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aldizkarian argitaratzen diren iritziak.
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JAURLARITZAk diruz lagundutako aldizkaria.
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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 ar-
gitara 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. 

Antiguoko-Athletic

Aitortu behar dut min egiten didala jendea futbolari 
buruz gaizki esaka entzuten dudanean. "Zer hoa, 
Anoetara? 22 tipo kantzontzilotan baloi baten atzetik 
korrika ikustera?". Horrelako komentarioei ez diet 
normalean erantzun ere egiten.

Baina bai, egia esan, batzuetan zaila egiten da 
futbola defendatzea, edo hobeto esanda, futbol 
profesionala: fitxaketetako dirutzak, ile-orrazkerak, 
telebistako "debateak"... denok dakigu negozio 
bat dela, espektakulua. Eta bai, ni ere joaten naiz 
Anoetara, ni ere espektakuluaren parte naiz.

Baina zortez, mundu hori futbolaren zati txiki bat baino 
ez da. Futbola herriko plazan zozketa-tiketak saltzen 
egotea da, ondoren zure taldearen partidako epailea 
ordaindu ahal izateko. Futbola frontoian jokatzen den 
futbito txapelketa da, Zarauzko plaieroak eta harri 
txintxorrezko "zelaiak". Futbola taldeko afariak dira, 
beste herri bateko festetara joan eta "Hi Ketakoa haiz, 
ezta?" entzutea, edota Anoetan aitarekin igarotako 
Kopako partidak. Futbola, bat-batean, 80.urteko 
herriko festetako egitarauan Realzale sutsua dioen 
tabernako iragarkia topatzea da. Nor izango ote zuen 
orduan marketing aholkulari gure aitonak?

Hala ere, Liga amaitu osteko berri batek larritu nau 
gehien, ezer berria izan ez arren. Sare sozialak sutan 
jarri ditu Antiguoko taldearen eta Athletic-en arteko 
akordioak. Ez nau harritu talde bizkaitarra aukeratzea 
gipuzkoarraren ordez. Bakoitzak bere helburu eta 
baloreak ditu eta ziur nago inguru profesionalean 
ohikoa den zerbait dela, baina bai urduritu nau 
haurren inguruan sortzen den "merkatuak" nahiz lehiak. 
Guraso asko, zoro moduan dabiltza beraien haurrak 
klub batetik beste mugituz, beraien seme-alaben 
abilidadeak erakutsiz. Asko eta asko, Antiguokora, 
harribitxiak sortzeko formula sekretua izango balute 
bezala, ondoren Realera edo Athletic-era saltoa 
emateko helburuarekin. Guraso horiek tristuraz betetzen 
naute.

Haurrek, beraien herrian jokatu, jolastu, behar dute, 
beraien lagunekin. Eta gero gerokoak. Txetxu Urbieta 
kazetariak txio batean zioen bezala, "benetako futbola, 
zainetatik bihotzera doana da, burutik pasa gabe". 
Gora futbola!

Beñat Gereka Bikuña

Oporrak

ARTZAPE Getariarron Topaguneko langileok oporrak 
hartuko ditugu abuztuan, hortaz, hau da aldizkariaren 
2019/2020 ikasturteko azken alea. 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu hilabete hauetan 
lagundu diguzuenoi, bai kolaborazioak idatziz bai 
elkarrizketetarako zein informazioa emateko tarte bat 
hartu duzuen guztioi. Are gehiago azken hilabeteak 
zein ez ohikoak eta bereziak izan diren kontuan hartuta.

Aldizkariaren ikasturteko azken alea baduzue 
ere esku artean, abuztuaren 9an hartuko ditugu 
oporrak, eta ordura ar tekoak webgunean,  
www.artzape.eus helbidean, izango dituzue ikusgai. 

Aurten, gainera, zerbait berezia aurreikusten dugu 
udarako, beraz, aldizkariaren kontrazala begiratu eta 
datozen egunetan egon adi webguneari eta Facebook 
zein Instagram sare sozialei. 

Abuztuaren 10etik aurrera oporretan izango gara, 
eta gauza gutxi batzuk soilik argitaratuko ditugu 
webgunean eta sare sozialetan. Eguneroko jardunari, 
berriz, abuztuaren 31n ekingo diogu berriro.

Zuei, irakurleoi, eskerrik asko beste ikasturte bat 
osatzeko konfiantza eta baliabideak eskaintzeagatik.   

Artzape Euskara Elkartea

ZUEN TXOKOA
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Billie Holiday emakume beltzak lehen aldiz Strange 
fruit (Fruta bitxia) abestu zuenean, New Yorkeko 
Harlem auzoan, antzokiko jabeak hala esan omen 

zuen: "Jendartean ez zegoen pertsona beltz bakar bat 
ere itota edo urkatuta sentitzen ez zenik". Kantariak 
honela zioen: "Nire arma musika da. Strange fruit 
abesten dudanean tanke bat bezain indartsu sentitzen 
naiz". Izan ere, hura ez zen edonolako abestia; orduko 
kazetari batek honela idatzi zuen: "Zapalduen amorrua 
egunen batean hegoaldean sua bezala pizten bada, 
kantu hau bera hartuko dute ereserki gisa".

Hain zuzen, 1939an Billie Holidayk sortutako abesti 
hori munduan zehar oso ospetsua egin da, eta herri 
musikaren historiako lehen protesta-kantatzat hartzen da. 
Estatu Batuetan hegoaldeko lurraldeetan beltzek jasaten 
zituzten lintxamenduen aurkako abestirik indartsuena 
bilakatu zen, eta eskubide zibilen aldeko mugimenduaren 
lehenengoetariko ikurra. Abesti horretan zuhaitzean urkatuta 
agertzen den beltz baten gorpuaz hitz egiten da, eta 
letrek sorrarazten duten indar emozionala lintxamenduen 
errealitatearekin lotzen da. XX. mendeko abestirik 
onenetarikoa, zalantzarik gabe, pop abesti batek politika 
guztiz besarkatzen zuen lehen aldia baitzen historian.

Garai hartan, kantugintza ulertzeko beste modu bati 
hasiera eman zitzaion. Halaber, mugimendu berri bat 
sortu zen, non behartsuen aldeko joera eta langileen 
nahiz eskubide zibilen aldeko abestiek garrantzia handia 
hartu zuten. Han agertu ziren Woody Guthrie lehenik eta 
handik urte gutxira Pete Seeger kantautoreak. Bai batak 
bai besteak faxismoaren aurka eta jende arruntaren, 
behartsuen eta zapalduen alde abestu zuten, gitarra 
baten laguntzaz. Aski ezaguna da Guthriek gitarran 
zeraman eranskailua: Makina honek faxistak hiltzen ditu.

Musikari bat hilezkorra izan bada, hori Pete Seeger 
izan da, folk musikaririk garrantzitsuenetarikoa. Abeslari 
honek utzitako arrastoa itzela izan da. Hori dela eta, 
gaur egungo itzal handiko artista handiak (Bob Dylan, 
Joan Baez... nahiz munduko folk abeslari denak) ez dira 

aspertzen haren izena goraipatzen. Pete Seeger, Woody 
Guthriekin batera, ezkerreko mugimenduaren musikari 
aitzindaria izan zen. Oraindik gogoratzeko modukoak 
dira Lincoln batailoiari —espainiar errepublikanoen 
aldeko boluntarioak— abestutako bertsoak,

Euskal Herrian ere Ez Dok Hamairu mugimendu 
kultural abangoardistak jardun zuen 1965 eta 
1972 bitartean, eta zerikusia izan zuen Atlantikoz 
bestaldeko mugimenduarekin. Euskal kulturaren 
antzinako sustraiekiko lotura egiteaz gain, euskal 
kantagintzako hainbat abesti bildu zituen; Estatu 
Batuetako, Frantziako edota Kataluniako kulturatik 
jasotako forma modernoagoak ere garatu zituen, 
guztia Euskal Herriak garai hartan bizi zuen arazo 
sozial, kultural eta politikoaren esparruan.

Horrela, 1978an Pete Seegerrek, Ez Dok Hamairuk 
gonbidatuta, Euskal Herrira egin zuen bisita. Haren 
eragina euskal musikan ere nabarmena izan ohi da. 
Benito Lertxundik, Fermin Muguruzak eta Garik Pete 
Seeger gure kantutegira hurbildu zuten. 

Beraz, garbi dago zenbaterainoko garrantzia duten 
abeslariek edo musikariek eta artistek, oro har, gizartean 
aldaketa eragiteko orduan. Herri baten hizkuntza nahiz 
kultura mantentzeaz eta indartzeaz gain, gizartean 
gai ezberdinekiko kontzientzia eta aldaketak eragiteko 
ahalmena dute. Entretenigarri gisa ere bai, noski. 
Konfinamendu garaian etxean sartuta egon garenean  ikusi 
dugu zein garrantzitsua den kultura. Libururik, musikarik, 
pelikularik gabe, nola igaro egunak etxean isolatuta? 
Bada, artista guzti horiei esker, guretzat sortu dituzten eta 
sortzen dituzten obrei esker, bizitza erosoagoa da.

Horregatik, egoera berezi honetan, kulturatik bizi 
direnek ere arazoak dituzte beren lanarekin jarraitzeko. 
Jardunaldi asko bertan behera geratu dira: bertso 
saioak, musika emanaldiak, filmak... eta hauek ere 
gure beharra dute beren biziraupenerako. Haien lanak 
kontsumituz lagun diezaiekegu.

Kulturak ere garrantzia
JOXI ERAUSKIN

IRITZIA
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Pare bat urte izango dituk, Zigor. Gerora Euskarazko 
hazia, lore erdaretan izenako zian erreportaje bat 
prestatzeko hartu-emanetan ari ninduan, besteak beste, 

Gipuzkoako Aldundiko, Donostiako Zinemaldiko eta beste 
zenbait erakundetako komunikazio sailekin. Lehenaren 
turismo marka San Sebastian Region eta bigarrenaren 
imagotipoa SSIFF —San Sebastian International Film 
Festival— izatera igaro hituan garai hartaz ari nauk.

Bi aldaketa horiek piztu ziatean erreportajea egiteko 
txinparta. Hari hari segika, ohartu ninduan bazirela 
halako gehiago gure jiran, batez ere, enpresa 
munduan: Basque Industry 4.0, Basque Digital 
Innovation, Goierri Valley, Innobasque, Donostia 
Tech Week, Legal Tech, Up! Euskadi, Basque Energy 
Bidea, World Metro Light Rail Bilbao eta Basque 
Innovation Hub. Kirola ere ez huan hartatik libre: 
BAT Basque Team, Itzulia Basque Country, eta abar. 

Asko ekimen pribatuak hituan, beste asko, zuzenean 
edo zeharka, erakunde publikoen parte-hartzea 
zutenak. Kontuak horrela, Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Politikako (!!!) sailburu Bingen Zupiriarekin 
hitzordua egin eta ohartu ninduan hizkuntzak 
merkatuaren arabera erregulatzen zirela. Haren 
esanak dituk: "Bereizi egingo nuke bertakoentzako edo 
bisitarientzako deituren artean. Uler dezaket, kanpora 
begira denean, haiengan inpaktua sor dezaketen 
izenak bilatzea, baina gure egunerokoari dagozkion 
ekimenekin gehiago kostatzen zait".

Jakin bazekiat Zupiriak nolako estimuan duen euskara 
eta gozagarri zaidak bere hizkera joria entzutea. 
Kasu hartan Zupiriak esan zian, baina ez gaitezen 

Herria?  
Eta hizkuntza?  

(Country? And basque?)

EAEko gobernu eta aldundiek aspaldi hartu 
ziaten Basque Countr y marka beraien 
ikur gisa. Itxuraz, Zupiriak esan bezala, 

internazionalizaziorako lagungarri izan zedin, 
kanpoko enpresa eta turistentzako karnata gisa  
—orain inpaktua deitzen ziotek... en fin—. Kontua 

Tunanteak

JON ANDER DE LA HOZ

ZIGOR SAIZAR

izenean geratu, edukian baino. Kanpokoentzat 
begirako ekimenak al dira euskal enpresa institutuak? 
Kanpokoentzat begirakoak Irizar eta CAF bezalako 
enpresak barnebiltzen dituen Goierri Valley bezalako 
elkarteak? Bitxia, jakinda Ordiziako Arranomendian 
duela egoitza. Irudipena diat esanen eta izanen artean 
badela alderik.

Abenduak 3 dituen aldiro hizkuntza bizimoduaren 
erdigunera ekarri behar dela entzuten diagu. Ados. 
Horretarako, zer hobe benetako bizimodua (erosketak, 
enpresa mundua, kirola, ikasketak, prentsa...) gure 
hizkuntzaz zipriztintzea baino?

Azken finean, Bermeo Tuna Tasting bezalako pitokeriak 
ibilbide motza diate. Tuna tasting, tunante alaenak! 
Barrua behar dik gero atun-janari hala deitzeko, non 
eta Bizkaiko kostaldean. Zigor, pentsatzen hasia nagok 
benetako estrategia komunikatiboa baino gehiago ez 
ote den ahalik eta txatxiguayena izateko lasterketa 
bat. Euskara berriz galtzaile aterako den lasterketa 
bat, alegia.

SALBERAK ITSASKABRARI
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dek estrategia komunikatibo hau hartu dutenek 
zenbateraino duten buruan Country eta Basque. 
Alegia, Country zer da? Zein herri edo herrialde 
da? Edo erkidegoa da Country? Euskal Herria 
euskararen herria dela botako dik gorbatadunak 
handi-handi, baina Basque Country horri nik ez 
zioat Euskal Herriaren tankerarik ematen... 

Hori bai, euskararen defentsa ahoa beteta egingo 
ditek, ahobiziak direla, txapa paparrean eramaten 
dutela azaroaren amaieratik abenduaren 3ra... 
Baina EITBko aurrekontuaren erdia baino askoz 
gehiago espainolezko kateak eramaten dik, 
euskaraz eskaintzen diren albistegien denbora 
erdia baino txikiagoa dek. EITB euskararen 
sustapena egiteko sortu omen huen... sorrerako 
helburuak tokitan geratu dituk, egun beste edozein 
kate bezala, gobernuaren propagandarako tresna 
besterik ez dek.

Eta konspiratzaile hutsa naizenez, ezin aipatu 
gabe utzi hik hainbeste maite duan Erreala ere, 
honek antzeko zerbait egin baitik estadioaren 
izenarekin: Reale Arena. Aseguru etxe horrek bere 
bezero guztiak hemengoak izango dizkik, beraz, 
kanpokoei begira ez zian eskatuko Arena jartzerik... 
eta Errealak bere zalegoa bertakoa izango dik ba! 
Beraz, bertakoek erabiliko duten estadioari zergatik 
jarri ingelesezko izena? Hondarrezko gazteluak 
eraikitzen dizkiate harea mugituetan...

Laboaren Herria eta hizkuntza abestian zioen 
bezala, ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz 
mintzo baitzen, berak jakin nola: gure herri maiteaz 
zuela axola (...) gora euskal-herria frantsesez ziola. 
Orain ingelesez ere ez diate esaten Free Basque 
Country!, bazpare, ea kanpoko enpresaburu eta 
turistak beldurtuko ote ditugun. Beraz, gora Basque 
Country nazkatuta!

Oharra: Jonan, datorren ur terako alkateari 
esan beharko zioagu Getaiko egun seinalatuak 
txatxiguay jartzeko: Saint Anthonies, anchovy's 
day... txakolina eta antxuan tastingak mundu biran 
jartzeko.

JOXI ERAUSKIN

Hautsi da anphora
Euskal musikari ere tartetxo bat eskaini nahi genioke 
gomendioen atal honetan. 

Gaur egun ezagutzen dugun euskal musika ez 
genukeen ezagutuko, aurretik beste musikari batzuek 
egindako ekarpenagatik izan ez balitz. Izan ere, 
haiek egindako lanari esker dago gaur egun indartsu 
euskal musika. 

Horietako bat Ruper Ordorika dugu. 1980ko disko 
hau Ruperren lehena izan zen eta oso kritika onak 
jaso zituen. Euskal musikako diskorik onenetakotzat 
jotzen dute. 

Disko hau "abesti politikoek" izan zuten gorakadaren 
ondoren etorri zen, eta euskal musikaren garai berri 
baten hasierari bide eman zion. Esan dezagun haize 
freskoa ekarri zuela euskal musikara. Bernardo 
Atxagaren olerkiz osatutako hamar abestiko disko 
zoragarria da.

GOMENDIOA
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Hilabete honetan, koroadun 
birusak herria aztoratu du. 
Oraindik ulertua ez bagenuen, 
indar erakustaldi honen ondoren 
argi geratu da hemen nork duen 
boterea. Hondartzan, tsunamiaren 
olatuak noiz harrapatuko zain 
egon gara. Ekaitzaren aurreko 
barealdian eroso geunden, baina 
begenekien olatuak lehenago edo 
beranduago harrapatu egingo 
gintuela, eta halaxe izan da. 

Mundu osoan 15,1 milioi kutsatu 
eta 621.000 hildako baino 

TESTUA
INTZA GURRUTXAGA

"BIRUSA HONA  
HELDU ARTE EZ  
DIOGU KASURIK EGIN"

ENEKOITZ SAIZAR 

gehiago eragin ditu pandemiak, 
eta hau oraindik ez da bukatu. 
Zenbaki hutsetan hitz egitea 
hotza da, eta nolabait, pertsona 
horiekiko urruntasuna mantentzen 
laguntzen digute. Zenbaki 
horien atzean, ordea, pertsonak, 
beldurrak, minak, tristurak... 
daude. 

Teloiaren atzeko eszenatokira 
gerturatzeko asmotan, Enekoitz 
Saizarrekin izan gara. Emazteak 
COVID-19aren proban positibo 
eman ondoren, Saizarrek 

uztailaren 13an, PCR proba egin 
zuen amaginarrebarekin batera, 
eta biek positibo eman zuten. 
Hasierako beldurrak gaindituta, 
apurka-apurka egoerari buelta 
ematen ari dira.

Zein zaudete koronabirusarekin 
etxean? 
Etxean bost bizi gara, eta 
hiru gaude koronabirusarekin: 
emaztea, amaginarreba eta ni. 
Amaginarreba, ordea, sintomarik 
gabe dago. Eztul pixka bat eduki 
du, eta esan digute hori sintoma 
bat izan litekeela, baina ez du 
sukarrik eduki, ahuleziarik ere 
ez... Beraz, ongi dago. 

Zeintzuk dira sintomak? 
Emaztea larunbat gauean  
—uztailak 11— hasi zen 
bularreko minarekin, eta 
horrekin bateratsu, sukarrarekin. 
Osakidetzari abisatu genion, 
igandean bertan egin zioten 
proba, eta astelehenean 
positibo eman zuen. Igandea 
eta astelehena 38,5º inguruko 
sukarrarekin pasa zituen. Gripe 
bat bezalakoa izan zen.

Jota uzten zaitu, indarrik gabe; 
buruko min handia, giharretako 
mina... Emaztea, batez ere, 
hanketatik eta bizkarretik kexatzen 
zen. Hasierako sintomak horiek 
izan ziren. 

Nik buruko min handia eduki 
dut. Uztailaren 14ean nabaritu 
nituen lehenengo sintomak eta ia 
astebetez buruko minarekin egon 
naiz.

Beste sintomarik izan al duzu? 
Bai, bai. Ni, astearte goizean, 
38º inguruko sukarrarekin 
hasi nintzen. Horrez gain, 
giharretako min handia izan 
dut, bizkarrekoa ere bai, baina 
batez ere burukoa. Eztul dezente 
eduki dut, eta usaimena galduta 
izan dut. 

ELKARRIZKETA
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Emazteak ere usaimena galdu 
zuen hiruzpalau egunez, eta gero 
errekuperatzen hasi zen. Nik 
ere galdu nuen eta oraindik ez 
dut errekuperatu —elkarrizketa 
uztailaren 20an egin genuen, 
eta hiru egun lehenago galdu 
zuen—. 

Bizpahiru egun txar pasa 
ondoren, arinka-arinka, egunetik-
egunera, hobetzen joan gara, 
eta zenbait sintoma atzean 
utzi ditugu: eztul gutxiago 
daukagu eta giharrak ere hobeto 
dauzkagu. 

Gorputzari jipoia ematen dio eta 
ahulduta egoten zara. Etxean 
gauzak egiten hasi eta segituan 
nekatzen zara. Pixkanaka-
pixkanaka hobetzen joan gara, 
eta gaur buruko minik gabe jaiki 
naizen lehenengo aldia da. 

Ni sintomekin hasi nintzenean, 
ospitalera etortzeko esan 
ziguten bioi, badaezpada, 
kontrolagatik, probak egitera. 
Plakak, odol-analisia, tentsioa 
neurtu... egin zizkioten 
emazteari, eta egun batzuk 
pasata, berriro egin diote. 
Astebetera, dezima batzuk 
zituen eta ez da normala. 
Gainera, zazpi-zortzi egunetatik 
aurrera pneumonia izateko 
arriskua dago; asmatikoa denez, 
tentuan ibili behar da.

Orduan, gripe batekin 
alderagarria dela diozu? 
Gure kasuan gripe baten antza 
hartu du, gripe gogaikarri 
batena. Egia da, nik azkenak 
pasatako gripeetan bizpahiru 
egun sukar handiarekin pasa 
eta gero jaisten joaten zela, 
eta ez nuela horrelako buruko 
min handirik eduki. Oraingoan, 
buruko min handiak izan ditut. 
Lau ordutik behin hartzen nuen 
botika, eta nahiz eta sukarrik ez 
izan, kentzea zaila izan da. 

Zein botika ari zarete hartzen? 
Paracetamol eta Nolotil. 
Emazteari, badaezpada, 
pneumonia ekiditeko, antibiotikoa 
eta antibirala eman dizkiote 
laugarren egunetik aurrera. Bera 
asmatikoa izanik, pneumonia 
puntu bat garatu eta gauzak 
konplikatzeko beldur dira. Botika 
horiek jipoi handia ematen dute, 
eta aurrenengo egunetan nahiko 
pattal egon da. Orain, horri ere 
buelta ematen hasi da, pixkanaka-
pixkanaka aurreraka doa. 

Hobera zoaztela esan duzu, 
gaixoaldiak zenbat irauten du? 
Hamar-hamabi egun esan 
digute. Gainera, hamargarren 
egunetik aurrera sintomarik 
gabe bagaude, alta hartzeko 
aukera daukagu. Alta hartzeko 
PCR proba egin behar dugun 
galdetu dugu eta ezetz esan 
digute. Oraingoz, Osakidetzako 
protokoloak hala agintzen 
omen du, hamargarren egunetik 
aurrera sintoma bat bera ere ez 
badaukazu, badago alta ematea. 
Azaldu digute zure karga birala 
hain txikia denez epe hori 
pasata, ez duzula inor kutsatzen.

Bigarren PCR proba egitea ez 
litzateke beharrezkoa orduan? 
Kutsatutako gaixoetan ez; 
lehenengoan negatibo eman 

duten pertsonetan bai. Adibidez, 
gure bi umeek negatibo eman 
zuten, eta beraz, hala dela 
baieztatzeko berriro egingo diete 
proba. Beste lagun batzuek ere, 
gurekin egon zirelako proba egin 
zuten, eta negatibo eman zuten. 
Hala ere, itxialdia egin dute eta 
gaur ari dira berriro egiten proba. 

Gure kasuan, emazteak oraindik 
baditu sintomak eta nik ere 
usaimena galduta daukat. Esan 
didate, usaimena berreskuratu 
arte oraindik birusa daukadala 
eta ezin dudala etxetik atera.

Zein izan da zehazki jarraitu 
behar izan duzuen prozesua? 
Astelehenean, 08:00etan, 
jada, jarraipena egiteko taldeko 
langileak deika hasi ziren. 
Zerrenda bat egiteko eskatu 
ziguten, eta zehazteko norekin 
egon ginen, norekin ez, zenbat 
denboraz...

Lanean ere abisatu genuen. 
Emazteak Politenan egiten du 
lan eta bertan zer pasa den 
denok dakigu. Nire lantegian, 
Indauxen, segituan jarri zituzten 
martxan protokoloak. Nire 
inguruko guztiekin hitz egin zuten 
eta denek proba egin zuten. 
Denek negatibo eman zuten, eta 
24-48 ordu etxean egin ondoren, 

Sahatsaga kiroldegian PCR proba egiten. 
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lanean daude. Amaginarrebaren 
lantegian ere berdin. Berarekin 
egon zirenek, badaezpada, 
egin zuten proba, eta inork ez 
du positibo eman. Birusa gure 
inguruan ez da zabaldu.

Egoera honetan, zein neurri 
hartu behar izan dituzue etxean?  
Lehenengo neurria, umeek 
negatibo eman zutenez, etxean 
24 orduz maskararekin egon 
beharra izan da. Hirurok 
maskararekin ibili, eskuak asko 
garbitu, erabiltzen dugun guztia 
desinfektatu... Etxea txikia da 
eta komun bakarra daukagu. 
Horregatik, erabiltzen den 
bakoitzean, desinfektatu egin 
behar dugu. 

Gure ontziteria guk bakarrik 
erabiltzen dugu. Umeek eta 
guk bereizita bazkaltzen dugu, 
aurrena beraiek eta gero 
guk. Txanda batetik bestera 
desinfektatu egiten dugu. 

Neurri zorrotzak ditugu etxean, 
eta hori, oso nekagarria da, 
batez ere umeentzat. Beraiei 
gogorra egiten ari zaie, alde 
batetik, aita, ama eta amona 
horrela ikusi behar dituztelako, 
eta bestetik, etxetik ezin dutelako 
atera, ezin gaituztelako ukitu, 
besarkatu, muxu eman... 

Koronabirusa zela jakin 
zenutenean zer sentitu zenuten? 
Aurrenengo gauza beldurra, ez 
dakizulako nola eragingo dizun. 

Lehenik emaztearena jakin 
genuen eta beldurtu egin 
ginen. Berak asma duenez, 
kezka handia geneukan, baina 
hasieratik, bai medikuen aldetik 
bai Osakidetzaren aldetik, oso 
kontrolatuta egon da. Osakidetza 
gainean daukazula jakiteak 
lasaitu egiten zaitu. Edozein 
momentutan, edozein zailtasun 
daukagula ere, kotxea hartu 
eta berehala ospitalean gaude. 
Orain ospitaletako egoera, 
gainera, ona da; ez da apirileko 
edo martxoko egoera. Orduan, 
dena gainezka zegoenean, ezin 
zinen hara joan. 

Osasun erakundeak noiz jarri 
ziren zuekin harremanetan?  
Aurrenengo egunean. Igandean 
proba egin eta astelehenean 
lehenengo positiboa eman 
zigutenetik, bai Osakidetzako 
langileak bai Getariako 
anbulatoriokoak, gainean izan 
ditugu. Emazteari, amaginarrebari 
eta niri egunero deitzen digute 
zein sintoma ditugun, zerbait 
behar dugun... galdetzeko. 

Gure ingurunea aztertzeko 
jarraipena ere lehenengo 
momentutik jarri zuten martxan, 
horretan chapeau! Dena segituan 
izan zen, beraiek oso gainean 
egon dira, eta alde horretatik oso 
gustura gaude. 

Eguneroko gauzak egiteko 
(erosketak...) nola moldatu zarete? 
Auzokoei eta etxepekoei eskerrak 
eman behar dizkiegu, denak 
laguntzeko prest agertu dira. 

Udala ere hasieratik egon da 
gurekin kontaktuan. Edozer behar 
genuela, eskatzeko esan zigun. 

Auzokoek zaborra atera eta 
egunero ogia ekarri digute. 
Osakidetzak esan digu ezin 
dugula hamar segundo baino 
gehiago pertsona batekin, gertutik 
,hitz egiten egon, ondorioz, 
gauzak ate ondoan utzi, atea 
jo eta joan egiten dira. Inor ez 
dagoela bermatu eta gauzak 
hartzen ditugu. 

WhatsApp talde bat dugu eta 
zaborra atera behar dugunean 
bertan idazten dut. Horretarako 
protokoloa dugu: guk bi poltsetan 
sartzen dugu, eta beraiek 
hirugarren batean. Ondoren, 
hermetikoki itxita, errefusara 
botatzen dute. Etxepekoek 
eskularruak janzten dituzte eta 
zaborra uzten dugun lekua 
garbitu egiten dute. 

Enpresa bati deitu eta eskailera 
guztiak desinfektatu genituen: 
heldulekuak, barandak, ataria, 
lurra... Erosketa normalak, berriz, 
Eroskirekin egiten ditugu, online.  

"Gorputzari jipoia 
ematen dio eta ahulduta 

egoten zara. Etxean 
gauzak egiten segituan 

nekatzen zara"

"Umeek negatibo 
eman zutenez, 

etxean 24 orduz 
maskararekin egon 
behar dugu hirurok"

"Osakidetzak esan digu ezin dugula hamar 
segundo baino gehiago pertsona batekin, gertutik, 
hitz egiten egon, ondorioz, auzokoek gauzak ate 

ondoan utzi, atea jo eta joan egiten dira"
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Denak gainean dauzkagu, 
eta eskerrak eman nahi 
dizkiegu. Erakusten ari diren 
elkartasuna ikaragarria da. 
Adibidez, igandean, etxepekoek 
umeentzako gozokiak ekarri 
zituzten: patatak, txokolatea... 
eta umeak pozik, ze ez zuten 
espero. Ezin dute inora joan, eta 
ate ondoan goxoki poltsa batzuk 
bilatzea ikaragarria izan zen. 

Horregatik, gure esker onena 
auzokoei, etxepekoei, eta 
Getariako herri guztiari, 
mezuen bitartez elkartasun 
handia adierazi digutelako, 
bai Politenako aferan bai 
gaixotasunaren inguruan.

Kasu mediatikoa izan da hau, 
nola bizi izan duzue? 
Gaizki. Agian hori izan da 
gehien kosta zaiguna. Hasieratik, 
emaztearen izena jarri da jo 
puntuan. Bere laneko nagusiekin 
egon zen halako ika-mika bat, 
beraien aldetik, errudunak gu 
ginela zabaldu zen. Baina, gero, 

minuturako, zuzendu egin zuten. 
Jendeak okerra egiten duenean, 
zuzentzeak balio handia dauka, 
eta beraiek segituan zuzendu 
zuten okerra. Egunero-egunero 
galdetzen digute ea zer moduz 
gauden, eta beraien elkartasuna 
eta babesa daukagula esan 
digute. Hasierako nahasmena 
argituta, beraiekin ez dago 
arazorik. 

Era berean, Politenako langileei 
eta jabeei animo guztiak 
bidali nahi dizkiegu. Beraiek 
ere momentu txarra pasa 
dute, Politenaren izena denon 
ahotan egon da eta babesa 
eta elkartasuna adierazi nahi 
dizkiegu. 

Saltsa gehiago eduki dugu Carlos  
Barruso jaunarekin —Donostiako 
Erakunde Sanitario Integraleko 
zuzendaria—. Hedabide orokor 
guztietan atera zen esanez 0 
pazientea madrildarra zela, eta 
handik ekarri dugula birusa. 
Horrek min handia egin digu. 

Guk Osakidetzari datu pertsonal 
pila bat eman dizkiogu: zeinekin 
egon garen, non ibili garen, zein 
bidaia egin dugun... Aurreko 
48 ordutako datuez gain, bi 
aste lehenagoko mugimenduak 
azaldu genituen. Barruso jaunak 
emandako datuak betiko modura 
erabili ditu, "Euskal Herrian 
ez da ezer pasatzen, beti 
kanpotik dator arazoa. Hemen 
dena ongi egiten da, hau oasi 
bat da" adierazteko. Baina, 
birusarentzat oasirik ez dago, ez 
du ulertzen ez nazionalitateez ez 
herrialdeez. 

Argi daukat herritarrak garela huts 
egin dugunak: birusa hona heldu 
arte ez diogu kasurik egin. Orain 
aldaketa egon da, baina herrian 
birusa zabaldu delako, bestela 
oso gaizki egin dugu. Felix 
Zubiak esan bezala, huts egin 
dugu gizarte bezala. Ez dugu 
huts egin birusa Madrildik ekarri 
dugulako, baizik eta hemen, 
bertako gizarteak ez ditugulako 
bete agindu dizkiguten bi hiru 
neurri sinple.

Zuen ikuspuntua azaldu duzue. 
Barruso jaunak zuzenketa 
egitea eskatu dugu; oraindik 
ez dugu erantzunik jaso, eta 
horrek hedabideetan eta 
sare sozialetan azaltzera 
behartu gaitu. Ez dugu inongo 
arduradunarekin liskarrik nahi, 
gutxiago Osakidetzarekin, 
ze lehen esan bezala, 
profesionalak gainean daude 
eta lan bikaina ari dira egiten. 
Mediku, erizain eta orokorrean 
osasun zerbitzu oso onak 
dauzkagu, baina ez ditzagun 
horiek bete. Arduradunekin, 
aldiz, ez gaude gustura. Ez da 
ulergarria guk datu pertsonal 
batzuk ematea, intimitatean, 
denon on beharrez, eta Barruso 
jaunak horiek Euskal Telebistan, 
El Diario Vascon eta abarretan 
botatzea.

"Barruso jaunak zuzenketa egitea eskatu dugu; 
oraindik ez dugu erantzunik jaso,  

eta horrek hedabideetan eta sare sozialetan  
azaltzera behartu gaitu"
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Afizionatu mailako pilotari ugari ekarri ditu Salbatore Deuna Pilota 
Txapelketak azken urteotan. Horietako batzuk goi mailako kirolari 

izatera heldu dira eta gogoratzen dute Getariako pilotalekua.
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GETARIATIK  
FRONTOI INDUSTRIALETARA
Labrit, Beotibar, Astelena, Bizkaia, Nafarroa Arena… dira gaur egungo eskuzko pilotaren tenplu-
ak. Gutxi dira profesional gisa bertan jokatzera iristen direnak. Askok dute ordea amets hori. Lortu 
dutenetatik mordoxka bat gure herriko Salbatore Deuna Txapelketatik pasatakoak dira afizionatu 
garaian. Hala konturatu ginen urtarrilaren 10ean binakako txapelketa nagusia gure herrira etorri 
zenean partidako lau protagonistetatik hiru Salbatoren parte hartutakoak zirela ohartuta. 

Salbatore Deuna Pilota Txapelketa
Testua

KEPA IRIBAR

COVID-19a iritsi aurretik, binakako txapelketa 
jokoan zela aritu ginen pilotariekin solasean. 
Gauza ezberdinak kontatu dizkigute, baina 

izan dira bi ezaugarri denek azpimarratu dizkigutenak 
Getariako txapelketa gogorarazita: frontoia bera eta 
begira egoten den jendea. 

Iruñako Labriteko aldagelan topatu ditugu Rezusta, 
Artola, eta Imaz. Umore ederrean, kontu kontari 
dabiltza ordubete barru jokatu behar duten partidarako 
takoak jartzen dituzten bitartean. 

Beñat Rezusta (Bergara, 1993) bitan izan da 
txapeldun Getarian. Kadete mailan lehenik, jubeniletan 
ondoren —egun profesionala den Victorrekin bikotea 
osatuz—. "Niretzako gustoko torneoa zen. Berezia, 
frontoi ezberdin bat, eta ikusleak ere bai: paseatzen-
eta dabilen jendea begira geratzen zen, eta askotan 
anbiente polita sortzen zen. Oroitzapen politak utzi 
dizkidan txapelketa da". Pasadizo batzuk ere gogoan 
ditu: "Urteren batean bikotekide batekin hasi, gero hura 
oporretara joan, beste batekin amaitu behar... Partida 
batzuk beheko frontoian hasi eta euriagatik gora joan 
behar... Azkenean, gauza horiek guztiek berezi egiten 
dute Getariako txapelketa, udarako txapelketa polit 
bat da". Pilotari gisa hobetzeko ere balio izan dio: 
"Uste dut frontoi ezberdinetan jokatzea ona dela. Kasu 
batzuk daude, frontoia txikiagoa delako, edo Getarian 
bezala irekia delako, eta lurra ohituta gaudena baino 
motelagoa delako... uste dut horrelakoetan ikasi 
egiten dela". Maila nagusiko binakakoa irabazi du 
2017an eta 2019an, promozio mailako txapelarik ere 

badauka. Baina Getarian garaipenak lortu zituenean 
ez zeukan halako helbururik, ez zen mutiko ameslaria: 
"Udan partida asko izaten genituen, eta ni ez nintzen 
gerokoarekin pentsatzen egoten, jokatzen nituen 
torneoak ahalik eta ondoen jokatzea zen nire asmo 
bakarra". 

Pilotan jokatzen ikusteko bezain atsegina da 
solaserako Iñaki Artola (Alegia, 1994). "Garai hartako 
txapelketa gehienak bezala, gogoratzen dut gogo 
ikaragarriarekin joaten nintzela. Beheko frontoian 
jokatzearen berezitasun hori zeukan Getariak. Gustura 
joaten nintzen ezberdina zelako: frontoi handiekin 
alderatuz, joko ezberdina egiten zen han". Ez da bere 
palmaresean ageri, "ez daukat emaitza ikaragarri onik 
Getarian, baina gustura joaten nintzen, eta seguru han 
ere asko ikasi nuela pilotan". Oroimenean gordeta 
ditu zenbait pasadizo: "Akordatzen naiz behin eguzki 
galgatan jokatzen ari ginela eta nire laguna zorabiatu 
egin zela, ezin bueltarik eman. Tantoa amaitu orduko 
ezker paretara joaten ginen laurok itzal apur bat aurkitu 
nahian. Egia esan, txikitan pasatako frontoi askorekin 
ez gara gogoratu, baina Getariakoa ez dugu sekula 
ahaztuko". Eta eguraldi txarrarekin, kiroldegira. "Segun 
ze kontrario geneukan eguraldiari begira egoten ginen: 
kolpe gutxiagokoak egokituz gero, gora joan nahi  
izaten genuen. Askotan eguraldiak erabakitzen zuen 
irabazlea. Goikoan ala behekoan jokatu, bi mundu 
ezberdin izaten ziren", oroitzen du. 

Ander Imazek (Oiartzun, 1994) ere txapelketa ugari 
jokatu ditu afizionatuetan. Hark ere gure herrikoa 
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gogoan du: "Txapelketa berezia zen, gure klubean 
urtero jokatzen genuena. Neretzat politena zen frontoia 
ze ezberdina izaten zen. Udan jokatzen genuen, 
jende asko begira... Txiki-txikitatik jokatu izan dudan 
txapelketa da, pena bakarra ez naizela inoiz finalera 
iritsi, baina oso polita zen". Zaleak bereziak izaten 
ziren, "askotan jokatu dugu txikitan ikusle gutxirekin. 
Baina Getarian, beheko frontoian, jende asko izaten 
genuen, jende ezberdina, kanpotar asko. Oroitzapen 
politak ditut". Baina ikusleak bakarrik ez ditu gogoan: 
"Xegundo eta beste antolatzaileekin urte asko eman 
ditugu, kadetetatik debutatu arte ia urtero jokatu dut 
Getarian, pare bat finalerdi ere jokatu nituen... Nik 
uste lan handia egiten dutela pilotaren alde, jendeak 
ikusten ez duen lan zikin asko dago txapelketa horren 
atzean, bikote askok hartzen genuen parte, eta guztioi 
ematen ziguten aukera jokatzeko". 

Jon Ander Albisuk (Ataun, 1990) behin baino 
gehiagotan jokatu du gure herriko txapelketan. 
"Oroitzapen politak ditut, urteren batean finalera ere 
iritsi nintzen. Frontoi berezia da eta hain pilotazalea 
ez den jendea, paseoan dabilena, begira geratzen 
den tokia; txapelketa polita", dio. Berezitasun nagusi bi 
horietan sakondu du: "Atzerritar asko harrituta geratzen 
ziren guri begira, polita izaten zen. Frontoiak, berriz, 
lurra oso lehorra zuen, ezker pareta ere bai, eta frontisa 
harri harria. Estali gabekoa izanda, edozein eguraldi 
egokitu zitekeen". Badu horri loturik bitxikeria bat: 
"Finala jokatu genuen urtean, euria egin zigun torneoko 
partida guztietan, finala bitartean denak kiroldegian 
jokatu genituen. Oier Apezetxearekin jokatu nuen, eta 
biok kolpeko mutilak izanik, guretzako mesede. Finala, 
ordea, kanpoan, eta galtzea tokatu zen". Ataundik 
kostaldera udaran etorrita, baliatzen zuten bidaia: 
"Hondartzara ez ginen joaten, baina jokatu ostean 
afaritxo bat egiten geratu izan gara". Elitean dago 
egun Albisu, baina ez ditu ahazten Salbatore Deuna 
moduko txapelketak antolatzen dituztenak: "Lan handia 
egiten da horrelako herrietan, hainbeste bikoterekin 
dena antolatzen. Eskertu beharra dago lan horiek musu-
truk egiten dituztenei. Batzuk pixkanaka gorantz egin 
dugu, eta jende horri eskerrak eman nahi nizkioke".  

Iñigo Bikuñak (Donostia, 1998) 2018an irabazi 
zuen Salbatore Deuna Txapelketa, 22 urtez 
azpiko mailan. Ez dauka ahazteko: "Berezia izan 
zen, Zubiriarekin irabazi nuen, oso lagunak gara, 

Iñaki Artola. 

Ander Imaz.
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eta Getariakoa da elkarrekin atera dugun txapel 
bakanetarikoa. Ilusio handia egin zidan".  Frontoia 
ere gogoan du, "dudarik gabe, jokatu dudan frontoi 
berezienetakoa da Getariakoa. Zaharra da baina 
xarma berezia dauka, estali gabekoa delako. 
Gogoan dut nik jokatu nuen urtean udara oso beroa 
izan zela, eta partida oso gogorrak atera ziren. 
Beldurrez joaten ginen bero handiko egunetan, 
baina pozik, frontoi polita eta xarmangarria delako". 
Udaran eta kostaldean jokatuta, kanpotarrak ere 
hurbiltzen zitzaizkion Bikuñari Getarian: "Harrituta 
geratzen ziren lau gazte harri bat kolpatzen 
ikusita, eta partidak bukatuta turistak etortzen 
zitzaizkigun galderak egitera". Eibarko Astelena 
frontoiko aldagelan harrapatu dugu Bikuña, besteak 
beste, Altunarekin, Zabaletarekin, eta Jakarekin 
takoak jartzen ari den unean. Getarian txapela 
atera eta urtebete baino lehenago debutatu zuen 
profesionaletan: "Afizionatuetan jokatzen duten 
guztien ametsa da, nirea ere hala zen, eta zorionez, 
lortu dut iristea". 

Eta zerrenda luzea da, guk lagin bat baino ez 
dugu hartu. Getarian afizionatuetan jokatu eta 
profesionaletara iritsi dira honakoak: Asier Arteaga, 
Joanes Bakaikoa, promozio mailan 2019ko lau 
t'erdikoa irabazi zuen Jon Ander Peña, eskuz binakako 
nagusia jokatu duen Jon Mariezkurrena, 2019ko 
promozio mailan binakako txapelketa irabazitako Aitor 
Elordi. Jada erretiratuta dauden Kepa Peñagarikano 
edo Aitor Mendizabal, baita Meaga auzoko Jokin 
Argote ere; denak pasa dira Salbatore Deuna 
Txapelketatik. Baliteke etorkizunean ere Getarian 
jokatzen duen bakarren bat enpresa profesional 
nagusietara iristea, batek daki. Eta gurariak eskatzen 
hasita, zergatik ez getariar bat?

Jon Ander Albisu. 

Iñigo Bikuña 2018ko Salbatore Deuna Txapelketan.

"Niretzat politena zen 
frontoia ze ezberdina izaten 
zen. Udan jokatzen genuen, 
jende asko begira...".

ERREPORTAJEA
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Salbatore Deuna Pilota 
Txapelketaren arima osatzen 
dutenetako bi dira Segundo 
Alkorta eta Cristobal Etxaniz. 
Torneoaren sortzaileen artean 
zeuden, eta hari lotuta igaro 
dituzte azken 23 urteak. "Gustura" 
daude urte hauetan guztietan 
egindako ibilbidearekin.

1997an hasi, eta gaur egunera 
arte. Urte batzuk ari zarete 
egiten txapelketaren jiran. 

TESTUA
JON ANDER DE LA HOZ

"POZ HANDIAK EMAN 
DIZKIGU TXAPELKETAK; 
ERANTZUNA ONA DA"

SEGUNDO ALKORTA ETA 
CRISTOBAL ETXANIZ 

Segundo Alkorta: Bai, 23. 
urtea da. Gu pilotariekin 
kanpora joaten ginen jokatzera: 
Intxaurrondo, Añorga... Beste 
herrietara joaten ginelarik, 
pentsatzen hasi ginen ea haiek 
geurera ekar zitezkeen. Ez 
genuen galtza zuririk ikusten 
bertan, eta zerbait mugitzea nahi 
genuen. Lau pertsona joan ginen 
Gure Txerura, baimena eskatzera, 
eta handik hasi ginen. Gero, 
Federaziora joan ginen. 

Halakoetan gertatu ohi den 
moduan, hasierak ez ziren 
errazak izango. 
S.A.: Berrien lanak izan genituen. 
Gure Txerura joatean, han 
bazegoen talde bat, beren 
mailan kirola eta kultura lantzeko. 
Gure proposamena azaldu 
genienean, denak mutu geratu 
ziren. Batek esan zuen: "Segundo, 
horretarako prestatuta gaudela 
uste al duzue?". Esan genien 
baietz, haiekin batera, baina 
baimena behar genuela. Gero, 
eskua botatzeko eskatu genien: 
atea ireki, frontoia garbitu... guri 
laguntzea. Hasieran, pentsatuko 
zutela esan zuten, eta gerora 
etorri zen baiezkoa. 

Handik Federaziora, ezta? 
S.A.: Bai. Nola egin behar 
ziren gauzak, epaileak behar 
genituela, haiei ordaindu... 
Orduan ezin genuela esan 
genien. Han bagenituan lagunak 
ordea, eta haiek lagundu ziguten. 
Lehen bizpahiru urteetan berriak 
izan ginen. 

Ikasi egingo zenuten, ibilian-
ibilian. 
S.A.: Bai. Hasieran lau ginen: 
Jose Agustin Larrañaga, Manu 
Etxabe, Cristobal eta ni. Lagun 
jira bat sortu genuen, eta gaur 
egun bederatzi lagun gara, 
guztiok epaile modura aritzeko 
txartelarekin. Gazteak ere baditugu 
orain, Gorka Zenekorta, Xabier 
Etxaniz eta Gorka Aristi adibidez, 
eta lanak bere gain hartzen ari 
dira. Gozamena da hori.

Horrenbeste urtean zailtasunak 
igaro arren, ondo egonkortutako 
txapelketa da Salbatoreetakoa. 
Hala iruditzen al zaizue? 
Cristobal Etxaniz: Bai, bai. 
Hasieran gure kezka pilotaren 
egoera zen. Garai batean 
Fernando Vidartek (ASPEko 
arduradun nagusia) ekartzen 
zituen profesionalak, baina hori 

ELKARRIZKETA
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desagertu zenean ez zen ezer 
geratzen. Guk beste herrietan 
parte hartzen genuen, eta beste 
elkarteekin laguntasuna egin eta 
txapelketa antolatzea pentsatu 
genuen. Udan izango zen, 
herriko garairik onenean, eta 
frontoia agerian zegoela.

S.A.: Profesionalak ekartzen hasi 
zirenean, jenderik ez zen gora 
joaten. Diru hori bota egiten 
genuen, eta hamar urtean ez 
genuen partidarik jarri: 1987tik 
1997ra. Txapelketa antolatuta, 
horixe eskaintzea zen helburua, 
gure pilotako zaletasunari eustea.

C.E.: Gainera,behin antolatuta 
haurrek ere ikusi egingo zuten, 
eta horrela errazagoa da pilotan 
aritzea. Ez baduzu ikusten, 
ez zara kirol horretan hasten. 
Segitzeko indarra ematen digu 
horrek guri ere. Gero, ordea, 
iristen da une bat erdi nekatuta 
zaudena, eta zortea dugu atzetik 
etorkizuna badugulako, bai 
pilotarako, bai arduradun bezala 
aritzeko. Orain, gainera, nesken 
pilota ere indarra hartzen ari da, 
eta eskolarekin-eta zerbait egiteko 
asmotan gara.

Txapelketak nolako erantzuna 
izan du herrian, urte hauetan? 
C.E.: Getariako herriaren 
erantzuna ona izan da, oso 
gustura gaude. Jendeak 
erantzuten du, bai astean 
zeharreko partidetan, baita 
finaletan ere. Frontoi honek 

duen onena da errepide 
bazterrean dagoela, eta jendeak 
mugimendua ikusten badu, geratu 
egiten dela. Pilotariek ere gustura 
hartzen dute hori.

Egun profesionaletan 
dabilen pilotari batek 
esana da txapelketa honen 
berezitasunetako bat hori dela. 
S.A.: Frontoia bera ere berezia 
da. Pilotako arduradunetako 
batek esan izan dit: "Segundo, ez 
dakizu ondo non duzun frontoia". 
Leku onean dugu, eta maiatzean 
hasi eta abuztuaren 6ra bitarte, 
astean hiru egunetan jokatzen 
da. Jendea hondartzatik bigarren 
partida ikustera igotzen da. Giro 
berezia sortzen da. Orain, arazo 
txiki bat badugu horregatik: izen 
emateko zerrendak zabaldu, 
eta ehun bikote apuntatzen 
dira. Lehen ez etortzetik gehiegi 
etortzera igaro gara. Federazioko 
azken presidenteak esan 
zigun gure lana ez dagoela 
baloratzerik; hamalau urteko 
pilotarietatik hasi eta 22ra 
artekoak ekartzen ditugu.

C.E.: Beste txapelketa handi 
batzuek, Dinastia Etxabek edo 
Antiguokoak, izena dute, baina 
bikoteak izendatuta joaten 
dira. Getariak ona duena da 
beste inon jokatu ezin duten 
bikoteek hemen lekua dutela, eta 
horregatik, gustura etortzen dira. 

S.A.: Txapelketa gutxi daude 
libreak. Begira zenbat pilotari 
dauden Euskal Herrian, eta asko 
partidarik gabe geratzen dira. 
Hemen hori konpondu dugu. 
Kazetari batek esandakoa da: 
"Victor eta Rezusta Antiguoko 
finalera? Getarian ere jokatzen 
ari dira".

Izena hartu du, beraz... 
S.A.: Beste erakargarritasun 
bat ere badu: Getarian txapela 
ateratzea urte guztiko lanaren 

parekoa da. Hor geratzen da. 
Hori oso pozgarria da guretzat.

Egun profesionalak diren pilotari 
asko igaro dira hemendik: Victor, 
Rezusta, Artola, Bikuña, Albisu… 
Horrek zer esanahi du zuentzat? 
S.A.: Nik pentsatzen ez nuen 
balorea hartu zuen profesionalak 
—urtarrilean— Getariara etorri 
zirenean, kazetarioi esan 
nizuenean partida nagusiko hiru 
pilotari txapelketatik igarotakoak 
zirela, —baita laugarrena 
ere, baina hura El Diario 
Vasco torneoan—, eta Enrique 
Echavarren (El Diario Vascoko 
kazetaria) Getariako harrobiaren 
inguruan aritu zenean. Jon 
Ander Albisu, gainera, haurrak 
ekartzera ere etorri da. Gure 
Txeruri omenaldia egin zitzaion 
horregatik: baloratuta dago, eta 
lana egiteko poza ematen du.

C.E.: Pilotari horiek ikusteak beti 
ematen du poza. Zaila da haur 
bat horraino heltzea: berezkoa 
behar du, eskuek lagundu 
behar diote, talde ona behar du 
inguruan, eta kirol asko daude. 
Lan handia egin behar du 
pilotariak, eta sufritu. Norberak 
egin behar du.

Makina bat igaroko ziren 
hemendik, onak izan bai baina 
bidean geratutakoak... 
S.A.: Ederrak bai, baina zerbait 
faltako zuten. Gogoan dut 
bizkaitar indartsu bat: egun 
batean dena asmatu zuen, baina 

"Gure Txerukoei 
gure proposamena 
azaldu genienean, 
denak mutu geratu 

ziren."

"Orain arazo txiki bat 
dugu: izen emateko 
zerrendak zabaldu, 

eta ehun bikote 
apuntatzen dira."

ELKARRIZKETA
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hurrengoan ez. Halakoak onak, 
izan, baziren, baina konpletoak 
ez. Aurkari zein izaten zuen, 
baldintzatu egiten zuen. Final 
laurdenetara iritsi, eta partida 
txarra egin. Hor mozten zaie 
bidea, zerbaitengatik iristen dira 
gutxi kanporaketa horretaraino.

Getariarrak ere aritu izan dira 
lehian. Txapelketa honek goia 
jotzen du halakoetan? 
S.A.: Gure poz handiena da 
txapelketa hasi zenean jaio gabe 
zeuden herriko pilotariek jubenil 
mailako txapela irabazi izana. 
Bikote polita atera da herritik, eta 
hor dabil. Orain, gainera, pilotan 
segitzeko ardura hartu dute. 
Egindako lanarekin gustura gaude.

C.E.: Beti nahi izaten da izarrak 
ateratzea, baina hori baino 
garrantzitsuagoa da pilotan 
aritzea bera. Hain da desberdina 
hemengo frontoia... Gogoan 
dut Galartza VI.a aritu zenekoa. 
Herriko frontoian ez zuen 
asmatzen, botearekin-eta. Sei eta 
huts galtzen ari zen. Lanak izaten 
ari zen.

S.A.: Gogoan dut, bai. Pilotak 
ez zuen nahi bezala korritzen, 
eta haren aitari —Ladis Galarza, 
pilotari ohia— esan zion batek 
semeak zer egin behar zuen. 
Hark ezetz, uzteko semeari 
jokatzen. Galtzen segitzen zuten, 
eta euria hasi zuenez, goiko 
frontoira joan behar izan genuen. 
Hura aldaketa! Batzuek nahiago 
izaten zuten behean jokatu, eta 
besteek goian.

Sahatsagako frontoia gertuago 
dago ohikoetatik... 
S.A.: Bai. Begira Albisuri: hirutan 
etorri da Getariara, eta ikusi 
genuen izugarrizko pilotaria zela. 
Esan nion haien entrenatzaileari: 
"A zer pilotaria ekarri duzuen!". 
Esan zidan baietz, baina behean 
ikusi egin beharko zela. Halaxe 

izan zen, behean jokatu zuen 
finala, eta galdu egin zuen.

Horrenbesteko aldea al dago 
bi frontoien artean? Dakitenek 
esaten dute behekoak punpa 
geldiagoa duela, eta goikoak, 
frontisa bera duela makalagoa. 
C.E.: Behekoa teknikoagoa da. 
Goian abiadura handiagoa 
hartzen du pilotak, bereziki 
botea egin eta gero. Behekoan 
alferrikakoa da seiko koadrora 
jotzea; aurreko koadroetan 
aritzea komeni da, eta 
mozterakoan saiatu ezker 
paretera botatzen.  

S.A.: Behekoa ikasteko 
ederragoa da, baina jardun 
egin behar da. Errematatzailerik 
ez badator, gaueko 22:00etan 
amaitu ezinik izaten da partida. 
Horrexegatik jarri ziren argiak 
frontoian! Udalak asko lagundu 
digu, balioa eman dio, beti 
egon da eskua botatzeko 
amorratzen.

Herriko jendea zaletu da 
pilotara? 
S.A.: Bai, eta partida asko 
ikusten dituzte. Bada jendea 
atsedenaldietan txikiteoa egin eta 
partidetarako frontoira gerturatzen 
dena. Pilota ikusteko, soinua 
entzun behar da lehendabizi. Jarri 

herririk pilotazaleena, txapeldun 
gehien eman dituena, eta 
ohartuko zara barruan jokatzean 
lau katu bakarrik izaten direla. 
Kanpoan izateak badu berea.

Turistei oso deigarria egiten 
zaie, eta ikusten geratzen dira 
sarri. 
C.E.: Bai, interesa pizten zaie. 
Ikusten dute nola ari diren, 
entzuten dute zer soinu ateratzen 
duen, eta galdezka gerturatzen 
dira, ea nola litekeen eskuz 
aritzea. Nazioarteko jendea 
harrituta geratzen da, eta interesa 
izaten du. Pozgarria da.

S.A.: Zestoako bilera batean, 
hango delegatuak hala esan 
zidan: "Segundo, ez dakizu 
ondo Getariako txapelketa 
zenbat lekutara iristen den". Udan 
etortzen diren turista askok ikusten 
dutelako, alegia.

Jakina denez, aurten ez da 
txapelketarik jokatuko. Pena? 
S.A.: Jendeak galdetu izan digu, 
bereziki edadetuek eta. Orain bi 
aste entrenatzen hasita, ikusi eta 
galdetzen ziguten txapelketarik ez 
zegoela. Pena eman die, udan 
herriari xarma ere ematen diolako.

C.E.: Egoera ere halakoa da, eta 
ez dago besterik.

Segundo Alkorta eta Cristobal Etxaniz iazko txapelketako sari banaketan. 
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Pandemiak eta gizarte klaseak

Greziako Finantzen ministro ohi eta egun 
Atenasko Uniber ts i ta teko Ekonomia 
irakasle Yanis Varoufakisi irakurri ahal izan 

diogu euroaren krisia klase-borroka izan zela eta 
kudeaketa txar haren ondorioz, Europa oso ahulduta 
gelditu zela AEBekiko eta Txinarekiko. Bere iritziz, 
COVID-19 pandemiari Europar Batasuna ematen 
ari den erantzunak are ahulago utziko omen du, 
betiere Europako eredu sozioekonomikoa gehiago 
kaltetuz.

COVID-19aren pandemiak ondorio ekonomiko latzak 
ekarriko ditu, baina ez du guztiengan eragin bera 
izango.

AEBtan, Harvard Unibertsitateko epidemiologia 
talde baten ikerketak egiaztatu du gehien hiltzen ari 
direnak pobrezia-tasa handiagoko auzo eta hirietan 
zein etxebizitzetan pilatuta bizi diren pertsonak direla. 
Auzo horietan bizi dira nagusiki herritar beltz, latino 
eta minorizatuak.

Kataluniako Gobernuak argitaratu duen mapa 
interaktibo batean modu grafikoan ikus daiteke zer-
nolako hedapena duen koronobirusak Katalunian. 
Haren arabera, Bartzelonako metropoliko auzo 
txiroetan bizi diren biztanleek sei-zazpi aukera gehiago 
omen dute gaixotzeko, diru gehiago duten familiak bizi 
diren auzoetako biztanleekin alderatuta. Madrilen ere 
sortu dituzte antzeko mapak osasun sailak eskainitako 
datuetan oinarrituta, eta ondorioak antzekoak dira: 
baldintza sozioekonomiko okerragoetan bizi diren 

biztanleek arrisku askoz handiagoa dute gaixotzeko 
eta gaixotasunaren ondorio larriagoak jasateko.

Etxebizitzaren ezaugarriak, bizi diren pertsona 
kopurua, haien lan mota, egoera sozioekonomikoa 
eta bizi diren auzoa faktore gakoak dira pandemia 
nahiz haren ondorioak modu batean ala bestean 
igarotzeko. Esaterako, haien lanaren ezaugarriengatik 
lanera joatera derrigortuta dauden pertsonak dira 
gehien kutsatzen ari direnak, zer esanik ez, zaintzan 
eta banaketa-lanetan modu prekarioan aritzen direnak. 
Eta, gainera, pertsona horiek etxebizitza txikietan, 
balkoirik gabe eta pilatuta bizi badira, kutsatuz gero, 
nola egin berrogeialdia beste inor kutsatu gabe?

Koronabirusak ez ditu gizarte klaseak ezagutzen, baina 
giza talde bakoitzaren egoera sozioekonomikoak badu 
eragina pertsonen osasunean. 

Silvio Rodriguez abeslari kubatarrak aspaldi abestu zuen...

tener no es signo de malvado
y no tener tampoco es prueba 

de que acompañe la virtud
pero el que nace bien parado
en procurarse lo que anhela
no tiene que invertir salud*.

*Edukitzea ez da txarkeria, eta ez edukitzea ez da 
dohaina, baina baduenak, ez du osasuna jokatu behar 

desio duena lortzeko.
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Parrillan ikusten ez den edertasuna

"Arrain usaina dago Getarian eta ederra bada 
parrillaren gainean ikusten dena, are ederragoa 
ikusten ez dena". Horrela dio orain hilabete batzuk 

argitaratu genuen ikus-entzunezkoak. Izan ere, parrillan 
jartzen dugun horrek, sugarretara iritsi aurretik, bere 
ibilbidea du.

Ibilbide hori Getariako portuan hasten da, goizeko 
05:00etan, baforea piztu eta arrantzara irteten diren 
arrantzaleekin. Inguruko kostan lanean diharduten 
arrantzaleak dira, sare-txikiekin eta ikatz gainean 
jartzen ditugun mihiarrain, itsas kabra eta barbarinen 
inguruan gehien dakitenak, non, noiz eta nola 
harrapatu. Urteen poderioz, jakintza hori osatzen 
joan dira baina orain, jakintza hori bidean galtzeko 
arriskuan da.

Nabaria da arrantzaren gainbehera. Besteak beste, 
ondorengoen faltak, gero eta itsasontzi gutxiago 
egotea eragin du. Egoeraz ohartuta, portura gerturatu 
gara, bertako arrantzaleen ikuspuntua ezagutu nahian.

Gaia atera bezain laster hasi da bat hizketan: "Gu 
txikitan, eskolatik irten eta moyara joaten ginen 
zuzenean, txalupetan ibiltzen ginen jolasean, txibitan... 
bertan bizi ginen, moyan. Bizitzeko beste modu bat 
zegoen. Gaur egun, herriko gazteak ez dira moyan 
bizi".

Aldameneko arrantzale beteranoak hartu du hitza: 
"Guk nonbaitetik jan behar genuen eta arrantzarena 
bide egokia ikusten genuen, gizarte mailan baloratua. 
Hori bai, lan asko egin beharra dago eta gaur egungo 
gazteek, 'ofizinako' ordutegia nahi dute. Hori itsasoan 
ez dago".

Hauen alboan eserita dagoen hirugarrena hasi da 
hizketan: "Ekonomikoki ez da aberasteko lanbide bat, 
asko aldatzen da arrantzatzen denaren arabera baina 
ongi bizi daiteke arrantzatik".

Administrazioarekin duten harremana ere aldatuz 
joan da urteetan zehar eta horrek beste lan karga bat 
eskatzen du. Beraien aitek ezin izango lukete arrantzara 
joan orain eskatzen dituzten datu eta betebehar 
guztiekin: arrantzako egunerokoa, mugimendu guztiak 
erregistratzeko kaxa urdina, segurtasun baldintzak... 
erraztasun gutxi.

Ingurugiroa ere hizketagai izan dugu mahai-inguruan. 
Beraien hitzetan, kutsadura ez da oraingoa, lehen 
dena botatzen zen itsasora: "Sareetan denetik ateratzen 
genuen, gurpilak, armairuak, txerriren bat ere bai...
orain arazoa plastikoarena da, arrainek jan egiten 
baitute. Nabaria da kutsadura itasontziak portuan 
daudenean, orain gehiago jasotzen den arren".

Iruzkin honen harira, albokoak jarraitu dio: 
"Kezkatzekoak dira portua garbitzeko erabiltzen diren 
produktuak. Legezkoak direla diote baina jada ez dira 
ikusten lehen ikusten ziren izkirak, amarrak, pantxitoak… 
Deituak (navajas) ere baziren lehen hemen".

Portuko egoeraz gain, kezkatuta agertu dira Orioko 
ibaia itsasoratzen den inguruarekin. Lehen eremu horri 
La boca rica deitzen zitzaion eta orain ez dago ez 
antxoarik ez angularik...

Guk arrainak parrillan erretzen jarraitu nahi dugu, 
baina izango al dugu nork arrantzatu?
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Noiz eta nola erabili maskarak

Maskara erabiltzea derrigorrezkoa den 
garaiotan, ezinbestekoa da ondo jarri, 
kendu eta botatzea efikaziaren galera eta 

transmisio arriskua handiagoa izatea saihestekoa. 

Nola jarri maskara

•	 Eskuak ura eta xaboiarekin edo gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu.

•	 Maskararen goiko aldea identifikatu.
•	 Maskara aurpegian jarri gometatik helduz. 

Sudurrarentzat pintza badu, egokitu. 
•	 Maskara belarrietan edo buruaren atzealdera 

lotu, modeloaren arabera.
•	 Maskararen beheko aldea kokotsera jaitsi, 

babesten duela ziurtatuz. 
•	 Sudurrarentzako pintza bi eskuekin egokitu.

Behin egokituta, ez ukitu maskara eskuekin. Ukitu 
behar bada, lehenik eskuak ura eta xaboiarekin 
edo gel hidroalkoholikoarekin garbitu behar dira. 
Ez da gomendagarria maskara bekokian edo 
kokotsean jartzea. 

Nola kendu

•	 Eskuak ura eta xaboiarekin edo gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu.

•	 Maskara aurreko aldea ukitu gabe kendu.
•	 Maskara plastikozko poltsa (hobe poltsa 

bikoitza) duen ontzi batera bota, posible bada 
tapa duena eta hankarekin irekitzen dena. 

•	 Eskuak ura eta xaboiarekin edo gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu.

Maskara ekoizleak dioena baino denbora gehiagoz 
ez erabiltzea gomendatzen da. Erabiltzeagatik busti 
edo hondatzen bada, maskara berri bategatik aldatu.

ZAINTZA
EGUNAK

Abuztuaren 10etik 14ra eta 
24tik 29ra. 

FULDAIN 
FARMAZIA

Abuztuak 25
Ilgora

Abuztuak 3
Ilbetea

Abuztuak 19
Ilberria

Abuztuak 11
Ilbehera

FARMAZIAREN AHOLKUAK
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Uda eta liburutegia

Eguzkiaren beroak kostaldeko 
urak epeltzen dituenean hasi 
ohi da uda. Orduan agertzen 

dira bizikletak, galtza motzak 
eta sandaliak. Eta gainera, 
askorentzat oporrak. Oporrekin 
batera lasaitasuna. Liburuak 
udako geldiunean irakur tzen 
direla esaten da eta egia puntu 
bat badauka, nahiz eta irakurlea 
denak  udazkeneko hos to 
erortzearekin edo udaberriko 
loraldiarekin ere bere horretan 
jardungo duen. Baina, bai, 
udako beroak goxatuta eta opor-
bidaiek eskaintzen duten denbora 
baliatuta, asko dira hilabeteotan 
letren eta istorioen zurrunbiloan 

murgiltzen direnak, deskantsuaren 
patxadaz paragrafoen artean 
saltoka, abentura pasadizoak edo 
maitasun pasarteak biziz.

Aurten uda bat-batean iritsi zaigu. 
Azken hilabeteetako gorabehera 
pandemikoek honen etorrera 
disimulatu dute eta konturatzerako 
itsasoko ura epeldu eta egunak 
luzatu egin dira. Tarte horretan 
Getariako Liburutegian lanean 
jardun dugu, herritarrentzat itxita 
egon bada ere. 

Helduen ataleko erreferentzia 
gaiak berranto latu di tugu, 
liburuei zenbaki berriak jarriz. 

Eta horrekin batera liburu berriak 
eskatu ditugu, uda honetan goza 
ditzazuen. Nobedade hauen 
artean Maddi Ane Txoperenaren 
Ene baitan bizi da, Ju len 
Belamunoren Hotz industriala 
eta Oier Guillanen VHS liburuak 
ditugu. Baita gaztelaniazkoak 
ere: Joel Dickerren El enigma 
de la habitación 622  edo 
Margaret Artwooden El cuento 
de la criada. Gainera, irakurketa 
taldeak irailetik aurrera landuko 
dituen liburuak eskatu ditugu, Irene 
Solaren Nik kantatu eta dantza 
egiten du mendiak eta Joxean 
Agirreren Nobela errealista bat, 
esaterako. 

urpekHARIAK



2020ko abuztua · ARTZAPE24

ANDRES ALBERDI

Iregian egin [ire(g)iyan egin]
Iregian egin entzuten badugu, ziur samar egon 

gaitezke inguru horretan getariarren bat dabilela. Toki 
gehienetan igeri egin, igerian egin esaten zaio ekintza 

horri, uretan hondoratu gabe ibiltzeari alegia; eta 
hala ageri da hiztegietan. Euskara batuan ere forma 
horixe nagusitu da. Getarian bereiz samar moldatzen 
dugu, ordea, hitz hori. Euskaltzaindiaren Euskararen 
Herri Hizkeren Atlasean (EHHA), primeran ikusten da 

diferentziak zein diren Euskal Herriko bazterretan. 

Metatesia esaten zaion hizkuntza-moldaera bat egiten dugu hitz horretan getariarrok; hau 
da, hitzaren barneko letra bat tokiz aldatzen dugu. Ahozko euskaran horrelako aldaketak ez 
dira arraroak; erreparatu, bestela, antzeko jokamoldea duten beste adibide hauei ere: (izen 
arruntetan) euskara/eskuara; hodei/hedoi, ikutu/ukitu; iruditu/iduritu; alor/arlo, tximeleta/
mitxeleta, zomorro/mozorro, gabe/bage, alkandora/alkondara, atera/etara, malenkonia/

melankolia...; (izen berezietan) Euskal Herria/Eskual Herria, Alberdi/Arbeldi, Gabriel/
Grabiel, Gregorio/Gergorio...

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

GETARIAKO HITZA
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ESALDIA: "Pilota ikusteko, soinua 
entzun behar da lehendabizi.", 
Segundo Alkorta.

ERANTZUNAK
HIZKI ZOPA. Bilatu Andres Alberdik Getariako hitza 

atalean argitaratutako azpiko hitzok:
OSATU ESALDIA. Ondoko definizioak ezkerretik 
eskubira beteta, gure elkarrizketatuetako baten 

esaldia osatuko duzu. 
 

1. Jolasean ibiltzeko erabiltzen den bola, gai 
elastikoz egina. 2. Ikusmenaren bidez gauzen 
irudiak hautemateko, begien bidez sumatzeko.  

3. Hotsa. 4. Aditu. 5. Nahitaezko dena. 6. Izan 
aditzaren hirugarren pertsona. 7. Lehenbizi.

ELETXORIA
TXAFERUA

ESKALAPROI 
TXIMILUA 

GUARTZOLA 
TXOKORRUA 
TAPETANA 
GIREZPITAN 

DUNBAI 
TXURRUA 
DANDA 
AMARRA

1

2

, 3

4

5

6 7

.

IRUDI BERA? Zazpi ezberdintasun daude, ea 
bilatzen dituzun.

PASA DENBORA
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31 Ostirala 
Eñaut Elorrietaren kontzertua 
Ordua: 22:30 
Lekua: Cristobal Balenciaga Museoa  
Konfinamenduaren ondoren, 
taldearekin joko du lehen aldiz. 

2 Igandea 
Emakumeen Pilota Jaialdia
Ordua: 18:30
Lekua: frontoia  
Pilota goxuarekin Iera Agirre eta Oihana 
Orbegozo bikotea Andrea Aldaregia eta 
Maite Ruiz de Larramendi bikotearen 
kontra ariko da. Pilota mistoarekin, 
berriz, Naroa Agirre eta Olatz Ruiz de 
Larramendi, eta Leire Garai eta Uxue 
Oses bikoteak lehiatuko dira.

3 Igandea 
Asier Kidam magoaren Aroa 
eta mirariak ikuskizuna 
Ordua: 19:30 
Lekua: Bista Ona  
5 urtetik gorako haur eta 
familientzako emanaldia.
 
5 Asteazkena
Kattalinen kontzertua 
Ordua: 19:30 
Lekua: Bista Ona  
Getariako musikariaren kontzertu 
akustikoa. Sarrerak abuztuaren 
4an turismo bulegoan. 

6 Osteguna
•	 09:30ean, Getariako Musika 

Bandaren diana kalez kale.
•	 11:00etan, Meza Nagusia 

Salbatore Deuna elizan.
•	 12:30ean, Getariako 

Musika Bandaren kontzertua 
Harritarten. Sarrerak 
abuztuaren 4an turismo 
bulegoan.

•	 17:30ean Getariako Esku 

Pilota Jaialdia. Jubeniletan, 
M. Aristi eta Ugarte Aranbarri 
eta Larrañagaren aurka 
lehen partidan; Eizagirre 
eta Olaskoaga Perurena 
eta Albenizen kontra 
bigarrengoan. Nagusietan, 
G. Aristi eta Oliden Murua 
eta Zenekortaren aurka. 
Sarrerak abuztuaren 4an 
turismo bulegoan.

7 Ostirala
•	 18:30ean, "Dantzaipuinak" 

ikuskizuna Bista Onan. 
Jaione Albeniz dantzan 
eta Ixabel Agirresarobe 
ipuinak kontatzen. 4-10 
urteko haurrentzat. Sarrerak 
abuztuaren 4an turismo 
bulegoan.

•	 19:30ean, Broken Brothers 
Brass Band frontoian. 
Sarrerak abuztuaren 4an 
turismo bulegoan.  

8 Larunbata
•	 09:30ean Gazte Alaiak 

txistulari taldearen diana  
herriko kaleetan zehar. 

•	 11:00etan, ETEren estropada.
•	 12:00etan, KAE1 Ligako 

Estropada. XI. Getariako 
Ikurrina. 

•	 18:30ean, KAE2 Ligako 
estropada. 

9 Igandea 
Kafkaren aulkia ikuskizuna 
Ordua: 20:00 
Lekua: Salbatore Deuna eliza  
Uxue Alberdi eta Andoni Egaña 
bertsolariek, Pello Ramirez 
musikariak eta Asisko Urmeneta 
idazleak hartzen dute parte 
literatura eta bertsolaritza uztartzen 

dituen emanaldian. Sarrerak 
abuztuaren 4an turismo bulegoan.

18 Asteartea 
Juan Sebastian Elkano: 
500 urte Lurraren lehen 
zirkumnabegaziotik  
Ordua: 20:30 
Lekua: Salbatore Deuna eliza 
Antolatzailea: Donostiako Musika 
Hamabostaldia 
Ander Telleria akordeoi 
mesotonikoa, Tetraphilla Ensemble 
ahots laukotea eta Anna Margules 
flauta eztia ariko dira Donostiako 
Musika Hamabostaldiko Musika 
Aitzaki saileko emanaldian. 
Sarrerak abuztuaren 4an.

23 Igandea 
Hezurbeltzak taldearen 
kontzertua  
Ordua: 20:00 
Lekua: Salbatore Deuna eliza 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Sarrerak abuztuaren 18an turismo 
bulegoan.

28 Ostirala 
Bulego taldearen kontzertua  
Ordua: 20:00 
Lekua: Sahatsaga kiroldegiaren 
kanpoko pista 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Sarrerak abuztuaren 25ean turismo 
bulegoan. 

29 Larunbata 
Ibilaldi neurtua  
Ordua: 09:00 
Lekua: Herrigunetik abiatuta 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea 
Talde bakoitza 6-7 umek eta 
arduradun batek osatuko du. Izena 
emateko urritza.ae@gmail.com 
helbidean.

Iraila
20 Igandea 
V. Flysch Nazioarteko Organo 
Zikloa  
Ordua: 20:00 
Lekua: Salbatore Deuna eliza 
Antolatzailea: Gipuzkoako Foru 
Aldundia 
Santiago Banda ariko da organoan, 
eta Javier Lekunberri oboe eta 
adar ingelesean. Sarrerak irailaren 
15ean turismo bulegoan.

Cristobal
Balenciaga
Museoa

8/9-22/23 
Balenciaga Familian  
Ordua: 11:00-12:15
Ekimen honen xedea da "Moda eta 
Ondarea. Cristobal" erakusketan 
barneratzea ginkana motako jolas 
baten bitartez. 6 eta 12 urte arteko 
umeak dituzten familientzako 
tailerrak. Elebitan. Plazak 
mugatuak dira eta beharrezkoa 
da izena ematea. Informazio 
gehiagorako 943 008 840 
zenbakira deitu edo didaktika@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbidera.

28-30 Or.-Ig. 
Goi-mailako joskintza 
tekniken hastapenak 
Martxoan bertan behera geratutako 
Javier Martinen ikastaroa. Taldea 
beteta dago. Parte-hartzaileek 
jantzi bat moztu, josi eta 
prestatzeko gai izan beharko dute. 

2020ko ABUZTUA-IRAILA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!

AGENDA
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Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

12 euro
24 euro
36 euro
48 euro
72 euro
96 euro



Abuztuan
salgai

8 
euro

Adi webguneari 

www.artzape.eus  


