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] eskerrak
E

skerrikaskoTxeru!

Artzapeko lantaldean ibili diren eta gaur egun partaide garen guztion izenean eskerrak eman nahi dizkiogu Gure Txeru elkarteari bere gorputzeko atal bat garelako eta edozertarako laguntza ematen digutelako. Elkarterik gabe ez ginateke egongo.
Eskerrik asko eta zorionak! Beste horrenbeste urte betetzea opa dizuegu!!!

Artzape aldizkaria.

] oharrak
A buztuanatsedenhartukodugu
Irakurle maiteok:
Urtero egiten dugun moduan abuztuan ez da Artzape kaleratuko. Abuztuan atseden hartuko dugu, irailean indanberrituta
itzultzeko. Hemendik eskertu nahi genituzke harpidedunak, publizitatea jartzen dezutenak, lan taldea eta udala. Zuek gabe ez
bait zen posible izango aurrera segitzea.
Ondo pasatu Salbatore jaietan!

Artzape aldizkaria.

T

aosistema

Ekaineko Zer berri atalean Tao sistemaren berrian, hartutako langileetako bat ez zela Getaiarra idatzi genuen eta jakinarazi nahi
dugu, denak direla Getarian erroldatutakoak. Barkatu eragozpenak.

Artzape aldizkaria.

]

txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika

tx expedientea / Gure Txeru
Aspaldiko partez, hemen da berriz Txapakalezka expedientea.
Bueltan da CSI Getaria ikerketa taldea.
Getarian argitu gabe dauden misterioak ikertzea da gure xedea.
Azkenaldian, ordea, ditxosozko krisi ekonomikoa medio, isilik
dabil gure telefonoa, eta enkargurik ez gara ari jasotzen Itxaspe
tabernan muntatua dugun gure bulegoan…

Kirolekin jarraituz, esku pilota ere oso presente zegoen… Bertan hamaika partida eder ikusitakoak ginen. Eta ez hain ederrak jokatutakoak ere bai! Baina beti, pilotaren inguruan
Xegundo, Manu Etxabe, Kristobal, Pako… eta konpainia!

Ondorioz, ETB-ko errepikatutako programak ikusteaz aspertuta, eta behin Tourra bukatuta Txomin Perurenaren irratiko
komentarioekin ere gozatu ezin dugunez, gure kasa kasu berri
bati ekin diogu:

003 kasua: kulturaz eta kirolaz blai!
Ez zen berria eskuartean genuen kontua. Hamarkadetako misterio bat, oraindik inork ikertu gabea…
Aztarna gehienek herriko frontoira eramaten gintuzten, eta
ikerketa handik hastea erabaki genuen. Izan ere, beti zegoen
gainezka frontoia. Leku preziatua, benetan. Biztanle gutxiko
herria izateko, kontaezinak ziren bertako kultur eta kirol ekitaldiak… Nola zitekeen posible hori guztia? Zer edo zein zegoen
horren atzean?

Kirolak ez ezik, kulturak ere pisu nabarmena zuen. Nork
ahaztu garai bateko euskal dantzetako arropa txuri eta txapel
zein gerriko gorriak (San Ferminak balira bezala…), txintxarriekin dantza egiteko gogoa, urtero dantzatzen genituen klasikoak
(ezpata dantza, zortzikoa, aurreskua…). Baina ikusgarriena
azken urteotan dantza taldeak eta euskal dantzek Getarian
emandako jauzia zen: dantza berriak, fusioa, arropa modernoak, akelarreak, maila altuko dantzari mordoa…
Bi urtetik behin ospatzen zen danborrada ere bazegoen. Eta
gurean, danborradari Joxe Agustin ere deitu geniezaioke… eta
dena esanda utzi: Tintalekuko entseguak, abesti ahaztezinak,
kolore ezberdineko txaleko haiek…

Udaberrian, askotan gaueko ordu txikiak arte, futbito txapelketa zegoen. Giro berezia arnasten zen bertan: intentsitatea,
oihuak, gol festa… Argi zegoen herriko talde mitikoek (Xixili,
Hitz eta Pitz, Moskito Flash…) bazutela jarraipena, eta harrobi
aparta zegoela. Bide batez, Ametsa taldeak ere bertan irabazi
zuen bere lehen txapelketa…

Zenbat eta gehiago sakondu ikerketan, gero eta ekitaldi gehiagorekin topatzen ginen: gabon kantak-omentzaro, mendi irteerak, disko eta liburu azoka, Artzape aldizkaria…
Kasu konplexua izan arren, gure usaimenari esker gakora hurbiltzen ari ginen. Eta, halako batean, topatu genuen guztiaren
atzean zegoen izena: GURE TXERU. 50 urte egin berri dituen
taldea. Meritu ikaragarria duena, oraindik ez baitugu ulertzen
nola diren gai hainbeste gauza egiteko… Beste misterio bat
argituta, gure zorionik beroenak Txeruko guztiei! Eskerrik
asko, eta urte askuan!!!
2013ko uztaila artzape-5

] getarian zer berri?

emozioz beteriko 50. urteurreneko ikuskizunaa
Ahoz aho zabaldu zen ekainaren 29an Gure Txeru elkarteko lagunek, beste hainbat artisten laguntzarekin, eskaini zuten ikuskizuna Balentziaga museoan. Bertaratu zen jende andanak “polita”, “izugarrizkoa” eta “emozioz beteta” bezalako adjektiboak erabili zituen ikusi zutena deskribatzeko.
Gure Txeruren historia dantza, musika, hitzak eta bestelako arte diziplinak elkartu eta armonia osoz josiz kontatu zen. Ez dira
egunero 50 urte betetzen eta Gure Txeruk izan duen ibilbidea kontatzeko era ezin hobeago batean adierazi zuten. Emanaldian
parte hartu zuten talde edo norbanakoak hauek izan ziren: Getariako musika banda, Gazte alaiak txistulari taldea, Elkano musika
eskola, Eñaut Elorrieta, Arrai nastua batukada taldea, Elizako abesbatza eta Jone Osa. Amaieran, esker berezi bat eman nahi izan
zioten Mikel Zuazabeitiari, Txeruren sorkuntzan pertsona garrantzitsua izan, eta Txeruko lehenengo korua zuzendu zuen gizonari.
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] bi hitzetan

ume eta
helduen
danborrada
Bi urtetik behin Salbatore jaietan
ospatzen da Gure Txeruk antolaturiko danborrada. Azkena 2011ean
egin zen eta beraz, aurtengo herriko
festetan berriro ere danbor doinuak
entzuteko aukera ezin hobea
egongo da. Irrikaz esperotako emanaldi hau abuztuaren 7an izango da,
arratsaldeko 19:00etan. Haurrak
Balentziaga kalean hasiko dira eta
helduak aldiz, portuan. Bi taldeak
Artzapen elkartuko dira eta batera,
Kale Nagusitik barrena, frontoian
amaituko dute.

mahai
ingurua eta
bazkaria
udazkenean
Urte berezia da Gure Txerurentzat.
Ez dira egunero 50 urte betetzen eta
hori dela eta, urtean zehar hainbat
ekintza eta ekitaldi antolatu dira.
Ekainaren 29ko ikuskizun itzela
izan zen beharbada orain arteko
ekintzarik ikusgarriena eta jendetsuena. Baina ospakizunak ez ziren
hor amaitu eta udazken aldera,
Gure Txeruko lantaldeak herri bazkaria eta mahai ingurua antolatuko
dute. Zer hobeto urte ahaztezin hau
biribiltzeko!

txeeruuu!!!
txeeruuuu!!!

Gure Txeru elkartearen 50. urteurrena aitzakia hartuta, Artzapeko jefiak eskatu ziagu
betiko gaia albo batera uzteko eta herriko kultur elkarteari buruz zerbait azaltzeko;
berarekin izan dugun harremana aipatzeko..
Nire kasuan txikitatik entzun izan diat Txerun, edo hobeto izanda, Txeruko orduko
egoitzan, telebista zegoela. Ze ni jaiotzeko orduan, itxuraz nire lehengusina zaharrenak
nire anai-arrebak zaindu behar zizkielako. Txeruko telebistan zegoen programa ezin
ikusi!!!
Harrezkero nire harremana, bazkide izan baino lehenago, gehienbat txistuarekin izan
dek., Hasi, gogoratzen diatenez, pare bat alditan Lormendi Aldapa 2ko lokalean txistu
entsaioa izan ginula, Euleterio Iribarrekin.
Ondoren, jada Sahatsaga kaleko lokal handi hartan, dantzetako entsaio bakan batzuetan, Agurne Bikuña eta Joxe Antonio Zabaletarekin. Orduan txistua gutxi jotzen nian,
eta gogoratzen diat garai hartako frontoiko emanaldi batean, etzakiat nondik azaldu
zuan kanpotarren bat , baina derrepentian, soinua grabatzeko tuboa ipini ez zitxian ba
aurrean!!! Ze koño grabatu behar zian horrek? Eta niri? Dantzarien txapel gorria baino
gorrituago ipini zitxian aurpegia.
Aukera izan genianean futbito txapeltetan ere parte hartutakoa izan nauk, …, eta irabazi ere bai.
Urte batzuk pasatu zituan, eta dantza taldea herriz herri ateratzen hasitakoan, gogoratzen nauk Azpeitian lehendabiziko aldiz izan ginanian. Loiola 91ko garaia huan, eta
Azpeitia kanpotarrez beteta. Udaletxeko plazaren ertzean, Eperra tabernaren aurrealdean, mutilen Txankarrankoa dantzaren erdian, (hesola moduko makil lodiekin dantzatzen zituan) dantzari bati makil-enbor horietakoa ihesi, eta jabalina bat bezala airetik
ikusi ez ginun ba!! Inor jo etzunian gustora. Dantza bertan geratu behar izan ginun
(hontan behintzat txistularien kulparik gabe). Berehala filak ipini eta txistua joz Erdi
kalerantz abiatu gintuan. “Akabo!!!!”, nire golkorako, “Azpeitira gehiago ez zigutek
gonbidatuko.” Baina geratu gintuanian beste dantza bat eskaintzeko, hor gure, edo
nire, sorpresa. Plazako jende guztia (atzerritarrak gehienak), gurekin gustora zeon eta
guri segika ibili huan.
Garai haietan dantzari-txiki egunetara joaten gintuan, eta gehienak uda partean izaten
zituan: Zumaia, Azpeitia, Getaria, Zarautz eta Aizarnazabalen. Behin, hauetatik aparte,
Legazpira ere joan ginun.
Baina benetan gogoan hartzeko modukoa izan ginun 1994ko urte hasieran izandako
dantzak eta pasilloa. Horrelako gauza ederragorik gutxi hi!
Ezkertzeko bigarrena ere bazaukat, eta hemen aipatu behar diat. Garai hartan soldaduzka ez egiteko, odezko gizarte zerbitzua egin behar huan, eta hau ez nian egin Txeruk emandako ziurtagiriarekin egin beharreko orduak konbalidatu zizkidatelako.
Familia izan ondoren, urte batzuetan ni neuk txistua jotzea laga nian, baina taldekoek
jarraitu zitxien urte askoetan. Seme-alabak koxkortzen hasi zituanian, eta aitortu behar
diat, dantzan hasitakoan, berriz txistuari heldu nitxion, gaur arte. San Pedro eguneko
emanaldia azkenekoa.
Tartean izan diagu tanborradetako entsaioetara seme-alabekin jun beharra, herri inguruko mendi bueltak egita, seme zaharrenaren futbitoko partiduak ikustea, …..
Orain tanborrada jotzeko eskaintza egin zidak kuadrilako bat baino gehiagok, baina,
egia esan behar badiat, ez zaidak asko gustatzen tanborradetan parte hartzea. Nahiago
diat ikusi eta txalo jo.
Hori bai; eta uste diat bakarrenetakoa izango naizela, baina Txeruren kanta asko gustatzen zaidak, Hor izango nauk abuztuaren 7an ikusleen artean honako abesten:
Txeeeruuuu! Txeeeruuuu!
markos aizpuru isasti.
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Izaskun Urbieta eta Nerea Kamio

] elkarrizketa

MIKEL ZUAZABETIA

“Gure txeruren
sorkuntzan ez
nuen nik bakarrik
lan egin”

Mende erdia bete du Gure Txeruk eta elkartearen sorrerarekin erabat loturik dagoen pertsona dugu Mikel
Zuazabeitia jauna. 1958an Aretxabaletatik Getariara apaiz lanak egitera etorri, eta umeei solfeo erakutsiaz,
korua sortu zuen herrian. Horrela hasi zen Gure Txeruren ibilbide oparoa, nahiz eta bost urte beranduago
eratu zen ofizialki elkartea. “Ni ez naiz sortzaile bakarra. Ofizialki elkartea osatu arte, nik hartu nuen
koruaren ardura, baina beti izan nuen herritarren laguntza eta babesa. Lan guztiak ezin nituen nik bakarrik egin. Abiapuntua nik jarri nuen beharbada, baina hasieratik laguntzeko izan nuen taldearengatik izan
ez balitz, ez zen aurrera aterako. Horregatik meritua jarraitzeari ematen diot, 50 urteko ibilbidea izateari.
Azkenean hasiera ematea baino, jarraipena izatea baita zailena.”

apaiz bezala etorri zinen Getariara. zein zeregin zenituen?

ere txeru izenarekin aurkezten zineten.

Getarian baziren aurretik bi apaiz, Epelde eta Andonegi, eta ni,
hirugarrengo modura etorri nintzen 27 urterekin. Meza, doktrina, errosarioa… ematea izaten zen nire ardura nagusiena.
Baina denbora libre asko nuen eta guraso batzuekin hitz egin
ondoren, haurrei solfeo erakutsiko niela aipatu nien. Oso ume
baliotsuekin topatu nintzen. Azkarrak eta oso ongi abesten
zutenak.

Bai, hala da. Izena jarri behar zitzaiola eta, niri bururatu zitzaidan hau. Garai hartan pentsatzen nuen Zeru hitzetik zetorren
zerbait zela, eta horixe jarri nion. Hala ere, Andres Alberdik
aipatu zidan orain gutxi, Peru izenetik datorren beste izen bat
dela. Hori irakurri duela Koldo Mitxelenaren libururen batean.
Baina anekdota bezala aipatu, elkartea legeztatzera joan ginenean ez zigutela utzi Txeru bezala erregistratzen, aurretik bazegoelako beste elkarte bat izen berarekin Azpeitian. Hala, Gure
ipini genion aurretik, eta Gure Txeru eratu zen.

hasiera hartan umeen korua sortu zenuen.

1958ko udazkenean iritsi nintzen Getariara, eta asmoa
hurrengo urtean gabon inguruan Tolosan ospatzen zen koruen
lehiaketara aurkeztea izan zen. Bi mailetan banatzen zen txapelketa: 15 urte azpikoetan eta hortik gorakoetan. Abesti batzuk prestatu eta bertan parte hartu genuen, 15 urte azpiko kategorian. Handik aurrera, ni Getariatik 1964an joan nintzen arte,
urtero aurkeztu ginen. Behin lehenengo saria irabazi genuen!
nahiz eta oraindik elkarte ofizialik ez sortu, hasiera honetan
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1963an, beraz, Gure txeru legeztatzera joan zineten donostian zegoen Gobernu zibilera.

Behar ziren dokumentu eta paper guztiak beterik joan ginen
Donostiara baina ezezkoa eman ziguten. Garai hartan bertako
gobernatzaile zen Manuel Valencia Remonek esan zigun elkartea osatzera joan ginen guztiok (Antonio Arregi, Bautista Kerejeta, Benita Aizpuru, Maria Cruz Egaña, Juana Camio, Juan

] elkarrizketa / Mikel Zuazabeitia

“Gipuzkoa osoan ez
zegoen hainbeste
jendez osaturiko
talderik”

Maria Larrañaga eta ni neu) abertzale eta separatistak ginela.
Alegia, politikagintzan genbiltzala, propaganda banatzen, ikurrina ateratzen… Eta jakina, hori guztia debekaturik zegoen.
Hori dela eta, gobernadoreak elkartearen sorrera egikaritzeko,
baldintza bat ipini zuen: gutxienez Francoren aldeko edo karlistak ziren bi pertsona bilatu behar genituen herrian. Nik
aipatu nion hori oso zaila zela Getarian, gehienak nazionalistak
baitziren. Baina beste aukerarik ez zigun eman.
Herrian zabaldu zen kontu hau eta hala, Gerra Zibilean Francoren alde ibiltzea tokatu zitzaien bi gizonezko aurkitu genituen:
Cayetano Arakistain eta Leocadio Aranberri. Beraien izenak
batzordean sartzeko aurkeztu zituzten, eta horrela baiezkoa
eman ziguten Gobernu Zibiletik.
bueltatu gaitezen berriro ere aurreko urteetara. korua sortzea izan zen lehenengo erronka. ondoren dantza ere etorri
zen.

Koruan parte hartzen zuten batzuk dantzak egiten ere hasi
ziren. Horrela, neska mutiko batzuk bietan ibiltzen ziren, beste
batzuk dantzan bakarrik… Beraz, dantza taldea sorturik,
Zarauztik etortzen ziren gure umeei erakustera hainbat maisu.
Honekin batera, txistulari taldea ere osatu genuen. 8-10 pertsonako taldea. Egia esan, parte hartze handia geneukan Getarian,
Gipuzkoa osoan ez zegoen hainbeste jendez osaturiko talderik.
antzerkirako beta ere izan zenuten.

Hori da. Gainera, obra dezente egin ziren. Garai hartan ez ziren
gaur egungo obra modernoak egiten, soilik bizpahiru pertsonekin. Orduan, 10-15 aktorez osatutako antzerkiak aurkezten
ziren. Oso talde polita izan zen.
antzerkiari lotuta, ezin ahaztu gaitezke lukas dorronsorotaz.

Gaztelun bizi zen apaiz bat zen Lukas, nire laguna. Seminarioan ikasi genuenean, antzerkia ere lantzen genuen, eta bera
beti ibiltzen zen gai hauen arduradun. Asko gustatzen zitzaion.
Horregatik, Getariara etortzea proposatu nion, hemengo umeei
erakustera eta gustu handiz egin zuen. Artista bat zen.

zaharrak, herrikoiak eta abar lantzen ziren, eta bigarrengoan,
aldiz, orduko antzerki berriak, garai garaikoak. Horietako asko
gazteleraz idatziak ziren, eta bakan batzuk Dorronsorok itzuli
zituen, eta beste batzuk euskaraz lortu genituen. “La herida
luminosa” izeneko obra bat esaterako, oso ezaguna Madrilen
gainera, Dorronsorok berak itzuli zuen euskarara eta antzeztu
egin genuen.
non antzezten zenituzten obrak?

Pedro Joxeneko zinean aurkezten ziren. Egia esan, beti portatu
ziren oso ongi gurekin. Ez ziguten inoiz ezer kobratu eta
laguntzeko beti zeuden prest. Bizitza izugarria hartu zuen
herriak honekin, eta inguruko herrietatik etortzen zen jendea
antzerkia ikustera.
herritik kanpo ere ibiltzen zineten antzerkiarekin. zer gertatu
zitzaizuen halako batean deban?

(Barrez) Antolakuntza aldetik gaizki ulerturen bat gertatu zen.
Beraiek propaganda egingo zutela geratu ziren, eta gu hara
autobusean joan eta ikusle gabe aurkitu ginen.
esan daiteke hala ere, koruarekin egin zenituztela bidai handienak.

Egia esan, asko mugitzen ginen. Inguruko herrietan abesteaz
gain, Donostiako Aste Nagusian ere kantatu genuen, esaterako.
Baita bertan Euskal Jai egun batean ere. Umeek ilusio berezi
batekin hartzen zituzten bidaia hauek. Badakizue zer zen

“inguruko herrietatik
etortzen zen jendea
antzerkia ikustera”

nolako obrak egiten ziren?

Denetarikoak. Hau da, gerra aurrekoak, gai herrikoiak jorratzen zituztenak... eta guk euskaraz egiten genituen, jakina. Hala
ere, antzerki taldeak bi fase izan zituen. Lehenengoan obra
2013ko uztaila artzape-9

] elkarrizketa / Mikel Zuazabeitia

“txeruren helburua euskal
kultura indartzea zen”
madrilera egin zuten bidaian ateratako argazkia.

beraientzat herritik kanpora atera eta leku horietan abestea?
madrilera ere joan zineten…

Umeen Nazioarteko Koruan federatuta geunden eta Madrilera
abestera joateko gonbidapena luzatu ziguten, Munduko Haur
Kantarien Batzarrera. Aurreko urtean Lillera joateko aukera ere
izan genuen, baina guretzat ezinezkoa zen han izatea. Baina
Madrilera iristea errazagoa zen, eta Orioli eskatu nion
laguntza. Kostu handia suposatzen zuen guretzat, baina berak
hartuko zituela esan zidan. Uztailean joan ginen eta ordurako
eskola egunak amaituta zeuden. Hala, lo egiteko lekua, eskola
eta barnetegietan eman zigun. Beste batzuk bere etxean ere egin
zuten lo.
eta nor zen oriol?

Uda sasoian Zarautzera madrildar asko etortzen ziren oporretara, eta horietako bat zen Ignacio Oriol izeneko gizona. Jatorriz
euskalduna, oso aberatsa eta tituluen jabeduna ere bazen. Getarian barku bat zuen eta egunero etortzen zen hona. Gainera,
oso katolikoa zen, eta mezatan ere izaten zen. Hala, berarekin
harremana sendotu nuen. Gainera, Oriol eta bere familia oso
ongi ikusiak zeuden Getarian. Herritarrekin harremana zuten,
oso ongi integraturik zeuden.
zer moduzko egonaldia izan zen?

Denontzat ahaztezineko esperientzia izan zen, oso pozik bueltatu ginen. 1963ko uztailaren 4tik 8ra izan ginen bertan. Guztira
4.000 haur inguru bildu ginen lau egun horietan. Mundu guz-
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titik etorritako koruak elkartu ginen. Datu batzuk ematearren,
Euskal Herritik 4 talde joan ginen; Espainiatik 32; Alemania,
Kanada, AEB, Britainia Handia, Madagaskar, Luxenburgo,
Suitza, Suedia eta Irlandatik 1, Frantziatik 42, Italiatik 22, Belgikatik 3…
Antolatzaileek proposaturiko abestiak kantatu genituen.
Aurretik ikasita joan ginen eta latinez ziren. El Escorialen,
Madrileko Plaza Nagusian, katedralean eta Kirol Jauregian
abestu genuen besteak beste.
arropekin ere izan zenuten komeriarik…

Txeruren helburua euskal kultura indartzea zen. Euskara galtzeko arriskurik ez zegoen Getarian, baina folklorea, kultura
azken finean, lantzen ez bada, galdu egin daiteke. Horregatik
gure nortasuna ez galtzeko lana egitea zen gure helburua.
Egoera politikoa ere zaila zen guretzat, dena debekatua zegoen.
Gure koloreak ezin ziren inon ikusi, eta inor ez zen ausartzen
kolore horiek ikusarazten. Zer egin genuen guk orduan? Gure
arropetan kolore gorri, berde eta zuria ipini. Hala neskei txaleko berdea, alkandora zuria eta gona gorria jarri genizkien.
Baina Orioli esaterako kolore hauek ez zitzaizkion gustatzen.
Azkenean, frankista zen bera. Arropaz aldatzea proposatu
zuen, denok zuriz jantzita joatea. Guretzat gastu handia zela
esan genion eta berak ordainduko zuela esan zigun. Horrela,
Madrilera adibidez zuriz jantzita joan ginen. Baina arropa ofiziala lehenengoa da, eta gaur egun ere hori mantentzen da.
orioli esker ere belgikako erregina izan den Fabiolari abestu

] elkarrizketa / Mikel Zuazabeitia
zenioten

Bai. Garai hartan “Club Nautico”a zegoen tokira joan ginen Fabiolari abestera. Hemen pasatzen zuen udara, eta noski, Oriolen
laguna zen. Belgikako erregearekin ezkondu behar zuela jakin zenean, Oriolek berari abestera joateko eskatu zigun. Eta han izan
ginen!
enbaxadore ipar amerikarrari ere abestutakoak zarete.

Stevenson izeneko gizon bat zen. Ez zen Estatu Batuetako lehendakaria, baina botere handiko pertsona zen hala ere. Izan ere,
Estatu Batuetako enbaxadorea zen Nazio Batuen Erakundean. Espainiara joana zen lanera, eta egun batetik bestera Getariara zetorrela jakin zen. Udaletxetik deitu ziguten ongi etorria edo zerbait egin behar zela esanaz, eta hala, ume guztiak jantzi eta berari
ere abestu egin genion.
Gero, 1964an joan egin zinen Getariatik, baina Gure txeruk jarraitu egin zuen eta ibilbide ederrarekin gainera.

Pertsona asko geratu zen lanean elkartearen alde, eta eskerrak horri. Esku batetik bestera pasa dira lanak eta jarraipen itzela izan
du. Hori izugarria da! Beste leku batzuetan batzordeak sortzeko arazoak izaten dira, jendea urte pila batez egon delako bertan,
ez duelako nahi… Baina hemen, beti egon da ilusio eta gogo hori. 50 urtez horrela jarraitzeak, hainbeste ekintza antolatuz kultura nahiz kirolean… Txalogarria da. Aipatu behar da gainera euskal kulturgintzak geldiune handi bat jasan zuela 60. hamarkada
amaieran, eta talde askoren lana ezerezean geratu zela. Beldurragatik eta beste arrazoi batzuengatik utzi egin zen elkarteak aurrea
ateratzeari. Gure Txeruri berdina gertatu zitzaion. Geldiune garrantzitsu bat pairatu zuen. Hala, Gobernu Zibiletik eskutitz bat
jaso zuten esanez pare bat urteetan ez zutela elkartearen berririk, balantzerik… jasotzen eta galdetuz ea zer gertatzen zen. Hori
jaso zutenean, berriro ere elkarteari martxa eman zioten (ni ordurako ez nengoen Getarian). Esan daiteke berpizkundea izan
zuela. Eta beno, ordutik gaur egunera arte ibilbide ederra izan du, jakina. Horregatik, zorionak eman nahi dizkiet hainbeste
urtean elkartea aurrera ateratzen lagundu duten guztiei, eta herritarrei.

“esku batetik bestera pasa dira
lanak eta jarraipen itzela izan du”

“hemen, beti egon da
ilusio eta gogo hori”
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Gure Txeru

] erreportajea

Mende erdia pasa da. 50 urte, 600 hilabete, 2600 aste, 18200 egun ditu jada. Lotura berezia dugu nik eta Txeruk. Adin ezberdina baina, historia berdina, eta elkarrekin Joan gara hazten. Orain ere, elkarrekin gaude. Hemen. Zuen aurrean, zer eta gure
historia,zuei azaltzen.
Gaurkoan, Maritxuren begietatik ikusiko dugu Txeruren historia.
Nire izeko da Maritxu. Getarian jaio zen, etxe xume batean. Urte gogorrenak paseak ziren jada. Etxean giro goxo batean
ziren, baina kanpoan, oraindik ere, ez zegoen askatasun osoa.
Maritxuren aita eta bere lagunak lanean gogor aritzen ziren, Getariak eta getariarrek euren izaera berreskura zezaten elkarte
bat sortu asmotan. Txeru izeneko abesbatzarekin eman zitzaion hasera egun Gure Txeru bezala ezagutzen dugun elkarteari.
Maritxu ere abesbatzaren zati zen. Zenbat aldiz kontatu ote dit Madrilera egindako bidai hura!: berak jositako kaikua, La
Salleko autobusa, Oriolen etxeko igerilekua. Baita abesti bat ere: Txeru kartzelan dago.

tXeru kartzelan daGo - Jeiki Jeiki

Argazki hau 1960ko abuztuaren 15ean ateratakoa da Gaztelun. Mikel Zuazabeitiak lagun haundi bat zuen bertan: Lukas
Dorronsoro. Getariako koruko umeak agertzen dira bertan. Ez gaude ziur haur guztien izen-abizenak zuzenak izango diren,
baina gure iturriaren arabera ondoko hauek dira bertan agertzen direnak:
Zuzendaria: (Don) Mikel Zuazabeitia, apaiza orduan. Goiko ilaran: Benito Aranguren, Nikolas Larrañaga, Raimunda
Alkorta, Milagros Garrastazu, Faustino Goikoetxea, Pako Aizpuru, Joxe Urresti Abeta, Juanita Egurbide, Mari Karmen Manterola, Juan Manuel Etxabe, MªPilar Garcia, Karlos Etxarte, Jesus Mª Alkorta (†), Doroteo Alkorta, Mª Antonia Uzin. Erdiko
ilaran: Mª Loli Uzin, Mª Paz Lazkano, Virgilio Azpillaga, Mª Pilar Ezenarro, Andres Alberdi, Mª Karmen Ezenarro, Patxi Iribar Mitxelena, Koro Iribar, Antoni Egurbide. Lehen ilaran: Alejandro Egurbide, Mª Pilar Iribar, Izaskun Ituarte, Mª Rosario
Iribar, Jose Antonio Ibarbia Iñarra, Maritxu Iribar, Gonzalo Lekube ( †), Iñaxi Silbeti, Mª Jesus Zimermman, Juan Jose Gómez,
Luis Mari Kamio, Mª Pilar Arakistain, Luis Manterola, Mertxe Aizpuru, Mª Isabel Azkue, Mertxe Aramendi.
* Norbaitek akatsen bat edo falta diren izen-abizenak jakingo balitu jarri gurekin harremanetan eta iraileko alean
argitaratuko dugu.
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] erreportajea / Gure Txeru 50.urteurrrena
zortziko a Getaria

Elkartea sortzeko ezkutuan hasi ziren arren, bazekiten zer eta nola egin behar zuten. Musika, dantza eta kirola ziren
beraien oinarri. Hala, talde txikiak sortu eta aurrera eraman zituzten. Izeko Maritxuk garai hartan 12 bat urte izango zituen.
Gizon eredugarri baten alaba izanik, Maritxu ere dantzan hasi zen.
el Caserio

Lan hark guztiak,erantzuna eman zuen. Komunikabide irekien lege berriarekin _batera, kultur arloan askatasun handiagoa
azaldu zen. Zentsurak alde batera gelditu ziren. Ekinaren ekinez helmugara iritsi ziren. Azkenean, kultur elkarte ofiziala
sortu zuten Maritxuren aitak eta bere lagunek. Gure Txeru maitea. Gure Txeru plazara atera zen eta herriak eskuzabalik
hartu zituen.
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Haurtzaroa alde batera utzirik, gaztetasunera iritsi zen Maritxu. Garai polita eta zaila aldi berean. Lagun giroan, denak
elkarbegira, denak berdin. Denak alai baina elkarren beldur. Ez zen garai erraza. Aztertuta sentitzen ziren. Zer esango zutenaren beldur. Onartua izango ote naiz? Edo itxura medio lagunak alde batera utziko nau?
morrisonen dantza

Lagunen arteko gatazkak amaitu ostean, argi-izpi batek harrapatu zuen Maritxu. Kresalaren usainak ukitu eta marinel
sendo bat agertu zitzaion begien aurrean. Liluraturik gelditu zen, tximeletak sabel barruan hegan ari ziren etengabean.
Itsasoak ekarritako marinelarekin maitemindu zen.
haizea

Maritxuren aitak, baina, beste asmo batzuk zituen buruan. Ez zuen alabaren asmoen berri eta herriko jauntxo baten semearekin hitzartu zuen Maritxu. Alabaren bihotz-mina izugarria zen. Marinel hura gabe ez zen ezer. Hura gabe zertarako bizi.
Bizitza honetan zituen helburu guztiak, ez ziren ezer, lortuz gero berarekin konpartitu ezin bazituen.
marinelaren zain

Jauntxoarekin ezkondu zen bai, eta Maritxuk kezkak etxean uztea erabaki zuen. Kanpoan, kalean, bazegoen zer konpondu.
Gaztea zen oraindik. Indartsua eta herria maite zuena. Herriaren alde borroka egin behar zuela sentitzen zuen. Ikasle eta
langileak kalean ziren. Gazte eta helduek, nortasunaren bidea hartu zuten.
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] erreportajea

Gure Txeru

raPsodia VasCa

Urte gogorrak pasa ziren. Azkenean, egindako borrokak emaitza izan zuen. Frankismoa amaitu zen. Franko hil da!
FANDANGOA (biak jarraian izango dira): Ospakizuna
arin-arina: ospakizuna

Iraganeko zentsura ezabatzeko garaia zen, erreibindikazio garaia. Nor ziren azaltzeko beharra zuten, zirena izatera zerk
eraman zituen adierazi beharra.
Hori, zalantzarik gabe, euskara da. Euskarak egiten gaitu euskaldun eta gure betebeharra da euskara zabaldu eta ondorengoei iristaraztea. Ahoan baitugu geroa.
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Gure lurra eraikitzeko unea iritsi da. Euskaldun garela esan dezakegu. Gure dantza, kantu, pilota, mendizaletasuna, etb
azaleratzerik badugu. Gure Txeruk ozen hitz egin zezakeen.
ConQuest oF Paradise

Gorabehera askoko urteak izan dira. Baina ekaitzaren ostean barealdia dator. Hala izan da. Lasaitasuna. Ortzimuga begibistan. Itsasontziak Kantauri zabalean. Herriko izaera euskalherriko txokoetan. Eta irribarrea denen ezpainetan.
munduari beGiratzeko

Denborak hegan egin du. Eta haizearen musikarekin batera Txeruk eta Maritxuk aurrera jarraitu dute. Gaur, hemen zuekin
elkartu garen arte. 50 urte. Erraz esan eta ikusten da. Atzean baina jende asko eta lan asko egon da. Hemendik eskerrak
eman nahi dizkiet garai zail haietan buru belarri ibili ziren haiei. Itsu-itsuan proiektu honetan sinesten zuten haiei eta
gaurko hau errealitate izatea ahalbidetu duzuen guztioi. Mila esker eta beste 50 urtez jarrai dezala festa honek.
Getariako ereserkia

Bukaerako agurra: Gure Txeru elkarteak eskerrak eman nahi dizkie emanaldi honetan parte hartu duten musikariei. Esker
ona adierazteko, talde bakoitzeko partaide bati oroigarria emango dizkie Txeruko ordezkariek:
-Getariako musika banda
-Gazte alaiak txistulari taldea
-Elkano musika eskola
-Eñaut Elorrieta
-Arrai nastua batukada taldea
-Elizako abesbatza
-Jone Osa eta ibilbide guztiek hasiera bat dutelako, esker berezi bat eman nahi diogu Mikel Zuazabeitia Txeruren sorkuntzan pertsona garrantzitsua izan, eta gaur Txeruko lehenengo koroa zuzendu duen gizonari.
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] erreportajea / Gure Txeru 50.urteurrrena
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] iritzia / Cesar Blanco
Getariara etorri nintzenean
Eskuartean duzuen ale honetan, Gure Txeru kultur elkarteak
azken 50 urtetan Getarian izan duen eraginaz eta ekarri duen
onuraz irakurtzerik izango duzue ikuspuntu anitzetatik. Zenbat laguntzaile hainbat ikuspuntu. Niri dagokidanez, Getariara
bizitzera etorri den santurtziar baten ikuspegitik (Euskal
Herriko beste edozein herritik etorritakoen antzera izango
dena) idatzi nahi dut Gure Txerurekin bizitakoa.
Akordatzen naiz, jaioterrian, hamabi bat urte neuzkala erregeak (ordurako gurasoak zirela nekien, baina ez “modu ofizialean”) txistua ekarri zidatela eta nola gertaerak kateatu zirela
arrapaladan. Itxura batean, kasualitateak bultzatuta. Handik
egun gutxira amak bidalita auzoko elizaren atzeko lonja batera
gerturatu nintzen lotsa eta zalantzaz josita. Akordatzen naiz
nola atea ireki eta barrura pasa arazi zidaten. Hala moduz egokitutako lonja triste samar batean, txistu eskolak hartzen hasi
nintzen. Gogoratzen naiz lonjak ez zeukala leihorik eta txapakumen paretek gela modukoetan banatzen zutela espazioa.
Akordatzen naiz irakasten zigun gizonaren nikotinaz horitutako atzamar puntaz, lantokitik etorri arte zelan itxaron behar
izaten geniola maiz, eta zein errespetu eta begiruneekin tratatzen gintuen. Nahiz eta batzuk, nik okerrenetakoa, musikarako
belarriak egurrezkoak eduki. Akordatzen naiz metal arloko
langile musikazale hartaz eta gugan izan zuen eragin sakonaz
eta bihotza esker onez blaitzen zait.
Akordatzen naiz elizako lonja hartako jendearen joan etorria,
orain taldeka orain banaka, eta zelan jarduerak alaiak eta ugariak baziren ere beti isilpeko gorde behar laino bat inguratzen
gintuela. Adin horretan gauzak eta egoerak berez berezkoak
dira, diren modukoak, horrelakoxeak, azalpenik edo zergatirik
gabekoak.
Urteak aurrera joan ahala leiho txikiak ireki zituzten lonjako
kanpoko hormen goi aldean. Gu kalean jotzen hasi ginen zenbait jai egunetan. Gero eta lasaiago, gero eta beldur gutxiagorekin. Eta dantza taldea, eta mendizale taldea eta perretxiko
zaleena eta euskararena… kanpora agertzen hasi ziren. Eliza
atzealdean gorderik zegoen mundu oso bat irten zen astiro
astiro, zuntza paretan gora egiten duen bezala, herriko kaletaz,
herriko plazaz birjabetzeko, negu luze ilun baten ondoan.
Elizako babes-lekua utzi eta beste auzo batean, beste eraikin
batean lonja handiak erosi “ziren” bankuaren “babespean”
( zenbat bider ez ote zizkioten ordainduko lonja hauek “babesle
berriari” gure gurasoek!). Kabi berrian kaleko aldean ikusgarri
“Bihotz Gaztea” izena armarri eder baten ondoan. Umeetan
lagunaren izena ikasten dugunean nola lagun izanaz jabetzen
garen, horrela ikasi genuen guk “bihotz gaztea”; “mendi alde”;
“elai alai”; “gure txeru”… izen haien atzean izana zegoela,
dagoela. Izan unibertsala: giza talde moduan, herri moduan
dibertitzeaz gain, jolasean aritzeaz gain, iraun egiteko gogoa.
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Horrek eratu zuen talde haien izana Santurtzin; Tuteran; Hazparnen; Laudion; Santa Engrazian… Getarian.
Aita Barandiaranek esaten zuen herri baten kultura herri
horrek modu kolektiboan bizitzako oinarrizko galderei erantzuteko modua zela. Zer jango dut?; Eguraldiaz nola babestuko
naiz?; Besteekin nola erlazionatuko naiz? ; Nola jakingo dut
nor naizen (nondik natorren; nora noan zertarako naizen)?;
Nola dibertituko (gozatuko) naiz?
Giza talde batek kultura sortzen du galdera haiei erantzunak
bilatzean eta gero sortutako kultura tresna gisa pasatzen die
giza taldeko berriei egoera zahar-berrietan erantzun “zaharberriak” aurkitzen laguntzeko. Kultura birsortzeko aurreko
informazioetatik.
Definizio horri jarraituz berehala ohartzen gara Gure Txeru
bezalako taldeek zein garrantzia izan duten gure izana iraunarazteko, kultura pasatzeko zailtasunak zorroztu zirenean. Eta
zer lan eskerga egin duten halakoak sortu eta lagundu dituzten pertsonek.
Getariara etorri nintzenean - “etxean hago motel” adierazten
zidaten gauzen artean Gure Txeru aurkitu nuen, dudarik gabe.
Horregatik Balentziagako emanaldian egin genuen bezala ,
Artzapeko lerro hauek aprobetxatu nahi ditut Gure Txeru sortzen eta gaur egun arte iraun arazteko esku hartu duzuen guztioi esker oneko besarkada handi eta barru barruan sentitutakoa bidaltzeko.

Eskerrikasko!

] getaiko gaztetxea

Gaztetxeko ekintzak
Gure Txeru 50. Urteurrena

Oraingoan eskari berezi batekin etorri zaizkigu Artzapekoak:
Gure Txeruk 50 urte betetzen dituela eta elkarte honekin izan
ditugun bizipenak kontatzeko.
Ez zaizkigu orri erdi honetan sartzen zeren galdera da… zein
getariar ez da pasa Txerutik? Txikitan, anai-arreba / lehengusu-lehengusina zaharragoen pilotako finalak eta dantzak
ikustera joaten ginen. 6 urtetik aurrera, Joxe Agustinen danbor
soinuak ikasten hasi ginen, baita euskal dantzak, pilota, balleta etab ere. Makina bat ordu polikiroldegian Manu, Cristóbal,
Pako eta Segundorekin, pilotari eman eta eman. Ez ziren ez
makalak Azpeitia, Mutriku eta Portugaletera triki eta txistu
doinuekin dantzara joaten gineneko egunak ere, mendi irteerak, gabon kantak… guztiak ere oso-oso oroitzapen onak!
Argazkietako aurpegiak begiratzea nahikoa da hortaz jabetzeko.
Oraindik ere Txeruri lotuta jarraitzen dugu, denok inguruan
gabiltza eta hau posible izan bada, herriak egindako lan ikaragarria eta izandako partehartzeagatik izan da. Asanbladako
kide guztien izenean, ESKERRIK ASKO eta ZORIONAK Gure
Txeruko familia guztiari! Jarraitu horrela!

] historiaren katebegiak /

Udaletxeko artxiboetatik ... EREITEN kultur zerbitzuak

Gure Txeruko lokalaren lorpena
Gure Txeru kultur elkarteak 50 urte egin berri ditu, eta betidanik elkartea Kale Nagusian kokatzen badugu ere, 1981eko apirilak
25ean eman zuen Udalak gaur egun ezagutzen dugun lokal hori Gure Txeruk erabiltzeko baimena.
Egun horretan egin zen batzarrean, Mariano Camio lehendakari zen elkarteak, hau da, Gure Txeruk, Udalari eskatutako lokalaren erabilpena lortzen zuen. Otsailaren 12an egin zen eskakizun formala herriko etxean eta bertan, Udalaren jabetzako lokal bat
eskatzen zuen elkarteak. Arrazoia; Gure Txeruk bere ekintzak antolatzeko eta herrian erreferentzi puntu izateko aukera ahalbidetzea. Lokal bezala udaletxearen eraikinaren azpian kokatuta zegoen eremua izendatu zuten.
Lokala, herriarentzako onura izango zen eta hala, Gure Txeruk proposatu eta eginiko ekintzak eta ospakizun kulturalek bere
lekua izango zuten. Aho-batez onartu zen udalbatzarrean proposamen hau.
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] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

zorionak, txeru!
Artzape aldizkariak uzten didan tarte honetan, Txeru Elkartearekin izan dudan harremana, edo Txeruk, orain arte, nire bizitzan suposatu izan duena, kontatzeko eskatu didate.
Nire bizipenak kontatzen hasi aurretik, zorionak eman nahi
dizkiet, Txeru Elkartean, urte guzti hauetan, muxu truk lanean
aritu diren denei; zorionak eta eskerrak, beraien lanik izan ez
balitz, herriko gazte nahiz heldu gehienok urteetan antolatu
diren ekintzetan parte hartzerik izango ez genuelako.

Nire bizipenen artean, Txeruk antolatu dituen ekintza gutxi
batzuen zerrendatxoa dago, baina Txeruk zerrenda luzea du,
eta hau txapela kentzeko modukoa da. Honegatik, beraz, zorionak eta eskerrik beroenak, oraingo eta lehengo Txeruko lan-taldeguztiari!

Zer kontatuko dizuet bada nire bizipenei buruz? Nondik hasi?
Txikia nintzenean, Euskal Dantzak zirela eta, Getarian eta
Urola Kostako beste hainbat herritan gure hankak astintzen
aritzen ginen. Hori horrela, beste herrietako jendea ezagutzeko
aukera izan genuen; baita, bihurrikeriaren bat tartean zela eta,
une dibertigarriak igarotzeko aukera ere.
Bi urtetik behin antolatzen den festetako danborradan ere izan
nintzen urte batzuetan. Udako arratsalde beroetan, danborrada
prestatzeko entseguak izaten genituen Tinta Lekuan. Hasieran,
gogo gutxirekin joaten banintzen ere, egun handia bazetorrela
ikusirik, seriotasuna eta gogoa gehituz joaten zitzaizkidan.
Orain urte batzuk, Xabi Iñurrita Futbito Txapelketako jokalari
izateko gonbitea luzatu zidaten lagunek, eta horretan ere ibili
izan naiz. Ez genuen partida bat bera ere irabazi; baina, zein
ongi pasatzen genuen!
Baina bada, Txeruri esker, urteetan gogo handiz egin nuen, eta
garai batean nire bizitzan garrantzitsua izan zen zerbait:
Balleta. Lau urte nituenean ezagutu nuen niretzat arraroa zen
zerbait. Hasieran, jolas moduan; urteak aurrera zihoazen heinean, hobbie gisa. Honek erabat harrapatu ninduen!

2004ko
2011kouztaila
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artzape-19

] iritzia / Iñaki Requejo
Txeru, 50 urtez,
guztion identitateen gerlari baketsua
litatea finitu bihurtzeko, alderantziz, munduko biztanle guztien errealitateak infinitu bihurtzeko intentzioa izan dute
izpide, kultur erlatibotasunak baduelako nolabaiteko majia,
errealitate ezberdinak orain batean bihurtzen baititu,zu eta ni
ezberdintzen gaitu, ezberdintasun hau izanik aberastasun kulturaren eragile nagusia. Aldi berean, asimilazionistek, gutxiengo kulturak zanpatu nahi dituzte gehiengoarena indarrean
jartzeko, Estatu zentralaren jokamoldea agian?

Askatasunaz gozatzeko aukerarik eduki izan ez duen kultura
baten besapean sortua izan zen Txeru kultur elkartea, 1963.
urtean zehazki, euskal kultura jasaten ari zen errepresioaren
ondorioz. Errepresioa ordea ez da gertaera puntual bat, euskaldun biztanleek beren bizitza ezberdinetan jasan izan duten gertaera masifikatu eta global bat izan da.
Txeru hori da, erahil nahi duten kultur baten armaria, armari
sendoa eta ezinbestekoa. Ezinbestekoa kultur aniztasun bat
eman dadin, giza eskubide eta sozial batzuren mugetan noski,
kultur mugimenduak sentimendu baten bizigarriak baitira,
euskaldun sentimenduaren kreazioa eta helburua bere horretan. Askorentzat ulergaitza den sentimendu edo herri min
baten plazaratzea da, euskaldun norbanako bakoitzaren barneko islada bihurtu da Txeru 50 urte hauetan. Burutu duen
lana ixiltasunean pausaturik dagoen behar eta desira bati
zuzendua egon da, gure inguru kulturala bizirik mantentzeko
lan neketsua zein zoragarriari zuzendua.
Kultura ohitura eta pentsamendu konkretu baten bilgune formala da, formala zentzu zabal batean, modu batean kultura
ezaugarri aldaezin batzuren nahasketa da eta, tradizioak eta
etorkizunak eraikiriko oraina,ordenaturiko eta klasifikaturiko
orain baten modukoa. Txeruk guztia hau ederki uztartzen jakin
izan du, tradizioa orain batean itsastea lortu du, herriari gure
kulturaz gozatzeko aukera emanaz. Hala nola, euskal kirolak,
euskal dantzak, euskal gastronomia, euskal musika, euskal literatura…euskaldun esentzia, laburrean.
Txeru euskaldun kultura babestetik, euskararen enbor izatetik,
getariako eta inguruko euskaldunen bihotza izatera heldu da,
ezabatu eta zanpatu nahi izan duten herri baten gerlari baketsua da, gurea dena berreskuratzen saiatu den lan talde ezinobe
bat zeinek guztien artean errepresioaren aurrean marrazkiz
josiriko harresi bat eraiki duen. Harresia ez da izan gure errea-
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Aberastasun kulturalak tolerantzia eta errespetua bezalako
ezaugarrien jabe izatera behartzen gaitu, guztiak berdin onartzera, ordea, ez berdinak izatera. Txeruren 50 urteez iraun duen
ohiua, norbankoaren hautaketa askatasuna izan da, norbanakoaren eskubidea nahi duena izateko eta nahi duen pentsakera
izateko, giza paktu batzuren menean.
Txeru getariako ume eta gazteen irtenbide batean bihurtu da.
Tradizioa kontatua izan behar da, erakutsia eta landua. Guzti
hau txeru ematen saiatu da, euskaldun ohitura ezberdinak gazteen bizitzetan murgilduz, euskal kulturaren linborako gonbidapen bat bihurtu da Txeru kultur elkartea, ezabatu nahi dutenaren azken atea. Hori da etorkizuneko Txeru ere, gazte, heldu
zein bizitzaren azken etapan dauden getariarron atea, euskal
kulturaren etxea, gure etxea, ezezagunaren etxea, guztion
etxea…
Euskaldun kulturak ez du inbasiorako grinik, alderantziz,
kohesio eta bizikidetza bat amesten du, identitate ezberdinen
bizikidetza baketsu bat desira du. Identitate baten existentziak
identitate ezberdin baten existentzia ekartzen duen premisa
harturik, honakoa azaldu daiteke; Asimilazionistek identitate
bakarra eraiki nahi dute, modu ez literal batean erredundantzia
baten aurrean gaude, zeren eta identitatea baita ezberdintzen
gaituena, norbanako askeak eta independenteak egiten gaituen
ezaugarri bakarra, ezean, munduko biztanleak izango ginen,
identitaterik gabeko kosmopolita aspertuak.
Txeru hau da, identitatea, euskaldun identitatea, zeinek sentimendu baten zuzeneko partaide aktiboak bihurtzen gaituen.
Bere identitatearen jabe izan nahi duen elkarte bat da, eta ez
identitate ezezagun baten dogmen eta arauen presoa, jaiotze
hutsak egiten baitigu duin nahi dugu identitatearen jabe izateko eta.
Txeru beraz, puskatua eta zanpatua nahi izan den kultura
baten identitatearen azalpen fisikoa zein psikologikoa izatera
heldu da, identitate konkretu baten babeslea, gerlari ixil eta
baketsua, helburu ederren eta duinen islada bihurtu den
elkarte bat.

] elan-euskadi
Zorionak Txeru!

Elan-Euskadi Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeak
lerro hauen bitartez Gure Txeru elkarteari bere zorionik beroenak eman nahi dizkio, 50. urteurrenean eta idatzi honen bitartez Artzape aldizkariak eskeintzen dion omenaldira gehitzen
da.
Elan-Euskadi sortu zenetik harremana oso sendoa izan da.
Getaria herri txikia da baina hori ez da traba izan kirol ekintza,
kultura eta beste hainbat aktibitate aurrera eramateko. ElanEuskadi eta Gure Txeru bakoitza bere eremuan, eskutik joan
dira noiz edo noiz.
Elan-Euskadik eskertu behar diona da Gure Txeruri beren lokalaren erabilera. Urtero urtero udarako garai hauetan HEGOARI
BEGIRA erakusketa martxan jartzen dugu Gure Txeruk utzitako lokalean. Gure ekintza nagusienetako bat beraien egoitzan
egiten da eta gainera urte askotan zehar egin izan da.
Hilabete honetan ere, uztailaren 25etik 31 bitartera erakusketa
eta azoka jarriko dugu Gure Txeruren egoitzan eta urteak kontatzen hasi ezkero ia bi hamarkadaz atzera jo beharko genuke
bi erakundeen arteko harremanari buruzko lehen pausoak
ikusteko.
Gizartean ez daude inoiz soberan holako erakundeak, bakoitzak bere ariari eutsi behar dio, Gure Txeruk Euskal kultura, tradizioa eta ispiritua bultzatuz eta Elan-Euskadik garapenerako
ekintzak eta proiektuak landuz.
Lerro hauen bitartez berriro ere Zorionak.

] abuztuako agenda
] danborrada

Noiz: 17:30ean.
Lekua: Frontoia.

[Abuztuak 7, asteazkena]
GURE TXERUren
DANBORRADA.
Entseguak: uztailak 26
(helduak), uztailak 29, 30 eta
abuztuak 1 (haur eta heldu).
Noiz:19:00etan.
Lekua: Kiroldegia.

“UDA 2013” KIROL JARDUERETAKO KANPAINA.
Izen-ematea eta
informazioa:
Turismo Bulegoan.
(tel. 943 140957)

] hegorari
begira 2013
[Uztailaren 25etik 31ra]
HEGOARI BEGIRA 2013
(XV. EDIZIOA)
ERAKUSKETA ETA BIDEZKO MERKATARITZA.
MEDIKUS
MUNDI-K PRESTATURIKO
ERAKUSKETA:
“EMAKUMEEN SEXU ETA
UGALKETA-ESKUBIDEAK
// DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES”.
Lekua: Gure Txeru aretoa
Ordutegia:
arratsaldeko
6etatik 8:30era.
Antolatzailea:
ELAN-EUSKADI G.K.E.
Laguntzailea:
Getariako
Udala / Medicus Mundi
Gipuzkoa / Gure Txeru
Elkartea.

] kirola
[Uztailak 27, larunbata]
GETARIAKO
XII. SALBATORE BIATLOIA.
Epea: uztailak 27 (11:00 arte),
udaletxean.
[Abuztuak 3, larunbata]
FRONTENIS IKASTAROKO
AMAIERAKO PARTIDA.
Noiz: 10:00etan.
ZUMBA ERAKUSTALDIA.
Noiz: 20:00etan
Lekua: Frontoia.
[Abuztuak 4, igandea]
ESTROPADAK:
IV. GETARIAKO BANDERA.
[Abuztuak 6, asteartea]
Gure Txeru elkarteak antolatuta, SALBATORE DEUNA
XVI. PILOTA TXAPELKETAren FINALA.
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] Jaiak
[Abuztuaren 5etik 10era]
SALBADORE JAIAK 2013.

] salbadoretako
herri
txapelketak
[Abuztuak 6, asteartea]
GAZTETXOEN
XAKETXAPELKETA.
Noiz:12:30ean.
Lekua: Berdura plaza.
[Abuztuak 7, asteazkena]
III. FUTBITO TXIKI
TXAPELKETA.
Noiz: 09:30ean.
Lekua: Frontoia.
[Abuztuak 8, osteguna]
KOADRILEN ARTEKO III.
EUSKAL
ZOROLINPIADAK.
Noiz:17:00etan.
Lekua: Frontoia.
[Abuztuak 9, ostirala]
- PATATA-TORTILLA
TXAPELKETA .
(14-17 urte arteko gazteak)
Noiz: 12:00etan.
Lekua: Plaza.
- FESTETAKO 5. BALTSA
KARRERA.
Noiz: 18:00etan.
[Abuztuak 10, larunbata]
KOADRILEN ARTEKO XVII.
MARMITAKOTXAPELKETA.
Noiz: 10:00etan.

] minbiziaren
aldeko kanpaina
[Abuztuak 1, osteguna]

Getariako udalerrian (frontoian kokatuko da) Gipuzkoako Minbiziaren Aurkako
Elkarteak larruazaleko minbiziaren prebentzio kanpaina
burutuko du. Goizeko 10etatik eguerdiko 13ak arte
iraungo du.
AECC-ren azal-minbiziaren
aurkako kanpainaren barne
kokatzen da ekintza hau:
-Hilabete batean zehar, informazio-gune izango den
kamioi batek Gipuzkoako
hamabost udalerri bisitatuko
ditu.
-Pertsona bakoitzari melanina
neurketa egingo zaio eguzkiarekiko duen erresistentzia
ezagutzeko
Helburu horrekin, nahi duen
orok bere azalean duen melanina maila neurtu egingo zaie,
eguzkipean egon daitekeen
denbora jakin dezan. Aldi
berean, elkarteak antolatutako
txokora gerturatzen direnek,
Eguzkia hartzerakoan kontutan
hartu
beharrekoei
buruzko informazioa jasoko
dute, baita azala aztertzeko
moduari buruzko zehaztasunak ere. Eta planteatzen dituzten zalantza guztiei erantzuna
emango zaie.

Ordutegia: 10:30-13:30
Prezioa: 25€.
[Uztailak 29 eta abuztuak
5,12,19 eta 26]
6-12 urte bitarteko umeentzako bisita-tailerrak –
Uda museoan.
Ordutegia: 11:00-13:00.
Prezioa: 5€.
Informazioa eta izen emateak:
943 008 840 telefono zenbakian
edo didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com helbide elektronikoan.
www.cristobalbalenciaga
museoa.com

] ireerak
[Irailak 4, asteazkena]
Gure Txeruk antolatuta,
Txeruko dantzarientzat
ATLANTIC PARKera EGUN
PASA.
10 € (autobusa + sarrera)
Izen-ematea: Drogerian eta
Harritarten, abuztuaren 28a
baino lehen.
[Irailak 14 eta 15]
2013ko IBILALDIAK:
Iraileko irteera: SORIA
(Pico Urbión // Cañón del
Río Lobos)

] musika
[Abuztuak 13, asteartea]
APARTAKO KONTZERTU
BENEFIKOA.
Sarajevoko “Bjelave” urmezurtz-etxearen alde.
Tenorea: Juan Luis Anasagasti
// Pianojolea: Akari Kamitaka.
Egitaraua: Abestiak, zarzuela,
napolitanak eta opera.
Noiz: 20:15ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
elizan.

] Cristobal
balenciaga
museoa
[Abuztuak 11 eta 25]
Helduentzako tailerrak –
Brodatuak eta apaingarriak

Fuldain farmaziaren
zaintza egunak:
abuztuaren 19etik 25era
( biak barne)

telefono interesgarriak
udal bulegoa ..........943 896 024
Faxa ................943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
kiroldegia ..............943 140 432
kirol-portua ............943 580 959
taxiak
Javier ..............607 720 242
Carlos ..............607 403 498
udaltzaingoa ..........943 896 146
liburutegia ............943 896 147
anbulatorioa ..........943 140 653
botika ....................943 140 441
herri eskola......
.943 140 729
sosdeiak ............................117
kofradia ................943 140 200

] hari tartian / Aritz Iribar

] zorion agurrak

Txeruko arropak nahasten...
Haur bat nintzenetik parte hartu izan dut Gure Txeruko ekintza gehienetan: euskal dantzak, esku pilota,danborrada … Hil honetako atalean jarduera horietan
erabilitako arropak azalduko ditut.
Euskal dantzak: Lehenengo urtetan dantza tradizionalak dantzatzeko Euskal
Herriko jantzi tradizionalak janzten genituen (baserritarren jantziak, goitik behera
zuriz gerriko eta txapel gorriarekin, neskek poxpolin jantzia, e.a). Gaztetxoen taldean sartu ginenean dantza motak aldatu egin ziren. Egungo abestiak pausu tradizionalekin fusionatzearekin batera arropak ere aldatu egin ziren.

Izaro Uzin eta Nerea Kamio
Ekainak 7 eta 27
Zorionak pare! pixka bat berandu baina
seguru. Muxu erraldoi bana lan taldeko
denen partez.

Esku pilota: Kamiseta eta galtza zuriak gerriko urdin edo gorriarekin profesionalen tankeran.

Danborrada: Alkandora zuria eta galtza edo
gona zuria zapata beltzekin. Berezitasuna txalekoetan zegoen. Talde bakoitzak kolore bat
zuen, urdina, berdea, laranja edo horia. Hauek
guztiak txapel zuriko ponpoi kolore berekoarekin.

Eider Iribar
Abuztuak 11
Zorionak Eider! Muxu erraldoi bat
ere zuretzat lan taldeko
denen partez.

Kontuan izanik jarduera horietariko gehienak
udaberri udaran ospatzen zirela, esan beharra
daukat haurrok bero ikaragarria pasatzen
genuela eta oraindik pasako dutela, ez baitira
oso arropa freskoak.
Hala ere, sentipen positiboak eta dibertsioak
bero guzti hura gainditzen zuten.

Zorionak Gure Txeru! Segi horrela beste hainbat urtez!

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
argazkia
bere
testutxoarekin
Txeruko postontzian utzi edo eta
artzape@topagunea.com-era bidali.
Gogoratu!
bazkideok
doan
daukazue eta bazkide ez zaretenok
4 € ordaindu beharko dituzue
argazki bakoitzagatik.

kultura sailak diruz laGundutako hedabidea

