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Kanika bat eta 20 bat ziklista: maillot horikoa, zuria 
pinporta gorriekin, Kas, Molteni, Faema, Fagor, La 
Casera... Hondarretan ibilbidea egin (aldapak, 

tunelak, errebueltak...), kanika behatzakin jo eta gure 
Tourra hasten huan. Aitari entzundako izenak jartzen 
genizkioan plastikozko irudiei. "Han doa Ocaña denen 
aurretik ihesaldia hartuta, Mercx 'haragijalea' atzetik, 
baina pankarta bat ikusi eta sprinta jo dio! Ai ama, baina 
pankarta sindikatuek jarritakoa zen eta! (...) Laster hasiko da 
aldapa eta Bahamontesek seguru eraso bortitza joko duela 
(...) Bahamontes, 14 minutuko abaintailarekin tontorrera, 
aldapa jaisteak beldurra ematen dionez, besteen zain 
egotea erabaki du izozkia janaz (...)". Gure artean 
beti izaten huen esatari izan nahi zuen bat, ez Xabier 
Usabiaga eta heuk erabiltzen duzuen esapide eta hiztegi 
aberatsarekin, baina bai emozioa erantsiz gure jolasari.

Coppi-Bartali, Bahamontes-Loroño, Ocaña-Mercx bikoteen 
arteko lehiari buruzko hamaika balentria entzun izan 
zizkiegu nire garaikoek gure aitei, haiek bai erasoak 
mendian, minutu sortak ateratzen omen hituen aldapetan. 
Edo ia 100km-ko erlojupekoak egiten hituala eta etapak 
300km-tik gorakoak... Luchon-Baiona hura bezala: 337km, 
tartean Peyresourd, Aspin, Tourmalet eta Aubisque pasata. 

Kontakizun guztiek baziaten egiatik, norberaren garaikoa 
mitifikatzeko gertakizuna eraldatzekotik ere bai, ordea. 
Adibidez, Bahamontesek aldapa behera abilidadea zian, 
baina aurreko gurpilaren bi erradio puskatuta zitxazkan eta 
horregatik ez huen ausartu jaisten gurpila konpondu gabe.

Gure garaiko txirrindularitzaz zer kontatu behar zieagu 
oinordekoei, Jonan? Ni, Poulidour bezala, bigarren geratu 
diren Fignon, Bugno eta Roglicekin geratuko nauk; azkena 
Pariseko podiumean umetxoa besoetan zuela azaldu 
zuala... bera horra iristeko umearen amak egin behar izan 
zian balentriaz, bere afizio, ofizio eta ametsak alde batera 
utzita; Van Vleuten-Van Der Breggenen arteko lehiaz; edo 
Joane Somarriba eta Dina Bilbaoren lorpen ikaragarriez. 
Eta aita-semeen arteko kontakizuna izan beharrean, aita-
alaba edo ama-alaben artekoa izatea izango nikek amets.

Istorioak  
kontatzeko dituk

“Kontakizun guztiek baziatean egiatik, norberaren 
garaikoa mitifikatzeko gertakizuna eraldatzekotik ere 
bai, ordea". Heure hitzak dituk, Zigor, eta letrak elkarren 

ondoan jartzen ogia irabazten diadanez, egiteko horren 
aldeko manifestu bat idatzi beharrean aurkitzen nauk.

Frantziako Tourrak askorako ematen dik, ez alferrik, istorioak 
kontatzeko sortutako lasterketa baituk. L'Auto egunkariko 
Geo Lefevre berriemaileak kazeta hartako zuzendariari 
belozisten abenturak kontatuz beren berripapera suspertzea 
zian xede. Kontuak hortik atera zenbat istorio sortu diren…

Hemerotekak jaso dizkik ordutik gaurdainoko ibileren 
nondik norakoak —gozatu nahi duenak, leitu beza 
Ander Izagirreren Beruna Patrikan—, eta ziklismoaren 
bilakaeraren inguruko konparaketak eguneroko ogia 
dituk. Hain justu, lerrook idazten dizkiadan bitartean 
1991ko Italiako Giroko irudiak ematen ari dituk 
ETB1en. Burura etorritako lehendabiziko ideia traste 
zahar horiekin zer ari ote diren pentsatzea izan duk.

Urteak aurrera, txirrindularitzak batera edo bestera egin dik. 
Edadetuenei sarri entzun izan zieat oraingoek ez dutela 
lehengoen gatzik. Oraintsu, berriz, Tourraren karietara, 
eztabaida bat ibili duk sarean bolo-bolo: kilometro luzeko 
etapa troteroekin segi, edo motzagoak eta biziagoak 
prestatu. Noski, guztia audientzian olioarekin apailatuta.

Garaiak eta gustuak aldatzen dituk. Guk ere egiten 
genizkian etapak, Armstrong, Hincapie, Beloki, Ullrich edo 
Jalabert ginelakoan. Gerora matraileko ederra jaso genian.

Aldi hartakoa duk Joane Somarriba. Ezagutzen genian, 
eta ezagutzen diagu Van Vleuten ere. Pena izan zuan joan 
zen astean Giroko lider zela izandako erorikoa. Pena 
izan zuan moduan, itzuli hura eta gizonezkoen Frantziako 
Tourra egun berean amaitu eta lasterketa bakoitzari 
emandako irismenaz jabetzea. Gisa horretara ez baituk 
hire ametsik beteko. Agian, kontakizunak mitifikatzean 
zegok gakoa, Usabiagaren hizkera joria erabili ala ez. 
Horixe egin ziatean orain mende luze Frantzian.

Bahamontesen 
izozkia

ZIGOR SAIZAR JON ANDER DE LA HOZ

SALBERAK ITSASKABRARI
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Kontxan lehiatu eta bandera astintzea handia da, 
baina are handiagoa da, nire ustez, Kontxan 
lehiatu arteko zure ibilbidea, borroka eta lana, 

lana eta borroka. Etapak. 

2014. Abuztuak 24, Pasaian ginen orduan. Ligan 
aurrena, Zumaia. Zuek, bigarrenak. Azken estropada. 
Oierrek bi urte zituen, besoetan hartu eta hara eta 
hona ibili ginen, estropadako denborek bihotz 
maiztasuna areagotzen zidaten bitartean. Lehen 
ziabogan, hiru aurretik. Bigarrengoan, hamalau. 
Hirugarrenean, hamabost. Helmugan, ia hogei. Bai. 
Bai, ligako txapeldunak! Zure aitarentzat urtebetetze 
oparirik onena. ¿El Eibar en el fútbol? ¡Getaria en 
el remo!, zioen egunkari bateko lerroburuak. Play- 
offetan, baina, Samertolameu gora. Hurrengo urtean 
beharko izan!

2015. Bigarren aldiz ligako txapeldun. Herriak amets 
egin zuen. Bermeon, lehen erreferentziek mututu 
gintuzten. Helmugan, ordea, bigarren. Ilusioz joan 
ginen Portugaletera, igoeraren bila. Gogorra izan 
zen egun hura, kolpe latza. Negar egin zenuten eta 
negar egin genuen. Hirugarrenean baietz?, zioen 
orduan egunkariko lerroburuak. Ai, Benedikta!

2016, 2017 eta 2018ak ere merezi dute aipamena. 
Nola ez. Arraunean talde batek irabazten du, 
baina urtero-urtero, talde guztiek, arraunlari guztiek, 
zuzendaritza guztiek jarraitzen dute lanean, eta badu 
meritua, noski, urte haietako lanak. Zuhaitzek ez 
baitute fruiturik ematen ondo zaindu ezean. 

Eta ondoren, kaosa. 2018, negu gordina. Hostorik 
gabe zuhaitza da udazkeneko gaitza idatzi nuen. 
Esperantza gutxi Esperantzan. Lana, lana, lana eta 
mila aldiz lana. Neguko berokiak erantzi ahala, 
ordea, udaberria. 2019ko uda, zeinen ederra! 
Uztailak 20, Pedreñako eromena. Bandera!!! Askotan 
aipatu duzu egun hortan txalupan bizitakoa. Ezina 
ekinez egina. Harrokeriarik gabeko harrotasuna 

herrian. Herritarrak herriko udaletxeko balkoian 
bandera astintzen, zoragarria! 

2019ko udazkenean, erronka. Ekin, egiten duenak 
dauka bakarrik saiatzea sari. Ekin, egiten duenak 
dauka bakarrik lorpenaren berri. Martxotik ekainera 
ergometroaren soinubanda etxean. Zaratak eta 
zalapartak asko molestatu ohi naute, soinuak eta 
musikak, berriz, batere ez. COPE irratiko podcastek, 
beno... baina, tira, merezi izan du. Galiziako 
zaplaztekoa zuzenean bizi izan nuen. "Ya para 
Hondarribi", barre egin zuten Galizian. "Barria burlia 
ra" esaten ei zuen birramona Pantxikak. Eta ai, ai, ai, 
kamarada! Gazitik, gozoa. Tormentutik, eskarmentua. 
Larunbateko Zarauzko estropadako goiz hartan, 
presioa sartzeko batere asmorik gabe, esan nizun: 
"Getaiartasun ohore maximoa Xabier Txurruka txit 
gorenak Zarauzko Ikurrina Zarauzko uretan ematea da".

Aurten Maialenek eta zuk lortu duzue titulua. Irailean, 
Kontxa. Irailak 6, emozioen gailurra. Nire aita 
kamiseta horiarekin sofan, ze pena. Irailaren 13an 
"guria dek" esan zizuen Ioseba Amunarrizek. Zurea 
zen eta da. Antxerriko besarkadarik ez aurten, baina 
aizu, Txankakoa ez nuke ezergatik aldatuko. Isilik eta 
negar malkotan. Eta zer da ba laguntasuna, maitasuna, 
erreferentziak, keinuak, isiluneak konpartitzeko gune 
ideal bat baizik? Zaila baita isiltasun eroso bat 
eskaintzen duen inor topatzea. Kontxako Bandera 
irabaztea handia da, baina are handiagoa hura 
lortzeko egin duzun bidea. Oso harro gaude zutaz. 
Horren adierazle, Katrapunako txaloak. 

Datorren urterako, Benediktori baino Benediktari egin 
beharko diogu otoitz. 2015etik zorretan dago gurekin 
(aurten ere ez du ordaindu nahi izan) eta ea ba orduko 
tristura malkoak pozezko bihurtzeko aukerarik dugun. 
Saiatuko gara, bederen. Itzuliko gara, Benedikta!

Aupa Getaia! Gora Ama Guadalupekoa! Aupa Getaiko 
Konpartsa! Baina batez ere, aupa zu, Gorostiaga!

Tratuak tratu
SAIOA MARTINEZ DE 
LAHIDALGA AZKUE

IRITZIA
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KEPA IRIBAR

Smile talde getxoztarrak —uztailean zuzenean ikusteko aukera izan 
nuen— badu kanta bat Born again izenekoa. Galdera polita da: zer 
egingo zenuke berriz jaioko bazina? 08:00etatik 15:00ak arteko lan 

finko baten bila abiatuko zinateke? Etxe eta kotxe dotore batzuk erosteko 
hipoteka bati lotuko zinateke? Edo aldiz, eguzkia irteten dela ospatuko 
zenuke, bizitzari eskutik helduko zenioke, inork ikusiko ez bazintu bezalaxe 
dantzatuko zenuke, Gaztetapen gauez baño gallegoak hartuko zenituzke? 
Zalantzarik gabe bigarren aukera da erromantikoena, kitzikagarriena. 

Baina bizitzaren bideak eta hartzen ditugun erabakiek sarri lehenengora 
gehiago hurbiltzen gaituzte —bete-betean bertan murgiltzen ez 
gaituztenean—. Eta behin errei horretan sartzen garenean, nekeza da irtetea. 

Bizi dugun egoerak, etxean konfinatuta egon izanak, elkarrengana hurbildu 
ezinak... erakutsiko al zigun zerbait bai gure bizimoduaren erritmoaz, 
bai inguruan dugun eraginaz! Zer pentsatua eman dit etxean sartuta 
egon garenean naturak eta animaliek hartu duten lasaituak. Unean 
unekoa gozatu behar dela, arrunta zirudiena (hondartzara joatea, umeen 
irribarrea, mendi buelta eder bat egitea, lagunarteko solasaldia, itsasoa 
ikustea...) ospatzeko modukoa dela. Bizitza, bizitzeko dela; ingurukoak 
eta ingurua bera, natura, maitatzea eta zaintzea dela bizitzea. Ez dagoela 
munduaren beste puntara joan beharrik paradisutik hurbil egoteko. 

Ziurrenik, beste arlo askotan bezalaxe, orekan egongo da bertutea. 
Alegia, geure lan, hipoteka etab. horiek guztiak pikutara bidali gabe, 
bizitzaren beste ikuspegi bat indartzea izango da: izateari edukitzeari 
baino garrantzia handiagoa ematea; gauzak pilatu beharrean, esaterako, 
ilunabarrak pilatzea edo zuhaitzak besarkatzea. Agian ez daukagu zertan 
berriz jaio beharrik apur bat norabidea aldatzeko. 

If you were born again
If you had a second chance
Would you celebrate the sun

And would you take life by the hand...

Berriz jaioko bagina?

ARTZAPETIK BEGIRA
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Unibertsitateko ikasketek jarri zuten Irune 
Goikoetxea getariarra Bartzelonarako bidean. 
Bizitzako norabidea, ordea, urte batzuk 

lehenago topatu zuen. "11 urte nituenean diabetesa 
diagnostikatu zidaten eta ospitalean esperientzia txarra 
eduki nuen erizainarekin. Garai hartan ez zekiten asko 
diabetesaren kudeaketaz eta tokatu zitzaidan erizainak 
ez zidan bizitza errazten. Kontsultetan tentsioa eta 
tenperatura hartzen zizkidaten, probak egin, baina 
ez zidaten esaten nola hobetu nire bizi kalitatea. Uste 
nuen ume batek ez zuela hain gaizki pasatzerik merezi 
ospitalean egoteagatik; erizain pediatrikoa izatea 
erabaki nuen", laburbildu du.

Asmo horrekin joan zen Bartzelonara, bertan bizi 
zen kuadrillako lagun batek han pediatrian bakarrik 
zentratutako ospitale gehiago zeudela esan ondoren. 
Dioenez, "asmoa urtebetez probatzea zen, gustatzen 
bazitzaidan segi eta bestela etxera itzuli". 2000-
2001 ikasturtea zen, eta hogei urte beranduago han 
jarraitzen du. 

Alabaina, dena ez da dirudien bezain erraza izan. 
"Aurreneko hiru hilabeteak oso gogorrak izan ziren, 
Getariatik nentorren, euskara nuen ama-hizkuntza eta 
hemengo unibertsitatean lehen egunetik katalanez 
egiten zidaten", azaldu du. Erronka jarri zion orduan 
bere buruari: "Honaino etorri banaiz, ahalko dut; erronka 
bezala hartu nuena nire gustuko bizitza izatera pasa da".

Gaur egun ospitale pediatriko batean egiten du 
lan, eraikinak hamar solairu ditu (ZIUkoak eta jaio 
berrientzakoak) eta umeak bakarrik artatzen dituzte. 
"Diabetesaren hezitzaile terapeutikoa naiz; nire 
unitatean 800 ume ditugu eta horietako 350en 
kargua dut. Haien diabetesa ondo kudeatua egoteaz 
arduratzen naiz". Argi utzi du maite duela lanbidea eta 
bere bizitza jendea, batez ere haurrak, zaintzea dela. 

Zaindu eta gertu sentitzeko tresna gisa ulertzen du 
hizkuntza, horregatik, hilabete eta 18 urte dituzten bere 
paziente ia denak katalanez artatzen ditu. Gurasoekin, 
ordea, kostatzen zaiola aitortu du: "Unibertsitatera 
etorri nintzenean, katalanez hitz egin nahi nuen, baina 
lagunek barre egiten zuten nola egiten nuen ikusita eta 
etengabe zuzentzen ninduten. Horrek geldiarazi egin 
ninduen eta helduekin aritzeak lotsa ematen dit, uste 
dudalako hizkera baloratuko dutela". Bera ez ausartu 
arren, gurasoei katalanez egiteko eskatzen die, gaur 
egun ez du-eta ulertzeko inolako arazorik, nahiz eta 
hasieran, ulermenagatik, nahiago zuen gazteleraz 
egitea. 

Hiritik herrira
19 urterekin etxetik atera zenean, hiri baten bila egin 
zuen Goikoetxeak: "Getarian denok ezagutzen dugu 
elkar, etxetik atera aurretik badakite kalean zaudela... 
hiriburua nahi nuen. 14 urtez bizi izan naiz Bartzelona 
erdigunean eta Getarian banengo bezala mugitu 
naiz". Bikoteagatik eta adinean aurrera egin ahala 
estres hori jasatea gogorragoa egiten zitzaiolako, 
Castelldefelsera lekualdatzea erabaki zuen duela urte 
gutxi. 2018an 67.000 pertsona bizi ziren han baina 

Irune Goikoetxea:
Erronkatik gustuko bizimodura

Irune Goikoetxea. 

...BARTZELONARA

GETARIATIK...
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Goikoetxearentzat herri txikia da, eta Bartzelonan ez 
bezala, bizilagunak ezagutzen dituela azpimarratu du. 
Gainera, "hondartza dauka, eta nik hondartzaren eta 
itsasoaren beharra daukat", dio. 

Bizimoduan, ordea, ez du ezberdintasun handirik 
nabaritu. Leku guztietan antzekoa egiten dela 
pentsatzen du: lanerako eta etxeko gauzetarako 
astegunak eta lagunarterako asteburuak. Kataluniara 
joandako hasierako urteetan uste omen zuen, Getarian 
egonda, egunerokoan lagunekin egoteko aukera 
gehiago izango zukeela, baina egutegiak baimenduta 
egindako bisitetan konturatu zen ezetz, hemen ere, 
bakoitzak bere egitekoei jarraitzen diola. Hala ere, 
"Getarian errazagoa da etxerako bidean zerbait 
hartzen geratzea, beti dagoelako jendea kalean. 
Hemen ez dago ohiturarik arratsaldean kafe bat 
hartzera joateko, baina izan daiteke herri handiagoa 
eta jendea indibidualistagoa delako". 

Jaioterrira itzulitakoan nabaritu izan ditu aldaketak, 
bai azpiegituretan bai biztanlerian. Gogoan du, 
esaterako, Urritzako begirale izan zenez, "bere haurrak" 
izandakoak ez ezagutu izana haiek kalean kasu 
egindakoan: "Jada ez ziren umeak, gazteak baizik".

Era berean, azken urteetan izandako jende 
mugimendua sumatu du: "Ni Getarian bizi izan nintzen 
immigrazioaren aurretik, eta plazan, adibidez, azal 
kolore ezberdinetako ume gehiago ikusten ditut. 
Bartzelonan bizi naiz eta etorkinek ez didate atentziorik 
ematen, hau baino kosmopolitagorik ez dagoelako, 
baina Getarian, hasieran, bai". Turismoaren eraginaz, 
aldiz, lantokian bertan konturatu da, izan ere, La Vasca 
ezizenez ezagutzen dute ospitalean eta nongoa den 
zehazterakoan, gero eta lankide gehiagok erantzuten 
dio Getarian izana dela eta oso herri polita dela.

Etxea beti gertu
Munduko edozein lekutara joanda, baita garapen 
bidean dauden herrialdeetako diabetesdun umeei 
laguntzera bidaiatutakoan ere, euskalduna eta getariarra 
dela azpimarratzen duen horietakoa da Goikoetxea.  
40 urte ditu egun eta bizitza erdia darama Getariatik 
kanpo, baina beti sentitu izan ditu oso gertu ingurukoak. 

Lagun kuadrilla batuta egon dela azaldu du, hara joan 
izan zaizkiola bisitan eta Getariara itzultzean "berdina" 
sentitu izan dela. Familiarekin sentipen bera du eta 
bisita bakoitzean elkartean jatordu bat egitea ohitura 
bihurtu da. 

Herriaren familia izaera horren gabezia antzeman du, 
ordea: "Familiartekotasuna, jendea ezagutzea, denek 

kasu egitea... asko bota dut faltan baina zaharragoa 
egiten joan naizen heinean. Iritsi nintzenean, 
harremanak ez ziren lehentasuna niretzat, hala ere, 
hiri batean bizitzeak eta egunerokotasunean hori ez 
izateak, falta sumatzea eragin dit gero". 

Urtero hiruzpalau egonaldi egiten baditu ere gurean, 
aurten ez du etorri nahi izan. Osasungintzako langilea 
denez, etengabe egiten dizkiote PCR probak baina 
gurasoek 70 urtetik gora dituzte eta itzulitakoan ez 
omen da etxean geratzen, beraz, ez du arriskurik hartu 
nahi izan.

Noiz edo noiz behin betiko itzuliko den galdetuta, 
berriz, "beti esan izan dut nire droga nire lana dela, 
asko gustatzen zait egiten dudana, beraz, itzultzeko 
bi arrazoi izango nituzke. Bat, lanean gaizki egotea; 
kasu horretan ez nuke beste ospitale bat probatuko 
eta Getariara itzuliko nintzateke. Eta bestea, erretiroa 
hartzea, baina urte asko geratzen dira horretarako".

Irune Goikoetxea, bikotearekin, Getariara egindako bisitetako batean. 

Herriko festetan, lagun kuadrillarekin. 

BARTZELONARA



ISABEL ETXEBERRIA
"GOGORATZEN NAIZ IKASLE GUZTIEN 
AURPEGIEKIN, BAKOITZA BEREZIA ZEN"
Urte hasieran 105 urte bete zituen Isabel Etxeberria Gorritik. 1915eko urtarrilaren 15ean Donostian jaioa, 
haurrei eskaini die bizitza, izan ere, betidanik irakasle lanetan aritu da. 1937 eta 1939 urteen artean 
Getariako Kofradian zegoen mutilen eskolan jardun zuen. Gerra Zibila amaituta, 39ko irailaren 15ean, 
frankistekin soldadu ibilitako bat ezarri zuten Etxeberriaren postuan, eta bera kanporatua izan zen.

TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA

ELKARRIZKETA
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Getariatik Gabiriara bidali 
zuten, eta bertan lau urtez 
egon zen irakasleak postuetan 
jartzeko konkurtsoa egin zuten 
arte. Konkurtsoaren ondoren, 
Llançàra lekualdatu zen, urte 
askoan bere bizilekua izan den 
Kataluniako kostako herri txiki 
arrantzalera. Bertan hartu gaitu.

Jaiotzez donostiarra zara. 
Bai, ni beti Donostian bizi izan 
naiz. Etxean bost anai-arreba 
ginen, eta batzuetan, aitona eta 
amona ikustera Arroara joaten 
ginen. Nire ama hangoa zen, 
Cruz Benta izeneko baserrikoa. 

Ni denbora luzean egon 
nintzen Arroan bizitzen, baina 
nire etxea beti Donostian 
egon izan da. Zumaian mojen 
eskola handi bat zegoen, 
Karmelitak, eta bertan bi urte 
egin nituen. Gero Donostian 
bizi izan naiz; han egin nuen 
karrera eta lana egitera irten 
arte bertan egon nintzen.

Non aritu izan zara irakasle 
lanetan?  
1935ean karrera bukatu eta 
praktikak egin behar nituen. 
Arabako Quintanilla de la 
Ribera herrian egitea tokatu 
zitzaidan. Gero gerra hasi 
zen, eta gure promozioko 
batzuk alde batera eta besteak 
bestera bidali gintuzten. Niri 
Getaria egokitu zitzaidan. 

Pozik nengoen: zapaturo etxera 
joaten nintzen eta astelehenean, 
berriro lanera. Han egon nintzen 
bi urtez eta tarte horretan gerra 
bukatu zen, baina gauzak 
berriro nahastu ziren. 

Getariatik Gabiriara bidali 
ninduten. Lau urtez egon nintzen, 
oso ondo, denak euskaldunak 
ziren eta eskola ona zen. Ostatu 
batean egon nintzen eta ia 
zapaturo etxera itzultzen nintzen. 

(Adrian), mutil handi samar bat. 
Harekin erdaraz egiten nuen. 
Baina gainerakoak arrantzaleen 
semeak zirela esango nuke. 
Tomas (Otamendi) izeneko 
bat ere bazegoen, beste txiki 
rubio bat ere bai. Denen 
aurpegiekin gogoratzen naiz, 
eta bakoitza berezia zen. 

Mutilekin ondo konpontzen 
nintzen, umeekin beti ondo. Ez 
dago ume gaiztorik. Umeari 
maitasuna ematen badiozu, 
horixe hartzen eta ematen 
du. Umeek egia esaten dute, 
askotan gehiegi, baina beti 
egia. Getarian ondo egon 
nintzen, nigatik balitz han 
segituko nukeen, baina...

Nolakoa zen orduan 
irakaskuntza Euskal Herrian? 
Euskararik erabiltzen al zen? 
Getarian eta Gabirian ikasleekin 
euskaraz hitz egiten nuen. Jakina, 
eskolak erdaraz ematen genituen, 
baina beste guztia euskaraz. 

Ondoren, maisu guztientzat 
konkurtsoa deitzen ziotena 
egin zuten. Eskolen zerrenda 
bat eman ziguten, eta guk 
aukeratu egin behar genuen. 
Nik itsasoa zuen leku bat nahi 
nuen. Hala, gelditzen ziren 
plazen artean Llançàkoa aukeratu 
nuen, eta 1943an hona etorri 
nintzen. Ordu arteko plazak 
behin-behinekoak ziren, baina 
Llançàkoa lanpostu finkoa zen.

Getarian, bi urtez, irakasle 
izan zinela diozu. 
Bai, bi urtez bertako eskolan 
egon nintzen. Herri erdian, 
mutilen eskola bat zegoen, 
baina ni Kofradiakoan nengoen. 
Bertan mutilak bakarrik 
zeuden, nik uste arrantzaleen 
semeak zirela ia denak. 

Ni nengoen etxean mutil txiki bat 
zegoen, Eugenio Iruretagoiena, 
eta hura nirekin joaten zen 
eskolara. Guardia Zibil baten 
semea ere bazegoen, Jose Luis 

"Getarian ondo egon 
nintzen, nigatik balitz 
han segituko nukeen, 

baina..."

Isabel Etxeberria, ekitaldiaren ondoren, familiarekin.

Isabel Etxeberria.

ELKARRIZKETA
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Nola oroitzen duzu garai 
hartako Getaria?
Oso pobrea zen. Garai hartan 
herri guztiek zaindari bat eduki 
behar izaten zuten, eta tokatzen 
zitzaion herritarrak zaindari lanak 
egiten zituen. Ni Manuelekin 
(Gorostiaga, Pierres) gogoratzen 
naiz; zaindaria izan zen, eta, 
gerora, Elkanoren antzezlanean 
Elkanorena egin zuen. Zaindari 
bezala ezagutzen nuen, han 
makila fin batekin ibiltzen zen, 
eta Elkanorena egiten ikusi 
nuenean, oso desberdin zegoen. 

Horretaz gogoratzen naiz, 
baina asteburuetan etxera 
itzultzen nintzenez, ez nintzen 
herrian gehiegi egoten. Ni 
astegunetan Getarian zegoen 
ostatuan egoten nintzen. Gero 
ez dakit zer gertatu zen baina 
ostatua zeraman familiak galdu 
egin zuen; pentsatzen dut ez 
zutela ordainduko. Ondorioz 
beste etxe batera joan ziren 
bizitzera eta niri beraiekin joatea 
eskaini zidatenez, joan egin 
nintzen. Lehen esan bezala, 
bertako mutil txikia nirekin 
eramaten nuen eskolara. 

Oso ondo egon nintzen Getarian. 

Euskal Herritik Llançàra 
etorri zinen, nolakoa zen 
hemengo bizimodua?
Ni hona etorri nintzenean, 
hau oso gaizki zegoen, herri 
oso pobrea zen. Jende guztia 
ezkerrekoa zen eta Franco ezin 
zuten ikusi ere egin. Orduan, 
jende asko Frantziara joan zen. 

Hemengo bizimoduaren oinarriak 
ardoa, olioa eta arrantza ziren. 
Baina gero, gerrarekin, dena 
hankaz gora jarri zen. Lanik ez 
zegoen eta umeek, zerbait jango 
bazuten, azeitunak biltzera... 
joaten ziren. Ondorioz, ez 
ziren eskolara etortzen. Gero 
turismoa hasi zenean, etxeak 

Segundo Basterretxeak 
92 urte ditu, 1928ko 
martxoaren 9an jaio zen. 

Kontatu digunaren arabera, 
Etxeberria irakasleaz asko 
gogoratzen da: "Andereño ona 
zen, oso jatorra. Hark ni, gainera, 
gustuko ninduen; lehendabiziko 
lerroan jartzen ninduen".

Urte asko igaro dira orduz 
geroztik, eta gauza ugariz 
ez dela oroitzen aitortu digu. 
Hala ere, gogoan ditu jolas 
ordu garaiak: "Harraldean, 
moilan eta txalupetan ibiltzen 
ginen". Ostegunero, bestalde, 
irakasleak hala esanda, "lau-
bost ikasle eskolan erratza 
pasatzen geratzen ginen". 
Marrazkiak ere egiten omen 
zituzten: "Kristalean irudi bat jarri 
eta kalkatzen ibiltzen ginen".

Ikaskide izandako batzuen 
izenak ere aipatu dizkigu: 
Tomas Otamendi, Jose Luis 
Adrian, Balbino Iribar eta 
Roman Alberdi. Azken hau 
eta Basterretxea mahai berean 

esertzen omen ziren. "Gu 
Kofradiako eskolan ibiltzen 
ginen, baina goian beste 
eskola bat zegoen. Gurean 
arrantzaleen semeak ibiltzen 
ginen, goian kalekoak, 
'lehortarrak' deitzen genien".

Beste asko bezala, hamalau 
urte zituenerako itsasoan 
hasi zen, beraz, bere ikasle 
ibilbidea laburra izan zen. 
Gainera, esan digunez, antxoa 
garaia iristean, askotan, lanera 
joan behar izaten zuten: "Bi 
txanpon ateratzeagat ik, 
eskolako orduan, antxoari 
burua kentzera joaten ginen 
fabrikara". Gaztetatik "amantala 
jantzita" antxoa lanetan hasten 
omen ziren. "Fabrika asko 
zeuden eta jendea behar izaten 
zuten", dio. 

Etxeberria 1937 eta 1939 
urteen artean, sei eta hamalau 
urte bitarteko mutilen irakaslea 
izan zen Kofradian. Orduan, 
Basterretxeak bederatzi urte 
zituen.

Ikaslearen  
oroitzapenak

ELKARRIZKETA
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egiten hasi ziren eta andaluziar 
asko etorri ziren hona.

Kataluniara etorri nintzenean, 
hemen ezin zen katalanez 
egin. Egoera gogorra zen 
eta dena erdaraz egin behar 
genuen. Horregatik, nik ez 
nuen hasieratik katalanez hitz 
egiten ikasi. Hala ere, hemen 
beti ondo sentitu izan naiz.

Behin ona etorrita, euskara 
gutxi erabili duzu, ezta?
Bai, galdu egin dut. Nire bekatua 
alabei euskaraz ez egitea 
izan da. Zaharrenak pixka bat 
badaki, txikiak gutxiago, hitz 
batzuk bakarrik. Nik euskaraz 
egin behar nien, ona izango 
litzatekeen bai niretzat bai 
beraientzat, baina ezin dugu 
atzera egin. Akats huraxe egin 
nuen, baina hura pasa da; 
garaiak ere desberdinak ziren.

Llançàn ere irakasle izan zara, 
zein irakasgai eman 
duzu zure ibilbidean? 
Adin tarte desberdinetako 
ikasleekin egon izan naiz, baina 
guztiak sei eta hamalau urte 
bitartekoak ziren. Garai hartako 
irakasleok denetarik ematen 
genuen. Gero pixkanaka irakasle 
bakoitza irakasgai jakin batean 
espezializatzen hasi zen. 

Orduan, ni musika emateaz 
arduratzen nintzen. Nire 
klaseak eman ondoren, nire 
espezialitatea musika zen. Klase 
horiek ez ziren nahitaezkoak, 
nahi zuena bakarrik joaten 
zen. Azken urteetan horrelaxe 
aritu nintzen, erretiratu arte.

Gustuko lanbidea izan al duzu?
Bai. Nik ez dakit zergatik 
aukeratu nuen maistra izatea, 
baina ikasteko aukera eduki 
nuen eta halaxe egin nuen. 
Bi ahizpa zaharragoak 
nituen eta haiek euren bizitza 

zeramaten. Ondorengo bi 
anaien artekoa naiz ni.  

Ikasten hasi nintzen, eta alde 
horretatik nire bizitza egin dut, 
uste dut nire ahizpak baino 
independenteagoa izan naizela. 
Garai desberdinetan jaio ginen 
eta hori nabaritu egiten zen, 
ni desberdin hezi ninduten.

Urteak daramatzazu hemen, 
nola dago gaur egun Katalunia? 
Oso gaizki. Presoak zergatik daude 
kartzelan? Zer egin dute? Eta 
lapurretak egiten dituztenak libre? 
Denak gizon onak dira, ez dute 
ezer egin. Soilik, askatasuna eskatu. 
Ez al da libre? Izenez bai baina... 
Egoera honetatik nola irtengo 
garen ez dakit, baina nik gauzak 
gero eta estuago ikusten ditut.

Ez dauden gauzak bilatzen ari 
dira. Euskal Herrian ere bai, 
baina han hobeto moldatzen 
zarete, lasaiago zaudete. 
ETAren garaiak gogorrak 
izan ziren baina orain, 
hemen okerrago gaude. 

Nire iritziz orain ez da 
errepublika aldarrikatzeko garaia, 
ezinezkoa da. Itxaron egin behar 
da. Mendira igotzean bezala, 
etapa batean ezin baduzu igo, 
bitan egin beharko duzu. Egunen 
batean momentu egokia iritsiko 
da, baina oraingoz ezinezkoa 
da, eta hormaren kontra behin 
eta berriz jotzen ari gara.  

Euskadin toreatzen dakien 
Lehendakari bat duzue, eta 
hemen alderantzizkoa gertatzen 
da. Han, hemen lortu ez 
ditugun gauzak lortu dituzue.

Aspaldian itzuli al zara 
Euskal Herrira? 
Bi urte izango dira hara 
joan nintzela, nire neba bat, 
Miguel Angel, hil zenean. 
Getariara ere joan ginen eta 
oroitzapen zaharrak berriro 
gogora etorri zitzaizkidan. 

Noizean behin Euskal Herriaren 
falta sumatzen dut, baina nire 
bizitza, jada, hemen egin 
dut. Hala ere, hura ez da 

"Llançàra etorri nintzenean, oso gaizki zegoen, oso 
herri pobrea zen. Jendea ezkerrekoa zen eta Franco 
ezin zuten ikusi ere egin. Asko Frantziara joan ziren"

Isabel Etxeberria Getariako Udalak emandako oroigarria irakurtzen.

ELKARRIZKETA
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Musikazalea zara.
Bai, nire etxean denek musikarako 
erraztasuna izan dute. Barruan 
zerbait eduki behar da, gustatzeaz 
gain, erraztasun pixka bat. Egungo 
musikak ez nau hunkitzen. Askotan 
zarata asko dago eta melodia 
falta da; musikak harmonia 
apur bat eduki behar du.

Birusagatik etxean egotea 
gogorra izan al da?
Ez, niretzat ez. Etxean ongi egon 
naiz, minik ez daukat eta gauzak 
eginez entretenitzen naiz.

Noizbait horrelako zerbait 
bizi izan al duzu?
Ez, ni jaio nintzen garaian, 
gripe bat egon zen, baina nik 
ez nuen bizi izan. Horrelako 
pandemia handirik, inoiz ez. 

Bizitza asko aldatu da. 
Adibidez, babarrunak nahi 

ahazten, barruan geratzen 
da, betiko. Ni euskalduna 
eta katalana naiz, biak.

Gaur egun norekin bizi zara? 
Gu beti hemen, Llançàn, bizi izan 
gara. Nire gizona hemengoa 
zen. Hura erretiratu zenean, 
bi alabak kanpoan zeuden, 
lanean, eta Mayra, alaba 
gazteena, Bartzelonan zegoen. 
Berarengana joateko esan 
zigun; erabakia hartzea kostatu 
zitzaigun, gizonak hemen bizi 
nahi zuelako, baina azkenean 
Bartzelonara joan ginen. Gizona 
hil zenetik, alabarekin bizi naiz. 

Oraindik, askotan egoten gara 
Llançàn. Alaba ere erretiratu da, 
eta gero eta gehiago etortzen 
gara. Bartzelonan ondo bizi 
gara, baina hemen lasaiago. 
Herri txikietan hobeto bizitzen da.

Egunerokotasunean zertan 
pasatzen duzu denbora?
Beti ari naiz zerbait egiten: 
ehoziri-lanak, gurutze-puntua, 
irakurri, pianoa jo, txirula ere ikasi 
nuen... Alaba gazteenak txistua 
erosi zidan, eta saiatu nintzen 
ikasten, baina niretzat zaila zen. 
Gitarra pixka bat ere jotzen dut. 
Denbora falta zait, eguna motz 
geratzen zait. Ez naiz aspertzen, 
beti dut egiteko zerbait. 

ditugu, baina lurra hiltzen ari 
gara. Ondorioz, babarrunak ezin 
dira onak izan. Orain, egindako 
kalte horren ordaina jasotzen 
ari gara. Ideala izango litzateke 
egungo aurrerapen teknologikoak 
ideia nobleekin bateratzea, 
baina ideala ez da existitzen.  

Hemen nekazaritzatik eta 
arrantzatik bizi ziren. Orain, 
ordea, turismorik ez balego, 
askok ez lukete jakingo zer egin. 
Lurrera itzuli? Jada, ez dago 
lurrik. Orain dena industria da, 
baina industria nondik bizi da? 
Zaila da, baina hori ez zait niri 
tokatzen, atzetik datozenei baizik.

Jende gutxik du zuk bezainbeste 
urte bizitzeko aukera. 
Nola daramazu hori?
Nik uste dut jendea gero eta 
gehiago biziko dela, ze beste 
bizimodu bat daukagu. Zuek 
ondo hazi zarete: ondo jan, 
ondo jantzi... Medikuntza 
aldetik berrikuntza asko sortu 
dira, bihotz berri bat jartzeko 
aukera ere badago...  

Dena hobetu egin da, lehen 
baino hobeto bizi gara, baina 
lehen baino gutxiago sentitzen 
dugu. Geurekoiagoak bihurtu 
gara: ni ondo banago beste 
ezerk ez du axola. Ontasuna 
falta da. Umeei eskuzabalak 
izaten irakatsi behar zaie, eta 
egun ez da halakorik gertatzen.

Zein da hainbeste urtez 
bizitzeko sekretua?
Ez dakit zein den... Gezurrik ez 
esan, gezurrak kanpora. Nahiago 
dut egiazkoa den txarra, 
gezurrezko ona baino. Besteei 
gaiztokeririk ez egin, eta besterik 
ez; bizi. 50-60 urte arte pertsona 
batek lana egin behar du, hortik 
aurrera egindakoaz disfrutatu.

Oharra: bideoa izango duzue 
ikusgai www.artzape.eus-en.

Etxeberriak adi jarraitu zuen Llançàn egindako aitortza ekitaldia.

"Uste dut ahizpak baino 
independenteagoa 
izan naizela. Garai 

ezberdinetan jaio izana 
nabaritzen da"
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Omenaldiaren bezperan iritsi ginen Llançàra, 
eta egun hartan bertan izan genuen Isabel 
Etxeberriarekin egoteko plazera. Harrituta geratu 

nintzela esatea gutxi da. Esan zidatenaren arabera oso 
ondo zegoen, indartsu, baina bera ezagutu orduko nire 
aurreikuspen guztiak hankamotz geratu ziren. 

Hainbeste urteren ondoren, euskara herdoildua izango 
zuela espero nuen, baina ez, oso ondo moldatzen da; 
etxera igotzeko edota bertatik jaisteko dituen hogei bat 
eskaileratan azkar eta inongo laguntzarik gabe ibiltzen 
da; goizero egunkaria irakurtzen du, betaurrekorik 
gabe! 105 urte izanda, inondik inora ez nuen hain 
emakume gaztearekin topo egiterik espero.

Aurreko egunean hartutako sorpresa goxo horrekin 
gerturatu ginen larunbatean Llançàko plaza nagusira, 
Etxeberriari aitortza egingo zioten lekura. Plazaren 
alde batean 100 eserleku eta aurrean mikrofono bat. 
Etxeberriak hala eskatuta, ekitaldi txikia eta etxekoia 
prestatu zioten. Llançàko alkateak deialdi zabalago bat 
egin nahi izan omen zuen, baina Etxeberriak zerbait 
txikiagoa nahi zuela adierazi zion. Hala, 12:00etan, 
xumea izan arren esanahi handikoa eta benetan 
berezia izan zen aitortzari hasiera eman zitzaion.

Ekitaldian hitza hartzen lehena Llançàko alkatea izan 
zen. Hark ongietorria eman zien Getariatik joandako 
udal ordezkariei, Aranzadi Zientzia Elkarteko kideei eta 
nola ez, sendiari eta Etxeberriari berari. Ongi etorri hitz 
hoaien atzetik Haritz Alberdi Getariako alkateak, Ibon 
Gereka txistulariaren laguntzaz, aurreskua dantzatu zion 
Etxeberriari. Jarraian, hark ikasleen eta askatasunaren 

alde egindako guztia eskertu zion, Getariako herriaren 
izenean zenbait opari —herriko argazki bat alboan olerki 
batekin eta paparreko orratz bat— eman aurretik. 

Horren atzetik, Etxeberriak hartu zuen hitza. Ekitaldia 
antolatu zutenei nahiz bertaratutako guztiei egindako 
aitortza bihotzez eskertu zien, eta elkartasuna 
aldarrikatu zuen: “Beti elkarrekin egon daitezela 
Katalunia eta Euskadi”. Azkenik, bertaratutakoak 
testuinguru historikoan kokatzeko, Euskal Herriak 
frankismo garaian jasandako errepresioaren inguruan 
zenbait azalpen eman zituen Juantxo Agirrek, Aranzadi 
Zientzia Elkarteko idazkari nagusiak. Aranzadi 
memoria demokratikoaren eraikuntzan egiten ari den 
lana azalduz amaitu zuen diskurtsoa.

Horrela, ekitaldia bukatu orduko, Etxeberria agurtzera 
hurbildu ziren haren ikasle izandako 30 lagun inguru. 
Llançàko hiru belaunaldiren irakaslea izan da eta 
gerturatutako denek nahi izan zuten euren andereño 
ohiarekin argazki bat atera. Etxeberriak gustu eta 
ilusio handiz hartu zituen guztiak, eta hasiera batean 
urteen poderioz aldatutako eta maskararen ondorioz 
erdi estalitako aurpegi haiek ezagutzea kostatu arren, 
izena esan orduko gogoratu zen haietaz.

Dena amaituta, bazkaltzera joan ginen. Bertan, euskal 
kanta ezagun ugari abestu eta Etxeberria Euskal 
Herrian egon zen garaiez hitz egiteko parada izan 
genuen. Nik uste bera oso gustura egon zela, eta ni 
zer esanik ez. Haren alaitasuna eta begietako distira 
barru barruraino sartu zitzaizkidan, eta desio dudan 
bakarra denbora luzez hala izaten jarraitzea da.

Merezitako aitortza 
105 urteko andereñoari

TESTUA eta ARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA
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Kirol amateurra existitzen ez zen garai hartan, esfortzu handia egiten zen 
tripulazioak prestatzen. Erabilitako materialaren kostu ekonomikoak ere 
izugarriak ziren parte hartzen zuten herrientzat. Hori dela eta, Getariak 

ez zuen estropada hartan parte hartzen 1939tik.

Kirol hori sustatzeko eta hiriburura jende gehiago joatea ziurtatzeko, CATek sei 
traineru eta beste sei arraun-joko enkargatu zizkion Erandioko Axpe ontziolari. Eta 
Gipuzkoako sei udalerri Kontxarako tripulazioak prestatzera "behartu" zituzten.

Getariako udaletxean ekainaren 30ean egindako bileran, Udalak, CATerekin 
batera, estropada hartan aritzeko konpromisoa hartu zuen, baldin eta erakunde 
hark 20.000 pezetako dirulaguntza ematen bazuen Elkanoren Jaia ospatzeko 
herriko festetan. Ospakizun hark Estatuko pertsona ospetsuak, enbaxadoreak 
eta abar biltzen zituen, eta laguntza ekonomiko hori gabe ezin izango zatekeen 
ospatu.

Kontxako Bandera
ARRANTZALEZ OSATUTAKO  
AZKEN TRAINERUA
1951. urtean Centro de Atracción y Turismo (CAT) delakoak Kontxako estropadak antolatzeko ardura 
hartu zuen. Traineruen arteko estropadak gainbehera argian zeuden garai hartan, 35 urte igaro bai-
tziren arrantza ontzietan propultsio sistema gisa lurrunak arrauna baztertu zuenetik.

TESTUA eta ARGAZKIA
TOMAS OTAMENDI

ERREPORTAJEA
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Era berean, abuztuaren 7ko 
Kofradiako Batzar Nagusian 
"erabaki  zen"  es t ropadan 
parte hartzea, nahiz eta horrek 
eragozpenak sor zitzakeen, 
parte-hartzaileak hegaluzearen 
denbo ra l d i an  mu rg i l d u t a 
zeudelako.

Tripulazioko kide izateko arrantzale 
gazteak, indartsuak eta zailduak 
aukeratu zituzten, eta horiek 
itsasontzietatik "lizentziatu" ziren, 
soldata osoa mantenduz.

Abuztuaren 10ean CATen 
instalazioetan egindako ekitaldian, 
sei arraun-jokoak banatu ziren. 
Garaiko prentsaren arabera, 
Getariako alkateak, Bonifacio 
Balenciagak, pertsona jatorra eta estropaden mundua 
ondo ezagutzen zuenak, atera zuen bola zozketan. 
Celedonio Esnal Getariako delegatu lanetan jardun 
zen.

Hilaren 15ean, besteek utzitako  traineru batekin hasi 
zituen entrenamenduak Getariak.

Hilaren 21ean, traineruak zozketatu ziren Donostian: 
Getariari 1 zenbakidun trainerua tokatu zitzaion, izen 
propiorik ez baitzuten. Benetako arrantza-traineruak 
ziren, batez besteko pisua 320 kilo ingurukoa, azken 
urteetako joeratik aldenduz, non kirol-lehiaketetarako 
soilik eraikitako ontziek iolak ziruditen.

Prestaketa fisikoa honakoa zen: kiloko txuletak eta sei 
arrautzako tortillak jan, lehen tuneleraino abarketatan 
korrika egin, han botaka egin eta Getariara arinago itzuli. 
Itsasoan hiruzpalau entrenamendu egin zituzten blokean 
arraunean egiten ikasteko, kontatzen zuten txanpan 
atzean uzten zutela Getariako ontzirik azkarrena (BH).

Horrela iritsi zen estropadaren eguna, irailaren 2a. 
Garai hartako propaganda frankistak Getariako 
arrantzale gazteen kuadrilla haren bertuteak goraipatu 
zituen: cuna del navegante español Elcano, 23 urteko 
batez besteko adinarekin, esanekoak eta diziplinatuak.

Getariak larru kolorez egin zuen arraunean lehen 
txandan, bat kaletik, Joaquin Larrañagaren aginduetara. 
Laugarren postuan geratu zen 21:51ko denborarekin, 
Orio 21:02koarekin, Donostia 21:13koarekin, 
Hondarribia 21:14koarekin, Zumaia 22:39koarekin 
eta Zarautz 23:03koarekin.

Garaiko kronistek Getariako emaitza arraunlarien 
esperientzia ezari egotzi zioten, baina euren arraunketa 
parekatua, erraza eta sakona goraipatu zuten: 
brankako haizea bueltan izan arren, amaierarako 
hobetzen joan ziren.

Astean zehar entrenamenduak areagotu eta gogortu 
egin ziren, eta hilaren 9an, igandean, trainerua 
Hondarribiarekin trukatuta aritu ziren arraunean, lehen 
txandan, bigarren kaletik eta Joaquin Larrañagaren 
aginduetara. Iparraldeko haizearekin nagusitasunez 
irabazi zuten, 37 paladatan arraunean, 21:58ko 
denbora eginez. Orioren denbora 21:19koa izan 
zen eta edizio hartan, bandera eraman zuen.

Getaria, garaiko egoerak behartuta, arraun egitera 
derrigortua izan zen. Aurretik esperientziarik gabeko 
arraunlariek prestaketa eskasarekin, bi jardunaldiak 
batuta, 43:49ko denbora egin zuten, Oriok 
42:21ekoa, Hondarribiak 42:44koa, Donostiak 
42:57koa, Zarautzek 45:50ekoa eta Zumaiak 
45:41ekoa. Beraz, gure arrantzale arraunlariek bi 
estropada duin egin zituzten, arraunketa bikaina 
erakutsiz. 

Oharrak: 
*Eskerrak Markox Aizpururi Udaleko artxiboarekin 
laguntzeagatik.

*Kontsultatutako garaiko hedabideak: El Diario Vasco, 
La Voz de España, La Hoja del Lunes eta Ciaboga 
aldizkaria.

Ezkerretik eskuinera: Bixente Iribar, Pedro Iribar, Miguel Isasti, Xebastian Ulazia, Inazio Ulazia, Paulo Etxegoien, 
Gregorio Berasaluce, Juanito Etxegoien, Joaquin iribar, Angel Bikuña, Paulo Argibe, Tomas Otamendi, Agustin 
Otamendi eta Miguel Aizpuru. Dena den, argazkian ez daude aukeratutako arraunlari guztiak.

ERREPORTAJEA



2020ko urria · ARTZAPE18

Banderaren irabazle bigarren aldiz, zer sentitu duzu? 
Oso pozik gaude. Pasatako urtearekin, koronabirusa, 
etxean entrenatzea... desberdina eta berezia izan da.

Estropada bikaina egin zenuten.
Oso sentsazio onekin aritu ginen, baita asteko 
entrenamenduetan ere. Bigarren jardunaldian bi 
segundoko errenta genuen; bagenekien hori ez zela ezer, 
eta estropadako irabazleak eramango zuela bandera.  

Dena ondo atera zitzaigun. Estropadak aurrera egin 
ahala segurtasun gehiagorekin ari ginen arraunean, 
eta azkenean estropada borobila atera zitzaigun.

Errenta txikia izateak urduri jarri al zintuzteten?
Ni bai, eta taldekoak ere oso urduri zeudela esango 
nuke. Bi segundo ez dira ezer. Estropada ona eginda, 
ondo, baina gaizki ateraz gero, galtzeko erraza zen.

Koronabirusa tarteko, ospakizuna ere berezia, ezta? 
Taldean hori komentatu genuen. Inor ez zegoen. 
Kontxara joan eta arrapala hutsa egotea, baita goia 
ere, arraroa zen. Baina, alde positiboari begiratuz, 
garaipena taldean ospatzeko aukera izan genuen.

Besteetan, arranpalan egoten dira lagunak, familiakoak, 
bikotekideak... Haiengana joaten zara, beraiek direlako 
urte guztian arraunetik kanpo laguntzen dizutenak. 

Zer sentitzen da Kontxa irabazita? 
Oso gustura nago. Jende pila batek zoriondu nau, 
eta ikusten duzu egindakoak ikaragarrizko oihartzuna 
duela, baina ni oraindik ez naiz egindakoaz 
kontziente. Jokatutako lehenengoan irabazi dut, 
gainera, eta taldekoek ere ederra egin dudala esaten 
didate. Askok, bat irabazteko, askotan egin behar izan 
dute arraun Kontxan. 

Arraunlarien artean beti begiratu dugu nork duen 
Kontxa. Orain, lortutakoaren garrantziaz konturatzen 
ari naiz: ni ere alde horretan nago. Egindakoa betirako 
geratuko da, ez da beste bandera bat bezalakoa.

Lan polita egin zenuten.
Zortzi segundoko aldearekin gentozen, baina gure lana 
ondo egin behar genuen. Atera ginenean, kanporaka, 
asko disfrutatu genuen. Ziabogatik besteen aurretik 
atera ginenean, lan asko eginda zegoela ikusi genuen, 
errematatzea falta. Hala, bukaeran ere disfrutatu genuen. 

Ospakizuna ere berezia
Ongietorriko pilaketarik ez da egon, altxerrian inor 
ez... Estropadaren ondoren taldekideok bazkaltzera 
joan ginen, eta hori izan zen dena. Aurretik inor ez 
egoteak ez dit askorik inporta, baina irabaztean... 
Momentu hori gertukoekin, lagunekin, familiakoekin, 
eta abarrekin ez bizitzeak pena eman zidan. 

Bi getariar aurten irabazle
Arrantzalez osatutako traineru hartatik urte asko pasa 
dira, eta Kontxako Bandera denboraldiko erronketako 
bat da orain arraunlarientzat. Aurten, lan paregabea 
egin du Esperantzak KAE1 Ligan, tamalez, ez du lortu 

Kontxarako sailkatzerik. Hala ere, izan da getariarrik 
estropadan, eta jokatzeaz gain, garaipena eskuratu 
dute, Maialen Aizpuruk Oriorekin eta Gaizka 
Gorostiagak Hondarribiarekin.

MAIALEN AIZPURU: 
"DESBERDINA,  
BEREZIA IZAN DA"

GAIZKA GOROSTIAGA:  
"GERTUKOEKIN EZ 
BIZI IZANA, PENA"

ERREPORTAJEA
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Gustuko pelikulen zerrenda oso luzea dudan 
arren, sekzio berri honen estreinaldirako 
bat aukeratzerakoan, oso duda gutxi izan 

dut. Gutxienez 20 aldiz ikusiko nuen pelikula hau, 
baina inoiz ez naiz aspertzen, nekatzen... eta aldi 
bakoitzean are ta gehiago hunkitzen, ukitzen eta 
harritzen nau. 

Lehen aldiz 1998an ikusi nuen, Zarauzko zine 
Modelo mitikoan. La delgada linea roja filma. 15 
urte nituen, eta pelikulak, soilik, efektu berezien 
arabera  baloratzen genituen artean. Beraz, lehen 
aldi hartan, ez nuen filma ez ulertu ezta jarraitu ere.

Handik urte batzuetara, bigarren aldiz ikusi eta 
adierazten duen guztiaz jabetu nintzenean,  zur 
eta lur geratu nintzen, halako maisulan batekin 
txundituta eta maiteminduta. Azken finean, 
gerrako film bat da, bai, baina era berean, inoiz 
ikusi dudan gerraren aurkako manifestu eta kritika 
zorrotzena. Gerrako eszenen bidez, gerraren 
zentzugabekeria eta eragiten duen sufrimendu 
ikaragarria ezin hobeto islatzen du. II. Mundu 
Gerraren baitan jazotzen dira filmeko gertaerak, 
non Pazifikoko uharte galdu batean, Japoniako eta 
AEBtako soldaduak gudan diren, uharteko puntu 
altuenaren kontrola bereganatu nahian.

Poesia izan liteke (eta horrela da, off-eko ahotsaren 
eta musika banda zoragarriaren bidez) pelikula 
hau, eta hain juxtu, horrek egiten du gainontzeko 
gerrako pelikuletatik berezi. Izan ere, guda 
zelaiko gordintasuna erakusten digu, baina 
gerran parte hartzen ari direnen bizipenen, barne 
pentsamenduen bidez, guda hasi aurreko beldur 
begiraden eta borrokako arnasestuen bidez. 

The thin red line
AITOR IRIGOIEN

Eta une oro, naturaren edertasuna eta oreka jartzen 
ditu, gizakion gerra eta elkar suntsitu beharrarekin 
parez pare. Uharteko aborigen haurrak ikus 
daitezke, lau harri koskorrekin jolasean pozik, 
zoriontsu. Eta jarraian guda zelaian ehundaka 
pertsona elkar erasotzen, hiltzen, honen arrazoiez 
ezjakin. Baso, zuhaitz eta eguzki izpien paisaia 
zoragarri eta idi l ikoan, bonbak eta t iroak 
dena suntsitzen ikustea... Nondik sortzen da 
elkarrenganako gorrotoa? Non ditu sustraiak? 
Zerk eragiten du? Nor ari gara hiltzen? Nork hil 
nahi gaitu? Zergatik ari gara eman zitzaigun dena 
galtzen, apurtzen? Gerrak ez du pertsona duintzen, 
arima pozoitzen baizik.

Hala, existentziari, bizitzari eta heriotzari buruzko 
hausnarketa, esaldi eta pasarte zoragarriak ematen 
dizkigu filmak, niri behintzat memorian iltzatuta 
geratu zaizkidanak:

ESKOLAKO ARETOKO IGANDETAKO ZINIA
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•	 Protagonistak bere amaren heriotza kontatzen 
duenean, amak azken unean transmititzen zuen 
lasaitasuna eta bakea nabarmenduz, eta berak 
ere horrela hil nahiko lukeela esanez.

•	 Protagonistak konpainiatik ihes egin eta 
naturarekin kontaktuan, ia ezer gabe bizi diren 
aborigenekin egun batzuk pasatzen dituenean. 
Eta  ondoren, mundu bakarra dagoela esaten 
dutenei, berak han beste bat ikusi zuela esaten 
dienean.

•	 Uhartean gora soldadu ilara luzeak guztiz 
armatuta doazela, aurkako norabidean 
bakarrik eta biluzik gurutzatzen zaien aborigen 
biluzia.

•	 Protagonistak bakardade zalea den sarjentuari 
ea bakarrik ez al den sentitzen galdetzen 
dionean, eta honek "soilik jende artean" 
dagoenean erantzun.

Gogoratze hutsarekin, emozionatu eta amorratu 
egiten naiz... Eta pelikulako eszenen aurrean, beti 
galdera bera etortzen zait burura: nik zer egingo 
nuke halako egoera batean? Zer sentitzen da 
gerrara bidean zoazela, jakitun izanik heriotzara 
abiadura biziz gerturatzen zoazela? Edota zure 
ondoan izan dituzun kideak bata bestearen atzetik 
hiltzen ikustea, segundo gutxitan zuk ere patu 
berdina izan dezakezula sentituz? Nola egin aurre 
—edo ihes— halako egoera bati?

Oso ongi islatzen du gerra batean ere zein diren 
pairatzen dutenak. Soldaduak azken finean 
zenbaki eta bitar teko hutsak baitira benetan 
agintzen dutenentzat, gerraren gezurra asmatzen 
dutenentzat. Beti lehen lerrotik eta arriskutik urrun 
dauden nagusientzat, milaka soldadu lokatzetan 
hiltzen diren bitartean. 

Gizatasuna eta zoramena banatzen dituen marra gorri 
xehea. Munduko ikastetxe guzti-guztietan jarri eta 
landu beharko litzatekeena. Gerran oinarritzen den 
boterea eta arduradunak lotsagorrituz eta gerraren 
aurkako eta bizitzaren aldeko jarrerak toki guztietara 
zabalduz. Protagonistak ikusi zuen bestelako mundu 
hura posible delako, eta existitzen delako.

Kiroldegiko zozketa

Ikasturte honetan, Sahatsaga kiroldegiaren eskutik, 
zozketa egingo dugu hilero Artzapeko bazkideen artean. 

Irabazleak, edo berak aukeratutako senide batek, 
hilabete honetan kiroldegia erabili ahal izango du 
doan. 

Urriko irabazlea:

Imanol Eizagirre Garate

Zorion agurrak

Artzapek inguruko pertsona estimatu hori zoriontzeko 
aukera eskaintzen dizu, bai aldizkarian bai webgunean. 

Zorionak, lagun!

Bidali mezua 688 716 609 zenbakira edo  
info@artzape.eus helbidera. Prezioa: 4 euro (2 euro 
bazkideek). 

ZUEN TXOKOA
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Ai, zomorro batek ziztatu nau!

Eltxoek, arkakusoek, erleek, liztorrek, ezparek, 
akainek, armiarmek eta abarrek egindako 
ziztada gehienak ordu edo egun batzuetan 

sendatzen dira. Normalean, gorritasuna, hantura, 
azkura edo min arina eragiten dute. Batzuetan 
baba bat agertzen da, beste batzuetan infektatu 
egiten dira eta oso gutxitan erreakzio alergikoak 
sortzen dituzte. Ziztada bat baino gehiago ere 
egon daitezke, intsektuaren arabera. 

Nola prebenitu ditzakezu?

•	 Aplikatu intsektu-uxagarri bat erabilera-
gomendioei jarraituz. Bainatu, busti edo izerditu 
eta gero aplikatu uxagarria berriro. Eguzki-
babeslea erabiltzen baduzu, uxatzailea baino 
30 minutu lehenago, gutxienez, aplikatu.

•	 Mahuka luzeko alkandorak eta galtza luzeak erabili.

•	 Eltxo-sareak erabili eta kontuz ibili ilunabarrean.

Zer egin dezakezu?

Oro har, zuk tratatu ditzakezu, nahikoa da, 
eraginaren araberako neurriak hartzea.

Azkura oso handia bada, kalamina edo amoniako 
soluzio bat eman dezakezu mukosak saihestuz 
(ahoa, begiak, sudur barrua).

Kaparra izanez gero, kendu osorik 
punta laua duten pintzekin.

Ezten bat badago, kendu larruazala 
leunki karrakatuz, eztenetik tira gabe 
eta presioa egin gabe.

Garbitu ezazu urarekin eta 
xaboiarekin. 

Mina badaukazu, Parazetamola edo Ibuprofenoa har 
dezakezu.

Hotza aplika ezazu eremua igurtzi 
gabe.

Kaltetutako aldea bakarrik altxatu, 
bestea babestu.

Saiatu hazka ez egiten. Ez lehertu 
babak. 

Noiz eskatu behar duzu laguntza?

•	 Egunak pasa eta gero sintomek okerrera egiten 
badute.

•	 Ziztada ahoan, eztarrian edo begietatik gertu 
badago.

•	 Ziztada infektatzen bada. 
•	 Hantutako eremua handia bada.
•	 Sukarra edo gripe-sintomak agertzen badira.
•	 Arnasa hartzeko zailtasuna, palpitazioak, 

gorakoak, zorabioa edo konortea galtzea 
sentitzen baduzu, erreakzio alergikoa izan 
daiteke, beraz, premiazko osasun-laguntza 
eskatu.

FARMAZIAREN AHOLKUAK



ARTZAPE · 2020ko urria 23

Belaunaldi berriei bide ematera
Bizitzak aurrera darrai, eta garaiak aldatuz doaz. 
Bizialdi desberdinetan sartu ahala gure afizioak, 
ilusioak, helburuak... aldatuz doaz, eta horrek 
bizimolde berri bat eskatzen dio gutariko bakoitzari.

Urritzak gure bizialdi horietako bat markatu du eta 
markatzen jarraitzen du. Ederra da herriko umeekin 
jolastea, gauza berriak irakastea eta nola hazten 
diren ikustea. Guk ere eurekin batera ikasi egiten 
dugu, eta nola ez, hazten goaz; elkar elikatzen 
gaituen harreman bat da.

Umeekin ez ezik, bestela erlaziorik izango ez 
genukeen jendearekin laguntasun polita eratu dugu. 
Begiraleok, azkenerako, ordu ugari pasatzen ditugu 
elkarrekin: materiala erosi behar delako, ekintzak 
antolatu behar direlako... Egia esan behar badugu, 
bilera aurreko edo osteko kafe-zerbezez bustitako 
solasaldiak ere lagungarriak izan dira.

Aurretik aipatu bezala, ordea, bizialdiak aldatuz 
doaz eta Urritzako kide batzuei ere iritsi zaigu 
belaunaldi berriei lekua uzteko garaia. Jende berria, 
ideia berriak eta orain dela urte dezente sortutako 
proiektuarekin aurrera jarraitu nahi dutenen indarra 
behar ditugu. 

Belaunaldi aldaketa ia leku guztietan ezinbestekoa 
da, eta Urritzaren ibilbideak aurrera jarraitu 
ahal izateko guk ere horixe behar dugu. 
Herritarrengandik eta herritarrentzat sortutako 
proiektua da eta urte luzez horrela izatea nahiko 
genuke. Beraz, ateak zabalik ditugu ilusioz eta 
gogoz dagoen edonorentzat. Getaria bezalako 
herri txiki batean, gehienok badakizue nortzuk 
garen Urritzako begiraleak eta gutariko edonori 
aipatuz gero, nahikoa izango litzateke. Bestela 
gure posta elektronikoa erabili dezakezue:  
urritza.ae@gmail.com.

Gure nahia, Urritzako abestiak dioen bezala, 
denbora luzez kantari jarraitzea baita: "Eskutik 
heldu albokoari, Urritza BETI dabil kantari...".

ZAINTZA
EGUNAK

Urriaren 1etik 3ra. 

FULDAIN 
FARMAZIA Urriak 23

Ilgora

Urriak1 eta 31
Ilbetea

Urriak 16
Ilberria

Urriak 10
Ilbehera

URRITZA AISIALDI TALDEA
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Haitiren zorra

1492an, Tainoek Cristobal Colon eta enparauak 
aurkitu zituen erdi hilik bere hondartzan.  Irlak 
bazuen izena, baina Colonek La Española deitu 

zion, zer gutxiago; gaur egun Haiti da. Tainoak azkar 
damutu ziren beren harrera onaz, epe laburrean 
akabatuak izan baitziren. Bartolome de las Casasek 
zioen bezala: "Murieron, ellos en las minas, de trabajo 
y hambre, y ellas en las estancias o granjas, de lo 
mismo...". Baina negozioak jarraitu behar zuenez, 
esklaboak ekarri zituzten Afrikatik, animaliak haiek 
ere, tainoak bezala. 

1697rako frantziarrak ziren agintean, eta bertan 
produzitzen zen Europan kontsumitzen zen kafearen 
%60a eta azukrearen %40a. Gogoratu datu hau eta 
egin kalkuluak zenbateko dirutza den. 

Frantziako Iraultzaren garaian —1789. urtean, Liberté, 
egalité et fraternité—, frantziarrek  ez zuten argi 
beltzak, esklaboak, pertsonak ote ziren. Paradoxikoki, 
esklaboek Independentzia Gerra hasi zuten Liberté, 
egalité et fraternité aldarrikatuz frantziarren aurka, 
baita lortu ere 1804an. Nazioarteak ez zuen onartu 
independentzia, harik eta haitiarrek Frantziari "zor 
ziotena" onartu arte —non geratu da 100 urtean kafe 
eta azukre produkzioetan lortutakoa?—. Haitik bere 
BPG zazpi aldiz ordaindu beharko zion Frantziari,  
ongi irakurri duzu, zazpi urtetan irlan produzitzen zen 
guzti-guztia. Mende bat behar izan zuen Haitik zorra 
ordaintzeko. 

Baina, nola ordaindu zuen? Pobrezia estruktural 
larrienarekin, eta gainera, banketxe amerikar eta 
europarrei maileguak eskatuz. Akabo! Haiti zorra 
ordaindu ezinik zen, berriz ere, eta estatubatuarrek  
inbaditu zuten 1915-1934 artean, zuzenean irla 
zukutzeko.

1956an François Duvalier Papa Doc-en diktadura hasi 
zen. 1986an diktadura amaitu zenean, Jean-Claude 
Duvalier Baby Doc-ek, semeak, 900 milioi dolar 

eraman zituen erbestera. Nora uste duzue erbesteratu 
zela Baby Doc milioiduna? Frantziara.

Thomas Piketty ekonomialari frantsesaren ustez, 
Frantziak Haitiri 28 mila milioi euro zor dizkio; 
28.000.000.000 euro! Haitiko estatuaren sarrera 
guztiak bider 28. Frantziak zorra ordainduz gero, herri 
aberatsenen artean kokatuko litzateke Haiti.

2010ean izugarrizko lurrikara izan zuen: 300.000 
hildako. Bat-batean, nazioarteko laguntza jasotzen 
hasi zen Haiti. Zenbat? Urtero 3.800 milioi euro.  Nori 
iritsi zitzaion laguntza? Haitiko Gobernuari % 0,9, 
bertako erakundeei %0,6. Eta gainontzeko % 98,5?  
Batez ere, Nazioarteko gobernuen delegazioei, eta 
beste zati bat, nazioarteko GGKEei. Laguntza horren 
emaitza non dagoen misterio bat da.

Gogoratu beharko genuke, 2010 urtean bertan, 
kolerak 10.000 haitiar hil zituela. Susmoak daude 
Nazio Batuetako tropek zeresan handia izan zutela 
izurritean, eta horregatik, Nazio Batuen idazkari 
orokorrak, publikoki, barkamena eskatu behar izan 
zuen. 

Ezagunak dira  Kasko Urdinen bortxaketa eskandaluak 
ere... Egun bateko eskandalua eta betirako ahanztura. 
Amen!

Eta orain, Covid-19a...

Mendebaldeko gobernuak eta banketxeak "laguntzera" 
azaltzen diren bakoitzean, miseria  handitzen da 
Haitin. Bere buruaren jabe eginda bakarrik lortuko du 
zeozer hobea; asmatutako zorrik gabe, noski!

Txinak lortu du, Haitik zergatik ez? Oraingoan, 
demokratikoa izan dadila.

Iturria: Resumen Latinomericano (2020-06-17) eta 
gure datu eta hausnarketak.
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Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa 
da hau. Animatu eta bidali info@artzape.eusera 

ezagutzen dituzun hitzak.

Graka

Getarian graka —zenbaitek greka ere bai— 
esaten diogu gauzei eta batez ere gorputzeko 
azalari atxikitzen zaien zikinkeriari. Ez da hori, 
ordea, Euskal Herriko herri gehienetan esan 

eta hiztegietan jasorik datorren aldaera. 
Hiztegietan, kraka forma besterik ez da ageri. 
Adibidez: Zorrez, gosez eta, batez ere, krakaz 

beterik bizi ziren. Kraka kentzeko, xaboia 
erabili behar da ugari. Gaztelaniaz, mugre 

du ordainik ezagunena. Inongo hiztegitan ez 
dugu Getarian erabiltzen den graka aldaera 

aurkitu; kraka ageri da denetan.
Hizkuntzaren ikuspuntutik, hitzaren hasierako 
g/k alternantzia hori (graka/kraka) ez da 
anomalia handia; oso ohikoa da euskaran. 

Erreparatu bikote hauei: gatu/katu, 
gonbarazio/konparazio, gitarra/kitarra, 

gutizia/kutizia, gatibu/katibu, gerezi/kerezi, 
gurutze/kurutze... Horiek euskara batuan nola 
diren, Euskaltzaindiaren Hiztegiak finkatzen 
ditu. Gaurko gure hitzaren kasuan, krakaren 

alde egina du euskara estandarrerako.

Oharra: Marije Manterola Iribarrek egin digu 
hitz honi buruz hitz egiteko proposamena. 

ANDRES ALBERDI

Iturria
Unai Elorriagak Susa argitaletxearekin 
kaleratutako Iturria liburua dakarkigu gaurkoan. 
"Pedro Iturriak obsesio bat dauka: ipuin itxurako 
testuak idazten ditu. Ez dakigu jatorriz zer 
hizkuntzatan idazten dituen, baina badakigu 
Txekian txekieraz argitaratzen duela, Hungarian 
hungarieraz. Soro Barturenen gaztetako laguna 
da Iturria, eta Sorori iruditzen zaio berari buruz 
ari dela ipuinotan, berari begira idazten dituela.

Horregatik ari dira agian Soro eta Erroman 
Iturriaren bila Europan zehar: hegazkinak 
hartzen, hoteletan lo egiten, laster laurogei 
urte izango dituzten arren. Herrialderen batean 
Iturriaren ipuinen bat argitaratu dela dakiten 
bakoitzean hara abiatuko dira: itzultzaile bat 
lortu, ipuina irakurri, Iturria non bizi den jakin... 
Baina ez dute hain erraz topatuko laguna.

Ipuin liburu bat biltzen du Unai Elorriagaren 
nobela honek, eta adiskidetasunari, literaturari 
eta zahartzaroari buruzko begirada pertsonala 
gordetzen du.

JOXI ERAUSKIN

GETARIAKO HITZA GOMENDIOA
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1 Osteguna 
Dendaostekoak liburuaren 
aurkezpena  
Ordua: 19:00 
Lekua: Bista Ona 
"Dendaostekoak" liburua Uxue 
Alberdiren azken lana da.

Sahatsaga kiroldegiko ate 
irekien amaiera 
Haur, heldu zein hirugarren 
adinekoen ikastaroetako ate irekiak. 

2 Ostirala 
Pintura Egunerako izen-ematea 
Ordua: 17:00-19:00  
Lekua: udaletxe azpia 
Antolatzailea: Txonpa Guraso 
Elkartea eta Lagunak 
COVID-19 gaixotasuna dela eta, 
edukiera mugatua izango da. 

3 Igandea 
Euskal Herriko mendi 

tontorren igoera  
Ordua: 09:00 
Lekua: Iturriotz 
Presoei babesa emateko, Hernio 
mendira igotzeko deia egin diete 
getariarrei. 11:00etan argazkia 
aterako dute tontorrean eta 
11:30ean, Zelatunen.

12 Astelehena 
Pintura Eguna 
Ordua: 11:00 
Lekua: plaza  
Antolatzailea: Txonpa Guraso 
Elkartea eta Lagunak 
Eguraldi txarra egiten badu, kiroldegian 
egingo da. Musukoa erabili eta 
distantziak mantendu. Antolatzaileen 
aholkuak jarraitu une oro. 

15-22 Og.-Og. 
Mendi Astea 
Mendiarekin lotutako filmen 
proiekzioak izango dira. 

18 Igandea 
Mendi irteera 
Getaria inguruan egingo dute 
Mendi Astearen baitan. 

21 Asteazkena 
Korosagasti filmaren 
emanaldia 
Ordua: 19:30  
Lekua: eskolako aretoa 
Antolatzailea: Artzape Euskara 
Elkartea 
Filmeko zuzendariarekin, Asier 
Sustaetarekin, eta parte-hartzaile 
getariarrekin solasaldia. 

22 Osteguna 
Odol-ematea 
Ordua: 18:00-20:00 
Lekua: Ulpiano Etxea 
Antolatzailea: Gure Txeru

23 Ostirala 
Korosagasti filmaren 

emanaldia 
Ordua: 22:00  
Lekua: eskolako aretoa 
Antolatzailea: Artzape Euskara 
Elkartea 

25 Igandea 
Korosagasti filmaren 
emanaldia 
Ordua: 19:30  
Lekua: eskolako aretoa 
Antolatzailea: Artzape Euskara 
Elkartea

29 Osteguna 
Katukale irakurle taldearen 
saioa 
Ordua: 18:30  
Antolatzailea: Katukale irakurle 
taldea 
Joxean Agirreren "Nobela errealista 
bat" lana aztertuko dute. Idazlea 
bertan izango da nobelaz hitz 
egiteko. 

2020ko URRIA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!

AGENDA
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www.artzape.eus



Urriak 21 
 Asteazkena 

 
19:30ean  

Eskolako aretoan 
 

Solasaldia.

Urriak 23 
 Ostirala 

 
22:00etan  

Eskolako aretoan

Urriak 25 
 Igandea 

 
19:30ean  

Eskolako aretoan


