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SALBERAK ITSASKABRARI

JON ANDER DE LA HOZ

ZIGOR SAIZAR

Legatzaren ordainak

Alerta!

A

urreko hilabetean hiri gertatu bezala
—arrazoi arras ezberdinengatik, eta gaitzerdi—,
prestatutako gaiaren testua hurrengo baterako
utzi eta gure herria zipriztindu duen gai bati buruz
aritzea erabaki diat. Beraz, barkatuko nauk hire
denbora (are) gehiago estutu izanagatik.
Gaurkotasunaren zurrunbiloan jiraka bizi gaituk batzuk,
Zigor, gure ogibideak hala behartuta. Informazioa
kantitate handian jasotzera ohituta geudek, eta gai
berari buruzko ikuspuntu eta trataera ezberdinak aski
ongi identifikatzen dizkiagu.
Hala, Matt Damon, Elsa Pataky eta Chris Hemsworthen
herriko egonaldiak hainbat lerroburu eskaini zizkian
Euskal Herriko zenbait komunikabidetan. Gipuzkoako
egunkari salduenak azalera eraman zian gaia; ez
hori bakarrik, "Getaria vive pendiente de la boda"
titularra zian pieza bat eman zian argitara. Ez zakiat,
bada, zenbaterainokoa zen dependentzia hori,
lauzpabosten kotilleoak kenduta. Irratsaio batean,
aldiz, Zarautz eta Getaria inguruko biztanleei dei
egin ziatean, lehendabizi, haien argazkiak bidaltzeko,
eta txutxumutxuak helarazteko gero. Iruditzen zaidak
kode deontologikoa Tirango trainerua baino zaplasteko
handiagoak jasotzen dabilela azkenaldian.
Halaber, egunkariko argazkilaria erasotua izan huala
salatu zian berripaperak. Famatuen segurtasuneko
kideek kolpeka hartu omen ziatean, sekulako legatzak
emanez. Alabaina, analogia bat egin eta hori herriaren
egoerara ekarri nahi izan diat.
Artista horiek sare sozialei emanak bizi dituk, eta haien
etsenplua jarraitzen abilak dituk asko: zortzi abizenen
eta besaulki jokoen olatuek irauten ditek oraindik. Ez
nauk ni horren aurka ariko, baina, legatzaren ordainak
jaso eta herria sasi-famatuz —eta paparazzi nahiz
groupiez— josi aurretik, lehengo zaharren esanei kasu
egin eta tentuz ibiltzea komeni: "Hacen cualquiera
cosa, pantasi horrekin".
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Lagun mina den sendagile bati oso kezkatua nagoela
adierazi nitxoan legatzetan, eta orokorrean Kantauri
itsasoko arrainetan, azaltzen ari den anisakis zizareak
direla eta. Itxuraz —hala zioat, ze ni ez nauk arrantzale
familiakoa, beraz ezin diat asko jakin itsasoko gauzez,
eta are gutxiago Elkanoren lehorreratzean Nao Victoriako
eskifaian parte hartu, nahiz eta zortzi abizenak euskaldunak
izan; hau dek desbariatzia, jeseeeus!— anisakisak dituzten
arrainak garbitu, hauen tripak itsasora bota eta beste
arrainak tripa horiek jatean, beraiek ere kutsatuta geratzen
omen dituk: zizareen pandemia Kantauri itsasoan!
Mediku lagunak, ordea, esan zitxan pertsonak
anisakisarekin kutsatzeko, zizare horri alergia izan beharko
geniokeela; alegia, Getaian majina arrain gordin eta erdieginak jandakoak garela, eta bitako bat: edo ez gaituk
alergikoak edo immunizatuta gaudek —tautalak errexo
gaixotzen dituk holako gauzekin—.
Usten diat hik aipatzen dituken sasi-famatu horiekiko
sekulako alergia diatela, hazkura sartzen zaidak watxapak
inuzente koadrila hauei buruzko bideo eta argazkiz
betetzen zaizkianean, batetik hemen ere ez-jakina sentitzen
bainauk —ez arrantzale familiakoa, ezta xelebritiena ere,
hau dek marka!— erdiak ere ez dizkiatelako ezagutzen;
bestetik gure kontura bapo bizi dialako —ez diat uste
Askizuko aterpetxean daudenik ostatu hartuta...
Baina nagok jendearen aurrean danak nire posturapostureo berdinekoak diala, inork ez duela telebostik
ikusiko —nahiz eta EHn audientziarik handiena izan—,
ezta Limoizko Salba Nazazu ere, edota Kaixo aldizkaria
irakurri beharrean Argia astekariaz ilustratuko diala...
Gure tripetako zizareak jaten ari gaituk, Jonan, konturatu
gabe egunen batean Salba Nazazukoei eskatuko diegula
Elkanoren lehorreratzean eskifaiko kide izan daitezen,
herriko besaulki jokoen oinordekotzak alde batera utzita.
Lehengo arrantzaleek esaten zuten bezala, "alerta!",
laster Paquirrin Elkanona egiten ikusiko diagu! –hori
bai, pixkat flakatu ondoren–.
2018ko uztaila · ARTZAPE
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XABIER INSAUSTI

Feminizatu

F

eminizatu egin behar garela esan zidan lagun batek. Bai, gizonok
ere bai.

— Emakumeek?
— Ez dakit —erantzun zidan.
— Eta hori zer da? Nola egiten da hori?
— Nik ere ez dakit.
— Orduan?
— Beno, behintzat hor egotea, gaian, kezkan, eztabaidatzea aurreiritzi
gabe...
Horri buruzko literatura itzela da. Nire iloba batek ere idatzi du nire
lagunartean oso irakurritako liburua: Hola, guerrera. Gaztelaniaz, argi.
Oraindik ez dut irakurri. Virginia Wolffekin nago oraindik, Fredericirekin,
Butlerrekin, Simone de Beauvoirrekin. Baina gehien gustatu zaidan liburua
Alenka Zupancicen What is sex? da.
Liburu ezberdinak, dudarik gabe. Bakoitzari berea, bai; baina, ez dakit,
nik behintzat behar dut Liburua, horrela letra larriz idatzitakoa. Zupancic
izan da gehien orientatu nauena azken boladan, barruraino sartzen
didalako labana. Zer da sexua? Ostia! Ea azkenean ulertzen dugun zer
den hori, behintzat, hurbildu pixka bat erantzunera edo argitu nondik bilatu.
Sexua politikarekin oso lotuta dagoela badakigu orain, baina noraino?
Hori da galdera. Politika aldatu behar dela badakigu, baina nola ez
dakigu. Inportantea da trena ez galtzea, baina baita trenak nora eramaten
gaituen jakitea ere. Areago, eztabaidatu egin behar dugu nora nahi
dugun joatea trena.
Nire susmoa da zarata gehiegi ateratzen ari garela askotan, eta zarata
bukatzen denean, isiltasun jasanezina geratzen dela. Kultura zarata bihurtu
da. Horregatik entzun behar dugu isiltasuna.
Ostia! Ze polita geratu zaidan gaurko hausnarketa, harro nago nitaz.
Giza-ergelkeriak ez du mugarik.
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IRITZIA

UXUE ALBERDI

Lapikoari 20 danbateko

S

an Ferminetako txupina lehertu den egunean
ari naiz idazten, gizonen bortxaren, justizia
patriarkalaren bortxaren, festa eta gizarte matxisten
bortxaren gainetik gozamenerako hautua egiten duten
guztiak konplize.

5. Desexualizazioa. Eremu maskulinizatuetan
sartzeko estrategia ohikoa da norbere burua
desexualizatzea eta deserotizatzea. Zeren, bertsokide
batek azaldu moduan, "gorputza ikusten baziguten
arriskua zegoen erabil zezaten".

Orain astebete Iruñean ginen, bertsolaritzari eta
generoari buruzko udako ikastaroan, gure esparrutxoan
genero-desberdinkeriak hartzen dituen formen gainean
hausnartzen, bertsolaritza berdinzaleago baterako
estrategiak bilbatu nahian. Neure aldetik, ikerketa bat
egin nuen hamar emakume bertsolarirekin. Galdera
hau luzatu nien: "Emakume gisa irakurria izateak
eragin al dizu eta, eragin badizu, nola bertsotan
egiteko orduan?". Haien testigantzak bildu eta sailkatu
egin nituen, bertsoaren eszenan sentitzen ditugun
desautorizazio- edo mugatze- moduen desglose
moduko bat osatuz.

6. Hipersexualizazioa. Beste kide baten ahotik:
"askotan sentitu dut bertso-saioetatik desagertu egin
naizela gizonekiko harreman erotikoan aritu ezean,
sexualizaziotik bakarrik existitzen nintzela".

Hona, eskematikoki:
1. Ez "funtzionatzearen" sentipena, gizonek
—haien umoreak, gogoetek, gorputzek— hobeto
"enkajatzen" dutela ohartzea
2. Gizonen "kide" modura irakurria izatea,
"ez-emakume*" modura irakurria izatea. Eremu
maskulinizatuetan sartzen diren emakume asko
salbuespen bezala irakurriak izaten dira ("zu desberdina
zara", "zu ez zara emakume-bertsolaria: zu gutako
bat zara"), azpikoz, emakumeak gutxiesten eta
desautorizatzen dituzten mezuak entzun behar izaten
dituzte uneoro.
3. Itxuragatik epaituak izatea.
4. Infantilizazioa, paternalismoa.
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7. Erotika, gatazka gune. "Nik neskazahar alegre
bat eraiki dut ez-desiratua sentitzeak eragiten didan
minari aurre egiteko" aitortzen zuen bertsolari batek;
"gorputz desiratu bat edo gustuko gorputz bat izateari
uzteko beldurra sentitzen dut, uste dudalako ezaugarri
fisiko horiek galtzeak leku bat galaraz diezadakela
bertso munduan, baina aldi berean, arrazoi horregatik
ematen zaidan lekua ez zait erosoa", beste batek.
8. Irainak.
9. Jazarpen sexuala.
10. Erruduntasuna. Erasoei "gogorregi"
erantzuteagatik, isilik egoteagatik, zakarra izateagatik,
atseginegia izateagatik, edozerengatik eta haren
aurkakoarengatik errudun sentitzea.
11. Gizon baten osagarri modura irakurria
izatea, norbaiten zerbait bezala —alaba, emazte,
maitale—, baina ez pertsona oso eta autonomo gisa.
12. Bazterrera kondenatua izatea, ikusezintasuna,
"bestetasuna".
13. Umorez gabetuak izatea. "Emakumeek ez dute
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INTERESGARRIAK

graziarik" bezalako perlak.
14. Protagonismoa hartzea, arazo. Emakumeen
protagonismoa zigortu egiten da.
15. Konfiantzarik eza. Gutxietsiak izatea.
Desautorizazioa.
16. Gure burua erreakzioz eraikitzea. Gutaz uste
denari kontra egin beharretik eraikitzea geure burua.
17. Emakume identitatearen pisua. "Emakume"
hitzak berak traba egiten duela, "bete" egiten duela
ohartzea, zer esanik ez "feminismo" hitzak. Ondorioz,
"emakume" etiketatik ihes egin nahi izatea edo
kontrakoa: "emakume" identitatea bihurtzea kokagune
politiko eta eraldatzaile.
18. Feminista gisa kuestionatuak izatea.

ZAINTZA
EGUNAK

Abuztuaren 1etik 3ra, 13
eta 14ean, eta 16 eta 17an.
FULDAIN
FARMAZIA

19. Konpetentzia, ordezkotasuna. Elkarren
ordezko garela sentitzea, sistemak emakume
bertsolarien arteko konpetentzia sustatzen duela geure
larruan bizitzea.
20. Biktimismoa leporatzea. Zapalkuntzak
identifikatzea eta izendatzea "biktimismotzat" jotzea.
Erasoez pentsatzen dugunean ikusmen-angelua
zabaltzea garrantzitsua iruditzen zait emakumeak
azpiratzeko martxan dauden mekanismoetako
hainbatez ohartzen has gaitezen. Justizia bakarrik ez,
geure etxea, tabernak, kalea, gaua, festa, lana, plaza,
geure buruak eta gorputzak... patriarkatuak kodetuta
daudelako. Lapiko-jotze intimoak eta publikoak beharko
dira aurrerantzean ere, bortxaren gau luzetik esnatuko
bagara.
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KLIK BATEAN

Euskaltzain urgazle izendatu dute Andres Alberdi
Osoko bilkura egin du hilabete honetan Euskaltzaindiak
eta hamabi euskaltzain urgazle berri izendatu. Oraingoan
Ipar Euskal Herrikoak, Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak
izendatu ditu, Araba eta Nafarroakoak duela bi urte
hautatu zituelako. Euskaltzain urgazle berrien artean
dago Andres Alberdi Gorostiaga getariarra.
Alberdi Euskaltzaindiko Zientzia eta Teknika Hiztegian,
Corpus batzordean eta Euskara Batuaren Eskuliburuan
aritua da. Filosofian lizentziaduna, Elgoibarko
Institutuko euskara-katedraduna izan da, besteak beste.
Beste hamaika kide ere izendatu dituzte: Irene Arrarats
Lizeaga, Xabier Peritz Mendizabal Euzkitze, Josu
Pikabea Torrano, Luis Mari Zaldua Etxabe, Jon Aizpurua
Espin, Ainhoa Arregi Saratxo, Asier Bidart Meabe,
Agurtzane Elordui Urkiza, Gotzon Lobera Revilla,
Céline Mounole Hiriart eta Allande Socarros Estekondo.

Andres Alberdi Gorostiaga.

Elizako erlojua berritu dute
Ordua kontrolatu ezinik ibili dira zenbait getariar azken
asteetan: hondartzatik begiratu eta falta, San Antondik
kontsultatu eta falta... Izan ere, elizako erlojuak berritu
egin dituztenez, hormatik kenduta egon dira pare bat
astez.
Iaz konturatu ziren esferak eusten zituzten uztaiak
herdoilduta zeudela, ondorioz erortzeko arriskua
egon zitekeen. Udalak ordutik zuen onartua aldatzea,
baina azken hilabeteetako eguraldiak atzeratu egin
ditu lanak.
Erlojuaren mantenuaz arduratzen den enpresako
teknikariak esandakoaren arabera, uztai herdolezinak
eta metakrilatozko esferak jarri dituzte. Alturako lanak
egiten dituzten langileak aritu dira zeregin horretan,
eta hauen lan-kargak ere aurreikusi baino egun batzuk
gehiago atzeratu dute erlojuen kokatzea.

Langilea erlojua kentzen.

Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...

8

2018ko uztaila · ARTZAPE

KLIK BATEAN

Herritar ugari Getaria-Zarautz itsas-zeharkaldian
Urtero moduan, herritik abiatu ziren Getaria-Zarautz
itsas-zeharkaldiko igerilariak; hain artean getariar
ugari. Hauek herritarrek egindako denborak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eneko Larrañaga Isasti: 00:40:42
Kepa Aldekoa Izura: 00:40:50
Iosu Iribar Azkue: 00:40:56
Manuel Aranguren Berasaluze: 00:41:18
Iñaki Ucin Iribar: 00:42:15
Xabier Urdangarin Galdos: 00:44:43
Ekaitz Balenziaga Iribar: 00:45:39
Inge Iribar Azkue: 00:46:02
Ekaitz Esteban: 00:46:41
Antton Manterola Arakistain: 00:47:32
Izaskun Alvarez Monasterio: 00:47:33
Igor Aizpurua Ugarte: 00:48:04
Ibon Aranguren Oliveri: 00:48:14
Oier Iribar Azkue: 00:49:07
Aitor Aldalur Zulaika: 00:49:11
Ernai Esteban Etxeberria: 00:49:21
Julen Ibarbia Iribar: 00:49:41
Ion Arakistain Irigoien: 00:49:43
Iban Aranguren Ucin: 00:49:57
Fiona Dodds Olaskoaga: 00:50:17
Aitziber Alvarez Monasterio: 00:51:43
Mikel Larrañaga Aizpuru: 00:52:57
Aitor Adrian Goikoetxea: 00:53:35
Iker Goicoechea Lopez: 00:53:35
Ricardo Gomez Rodriguez: 00:53:47
Jon Larrañaga Amilibia: 00:55:01
Maialen Legorburu Gorrotxategi: 00:55:10
Kristiñe Azpiazu Larrañaga: 00:55:31
Jose Antonio Oliveri Olaizola: 00:55:41

Taldeetako baten irteera.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amaia Olaskoaga Berazadi: 00:55:50
Alain Irazu Goikoetxea: 00:55:51
Ander Basurto Lete: 00:57:45
Iker Aranguren Mozo: 00:58:23
Arantza Larrañaga Arregi: 00:58:39
Aitor Andonegui Ancizar: 00:58:46
Lierni Larrañaga Iribar: 00:58:47
Saioa Martinez de Lahidalga Azkue: 00:59:21
Nerea Arregi Olaizola: 00:59:45
Andres Alberdi Gorostiaga: 01:04:02
Asier Celaya Arrizabalaga: 01:04:47
Iñaki Izko Aso: 01:06:38
Antonio Carlos Aristi Arin: 01:16:48
Aitziber Arriaga Aranburu: 01:45:51

Oporrak
Abuztuarekin batera helduko zaizkigu ARTZAPEko kideoi ere oporrak. Ondorioz, hilaren amaieran ez da
aldizkaririk argitaratuko; hurrengo alea irailaren bukaeran izango duzue esku artean. Webguneari dagokionez,
festak amaitzean utziko diogu hura elikatzeari, bitartean jarraitu egunerokoa irakurri eta parte-hartzen. Irakurleok,
gozatu uda!
... eta Facebooken.
ARTZAPE · 2018ko uztaila
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ERREPORTAJEA

Irisgarritasun arazoak dituztenentzat eta 65 urtetik gorakoentzat
eserlekudun gune bat prestatuko da frontoian. Pantaila erraldoi
baten bidez, zuzenean, ikusi ahal izango dute Elkanoren
lehorreratzea. Ezinbestekoa da turismo bulegoan izena ematea.
10
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Testua
IURE EIZAGIRRE

Elkanoren lehorreratzea
ITZULI BERRIAREN
HASIERA

Konturatzerako lau urte igaro dira azkenengoz Elkanoren lehorrreratzea egin zenetik. Orduko
irudiren bat izango dugu ziurrenik oraindik gogoan baina berriak geureratzeko unea da.
Orain artean ikusi gabeko argazkiak utziko ditu, gainera, abuztuaren 7ak; aurten, besteak
beste, Elkano berria, tripulatzaile gazteagoak eta genero aldaketa baitago ohiko postuetan.

J

akinak dira, eta hizketagai izan dira azken
hilabeteotan aurtengo Elkanoren lehorreratzean
izango diren berrikuntzak. Batzuek, gizartearen
garapena aintzat hartuta, egin beharreko aldaketatzat
dituzte; beste zenbaitek, alabaina, ez dute ulertzen eta
gauzak bere horretan jarraitzea nahiko lukete; badira
are aldaketa handiagoa desio dutenak ere.
Martxoan ezagutarazi zuten udal ordezkariek
Elkanoren lehorreratzeko parte-hartzaileak aukeratzeko
irizpide berriak erabiliko zituztela. Bi izango ziren:
batetik, genero ikuspegia eta bestetik, zozketa bidezko
hautaketa.
Lehenengoari dagokionez, pertsonaia historikoak
—Elkano eta tripulatzaileak— bere horretan
mantenduko dira, beraz, gizonezkoek jarraituko dute
horiek ordezkatzen; antzezlanaren parte direnetan
—kontinenteetako ordezkariak, lantzariak eta karroza
laguntzaileak—, aldiz, ez da bereizketarik egingo.
Beraz, emakumeak lantzari zein karroza gidari eta
gizonak kontinenteetako ordezkari ikusiko ditugu.
Bigarren irizpideak, zozketa bidezko hautaketak alegia,
tripulatzaileei eragin die batez ere, kontinenteetako
ordezkariekin duela lau urte hasi baitziren sistema hori
erabiltzen.
Ibon Gereka Udaleko Parte-hartze zinegotziak birritan
azaldu du horren guztiaren helburua: "Guk bermatu
nahi duguna da, ospakizuna getariar guztiena izanik,
ahalik eta herritar gehienek izatea aukera, baita partehartzea zabaltzea ere".
ARTZAPE · 2018ko uztaila

Aurtengo parte-hartzaileen artean gaiarekiko aldeko
iritziak jaso ditugu. Onditz Goikoetxeari, esaterako,
irizpide aldaketak lantzari gisa ateratzea ahalbidetuko
dio: "Kontinente ordezkari gisa mutilak joango diren
heinean, neskak ere lantzari bezala ateratzea ondo
ikusten dut". (Aurrerago irakur daitezke beste iritziak).
Herrian, ordea, ez dago hainbesteko bat egiterik eta
izan da alde historikoa zein ez historikoa bereiztea
kritikatu nahiz tripulatzaileen artean emakumeen
presentzia eskatu duenik.
Iritziak iritzi, parte-hartzaileena izango da aurtengo
nobedaderik handiena, baina badira bestelakoak ere.

Pantaila frontoian

Aurtengo lehorreratzea zuzenean emango du
EITBk, kazetari getariarrekin, gainera. Ekitaldiaren
aurkezpenean Nika Lertxundi alkateak azaldu zuenez,
Agustin Ezenarro eta Kepa Iribarrek aurkezle lanak
egingo dituzte pantaila aurrean eta Ane Miren de la
Hoz, berriz, kalean ibiliko da herritar zein bisitarien
bizipenak jasotzen. Gainera, ARTZAPEri jakinarazi
diotenez, ontzian ere izango dira kamerak.
Irudi horiek guztiak aprobetxatuko dituzte frontoian jarri
asmo duten 7x3 metroko pantailarako. Pertsona jakin
batzuek izango dute lehentasuna eserlekuz osatutako
gune horretan: 65 urtetik gorakoek eta mugikortasun
arazoak dituztenek. Antolakuntza kontuak tarteko, lekua
bermatu ahal izateko ezinbestekoa da izena ematea,
abuztuaren 3a baino lehen, turismo bulegoan.

11

ERREPORTAJEA

Bestalde, abuztuaren 7an itxita egongo dira Getariako
errepideak 16:00etatik 20:00etara. Ondorioz, autoz
sartu edo irten behar dutenek —dela lanagatik dela
beste arrazoi batengatik— baimen berezia eskatu
beharko dute aurrez, turismo bulegoan bertan.
Horretarako epea ere hilaren 3an amaituko da.

Autobabes-plana

"Uste dut Udalaren aldetik lehorreratzean lehenengo
bermatu behar dugun baldintza segurtasuna dela",
zioen Lertxundik aurkezpen ekitaldian. Hori dela eta,
koordinazio edo krisi mahai batek Autobabes-plana
garatu du urte hasieratik. Ekitaldian egongo diren
eragile ezberdinek osatu dute mahai hori, hala nola,
Ertzaintzak, Gurutze Gorriak, suhiltzaileek, portu
ordezkariek, EITBk, Uhinak soinu enpresak, Urola
Kostako Udal Elkarteak, Euskotrenek, Itsas Kapitaintzak
eta udal teknikariek.
Jesus Mari Alvarezek azaldu zituen horren nondik
norakoak, lehenbizi argituz "gerta daitekeenari aurre
hartzea" dela asmoa. Lertxundik gogorarazi zuen
azken lehorreratzean telefono lineak erori egin zirela
zegoen jende kopuruagatik. Gaur egun halakorik
jazoko balitz, walkie-talkien edo beste sistemaren
batekin komunikatzeko prestatuta leudeke. Oraindik

ere plana lantzen ari dira eta Elkanoren lehorreratzea
baino egun batzuk lehenago amaitzea espero dute.
Alvarezen esanetan, "pentsatzen dut egun batzuk
lehenago hasiko direla aholku batzuk ematen. Eremuan
kartelak, panelak... egongo dira jarrita eta prentsa
zein irratiz ere jakinaraziko dituzte. Komeni da horiek
entzun eta jarraitzea". Hori bezain garrantzitsua da,
Lertxundiren ustez, egunean bertan lanean ari diren
boluntarioei jaramon egitea, "askotan ikusten ez den
hori lotzen ari direlako".
Gainera, plan hau ez da aurtengorako soilik; Eusko
Jaurlaritzaren Babes Zibilean erregistratu dute, egin
daitezkeen bestelako ekintzetarako ere baliagarri izateko.

Aurrekontua

Oraindik egitekoak daudela aitortu eta ondorioz,
lehorreratzearen kostua ez dela behin betikoa argitu
ondoren, egunerako prestaketen aurrekontua 40.000
eurokoa dela aurreratu zuen alkateak. Dena den,
aurtengo irizpide zein baliabide berrikuntzekin,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntza bat
lortzea aurreikusten dute. Izan ere, foru erakundeak
parekidetasuna, gazteriarentzako ekintzak eta
teknologiaren erabilera balioesten ditu.

Nao Victoria ontzia

Azken egunetan iragarri duten moduan, Nao Victoria ontziaren erreplika Getarian egongo da jaietan.
Gainera, Elkano eta tripulatzaileak haren gainean helduko dira portura.
Nao Victoria ontziaren erreplika 1992ko Sevillako Erakusketa Unibertsalerako eraiki zuten
eta, gaur artean, hau da munduari bira osoa eman dion erreplika bakarra.
Abuztuaren 3tik 8ra egongo da herrian, bisitatzeko aukerarekin.
Bisiten ordutegia
•
•

Abuztuak 3tik 6ra eta 8an, 10:00etatik 21:00etara.
Abuztuaren 7an, arratsaldez soilik.
Prezioa

•
•
•
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Helduek: 4 euro.
Haurrek: 2 euro 5 eta 10 urte artekoek; hortik beherakoek,
doan.
Familiek (bi heldu eta 10 urte arteko hiru
haur): 10 euro.
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ELKARRIZKETA: ELKANO

IÑIGO ISASTI, ELKANO

"Ez daukat
nobedade handirik
sartzeko asmorik"
50 urte betetzear heldu zaio Iñigo Isastiri Elkano
izateko aukera. Etxean ikusia du egitekoa, aitak
ere bete izan baitu nabigatzailearen papera
urteetan. Hark egindakoari jarraitzeak eragiten dion
ilusioarekin bizi du esperientzia berri hau.
Orain arte tripulatzaile izan zara, zenbat denboraz?
Nire aitak 1999an utzi zuen, orduan sartu nintzen ni.
Zenbat aldiz ez dakit; badakizu, lau urtean behin.
Aurten Elkano izango zara, nola hartu da erabakia?
Tostarteko denen artean hartu da. Lehen nire aitak
egin zuenez, hori izan da beraien erabakia.

Lehorreratzean nobedaderik izango al da aurten?
Asko dira, ez? Tostarteak zozketa bidez aukeratu
dira, karrozan lehen neskak bakarrik ziren eta
orain mutilak ere badira... Gureari dagokionez,
antzekoa izango da, ez da bestelako berrikuntzarik.

Lehen aita izanda, beste era batera bizi duzu hau?
Zalantzarik gabe; aitaren antza handia dudalako
askotan deitu didate Elkano. Beti entzun izan dut hori
eta ni izatea bada, pixka bat, bere eta denen omenez.

Herritarrek jakin nahiko dute lurrari musu emango
diozun.
Ez. Nire aitak inoiz ez dio eman, aurrekoak eman zion.
Hori Aita Santuak egiten zuen. Nik ez daukat asmorik.

Familia kontuei helduta, tripulatzaileen testigua
belaunaldi batetik bestera pasa izan da. Aurten
zozketa egin da, nola bizi izan duzue barrutik?
Beno, guk entzuna dugu lehen, urte batzuetan,
jendea falta izaten zela, ez zutela atera
nahi, baita azken mementoan norbait falta
eta halakori etortzeko eskatu beharra ere.

Batek baino gehiagok esan dit "eziok musurik eman,
e!". Herri txiki hauetan dena entzun behar da.

Orain, garbi zegoen aldaketa etorriko zela,
herriko mutil gazteek aukera izateko. Denei eman
behar zaie aukera; behatzez aukeratze hori
lehenagoko kontua da. Ondo iruditzen zait.

Urduri al zaude?
Ez, mementoz, lasai nago, baina unea
iristen denean azalduko zait urduritasuna,
bai niri bai tostarteko guztiei ere.

Izan dira egoera ezberdinak: batzuek semeari
uztea pentsatzen zuten, hau eta hura. Hori
dena atzera joan da eta, akaso, haiek beste
irudipen bat izango dute. Nik ez daukat semerik
sartzeko moduan eta izango banu ere...
Iruditzen zait hori onartu egin behar dela.

Zein uste duzu izango dela zuretzat unerik bereziena?
Lehorreratzearen lehenbizikoa, hori izaten da
unerik hunkigarriena. Itsasontzian gaudela, San
Anton mendia pasa eta gero moila muturrera
azaltzen garenean, salbak eta izaten direnean,
hori izango da, bai. Oilo ipurdia jartzen zaigu.

ARTZAPE · 2018ko uztaila

Zerbait pertsonala, zeurea, sartzeko asmorik baduzu?
Ez dakit, zalantzak ditut. Izango balitz, uste dut
sorpresa izan beharko lukeela. Hala ere, orokorrean,
ez daukat nobedade handirik sartzeko asmorik.
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ELKARRIZKETA: TRIPULATZAILEAK
Aurten Patxi de la Hoz, Luis Berasaluce, Jose Manuel Gorostiaga, Peio Isasti, Jose Mari Alberdi, Jose Ramon
Aristi, Iñaki Urresti, Jaime Burgaña, Ibon Etxeberria, Xabier Argibe, Iñaki Bikuña, Carlos Castillo, Jabi Isasti,
Beñat Artano, Mikel Larrañaga, Gaizka Gorostiaga eta Gorka Lazkano izango dira tripulatzaile Elkanoren
lehorreratzean. Azken biak lehen aldiz ateratako dira zeregin horretan; nola bizi duten galdetu diegu.

Galderak:
1. Aurrez hartu al duzu parte lehorreratzean?

4. Nola ari zara prestatzen egunerako?

2. Nola hartu duzu tripulatzaile izateko berria?

5. Zein aholku eman dizkizute?

3. Aurten zozketa bidez aukeratu zaituzte, zein iritzi
duzu irizpide aldaketaz?

6. Zein uste duzue izango dela zuretzat unerik
bereziena?

GAIZKA GOROSTIAGA

GORKA LAZKANO

24 urte

24 urte

1. Bai, lantzari modura duela lau urte eta Elkanoren
monumentuko harreran erregearen lantzari, duela zortzi.
2. Zozketara justu heldu nintzen, nire izendun pilota
kutxan sartzen ari zirela. Eseri aurretik atera zuten nire
izena; ilusioarekin hartu nuen. Gainera, bigarrena
Gorka izanda, koadrilakoa... bigarren poza.
3. Berritzailea da baina ondo dago denei ematea
aukera. Hala ere, uste dut tokatu ez bazaizu, derrigorra
beharko lukeela antolaketan laguntzea; prest bazaude
parte hartzeko, laguntzeko ere egon behar duzu.
4. Tripulatzaileok afari bat egin genuen elkartu eta
ezagutzeko. Gauzak gogoratzen dituzte eta eskertzen
da jakitea egunean gauzak nola joaten diren.
5. Niri oraindik ez didate askorik eman.
6. Moilan sartzean; kainoi, kanpai eta gainerakoen
burrunba hasten denean. Gero, bestea, lurra
hartzean, jende guztia ikusi eta haiengana
aurrenengo pausoa ematean.
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1. Ez, behin ere ez.
2. Amak abisatu zidan aurten zozketa egingo zela;
zalantzak izan nituen baina pentsatu nuen ilusioa
egingo zidala. Futbol partida baten bukaeran,
Seguran, esan zidaten eta Gaizkari deitu nion.
3. Ondo ikusten dut herriko gauza bat izanda,
jendeak ilusio hori badauka, aukera ematea.
4. Bizar pixka bat utzi eta... baina ezer berezirik ez.
Afaria ondo etorri zitzaigun, ze guk ez dakigu ezer.
Gaizkak bai, aitak egiten duelako, baina nik ez.
Aholkuak ematen dizkizute eta...
5. Alboetara ez begiratzeko; kontzentratu eta neurean
joateko, albokoa pixka bat zaintzeko baina ez
galtzeko denbora hainbeste jenderen artean.
6. Moilara ailegatzen garenean, sirena eta kainoiak
hasten direnean. Kanpotik ikusita ere, hori gustatzen
zait gehien.
2018ko uztaila · ARTZAPE

ERREPORTAJEA150: KONTINENTEETAKO ORDEZKARIAK
Edizio bakoitzean aldatzen dira kontinenteetako ordezkariak, beraz, ohikoa da herritarrak berrikuntzen
esperoan egotea. Aurtengoa ez da salbuespena horretan; genero irizpideak eragin du kanbioa eta
lehen aldiz mutilek ere kontinenteak ordezkatuko dituzte. Lana areagotzea ekarri du horrek hein batean,
jantzi berriak egin behar izan direlako garai haietako dokumentazioa eta argazkiak arakatuta.

IBAI EIZAGIRRE
23 urte

Asia

"Herri osoarentzako aukera" eman izana baliatu du
lehorreratzean egoteko: "Jende askorentzako talka ere
bada, baina nik indartsu joateko helburuarekin hartu
dut". Hemendik lau urtera irizpide berak jarraituko
duela uste du, eta "orduan hobetzen hasiko dela
jendearen iritzia".
Asia ordezkatuko du, jantzi berriarekin. Hasierako
asmoa aldatu eta guztiz tapatuta joango da, maharajak
bezala, "elegante, perla eta pitxi askorekin". Arropak
eginda izan arren, azken konponketak eta zapatak
falta ditu prestatzeko.
Lasai dago, lehorreratzean elizarainoko bidea egiteak
urdurituko duela dakien arren. "Uste dut gero, denok
batera karrozara igotzen garenean, lasaituko garela".
Aurrera begira kontinenteetako ordezkari izateko mutil
gehiago apuntatzea nahiko luke.

HOSTAIZKA ETXEBERRIA
22 urte

Europa

Zozketa eguna ahaztuta zeukan, ondorioz, ez zuen
espero ateratzerik. Lagunek deitu zioten jakinarazteko
eta amonari kontatzean, hark ezin izan zion negarrari
eutsi. Ilusioz bizi du, garai batean bere amak egin
bezala, Europa ordezkatzea.
Lehengo jantziarekin joango da "baina aldaketa batzuk
dauzka, bakoitzaren gorputzaren arabera. Orrazkera
ere ez da beste urteetakoa, oso ezberdina da".
Hain zuzen ere, prestaketek urduritzen dute,
gainerakoan lasai dago oraindik: "Esaten didatenean
arropa probatu edo ez dakit zer egin behar dela,
edo jendeak kalean galdetzen didanean, nerbioak
agertzen zaizkit". Hala ere, badu lasaitzeko aukera,
arropa, orrazkera zein makillajea prest baititu.
Dioenez, ezin du ziurtatu Elkanoren kantarekin negarrari
eutsi ahal izango dionik.

ARTZAPE · 2018ko uztaila
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JUDITH LAZKANO
21 urte

Ozeania

"Udaletxeko langile batek orrazkerak-eta prestatzen
joateko esan zidan, tokatu egin zitzaidala. Lanean
nengoen eta nahikoa sorpresa izan zen".
Aitortzen du kontinenteetako ordezkari gisa mutilak
ikustea, ohitura faltagatik, pixka bat arraroa
zaiola, baina egindako aldaketa ondo dagoela
uste du.
Aurreko lehorreratzeko jantzia eramango du "baina
hainbat gauza jarriko dizkiete". Hostaizka ez
bezala, probetarako deitzeak ez du urduritzen,
nahiz eta aurreikusten duen festen hasiera izango
duela muga. Hala ere, nahiko luke jendea
lehorreratzera hurbiltzea: "Uste dut mundu guztiari
esan diodala ikustera joateko".

ENEKO MIRALLES
24 urte

Amerika

Ez zuen espero kontinenteko ordezkari izaterik.
"Apuntatu nintzen orain arte neskak bakarrik atera izan
direlako eta jendea ez zegoelako oso ados mutilak
sartzearekin. Ni bat nentorrenez asmoarekin, izena
eman nuen". Orain pozik dago, nahiz eta etxekoei
ulertaraztea ere kosta zaion: "Amonari esan nion eta
nahastu egingo nintzela bota zidan, lantzari egokituko
zitzaidala. Azkenean ulertu du".
Bere jantzia egiteko dokumentazio lana egin behar
izan dute antolatzaileek: garaiko tribuen liburu eta
argazkiak begiratu... Horrela lortu dituzte xehetasunak.
Bandako kide izanda, haien aurretik pasatzean buila
egingo dietela badaki, "serio joan behar hori, uste dut
une horretan ezingo dela".

MAIALEN URRESTI
18 urte

Afrika

Ibai lehengusuarekin batera igoko da karrozara eta
biek dute gogoan amona —Miren Herrero—, beti
esan izan baitio Maialeni lehenago edo beranduago
aterako zela.
Partida baten ondoren eman zioten berria, "erabateko
sorpresa", eta oso gustura hartu zuen. Orain arte
oso lasai egon da baina jendearen presioarekin
okerrago pasatzen hasi da jada. Badaki egunean
bertan zein mementotan urdurituko den: "Behera
jaistean; arreta guztiak zuk duzu eta bidea ere luze
samarra da".
Ibilbidea duela lau urteko jantziarekin egingo du
baina "azaleko tonoak beste kolore bat ematen dit,
eta orrazkera ere aldatuko didate".
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Errefuxiatuak beste ikuspuntu batetik

E

gunero entzuten ditugu errefuxiatuen inguruko
berriak. Nahiz eta hainbeste heriotza sortzen ari
den giza fenomenoa izan, gaur beste ikuspuntu
bat eman nahiko genuke; nazioartean eman daitekeen
babes juridikoaren inguruan jardungo gara, hain zuzen
ere.
Hasteko, oinarrizko kontzeptuak argitzen saiatuko
gara:
•

•
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Nazioarteko babes eskaera: jatorrizko
herrialdeetatik giza eskubideak bortxatu
zaizkielako ihesi datozen pertsonek eskatu
dezakete. Horiek arrazoi politikoak, arraza,
erlijio, nazionalitate edo iritzi politikoengatik
jazarpena atzean utzi nahian datoz Europako
herrialdeetara. Segurtasun baldintzak eta babesa
izan dezaketen herrialdetan aurkeztu dezakete
eskaera. Helmugako herrialdeak eskaeraren
arrazoiak ikertuko ditu, eta ondoren aldeko edo
ezezko erantzuna ebatzi. Espainiako gobernuak
eskaera onartuz gero, bost urteko egoitza zein
lan baimena izango luke eskatzaileak, eta
bost urte igarotzean, espainiar nazionalitatea
—gainontzeko etorkinek, gutxienez, hamar urte
behar dituzte nazionalitatea lortzeko—.
Aberrigabeak: nazionalitaterik ez duten pertsonak
dira, sahararrak, adibidez. Nazio Batuen
Erakundeak ez du Sahara estatu gisa onartzen,
eta gainera, ez dute beste herrialde bateko
nazionalitaterik.

Errefuxiatuei laguntza eskaintzen dien CEAR elkartearen
datuak kontuan izanda, nazioarteko babes eskaerak
gora doaz. 2004. urtean Espainian 5.553 eskaera
izan ziren, 2008an 4.517, 2012. urtean 2.588,
eta azken hiru urteetan: 14.881 —2015. urtean—,
15.755 —2016an— eta 31.120 eskaera —2017.
urtean—. Nabarmena da goranzko joera. Eskaerak
nagusiki Siria, Kolonbia, Ukraina eta Venezuelako
herritarrek egiten dituzte
Baina eskaera asko daude erantzun baten zain.
2017an egindako 31.120 eskaeretatik 13.350
erantzun dira: %35 baiezkoarekin eta gainontzekoak
ezezkoarekin. Erantzun gabe dauden eskaeren artean,
18.000 inguru, ia heren bat, Venezuelako herritarrenak
dira. Aldeko erantzunen gehiengoa siriarrek lortzen
dute, erraz frogatu baitezakete beraien herriko egoera.
Gurutze Gorria eta CEAR bezalako elkarteek egiten
diete harrera nazioarteko babes eske datozen
pertsonei. Espainian eskaera aurkeztutakoek dute
laguntza jasotzeko eskubidea; eta mantenu nahiz ostatu
laguntza izan dezakete nazioarteko babes eskaera
ebatzi bitartean. Pertsona bakoitzari egokitutako
gizarteratze plangintza prestatzen da eta gehienez,
18 hilabetez luzatu daitezke laguntzak (24 hilabetez
salbuespen kasuetan).
Badirudi zailtasunak ez direla amaitzen Europara
iristean, babes bila datozen herrialdeetan ere beste
bide trakets bat hasi behar baitute, administrazioari
dagokiona.
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HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Itsasontziak garraiobide

M

aiatzean eta ekainean
garraioaren gaiaren
inguruko zenbait datu
eman ziren, lurreko garraioaren
ingurukoak zehatzagoak izanda.
Aipatu moduan, XX. mendearen
sarrerarekin batera trenbide
sarearen lehen berriak antzeman
daitezke garaiko errealitatearen
isla modura hartzen ditugun
udal aktetan. Ezin daiteke esan
trenbide honek eragin zuzena
izan zuenik Getarian, azken
finean, herrian bertan geltoki
bat ez izateak erabilera mugatu
egiten baitzuen hein handi batean.
Dokumentazioak dioenaren
arabera, autobus zerbitzuak
ahalbidetu zuen getariarrentzat
trenaren erabilera.
Ukaezina da trenbidearen
fenomenoa izugarrizko aurrerapena
izan zela garaiko gizartean, baina
nola mugitzen ziren getariarrak
probintzian zehar aipatutako
fenomenoa baino lehen? Nola
komunikatzen ziren getariarrak
probintziako hiriburuarekin eta
bertako jende boteredun eta
errespetagarriarekin, esaterako?
XIX. mendean zehar errepideen
garapena azpimarragarria izan
zen, gehienbat, hauen eraikuntza
merkeagotu eta azkartu egin
zelako. Hala eta guztiz ere,
lurreko garraioa garestiegia zen
edozein herritar xumerentzat, ez

ARTZAPE · 2018ko uztaila

Arrantzarako ontziak ez ezin, garraio hutserako ontziak ere bazeudela pentsa daiteke udal akten arabera. /
Argazkia: www.getaria.eus.

zegoen edozein pertsonarentzat
eskuragarri. Automobilen bai
produkzio bai erabilera masiboa
ez da XX. mendera arte ikusiko
Euskal Herrian.
Udal aktek erakusten dutenaren
arabera, Getariako Udala
arazoaren jakitun zen eta hartutako
erabakiek nabarmentzen dute
pentsatzen zutela edozeinek
zeukala eskubidea Getaria eta
Donostiaren arteko joan-etorria
egun berean egiteko. 1839ko
uztailaren 22ko udal aktak
dioenez, "...comunicación que
ha tenido con el Sr. Jefe político
sobre el establecimiento de una
lancha para la más fácil y regular
comunicación de esta plaza con
la de San Sebastián...". Ez da

zehazten zein ordutegi ezarri nahi
zen, ez zenbat pertsonentzako
edukiera izango zuen, ezta zein
izango zen garraio honen kostua
ere. Udal aktan esandakoak
argitzen duena da garai hartan,
edozein arrazoi zela medio,
probintziako hiriburura egiten ziren
joan-etorriak geroz eta ohikoagoak
zirela herritar xumeenentzat ere,
eta honen aurrean Udalaren
proposamena itsaso bidezko
komunikazioa izan zela. Hori
zen XIX. mendearen lehen erdian
garraio merke eta azkarrena,
hortik, beraz, Udalak hartutako
erabakia.
Proposamenak proposamen, udal
aktek ez dute argitzen zerbitzua
martxan jarri zen edo ez.
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Arg.: Argia

Errealismo magikoak

M

ario Isea Venezuelako
enbaxadoreak, Getarian
emandako hitzaldian,
"errealismo magikoa" aipatzen
zuen bere herrialdeko egoera
azaltzeko. Munduko hauteskunde
sistema fidagarriena, parte hartzea
inguruko herrialde guztietan baino
handiagoa 2018an ere, blokeo
eta zigor ekonomiko etengabeak
EB eta EEBBren aldetik etab.
izan arren, hara non, mediatikoki
aurkezten zaiguna diktadura,
hauteskunde-iruzur eta Maduro
hiltzailea diren. Aldiz, Kolonbiako
hainbeste urtetako gerra eta
erailketak, Mexiko munduan
kazetari gehien erailtzen dituen
herria izatea, Honduras eta
Brasileko estatu kolpeak eta abar
ez dira arazo; demokratak dira.

eramandako borrokarik gabe
lorpen horiek izan zitezkeenik?
•

EITB Focus, hango eta
hemengo inkestak —EAJ
beti gora, independentzia
behera—, kontsumismoaren
etengabeko propaganda...
Baina benetako inkestak,
erreferendum lotesleak alegia
(adibidez, AHT, erraustegia,
pentsioak...), ez dira inoiz
burutu! Kuriosoa, ezta? "Bide
zuzenetik" eraman nahi
gaituzte inkesten bidez ere.

•

"Kontrolerako tresnarik
eraginkorrena jendeari
sinestaraztea da bere
borondatez eta berak
hautatuta egiten dituela
gauzak, eta hori bermatzen du
biodemokraziak. Demokrazia
baino, demokrazia sentipena
da. Eta gure ustez, gaurko
gizartearen isla: lantzean
behin uzten digute papeleta
bat kutxa batean sartzen,
baina guk benetan ez dugu
ezer hautatzen. Ilusio bat da,
horren atzean gobernu bat
dagoelako eta hautatzera
ematen zaiguna erabakita
dago aurretik", Asel Luzarraga.

Euskal Herrian ere baditugu
makina bat "errealismo magiko",
egia sakratutzat saltzen dizkiguten
kontuak. Hementxe doaz batzuk:
•
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Autonomia
politikoa,
eskubide sozialak, hizkuntz
eskubideak... EAJren urteetako
lan instituzionalaren bidez lortu
direla esaten zaigu. Hainbeste
urtetako borroka alferrikakoa
izan dela nabarmenduz eta
"min bidegabea" azpimarratuz
—b e r a z b e s t e b a t z u k
eragindako min batzuk onak
zirela onartzen digute bide
batez—. Baina, norbaitek
sinets al dezake kalean aurrera

•

Jendeari ez omen dio inporta
"identitateak, erabakitze
eskubideak, presoek, eta
abarrek", ez omen da esnatzen
kezka horiekin. Hori entzungo

dugu behin eta berriz; horregatik
ugaritu dira itxuraz sukaldaritza
programak telebistan. Aldiz
mobilizazio jendetsuenak
Gure Esku Dago eta presoen
manifestazioa izaten dira... Izan
ere, jendeari axola zaizkion
gai horiek —lana, osasuna,
hezkuntza, pentsioak— erabat
lotuta daude erabakitzeko
eskubidearekin. Zenbat eta
gertuago izan erabakitze
gunea, kudeaketa eta egoera
soziala hobea izaten da.
Espainiaren zain egon behar
al dugu ba ehundaka urte ogi
papurren zain?
•

Euskara aurrera, ondo omen
doala esaten zaigu. Aldiz,
hainbeste ur te pasata,
erdararen inposaketak berdin
jarraitzen du; eta euskara
obligatzeko beldurra. Erabilera
behera doa, baita Getarian
ere. Menuen kartelak euskaraz
izatea eta zerbitzariek euskaraz
egin beharra inposaketa al
litzateke? Inposaketak, itxuraz,
euskaldunok bakarrik egiten
ditugu...

Azken finean, jendea despolitizatu
nahi da, desmobilizatu,
hauteskunde bidez soilik aldatzen
direla gauzak sinestarazi nahi
digute justu kontrakoa denean.
Kalean, mobilizazioetan egon
behar gara, bultzada hori gabe
ez delako ezer aldatuko onera.
2018ko uztaila · ARTZAPE

urpekHARIAK

Udako gomendioak
Artículo 353 del código penal
Tanguy Viel
Destino

hala: oharretako protagonistak
egoera arraroetan hilik agertzen
hasiko dira.

XX. mende amaieran industria
gainbeherak gogor zigortutako
Frantziako eskualde batean
Martial Kermeur atxilotu du
polizia k, An t oi n e La z e n e c
higiezinen promotorea itsasora
bota izana leporatuta. Martialek
horretara bultzatu duten arrazoiak
kontatzen dizkio epaileari:
dibortzioa, semearen zaintza,
jubilazioa eta, batez ere, iruzur
egin eta bizitza osoko aurrezkirik
gabe utzi duen Lazenec-en
proiektu ustelak.

Hitzontziak
Xabier Montoia
Susa

Delituaren frogetara mugatu ala
kontzientziak dioskunari jarraitu?
Tanguy Vielek epailearen posizioan
jarriko du irakurlea.
Stern
Bruce Jay Friedman
La Fuga
50. hamarkadan oparoaldia bizi
duen New Yorken langilea da
Stern. Hain justu, bere bizitza
norabide zuzena hartzera doala
dirudienean, itxuraz hutsalak diren
zenbait gertaerek eromenerainoko
emozio zurrunbiloa sortuko diote
subkontzientean.

Muerte con pingüino
Andrei Kurkov
Blackie Books
Viktor porrot egin duen idazlea da:
sosik gabe geratu da, neskalagunak
utzi egin du, hotzez dago. Atera
kontuak zein bakarrik dagoen,
pinguino bat hartzen baitu. Ez daki,
ordea, bere pisukide berria ere,
Misha, depresioak jota dagoela.
Orain, Viktor, triste bakarrik ez,
lagunari bihotza arindu beharrean
ere badago. Eta, gainera, jatekoa
eman behar.
Hori guztia gutxi balitz, egunkari
garrantzitsu batek oraindik bizirik
dauden pertsonaia ezagunen
eskelak idazteko enkargua egiten
dio. Erraza dirudi, baina ez da

Donostiako Alde Zaharreko Iturri
tabernan topo egiten duten lau
pertsonen ahotsak biltzen ditu.
Ez dute elkarren berri tabernaribezero harremanaz haratago,
baina, eurek ez badakite ere,
badute batzen dituen zerbait: 80ko
hamarkadan, arrazoi ezberdinak
tarteko, gertatutako bi heriotza.
Bi heriotza horien ondorioak ari
dira pairatzen, baina beraiek ez
dakite...
Prohibido nacer. Memorias de
racismo, rabia y risa
Trevor Noah
Blackie Books
Ama xhosa etniakoa zuen
Tr e v o r N o a h k , e t a a i t a
suitzarra. Apartheideko legeen
arabe ra, de be kat u a z u t e n
arraza ezberdineko pertsonek
harremanak izatea. Giro horretan
jaio eta bizi izan zuen bere
haurtzaroa. Umore kritiko eta
zorrotza baliatzen du orduko
bizipenak kontatzeko.

Izan kontuan: liburutegira iritsi berri direnetan gure erabiltzaileen artean aparteko iritzia izan dutenen aukeraketa
baizik ez da hau. Ez dago gehiagorako espaziorik. Beste interesik izanez gero, hurbildu liburutegira, kuxkuxeatu,
galdetu eta proposatu
ARTZAPE · 2018ko uztaila
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FARMAZIAREN AHOLKUAK

Beroak gogor jotzen duenean...

B

adira zenbait aholku orokor beroak gogor
jotzen duenean aintzat hartzea komeni dena.
Egunotako tenperaturarekin zein aurrerago egon
daitekeenarekin, eroso eta ongi sentiaraziko gaituzte.
Likido gehiago edan
Normalean edaten dena baino likido gehiago hartzea
aholkatzen da, ura batez ere. Kontuan izan behar da
edateko ez dela egarria sentitu behar.
Halaber, kafeinadun, alkoholdun edo azukre
gehiegidun edariak saihestu behar dira. Medikuak
likido-kantitatea murriztu edo diuretikoak errezetatu
dizkieten pertsonei kontsulta egitea gomendatzen zaie.
Janaria
Janari arinak aholkatzen dira, hala nola, entsaladak,
gazpatxoak, barazkiak, frutak...

Freskatu zaitez
Bero handia sentitzean, dutxak edo bainu hotzak
hartzea gomendatzen da.
Kontuan izan behar da, gainera, etxe barruan 35º
baino gehiago daudenean, haizegailuak ez duela
ezer konpontzen beroagatik etor litezkeen osasunarazoak saihesteko.
Era berean, kalean gaudenean, mesede egingo dizu
aire girotua dagoen toki hurbil batera sartzeak, indarra
errekuperatu eta beroari aurre egiten lagunduko
baitizu.
Eguzkitik babestu
Ez da egokia berorik handieneko orduetan kalera
ateratzea, baldin eta beharrezkoa ez bada.

Itzala etxean
Eguzkiak jotzen dituen leihoak itxi eta pertsianak jaitsi
behar dira. Bide batez, berorik gutxien egiten duen
uneak aprobetxatu etxea aireztatu eta freskatzeko.

Hala izanez gero, burua babestuta eta eguzkitako
betaurrekoekin egin behar da, eta ahal den neurrian
eguzkia ekidin eta itzala bilatuz. Tarte horretan
jardurera fisiko gogor nahiz luzeak saihestea ere
komeni da.

Arropa eta oinetako egokiak erabili
Zeintzuk diren arropa egokiak? Bada, lasaiak, arinak
eta kolore argikoak. Oinetakoak, aldiz, erosoak eta
freskoak.

Eta azken gomendio bat: ez zaitez inoiz gelditu
—edo ez ezazu inor utzi— autoaren barruan
aparkartuta eta itxita dagoen bitartean, ezta
itzatelan egonda ere.
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URRITZA AISIALDI TALDEA

"Gu sortu ginen enbor beretik...
Kaixo, lagunok!
Beste urtebetez, Getariako kaleak kolorez jantzi
eta kantuz alaitzeko ardura hartu du Urritza Aisialdi
Elkarteak. Pasa den urtean ezarritako errekorra aise
gainditu dugu aurten: 180 haur inguru eta hogei
begiraletik gora ibili gara 2018ko Txiki Txoko eta
udaleku irekietan.

Badira urte batzuk jada gu haurrak ginela udarak
ahaztezinak izateaz arduratzen zen Urritza taldearen
jardunari berriro ekin geniola. Ordutik, bidea urratzen
dihardugu. Urteetako lan eta esfortzu handia dago
atzetik, noski. Egia esan, ez da beti erraza izan
aurrera egitea, baina konturatu gara haurren irribarre
eta aurpegi alaiek edozein oztopo gainditzeko indarra
ematen dutela.
Denbora aurrera doan heinean, gure adinak ere gora
egiten duenez, ezinbestez, ikasketak, lana eta taldea
uztartzea ez da beti posible izaten. Hori horrela, urte
luzez taldean izandako batzuk beste proiektuetan
murgildu eta honi agur esan beharrean gaude (hala
ere, ohi bezala edozertan laguntzeko hortxe izango
gaituzue). Harrobia badu Getariak eta orain artean
bezalaxe, lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen
du Urritza taldeak. Abuztuan deskantsu bat hartu eta
irailean, kurtso berriarekin batera, ikusiko dugu elkar
hilabetean behin antolatzen ditugun ekintzetan.

Udalekuetakoak hondartzan jolasean.

Horrez gain, Katxopa Gaztelekuak ere arnasa hartu du
eta Getariako kale, hondartza zein San Anton mendian
gora eta behera ibili dira. Gainera, Getariako Arraun
Elkarteak eskainitako aukera aprobetxatzeaz gain,
Mutriku eta Mendigorrian izan dira, azken honetan
gau ahaztezin bat igaroz.
Ilusio eta gogo handiz hartzen dugu urtero uztailean
zehar Getariako haur zein gazteek aisialdirako aukera
izan dezaten Udalak eskaintzen digun erronka.

ARTZAPE · 2018ko uztaila

Eskerrik asko guztioi eta jarrai dezagun orain artean
bezalaxe urte luzez!

…sortuko dira besteak"

Kantatzen, dantzatzen eta jolasten duen herria ez da
inoiz hilko.
Laster arte!
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST

24

2018ko uztaila · ARTZAPE

GETARIAKO HITZA

TXIKIEGIA AGIAN

ANDRES ALBERDI

AMAIA IRAZABAL

TXURRUA

MEDUSA
I.
Itsasoa sartu zait belarrietara.
Isiltasuna aspaldiko kondaira da.
Armairua aldatu dut, ez barrukoa.
Isiltasuna funtzio konstantea da.

'Txúrruko ura' diogu getariarrok.
Baina ez da Getarian bakarrik
erabiltzen den hitza; inguruko
herrietan ere erabiltzen da.
Nolanahi ere, gauza bera
izendatzeko, beste hitz hauek
erabiliagoak dira Euskal Herriko
bazterretan: kanila, iturria,
txorrota ('kanilako/iturriko/
txorrotako ura').
Itxura guztien arabera,
gaztelaniazko 'chorro' dago txurru
hitzaren atzean; uraren zurrusta,
txorroa, alegia. Noiz edo noiz
bere jatorrizko esanahia zabaldu,
eta ur-emari soila izendatzeko
zena ura ematen duen tresna edo
tramankuluari ere ematen hasi
zitzaion (erdarazko 'chorro' zena
'grifo'ri ere ematen hasi zitzaion).
Getarian eta inguruetan esaten diren
hitzen txokoa da hau. Animatu eta
bidali artzape@topagunea.com - era
ezagutzen dituzun hitzak.

ARTZAPE · 2018ko uztaila

Erraza zait zu txikitan imajinatzea.

Zer zara, medusa edo korrontea?

II.
Jende zoriontsuak afaltzen duen lekuan
afalduko dugu gaur.
Erakusleihoaren ondoan erreserbatu dut.
Postreak masailak puztuta aterako gara.
Eta kontua eskatzerakoan
ezingo digute irribarrea kobratu.
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AGENDA

2018ko UZTAILA/ABUZTUA
28 Larunbata

VIII. Futbito Txiki Txapelketa

•

22:00etan, zezensuzkoa
plazan eta frontoi inguruan.
22:30ean, Zunbalain
Dantzafesta, plazan.

Ordua: 09:00
Lekua: frontoia

•

Haurren Binakako V.
Elkano Saria Esku Pilota
Txapelketako finala

4 Larunbata

Ordua: 19:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

Gazteen Eguna
•
•
•

29 Igandea

Emakumeen II. Elkano Saria
Esku Pilota Txapelketako finala
Ordua: 19:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

3 Ostirala

Nao Victoria ontzira bisita
Ordua: 10:00-21:00
Lekua: portua
Abuztuaren 8ra arte ordutegi
horretan; abuztuaren 7an salbu,
orduan arratsaldez bakarrik.

Salbatore
jaiak
3tik 8ra
3 Ostirala

•
•
•
•
•

5 Igandea

Koadrilen Eguna
•
•

Haurren Eguna
•
•

•
•

26

11:00etan, IV. Patata Tortila
Txapelketa frontoian.
12:00etan, haurren
txupinazoa udaletxeko
balkoitik. Jarraian
buruhandiak Gazte Alaiak
txistulariekin.
16:00etatik 20:00etara,
haur parkea frontoian.
21:00etatik 00:00etara,
Gau Irekia Balenciaga
Museoan.

11:00etan, Paella
Lehiaketa txosnagunean.
12:00etan, txosnen irekiera.
14:30ean, gazteen
herri-bazkaria Harritarten.
Jarraian, jolasak Heriotzaren
karrotxarangak lagunduta,
kalez kale.
Ondoren, brindis feminista
txosnetan.
22:30ean, kontzertuak
txosnetan: Perlata, Azken
sustraiak eta Puraposse.
23:00etan, Drindots
taldearekin dantzaldia plazan.
00:00etan, ikurrinaren
igoera abesbatza eta musika
bandarekin.
Gero, Drindots taldearen
berbena plazan.

•
•
•
•
•

10:00etan, XXII.
Marmitako Txapelketa.
13:30ean, Marmitako
Txapelketako irabazleen
aukeraketa.
14:30ean, koadrilen arteko
herri-bazkaria Harritarten.
Bazkalostean,
Bentazaharreko Mutiko
Alaiak, Harritarten.
17:30ean, Marmitako
Txapelketako sari-banaketa.
17:00etan, txosnen
irekiera. Jarraian, aulki-jokoa
txosnagunean.
Ondoren, arrain-kaja karrera
Katukalen.

•
•
•

19:30ean, Kantujira
Bentazaharreko Mutiko
Alaiak taldearekin.
22:30ean, DJak txosnetan.
23:00etan, Joselu Anaiak
taldearen berbena plazan.

6 Astelehena

Salbatore Deunaren Eguna
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

09:30ean, diana Getariako
Musika Bandarekin.
11:00etan, meza nagusia,
abesbatzaren laguntzaz.
12:30ean, alkatearen
ohorezko aurreskua
udaletxe aurrean.
12:45ean, Getariako
Musika Bandaren kontzertua
Harritarten.
17:00etan, txosnen irekiera.
17:30ean, Salbatore
Deunaren XXI. Pilota
Txapelketako finalak frontoian.
18:00etan, Ekain-Txou
ikuslego ororentzat.
19:00etan, Afrika
mendebaldeko dantza eta
perkusio emanaldia Lagny
taldearekin Katrapunan.
19:30ean, giza-katea
txosnetatik abiatuta.
Ondoren ekitaldia txosnetan.
23:00etan, La Jodedera
plazan.
23:00etan, Sangre de Mono
eta Gorpuzkingz txosnetan.

7 Asteartea

Elkanoren lehorreratzea
•
•
•
•

12:00etan, Kaiña-Bi
trikifesta kalez kale.
17:00etan, Elkanoren
lehorreratzea.
20:00etan, Soinuz Blairen
perkusio emanaldia kalez kale.
21:00etan, monologoafaria txosnetan.

Agenda www.artzape.eus webgunean
eguneratzen dugu. Adi egon!

•
•

23:00etan, Anita Parker
eta Skakeitan frontoian.
Ondoren, herrikoak musika
jartzen txosnetan.

8 Asteazkena
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Goizean hasita, txahala
erretzea frontoian.
09:30ean, diana Gazte
Alaiak txistulariekin.
12:00etan, hegaluzea
parrilan eta sagardoa
txotxetik frontoian.
Eguerdian, Getariako
txistulariak kalez kale.
13:30ean, bertsolariak:
Jone Uria eta Anjel Mari
Peñagarikano frontoian.
17:00etan, txosnen
irekiera.
19:00etan, apar-festa
txosnetan.
19:00etan, herri-kirolak:
Euskadiko Ingude-jasotze
txapelketa eta Gipuzkoako
Lasto-altxatze txapelketa
frontoian.
22:00etan, zezensuzkoa.
Jarraian, mozorro festa
txosnetan.
22:30ean, Soinuz Blai
txosnetan.
23:00etan, DJ Oihan Vega
plazan.
00:00etan, bandera
jaitsiera.

11 Larunbata

Donostiako Musika
Hamabostaldiko kontzertua
Ordua: 20:30
Lekua: Salbatore eliza
Antolatzailea: Donostiako Musika
Hamabostaldia
Klara Mendizabal eta Elisa di Pietro
sopranoak, eta Oier Etxaburu pianojotzailea. Sarrerak agortuta.
2018ko uztaila · ARTZAPE

PUBLIZITATE TARIFAK
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
13,6 x 8
orri erdia

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

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.
ARTZAPE · 2018ko uztaila
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www.artzape.eus
egin bazkide
Txeruko postontzian // info@artzape.eus
Izen-abizenak:
Helbidea-Herria:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Kontu zenbakia:
Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

