariarrok hitz edo esapide-molde hau geure-
geurea dugula, geurea bakarrik. Izan ere, normalean, beste hitz batzuk 
erabiltzen dira beste herrietan adiera horretarako: hego-haizea, hegoa, 

haize hegoa, hegoaldeko haizea, eguzki-haizea... (edo modu peioratiboan) 
andraizea, andre-haizea, andra-haizea, emakume-haizea... Erabiliena, dudarik 
gabe, hego-haizea da. Herriko haize ez da ageri Euskaltzaindiaren Hiztegian.
Ez da Getarian bakarrik erabiltzen den hitza, ordea. Aski da Euskaltzaindiaren 

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA) kontsultatzea, ohartzeko Getarian 
eta inguruetan ez ezik, Bizkaiko eskualde zabal batean ere erabiltzen dela: 
kostaldean, Lekeitiotik Getxora bitarteko herrietan; eta barnealdean, besteak 

beste, Gizaburuaga, Mendata, Mungia eta inguruko herrietan.
Literaturan ere badu isla. Esate baterako, Txomin Agirreren (ondarroarra 

bera, eta urte askoan Zumaian bizitakoa) Kresala nobelan ageri da: "Brix 
izango zara zu beti be, erriko aize zoro gangarra". Baita Josetxo Etxeitaren 
(mundakarra bera) Josetxo nobelan ere: "Oso beste gizaseme bat irudian, 

ain ondo artu eben bere erriko aizeak, urak, ibilketak". Edota baita Orixeren 
(Orexakoa bera) Santa Kruz apaiza nobelan ere: "Etxera-bearra izan zun bada 

itxedotera, erriko aizeak artzera". 
Getariarron herri-interpretazioan, beti uste izan dugu hitz hori hala izango zela 
haize-mota hori Getarian herri aldetik datorrelako. Interpretazio polita da (eta 
lekeitiarrek eta Bizkaiko gainerako herrietakoek ere halatsu pentsatuko dute 

agian), baina ikusiz barnealdeko herrietan ere erabiltzen dela, beharbada ez 
da hori hitzari dagokion esplikazioa.

Oharra: Begoña Isastik egin digu hitz honi buruz aritzeko proposamena.

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau.  
Animatu eta bidali info@artzape.eusera ezagutzen dituzun hitzak.

GETARIAKO HITZA




