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SALBERAK ITSASKABRARI
Enegarren elkarrizketa jostailu sexual batek beraien
maskulinitatea zalantzan jarri duen bi matxitoen artean:

ZIGOR SAIZAR

Satisfayer

J

onanek: "Hi, Zigor, abenduaren bukaerako
ARTZAPE dek gehien irakurtzen dana. Zoze
kañeruai buruz idatzi behar diu!". Satisfayer.

Jonan, galdera (Egunean Behin jokorako egokia):
Getaian 2.500 pertsona inguru bizi baldin badituk,
zenbatek izango ditek Satisfayer jostailua? a) 10; b)
30; c) 90.
Black Friday egunean, azaroko azken ostiral
kontsumistan, mundu mailako banatzaile handienari,
Amazoni, Satisfayer guztiak agortu omen zitzaizkion.
Produkturik salduena askogatik.

— Satisfayer gora eta satisfayer behera. Zer egiten
dik ba katxarro horrek? Haize pixkat bota eta kitto.
A ze timoa!
— Bai motel, ohean gozatu nahi baditek, etor daitezela
nigana.
Jostailu honen aurrean makina gizonezkok ikusi dik
bere burua ataka larrian, "nire maitale abildadeak
zalantzan jartzen baditu tramankulu horrek, akabo,
nireak egin dik" bezalakoak esanez. Gizonezkoen
extintzioa! Baina sekula ulertu al ditek matxitoek,
besteak maitatzeko aurrena norbera maitatu behar
dela? Edota emakumezkoek, inoren beharrik gabe,
norberaren burua maitatzen dutela?
Aurten San Anton menditik behera, antortxen argipean
Meltxor, Gaspar eta Baltasarren karrozetan bizikletak,
patinak, Nintendoak, Buzz Lighyearrak ikusiko
dizkiagu... eta ondo begiratuz gero, Satisfayerrak ere
bai, koloredun globo tartean. Jexuxito horrela etorri
omen zuan, Jonan, jostailu zerutiar batekin. Ama
Birjinak bai jakin!

Elkarrizketa bat Elkano kale erdian, Juanita Markox
denda parean:
— Aizan, farmazian saltzen omen dizkine Satisfayer
dialako bibradore zoragarri hoiek!
— Ez dian esan? Banatxian erostera!
Elkarrizketa Getariako farmazian:
— Egun on, Satisfayer bat nahi det.
— Errezeta gabe ezin da.
— Aizu, baina behar beharrezkoa det.
— Zertarako dezu? Zeren horrelako gauzak tentu
handiz ibili behar dira, egunean hiru aldiz, baraurik
ezin da erabili...
— Zertarako beharko det!!! -amorru biziz, jostailua
saltzen ez diolako-. Hau Ulpiano difuntuarekin ez zen
gertatzen!
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JON ANDER DE LA HOZ

Zure bila nenbilen ni

A

itortu behar diat, Zigor, abendukoa gehien
irakurtzen dela esan niala hire abenduko
pieza bidaltzeko huen atzerapenarengatik.
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Protagonismoa gustatzen zaigunarekin, banekien
berehalakoan bidaliko huala.
Jarritako puntuari (je, je) baleko iritzita heldu haizen
honetan, bai, nik ere badiat Satisfayer horren berri,
eta entzun nian Amazonen salmentarena ere. Diok
"azaroko azken ostiral kontsumistan, produkturik
salduena askogatik" izan zela tramankulu hori. Bada,
hi ere Amazonen sarean erorita hagola iruditzen
zaidak. Errebisatu ezak azken esaldi hori...
Baina tira, harira: Satisfayer. Nahinora joan eta asko
entzundako kontua azkenaldian, inondik ere. Ni
ibiltzen naizen giroetan bai, bederen, eta hire testua
irakurrita (benetan, fikzionatua ote? Ez diat uste), beste
askotan ere bai:
"Enegarren elkarrizketa jostailu sexual batek beraien
maskulinitatea zalantzan jarri duen bi matxitoen
artean:

Flash!
Nola azalduko dizut hamar lerrotan ELANEuskadik egindakoa azken ia 30 urteotan?
1. ELANek emakumeak ahalduntzeko programa bat
du Caucan (Kolonbia); gutxi, baina hori gehiago.
2. ELANek unibertsitateko bekak ematen ditu
Jinotegan (Nikaragua); gutxi, baina hori gehiago.

— Satisfayer gora eta satisfayer behera. Zer egiten
dik ba katxarro horrek? Haize pixkat bota eta kitto.
A ze timoa!
— Bai motel, ohean gozatu nahi baditek, etor
daitezela nigana".

3. ELANek haur desgaituak integratzeko programa bat
du Jinotegan (Nikaragua); gutxi, baina hori gehiago.

Entzun dizkiat halako elkarrizketak, eta behingoagatik,
hirekin ezin adosago nagok elkarrizketaren aurreko
esaldi horretan. Egia handi bat idatzi berri dek
—ez nian uste hau berehalakoan idatziko nianik—,
gailu horren aurrean entzundako purrusta danak hi eta
nire moduko gizasemeengandik entzun dizkiat; ustez
duten estatus hori galtzeko dutenengandik, alegia.

5. ELANek artikulutxo bat idazten du hilero ARTZAPE
aldizkarirako; gutxi, baina hori gehiago.

Azaleko matxito elkarrizketa horiek mamiko
inseguridade ez ote diren... Jarri belarria, gainera,
datozen egun hauei. Aurten Erregeen kabalgata
pasatzerakoan, uste diat inoiz baino ozenago
entzungo diagula "Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen
ni". Hor ere Joxeren zaintzaile defentsibo planta hartu,
eta esango ote diagu "utz ditzatela Espiritu Santuak
eta gozatzeko etor daitezela nigana?".
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4. ELANek sentsibilizazio saioak antolatzen
ditu Getarian; gutxi, baina hori gehiago.

6. ELAN elkarlanean bizi da herriko talde eta
erakundeekin; gutxi, baina hori gehiago.
7. ELANek badaki non dagoen berak ordaindutako
euro bakoitza; gutxi, baina hori gehiago.
8. E L A N e k m u n d u a a l d a t z e n
du; gutxi, baina hori

jarraituko
gehiago.

9. E L A N e k
zure
laguntza
behar
du; gutxi, baina hori gehiago.
10. ELAN-EUSKADI GGKE, gutxi, baina hori gehiago!
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TXAPAKALEZKA
AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA
MIKEL MUGIKA

Txapakalezkaren komunikatua:
eten mugagabea

O

raingoan berri txar batekin gatozkizue:
Berri Txarrak taldeak bezala, TXapakalezka
taldea ere mugagabeko etena iragarri
beharrean aurkitzen da. Abenduko testu hau izango
da, beraz, gure azken atala... momentuz...
Euskal musika taldeekin jarraituz, ohartu gabe heldu
gara mugara dio azkenaldian askoren ahotan
dabilen Hertzainaken abesti famatuak. Eta bai,
Txapakalezka ere heldu da mugara. Amaiera on
bat eman nahi izan diogu eta maila gorenean utzi
gure sekzio zoro hau, urte hauetako guztietako gure
bizipenak eta sentipenak azalduz.
2007ko udazkenean hasi ginen kolaboratzen
ARTZAPEn, orduko INKESTA atalean. Hiru
urtez hilero inkestak egiten aritu ostean, zerbait
berritzailea, frexkoa, zoroa, desberdina, aldakorra
sortzea bururatu zitzaigun, eta 2010 amaieran
jaio zen TXAPAKALEZKA sekzioa, azkar asko
ARTZAPEko sekzion estrella
bihurtu zena (jajajajaja!).

ARTZAPEko orriotan idazten hasi ginen hartatik
bederatzi urte luze eta emankor igaro dira. Gozatu
egin dugu bidean, gure irudimena espero ez genuen
mailaraino igo dugu, eta bide osoan zehar nahiko
parre egin eta zorakeria okurritu zaizkigu. Ezin
hobeto pasa dugu! Urte dexente izan dira, bai, eta
tarte horretan, gure bizitza pertsonalean ere aldaketa
asko bizi izan ditugu: bikote berriak, ezkontzak,
aitatasunaren esperientzia lau aldiz, bizileku eta
herri aldaketak, lan eta proiektu berriak...
Horrek guztiak gero eta zailago eta konplikatuago
jarri digu egoera, eta hiruok batera elkartzea
posible genuen ordu ta egun bat zehaztea gero
eta zailagoa bihurtzen joan da. Lehen gure ofizina
ofizial zen Itxaspeko mahaian denbora da hiruok
batera ez garela eseri... Hilero idazten hasi ginen,
baina denborarekin bi hilean behin idaztera pasa
ginen, eta azkenaldian urtean hiru testu idazten
ari ginen.

Txikitan frontoiko frontisean
hain gustura jokatzen
genuen jokuaren izena
berreskuratu genuen, non
batek frontisera txutatu
baloia, eta hurrengoak
txutatzerakoan txapa
jotzen bazuen, aurrekoa
eliminatuta geratzen zen.
Joku xelebrea eta arraroa,
non txapa jotzea ona zen,
eta txapa ez jotzea txarra.
Aldrebes xamarra agian,
gu geu bezala... Baina
zein gustura aritzen ginen,
a ze oroitzapenak!
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TXAPAKALEZKA
Hori dena ikusita, fundamentuz jarraitzea gero
ta konplikatuagoa zitzaigula ikusita, etenaldi
mugagabe bat hartzea erabaki dugu. Pena
ematen digun erabakia da, baina argi genuen,
jarraitzekotan ondo pasatzeko eta elkarrekin
juntatzeko moduan segitu behar genuela, eta
hori horrela izan ezean, hobe zela orain artekoa
borobildu, eta etenaldi bat egitea. Txapakalezkaren
izena eta reputazioa goian utzi nahi ditugu.
Txapakalezkako sekzio zoro hau martxan jarri
genuenetik, inoiz ahaztuko ez zaizkigun hamaika
bizipen eta esperientzia bizi izan ditugu, eta
bakoitzean zerbait desberdina eta frexkoa, kritika
sozialaz baina umore ikutuz, eskaintzen ahalegindu
gara. Den denak zerrendatzea ezinezkoa
litzaiguke, baina bereziki ondorengoak azpimarratu
nahiko genituzke: Jose Ramon Aranberri, Gernika
Bataloiko Matxote gudariari hil aurretik egin
genion elkarrizketa luzea eta omenaldia, Rafael
De Diego futbolari handiari buruz egindako
erreportaje zabala, CSI Getaria City ikerlari
trebeen ikerketa xelebreak eta TX expedienteak,
Denboraren makina garajetik aterata iraganera
zein etorkizunera egindako bidaia zoroak, gure
amonei egindako elkarrizketak eta hil ondorenean
eskaini genien omenaldi sentikorra, asko estimatzen
ditugun herritarrei eta ez herritarrei egindako
elkarrizketa motxak (Amaia Iribar, Kortxo eta Xabi
Xaxtre, Erun, Joxi, Ibon Religion, Lurdes Guetariano,
gure Agus...), ikarazko istorioen kutxa irekitzen

genueneko beldurra, unean-unean okurritzen
zitzaizkigun zorakeri denak, Franco Getarian
izan zenekoa, txakolinaren negozioaren B aldea
deskubritu genuenekoa, txibizaleen mafiarekin
topatu ginenekoa...
Eta hori dena, kola kao edo asko jota kafesne
baten konpainiarekin... atera kontuak ron pixkaten
laguntzaz idazten jarri izan bagina!
Hori dena posible izateko, jende askoren laguntza
izan dugu, eta eskerrak eman nahiko genizkieke:
gure familiei eta bikoteei, ARTZAPE aldizkariko
langileei emandako aukeragatik eta gure
zorakerietako bakar bat ere ez zentsuratzeagatik,
ARTZAPE babesten duzuen herritarroi eta laguntza
eskatutakoan hain ondo hartu izan gaituzuen
denei... Bihotz-bihotzez, mila esker denei!!! Zuek
gabe ez baitzen posible izango.
Etenaldi mugagabea hartuko dugu bai, baina ez
gera urrutira joango, beraz, ez dadila inolaz ere
gehiegi erlaxatu orain arte gure jomugan izan
ditugun sektoreetako inor. Izan ere, CSI Getaria
Cityko ikerlari apartak zelatan izango dituzue
hemendik aurrera ere, ta zerbait arraroa sumatu
orduko, jakinaren gainean jarriko gaituzte.
Denboraren makinan berehala bidaiatuko genuke
etorkizunetik iraganera, eta alderantziz...
PD: Ate bat ixten den aldiro, leiho berriak irekitzen
direla dio esamolde batek, alegia, proiektu batzuk
amaitzean, berriak sortzen, jaiotzen, direla.
Tientuan beraz. Txapakalezka jokuan jokatzeari utzi
diogu bai, baina txikitako beste joku eta oroitzapen
asko ere bizi-bizirik ditugu, badaezpada ere, gure
memorian... Agur eta ohore guztioi, edo hobeto
esanda, beste bat arte!!!

ARTZAPE · 2020ko urtarrila
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: ABENDUKO EKITALDIAK

Eskolako haurrak Euskararen Nazioarteko Egunean.

Irrien Lagunak Euskararen Nazioarteko Egunean.

Bersio Gaua, Gaztetxean.

Miren Egañaren hitzaldia, Euskararen Egunean.

Gabonetako apaingarrien eskulan tailerra.

Gure Txerukoak taloak prestatzen San Tomas egunean.

Haurrek ere prestatu zituzten taloak San Tomas egunez.
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Taloak sutan, San Tomas egunean.
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: ABENDUKO EKITALDIAK

Antxoni Larrañaga, Babexaren zozketako irabazlea.

Haurrak dantzan Gure Txeruren Gabon eskean.

Gure Txeruren Olentzero.

Presoen aldeko Gabon eskea.

Mari Domingi eta Olentzero ibilbidea hasteko prest.

Galtzagorriak izan dituzte aurten bidelagun.

Abeslari guztiak batu ziren plazan Mari Domingi eta Olentzeroren ongi etorrian.

Goxokiak izan zituzten opari ilaran zain egondako haurrek.

ARTZAPE · 2020ko urtarrila
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Gabonak Euskal Herritik kanpo

Testua
INTZA GURRUTXAGA

GABONAK OSPATZEKO MODU
UNIBERTSALIK EZ DAGO
Egungo munduan, giza-mugimenduak gero eta zabalagoak eta handiagoak dira. Arrazoi
bat edo bestea medio, bizilekuz aldatzea erabakitzen dutenak asko dira. Getaria ere ez da
salbuespena, eta hemendik kanpo joaten direnak asko diren bezala, atzerritik hona etortzen
direnak ere asko dira.

H

errialde bakoitzak ohitura, tradizio eta kultura
desberdinak ditu, eta gehienetan, "bestea"rena
arrotza egiten zaigu. Gabon ospakizunak ere
kultur eraikuntzak diren heinean, herrialde bakoitzak
bere modura ospatzen ditu.
ARTZAPEn beste herrialde batzuetatik etorritako
pertsonek Gabonak, bai hemen bai beraien
jaioterrian, nola ospatzen dituzten jakin nahi izan
dugu. Horregatik, Getarian bizi diren sei etorkini
Gabonen inguruan galdezka aritu gara.

Errumaniarra naiz eta
duela urtebete eskas iritsi
nintzen Getariara. Niri
Gabonak asko gustatzen
zaizkit, hala ere, ez da
urteko sasoirik gustukoena.
Guretzat oinarri erlijiosoa
duen ospakizuna da eta
CAIA COSMINA
familian ospatzen dugu.
Aurten iritsi naizenez Getariara, oraindik ez ditut inoiz
Gabonak hemen pasa, eta aurten ere ez naiz egongo.
Orain arte ikusitakoarekin, esan dezaket, bi herrialdeetan
desberdinak direla jaiak. Garai honetan han elur asko
eta hotza egiten du; hemen, berriz, elurrik ez eta hotza
baino gehiago, hezetasuna dago.
Errumanian ere, abenduaren 24ean, familiarekin
elkartzen gara eta opariak ematen ditugu. Getarian
ez bezala, Errumanian ez daude hiru Errege magoak.
Urtezahar egunean ere elkartzen gara, eta familiakoekin
ez ezik, lagunekin ere ospatzen dugu.

Sei elkarrizketatuek esandakoak irakurritakoan,
konturatuko zarete herrialde bakoitzak bere
modura ospatzen dituela egun hauek. Batzuek
elkarren artean antz handiagoa dute, besteek ez
hainbeste. Ohitura desberdin horiek ezagutzea
aberasgarria da guztiontzat, eta elkar hobeto
ulertzea ahalbidetzen dute.
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Kaleetan Getarian baino askoz argi eta apaingarri
gehiago egoten dira, etxeak ere asko apaintzen ditugu:
zuhaitz bat etxe barruan, bestea kanpoan...
Gabon hauetan etxera itzuliko naiz eta familiarekin
igaroko ditut. Getarian geratzea ere gustatuko
litzaidake, baina aurten behintzat ez da posible
izango; datorren urtean, agian, bai.
2020ko urtarrila · ARTZAPE

Nire izena Al Housseynou
da baina lagunek
Housseynou deitzen
naute. Senegaldarra
naiz, eta duela hamar
urte utzi nuen nire jaioterria
hona etortzeko. Azken
urte hauetan, hemen
AL HOUSSEYNOU DIA
pasa ditut Gabonak;
lagunekin elkartzen naiz eta elkarrekin ospatzen ditugu.
Ni, ordea, musulmana naiz eta erlijio honetan ez
ditugu ospatzen Gabonak. Senegalen, ni bizi nintzen
herrian, musulmanak eta kristauak elkarrekin bizi gara.
Elkarbizitzagatik, musulmanok ere ospatu egiten ditugu
Eguberriak. Hala ere, nahiz eta familian elkartu eta
opariak egin, ez ditugu ospatzen kristauek bezainbeste.
Bi erlijio desberdin direnez, bakoitzak bere modura
egiten du ospakizuna. Gu, Gabon gauean, familian
elkartzen ginen, baina ospakizun handiena urte
berria hasterakoan egiten genuen. Musulmanok
garrantzi handia ematen diogu urte berriari, eta
hainbat proposamen eta desio eskatzen ditugu,
besteak beste, osasuna, zoriontasuna eta dirua.
Hemen, jai hauetan gauza asko egiten eta antolatzen
dituzue —Olentzero, Errege magoak...—, guk ez
genituen egiten horrenbeste.
Getariara Erregeek ekartzen dituzte opariak,
Senegalen, berriz, gurasoek ematen dizkigute. Ni
txikia nintzenean aitaren lantokira joaten nintzen
Gabon egunean eta han ematen zizkiguten opariak.
Haur askok egiten zuten gauza bera: gurasoekin
euren lantokira joan eta eguna denek batera ospatu.
Gaur egun, Gabonak gustatzen zaizkit, baina
niretzat urteko garai tristea da, ezin ditudalako nire
familiarekin edota Senegalgo lagunekin ospatu.
Hona etorri nintzenean, lehenengo urteetan,
Getariako familia batekin igarotzen nituen jai hauek.
Orain ere, nahi dudanean joan naitekeela esaten
didate, baina nik lagunekin pasatzen ditut. Konturatu
nintzen hemengoentzat garrantzi handia duela
Gabonak familian igarotzeak, eta beraz, familia
horrengana joan beharrean, lagunartean ospatzea
erabaki nuen.
ARTZAPE · 2020ko urtarrila

Boliviarrak gara eta
pasa den abenduan
iritsi ginen Getariara.
Beraz, hauek hemen
igarotzen ditugun
bigarren Gabonak
izango dira.
MONICA CAHUAYA

JOSE LUIS LOPEZ
Bolivian eta Getarian
antzeko ospatzen
dira. Han, hilaren 24ean, familia osoarekin afaria
egiten dugu eta 25ean bazkaria. Abenduaren 31n
eta urtarrilaren 1ean, hurrenez hurren, Urtezahar eta
Urteberri egunak ospatzen ditugu.

Lehengo urtean Bolivian bezala ospatu genituen
Gabonak. Afaria egin genuen, eta mahatsak eta
paneton (ogi gozoa) jan genituen. Gabonetan
picana (haragi desberdinez osatutako sopa bat)
eta txerrikumea labean eginda jatea da ohitura.

Picana.

Opariak hiru Errege magoek ekartzeak harritu egin
gintuen. Bolivian ez dira Erregeak ospatzen, eta
opariak Gabon gauean iristen dira.
Hemengo Gabonak asko gustatzen zaizkigu,
pasa den urtean plazan jarritako jaiotza ere
bai, horrelakorik ez da egiten Bolivian. Han,
batez ere, familia artean eta etxean ospatzen
ditugu. Hemen jendea kalera gehiago irteten da.
Bolivian, La Paz hiriburuan bai, baina inguruko
herrietako kaleetan ez dituzte argiak jartzen.
Norberak bere etxeak apaintzen ditu, baina hori
da dena.
Gabonak Bolivian familiarekin igarotzea gustatuko
litzaiguke. Hemen hirurok bizi gara, beraz, familia
txikia gara; hala ere, ongi eta gustura gaude.
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Piatra Neamtekoa naiz,
Errumaniako iparekialdean dagoen hiri
batekoa. Duela 1112 urte etorri nintzen
Espainiara; Getariara,
berriz, orain dela
bost urte. Errumaniar
ALINA CATRINOI
ia guztioi bezala,
Gabonak asko gustatzen zaizkit. Nik uste, urte
sasoi honetan ezbeharren bat gertatu zaienez
gain, errumaniar guztiei gustatzen zaizkiela.
Familian ospatzea gustatzen zaigu. Gabon
egunean, Errumanian, haurrak etxez-etxe kantatzen
aritzen dira. Horrela, goxokiak, karameluak,
bonboiak, dirua... lortzen dituzte. Orain, Getarian
egonda ere, haurrak Gabon kantak abestera eta
goxokiak eskatzera joaten dira, hemen bizi diren
errumaniarren etxeetara. Gainera, euskaraz eta
errumanieraz Gabon kantak antzekoak dira, hitzak
aldatzen dira, baina melodia berdina izan ohi da.
Errumanian, abenduaren 24ean, lehenik mezara
joaten dira, familiartean afaltzen dute eta ondoren,
Bizarzuri etortzen da. Getarian gaudenean ere
antzeko zerbait egiten dugu. Afaltzeko Errumaniako
janari tipikoa prestatzen dugu: sarmele, arroza
haragiarekin nahastu eta azaloretan bilduta.
Horrez gain, txerriaren haragia, bai Gabon
gauean bai Urtezaharrean ere.

Sarmele.
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Getariara etortzean hiru Erregeen etorrera arraroa
egin zitzaidan, Errumanian ez baitaude. Han
abenduaren 5ean San Nikolas etortzen da eta
opariak ekartzen ditu. Umeek zapatak garbitu eta
sarreran jartzen dituzte, ondoren, San Nikolasek
opariak utz ditzan. Abenduaren 24ean, berriz,
Bizarzuri joaten da. Espainian gaudenetik, batez
ere haurrengatik, Erregeak ere ospatzen ditugu,
umeak hemengo ohituretan eta tradizioetan heztea
ere garrantzitsua baita. Kalean Gabonetako kantak
jarrita egotea ere zerbait desberdina izan da.
Errumanian hemen egiten ez diren Gabonetako
dantza batzuk egiten ditugu. Jendea animalia
desberdinez mozorrotzen da (zaldiak, hartzak...)
eta dantzan zein abesten ibiltzen da kalean.
Gabon horiekin hazi naizelako, ez beste ezergatik,
Errumaniako Gabonak nahiago ditut. Bestela, ez
da hain desberdina, oso antzera ospatzen dira.
Batez ere, Errumaniako jendearen falta nabaritzen
dut.
Horretaz aparte, Getarian etxean bezala sentitzen
gara. Familiako hainbat kide bertan bizitzeak ere
asko lagutzen du. Euskaldunak diren lagunak
ere egin ditugu, eta horiekin ere oso gustura
gaude. Etxea faltan botatzen dugu, txikitako
oroitzapenak... baina bestela oso gustura gaude.
Gainera, nire anaia euskaldun batekin dago
ezkonduta, eta beraz, Gabonetan ere, bi
kulturetako ohiturak uztartzen saiatzen gara.
Aurten, esaterako, beraien etxera goaz. Hortaz,
Errumaniako nahiz hemengo janari tipikoak
prestatuko ditugu.
Jada badira bost urte Gabonetan Errumaniara
itzultzen ez naizela. Hala ere, opariak bidaltzen
dizkigute handik, eta guk beraiei ere bai. Getarian
ere familiako kide gehiago bizi direnez, elkarrekin
ospatzen ditugu: urte batean anaiaren etxera
joaten gara, bestean gurera etortzen dira...
horrela ibiltzen gara, baina beti familian.

2020ko urtarrila · ARTZAPE

Txinatarra naiz, Shanghaikoa, eta 2008. urtean
etorri nintzen hona, orain dela hamaika urte. Esan
genezake urtean bi aldiz ospatzen dudala urte
berria: bata hemen eta bestea Txinan.
Hemen nagoenean, abenduaren 24ean eta 31n
familiarekin elkartuta afaltzen dugu. Izan ere, nire
familiako pertsona gehiago bizi dira hemen. Bi
egun horietan opariak izaten dira, eta haurrek, egun
horiez gain, Erregetan ere jasotzen dituzte. Txinan
nagoenean, berriz, urte berria ospatzen dugu. Han
ez dira ospatzen Gabon gaua eta Eguberri eguna.
Txinatar egutegia ilargian eta eguzkian oinarritzen
denez, urtero egun desberdin batean hasten da
urte berria. Aurten, urtarrilaren 25ean hasiko da;
24 gauean familiarekin bildu, afaldu eta urte berriari
ongi etorria emango diogu. Ospakizun horiek 20
egun inguru irauten dute, egunero familian bildu eta
elkarren etxean jaten dugu: egun batean arrebaren
etxean, bestean gurasoenean... Guk aukera zabala
dugu, bederatzi anai-arreba ditudalako.

Kaleetan zerbait jartzen
dute, baina etxeetan ezer
ere ez. Txinan, soilik, urte
berria ospatzen dugu eta
ez da oparirik izaten. Hala
ere, Urtezahar egunean,
haurrei diru pixka bat
ematen zaie.

LIYU YE

Hemengo Gabonak zein hango Urteberria gustatzen
zaizkit. Txinan nagoenean gustura eta zoriontsu
nago, hemen nagoenean ere bai. Hasieran, hona
heldu nintzenean, gaizki pasa nuen, Txinara itzuli
nahi bainuen, baina orain gustura nago.
Urtero bizpahiru hilabete pasatzen
ditut Txinan, eta ondoren, lan
egitera, berriro hona
itzultzen naiz.

Txinako eta Euskal Herriko Gabonak oso desberdinak
dira. Han ez ditugu jartzen apaingarriak, zuhaitza...

ARTZAPE · 2020ko urtarrila
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Aparkaleku sistema berria
ESPAZIOA ORDENATU GETARIARREI
LEHENTASUNA EMATEKO
Egun, 396 aparkaleku publiko daude errepidetik gorako eremuan. Hilerrian sar daitezkeen
beste 27 gehitu beharko litzaizkieke horiei. Horrez gain, 957 autorentzako lekua dago moilan,
eta 16rentzako Harritarten. Ibilgailu kopurua, ordea, asko hazi da azken urteetan: 1390 auto,
441 motor eta 16 kamioi daude Getarian. Horiei gehitu urtero bisitatzen gaituzten kanpotarrenak. Ezin uka, aparkalekua problema bat da gurean ere.
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

I

bilgailuen kopuruan eragin gutxi izan daitekeenez,
beste arazoari heldu dio Getariako Udalak, hau
da, kanpotik datozen ibilgailu fluxua moilara
berbideratzeari. Izan ere, TAO martxan dagoen
garaian bereziki, herriaren goiko aldean aparkatzeko
ohitura hedatu da bisitarien artean eta horrek lekua
bilatzeko zailtasunak eragiten dizkie getariarrei.
Egoera kontuan hartuta, aparkaleku sistema herritarrekin
batera diseinatzeko nahia plazaratu eta parte-hartze
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prozesua jarri zuen martxan Udalak azaroan, fokua
herriaren goiko aldera zuzenduta.
Hiru saio eta eztabaida ugariren ondoren, pasa
den abenduaren 18ko bileran plazaratu zuen bere
proposamena. N-634 errepidetik gorako eremua
egoilarrentzat izango da, nahiz eta kanpotik datozenek
zenbait gunetan utzi ahal izango duten ibilgailua ordu
kopuru jakin batean. Zehatzago azalduta, herriaren
goiko aldean bizi diren getariarrek, edozein lekutan
2020ko urtarrila · ARTZAPE

utzi ahal izango dute autoa, Udalak
emandako txartelarekin. Bileraren
batean hori ordaintzeko aukera
aipatu bazen ere, azkenean,
doakoa izango da.
Kanpotik datozenek, Sahatsaga
Goiko eta Krisketaneko Iturrigainako
aparkalekuetan lau orduz utzi ahal
izango dituzte autoak. Ordubetez,
aldiz, alde berriko gainerako
lekuetan. Horren helburua izan
da tarte labur baterako datozenei,
bisita zein izapideren bat egitera,
esaterako, beharrezko lekutik gertu
aparkatzeko aukera eskaintzea.
Dena den, salbuespenak egin ahal
izango dira zenbait egoeratan,
adibidez, etxebizitzaren batean
lanean ari badira, udaltzainei
jakinarazita, ibilgailua denbora
gehiagoz egon ahal izango da
goiko alde horretan.

Sahatsaga Goia eta Krisketaneko Iturrigainako aparkalekuak
Kanpokoentzat gordetako eremuak izango dira eta lau orduz bakarrik
aparkatu ahal izango dute. Egoiliarrek ere erabili ahal izango dituzte.

Bisitariek, azken urteetan bezala,
moilan utzi ahal izango dituzte
autoak. Udan TAO sistemak
jarraituko du.
Horrez gain, Herrerieta kalean
obrak egin behar dituztela
aprobetxatuz, motorrentzako
bizpahiru aparkaleku egokituko
dituzte. Bestalde, autokarabanek
autoen trataera izango dute, eta
moilan aparkatu ahal izango dute.

Alde berri guztia
Bertakoek nahi adina denbora,
kanpotarrek ordu betez bakarrik.

Harritarte
Orain arteko egun eta ordutegi
mugak mantenduko dira.

Moila
Uda garaian TAO sistema
mantenduko du Portu Agintaritzak.

Artzape
Maldan 25 aparkaleku egoilarrentzat
gordetzeko negoziatuko da.

Alde zaharra

Parte-hartze prozesuaren hasieran,
alde berria ordenatzeko asmoa
agertu zuen Udalak. Herritarren
ekarpenak, ordea, bestelakoak
ere izan ziren, alde zaharrean
aldaketak egiteko gogoa erakutsi
baitzuten. Besteak beste, Harritarten
ordutegia egokitzeko edo Artzapen
bizilagunentzako aparkalekuak
gordetzeko eskatu zuten.
Funtzionamendu ona duela
iritzita, Harritarten orain arteko
sistema berak jarraituko du,
ordutegia mantenduz. Artzaperen
kudeaketa, moilarenarekin batera,
ARTZAPE · 2020ko urtarrila
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Portu Agintaritzari dagokionez, udal ordezkariak
negoziatzekotan geratu ziren, eskatzeko egoilarrentzako
aldapako 25 leku gordetzeko. Datorren urtean berritu
behar da portuko aparkalekuen hitzarmena eta orduan
aurkeztuko dute eskaria.
Era berean, debekatuta egongo da Iribarrena kalean
aparkatzea. Bada autoak kalearen bukaeran uzteko
ohitura, baina gogorarazi dute larrialdi zerbitzuek
bakarrik erabiltzeko gunea dela.

Iritzi ezberdinak

Aparkaleku sistema berria zehazteko parte-hartze
prozesuaren baitan hiru saio egin dituzte, EMUN
aholkularitza zerbitzuek gidatuta. Lehenengoan, TAO
sistemaren eta egoilarrentzako eremuen abantaila eta
desabantailez hausnartzeaz gain, herriko gune bakoitzean
zer nahi zuten adierazi zuten 40tik gora getariarrek.
Egoilarren eremuak lehentasuna herritarrei ematen diela
azpimarratu zuten, baita TAO sistemak ez diela bertakoei
lekurik bermatzen ere. Alabaina, talde bat baino gehiago
herriaren goiko aldean bi sistemak bateratzearen alde
agertu ziren. Besteren batek aparkaleku berriak egiteko
beharra mahaigaineratu zuen.

Bigarren saioan, Udalak egindako aurre-proposamen
baten inguruko iritzia eman zuten parte-hartzaileek.
Egoilarrek herri guztian, urteko tarifarik gabe,
aparkatzeko nahia adierazi zuten eta ados ziren
kanpokoentzat eremuak gordetzearekin. Tokia
ziurtatuz gero, ordaintzeko prest zegoenik bazen,
baita "aparkatzeko arazoak ezin du herritarrentzat
gainkostua izan" irizten zioenik edo alde berrian
kanpoko inork aparkatu ezina "zentzugabekeria"
modura ikusten zuenik ere. Horrez gain,
kanpotarrentzako guneak, gehienez, lau ordukoak eta
urte guztirakoak behar zutela bozkatu zuten gehienek.
Alde zaharrean, gehiengoak egin zuen Artzapeko
maldan egoilarrentzako aparkalekuak gordetzearen
alde.
Bileren bilakaera ikusita, Ibon Gereka parte-hartze
zinegotzia gustura zen: "Oso positiboa izan da, nahiz
eta azken bileran jende gutxi etorri. Herritarrei eskatu
egin diegu eta eman dute. Denak etorri dira parte
hartzera modu positibo batean, beraien arazoak ikusiz,
baina baita orokortasun bati begiratuz ere. Prozesua
oso aberatsa izan da, pila bat ikasi dugu".

2020ko udarako

Udalak proposamena prest badu ere, ibilbide luzea
geratzen zaio oraindik. Izan ere, "ordenantza hizkerara
pasa behar da, eta falta zaizkigun xehetasun batzuk
adostu", adierazi du Gerekak. Ondorengo urratsa,
EAJren onarpena izango da eta udalbatzarrean behinbehinean aurrera ateratzean, jendaurrean jarriko da
herritarrek helegiteak aurkezteko. Legezko denbora
igarota, behin betiko onartu udalbatzarrean eta
azpiegiturak muntatuko lituzkete.
Aurreikusitakoaren arabera, kamerak jarriko dituzte
herriaren goiko eremuan sartu eta ateratzen diren
autoak kontrolatzeko. Puntu ezberdinetan egongo dira
eta baimendutako denbora pasata, isuna jarriko dute.

Herritarrak iritziak trukatzen bileretako batean.
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Hori guztia 2020ko udarako eginda eduki nahiko
lukete udal ordezkariek. 2021etik aurrera, ordea,
Aste Santuarekin batera ezarriko dute egoilar sistema.
Bietan, irailaren 30era arte egongo da martxan. Urte
bereko udazkenean egingo dute ezarritako ereduaren
ebaluazio bilera, hau ere herritarren parte-hartzearekin.
Bestalde, portuko TAO sistema mantendu egingo da
udako denboraldian.

2020ko urtarrila · ARTZAPE
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Testua
IURE EIZAGIRRE

Egunean behineko finala
INGURUA EUSKARAZ
EZAGUTZEKO LEHIA
24 ordu, egun bat, hamar galdera, hiru erantzun posible, 50.000tik gora parte-hartzaile...
Erronka bihurtu da "Egunean behin" jokoan ahalik eta erantzun gehien, ahal bezain azkarren,
asmatzea. Zenbaitek aplikazioaren garatzaileek astero jartzen duten saria irabazi nahian;
gehienok, ordea, talde txikiagoetan "izen ona" lortzeko asmotan. Getariarrak ez gara atzean
geratu, ez parte-hartzean, ez emaitzetan.

T

xikitako jolas eta abestiez gain, euskaraz eta
euskararekin jolastu eta jokatu daitekeela erakutsi
badio norbaitek euskal gizarteari, hori Kike
Amonarriz izan da. Gaur egun hizkuntzari lotutako
bestelako zereginetan badabil ere —Euskaltzaleen
Topagunea elkarteko presidentea da—, urte askoz
aritu da ETB1eko saioetan, Txiskolan eta Mihiluzen,
esaterako. Ezinbestean, beraz, berak behar zuen izan
Egunean behin jokoaren abenduaren 14ko finaleko
aurkezle.

Arrietak azaroaren 4tik 10erako astean irabazi zuen
finalerako txartela, 549,01 puntu eskuratuta.

Bera ikusteko aukera izan aurretik, parte-hartzaileek
Azpeitiko Sanagustin kulturgunearen atarian zegoen
erregistro mahaiatik pasa behar izan zuten. Hain
zuzen ere, 102 pertsona igaro ziren handik, tartean
Shanti Arrieta. Izen-abizenak zehaztearekin bat,
jokoan erabili duten izena zeraman pegatina eman
zieten antolatzaileek. Txantxi Dotore zioen Getariako
bizilagunarenak.

Finalean, parte-hartzaileak mahai ezberdinetan kokatu
zituzten antolatzaileek, ezkontzetan bezala, borobiletan
batzuk, luzeagoetan besteak. Bakoitzak bere mugikorra
eskuan, lau partida jokatu zituzten denek batera. Lehen
bietan 100 puntu zeuden jokoan, hurrengoan 200 eta
azkenengoan 300.

Egun batzuk lehenago aipatu zion ARTZAPEri urduri
baino gehiago, "gogoz" zegoela. "Horrelako zerbait
egiten den lehenengo aldia da eta polita izango da.
Kezka bat daukat: azkena ez geratzea. Oso jende
ona joango da, goian dabilena, eta ez nuke barregarri
geratu nahi". Ez zuen arrazoi faltarik, astea joan astea
etorri lehen postuetan sailkatzen direnak baitzeuden
finalean. Izan ere, irailean Egunean behinen bigarren
denboraldia hasi zenetik, astero, lehen hamar lekuetan
geratutako jokalariek har zezaketen parte ekitaldian.
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Emaitza onak lortzeko moduaz galdetuta,
eguneko berriak jakiten saiatzen dela aitortu zuen.
"Matematiketan beti ibili izan naiz ondo, horrek pila
bat laguntzen dit". Finalaren bezperan zerbait gehiago
egin zuen: "Gauean ibaiak eta mendiak errepasatzen
egon nintzen".

Sailkapen fasetik finalera

"Laugarren txandara arte ez nengoen hain aurrean.
Azkenekoan, 300 puntukoan, bederatzi asmatu nituen
eta gora egin nuen nabarmen; zortzigarren sartu
nintzen", azaldu du Arrietak. Bere inguruan zebiltzanek
antzeman ahal izan zuten emaitza ona, garaipen
keinua egin baitzien ikusleen artean zeuden etxekoei.
Finaleko finalera, beraz.
Sanagustineko oholtzara igota, "txanda bakarra jokatu
genuen, 100 puntukoa. Ez nuen oso ondo egin, uste
dut sei asmatu nituela. Bederatzigarren geratu nintzen.
Lehenengo hiruentzat ziren sariak eta han egonda, nahi
2020ko urtarrila · ARTZAPE
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Goian, Shanti Arrieta azken finalerako sailkatutako
bederatzi kiderekin batera, jokatzeko prest. Behean,
Sanagustinen egindako sailkapen faseko emaitzak
errepasatzen.

nuen muturra hor sartu. Finaleko
finalera iritsi nintzen eta ez da gutxi".
Eneko Agirrezabal segurarra izan
zen garaile.
Finalaren balorazioa egiteko
eskatuta, aitortu du galderak ez
zutela egunerokoekin zerikusirik:
"Oso zailak ziren, korapilatsuak;
zalantza asko nituen eta
batzuetan zorte gehiago izan
nuen besteetan baino". Gainera,
inguruagatik, kontzentratzea kosta
zitzaion.
Jokorako ez ezik, ezagutzarako
aukera ematen du Egunean
behinek. Kike Amonarrizek finalean
egindako baieztapen batekin
ados dago Arrieta: "Konturatzen
gara Iparraldea ez dugula batere
ezagutzen. Beti ari gara gure zazpi
probintziak, gure Euskal Herria,
baina gure etxetik kanpo oso gutxi
ezagutzen dugu. Jokoarekin asko
ari naiz ezagutzen Euskal Herria".

Hirugarren denboraldia

Pasa den astean eman zuen
amaitutzat
CodeSyntax
garatzaileak Egunean behinen
bigarren denboraldia. Iragarri
dutenez, ordea, hirugarrena ere
izango da, 2020ko urtarrilaren
27tik aurrera.
ARTZAPE · 2020ko urtarrila

Getaiarrak
taldea
Euskal Herriko zenbait txokotan
bezala, Getarian ere Egunean
behinen zale ugari daude. Horregatik,
herritar batek proposatuta, getariarren
taldea sortu zuen ARTZAPEk urrian.
Lehen unetik batzuk, geroago besteak,
herritar ugari batu da, eta gaur egun
165 partaidek osatzen dute taldea.

Euren arteko lehia sanoaz gain, saria
izan da jokoan: Salanorten produktu
sorta bat. Urritik abenduaren 29ra
arteko irabazleen artean puntuaziorik
altuena duenarentzat izan da —hau
argitaratzerako webgunearen bidez
jakingo duzue irabazlea—.
Hirugarren denboraldian ere jarraituko
du taldeak, beraz, batu nahi izanez
gero, urrats hauek jarraitu: Egunean
behin aplikazioa deskargatu; zure
profilean sartu; Taldeak atalera joan;
"+" ikurra sakatu; "talde batean sartu
(giltza bidez)" sakatu eta gakoa idatzi:
E9529F.

19

HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Adinekoekin berriketan

A

benduaren 5ean Eguneko Zentroan egon ginen.
Itziar, Jose Mari A., Migel, Karmelo, Jose Mari
U., Alejandra, Karmen eta Jose Mari M. prest
egon ziren solaserako. Alaznek eta Eneritzek ere
lagundu ziguten elkarrizketa bideratzen.
Aurrez prestatutako galderak egin genizkien garai
bateko eskolaz, bizimoduaz, lanaz...
Ze eskoletan ibiltzen zineten?
Denetik: Altzolan, Antonianotan, Beasainen, Getarian...
Batzuek ama andereñoa genuen eta harekin ikasi genuen.
Nolakoa zen orduko eskola?
Orain bezalakoa. Gela batean egoten ginen. Goizean
sartu, hamabietan atera bazkaltzeko eta berriro eskolara.
Eskolan nola tratatzen zintuzteten?
Normalean ondo, baina batzuetan jo ere igual.
Azterketa asko egiten zenituzten?
Bai, azterketak edukitzen genituen: eragiketak, kalkulua...
Uniformea erabiltzen al zenuten?
Ez, guk ez.
Nolako arropa janzten zenuten?
Normala, orain bezalakoa. Hori bai, asterako bat eta
jaietarako beste bat. Orain gehiegi aldatzen zarete.
Nola ibiltzen zineten kalean, oinetakoekin ala oinutsik?
Oinetakoekin: zapatak, zapatilak... Astekoak,
puskatu arte, eta jaietakoak.
Gogorra al zen zuen garaia?
Gauzak asko aldatu dira, baina gu ohituta geunden
eta ez zitzaigun gogorra iruditzen.
Telebistak ba al zeuden? Eta irratia?
Ez, ez. Ez telebistarik, ez irratirik.
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Nolako jolasetan ibiltzen zineten?
Baloiekin, sokarekin, lurrean koadroak egin eta saltoka,
korrika; guk egindako jolasak. Orduan ere pena ematen
zigun jolas garaia bukatu eta eskolara itzultzeak.
Zenbat urterekin hasi zineten lanean?
13-14 urterekin edo. Hala ere, baserrian beti zegoen
lana eskolatik ateratakoan egiteko.
Zenbatekoa izaten zen soldata orduan?
Oso txikia, eta kartazal itxian etxean entregatzen
genuen. Beste batzuetan, berriz, soldatarik ere ez.
Lan gogorrak egiten al zenituzten?
Tokatzen zena, baina baserriko lan batzuk gogorrak
ziren: egurra txikitu, sua egin...
Soldadutzara joan al zineten?
Emakumeak ez eta gizonezkoak, batzuk.
Gabonak datoz eta zer eskatuko zeniekete Erregeei
edo Olentzerori?
Guk ez genuke ezer eskatuko. Ekartzen dutenarekin
konforme. Osasuna eta hobeto egotea nahikoa.
Bukatzeko, zein aholku emango zenigukete?
Eskolan segi, aprobetxatu aukera hori eta asko ikasi.
Amaieran, Euskararen Nazioarteko Eguna zela eta,
prestatutako abestiak kantatu genituen txistua lagun.
2020ko urtarrila · ARTZAPE

IZE EZ, TA BERRIKETAN

UXOA IRIGOIEN

Eguberri on!

F

amilia zinez zoriontsua dotore atonduriko mahai
baten inguruan eserita. Hortza ezin zuriagoak
ikusteko moduko irribarre zabalak, elkar
musukatuz, elkar laztanduz. Mahai horren bueltan,
amona bat, iloben besarkadak jasoz, bere kontutxoak
partekatuz eta entzuna sentituz...
Bi minutu eta erdiko iragarkia izan da. Ikusle oro
zeinen hunkituta sentitu den... Ohhh... Bihotza
uzkurtuta, bularra puztuta... Zenbat irauten ote digu
aiton-amonekiko abegi horrek? Pare bat segundo?
Bost minutu? Ordu erdi?
Eguberri on...
Iragarki hori amaitu bezain pronto diz-diz kolore
biziak, erritmoz jositako musika, zein baino zein
neska-mutil ederragoak, kontsumismoaren lurrin gozoa
zabalduz mila koloretako koloniak ikusgai... Jarraian
beste iragarkia, gailu elektroniko berri bat eskuetan
neskato bat bere aitonari Whatsappa bidaltzen
Gabon zoriontsuak opatuz. Hunkituta sentitu gara
beste behin.
Gabon gauean, ordea, aitona horrek bere
zaintzailearekin bakarrik elkarbanatuko ditu zapore

desberdinetako turroi zatitxoak. Hori, noski, iragarkian
ez da ikusten.
Eguberri on…
Bilboko parke batean adineko gizabanako bat
irudikatzen duen eskultura jarri dute berriki. Gizarte
honetan adinekoek pairatu ohi duten bakardadea
islatu nahi izan omen du artistak. Haur, gazte,
heldu andana omen dabil eskulturaren ondoan
argazkiak ateratzen, euren aiton-amonak etxean
bakarrik dauden bitartean edo zentru batean jendez
inguraturiko bakardadeak bizi-itxaropenaren azken
esperantza tantak xurgatzen dizkien bitartean.
Eguberri on...
Irakurle, bolaluma hartu eta egin beharreko erosketen
edo zereginen zerrendan idatzi letra txukunez honako
hau: "Jai giroko egun hauetan denbora eskainiko diet
ingurukoei". Batez ere, bizitzaren bidaia honetan
treneko txartel anitz poltsikoan dituztenei. Iragarki
samur eta hunkigarri horien interesak albo batera utziz
eta benetako momentuak biziz. Maitatu eta maitatuak
izan!!!
Eguberri eta urte berri on!!!

ZAINTZA
EGUNAK

Urtarrilean ez du zaintzarik.
FULDAIN
FARMAZIA

ARTZAPE · 2020ko urtarrila

Urtarrilak 3 Urtarrilak 10
Ilgora
Ilbetea

Urtarrilak 17 Urtarrilak 24
Ilberria
Ilbehera
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ZER JAN, HURA IZAN

GOIATZ LAZKANO

Turroia

U

rte berri on guztioi!

Gabonetako oporrei amaiera gozo bat eman
nahi? Orain arte jandako turroiak goxoak iruditu
bazaizkizu, pentsa zuk zeuk prestatutako bat!
Nik txokolatea, hurrak, arroz puztua eta aran
paxak aukeratu ditut osagai gisa, zuk aukeratu zure
tentazioak...
Osagaiak:
• 300g urtzeko txokolatea.
• Baso erdi bat arroz puztu.
• 300g hurrak (zurituta).
• Koilarakada bat ezti.
• Baso erdi bat esne, txokolatea esnearekin nahi
izanez gero.
• Eskukada bete paxak.
Prozedura:
• Su baxuan, txokolatea urtzen ipini, esnearekin
(aukeran) eta urtu ahala eztia gehitu. Adi egon
txokolatea ez itsasteko.

•

Bitartean, hurrak irabiagailuarekin txikitu masa
homogeneo bat lortu arte eta txokolateari
gehitu.

•

Txokolatea urtzean, hurrak, arroza eta paxak
gehitu eta ondo nahastu.

•

Molde batera pasa eta epeltzen utzi. Beroa ez
dagoenean, izozkailura sartu pare bat orduz.

•

Bi orduren ondoren izozkailutik atera,pixka batean
utzi eta on egin!

Turroi biguna gustukuago?
Osagaiak:
• 300g almendra zurituak.
• 2 koilarakada koko olio.
• Ezti koilarakada bat
• Kanela pixka bat
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Osagai guztiak nahastu masa bat lortu arte. Molde
edo tupper batean ipini eta hozkailura sartu ordubetez
gutxienez (hurrengo egunean askoz goxoago egongo da).
Gogortzen denean kontuz atera edo irauli, eta on egin!
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HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Dokumentua kontsulta dadila

B

izitzan aurrera doazen
heinean, atzera begiratzeko
beta eta gogoa izaten
dute askok; horretarako,
informazio paregabea aurkitzen
da artxiboetan. Horrela egin
zuen Argentinan jaioa zen
baina Getarian sustraiak zituen
erabiltzaile batek 1980. urtean.
Udalari eskutitz bat zuzendu zion
jakin-mina asetu nahian. Egun,
korrespondentzia hau eta bere
erantzuna, paradoxikoki, artxiboan
aurkitzen dira; oso interesgarria da
bertan kontatzen den auzia eta hil
honetan gertaera hauei buruz hitz
egitera gatozkizue.

eta oinarrian latinez, gazteleraz eta
euskaraz Elkanori gorazarre egiteko
hitz batzuk gehitu zitzaizkion.
Manuel Agote Bonaetxea 1803.
urtean hil zen.

Horren aurrean, estatua alkate
ohiak ordaindua izan zenez, bere
ondorengoek marmolezko irudia
Getariatik hartu eta Zestoan zuten
etxera eraman zuten.

Lehenengo Karlistaldian, 1836.
urtean zehazki, monumentua apurtu
egin zuten; beso eta aurpegiko
atal batzuk galdu omen zituen.

1906an Isabel Muñoz Agotek,
oinordekoak, eskutitz bat bidali zion
Getariako Udalari. Zestoan zituzten
ondasunak saldu egin bazituzten
ere, bere ama zenak Juan Sebastian
Elkanoren estatuaren zaintza
beregain utzi zuela jakinarazten
zion. Bera Madrilen bizi zenez,
ezin zuen ondasun honen kargu
egin; ondorioz, Getariako Udalari
oparitzea erabaki zuen.

Gizonezko honen arbasoa Manuel
Agote Bonaetxea zen. 1755ean
jaiotako Getariako seme honek
Atlantikoan eta Pazifikoan egindako
bidaiak aski ezagunak dira.
Marinela izan aurretik, ordea,
letra-gizona izan zen; hau horrela,
itsasoko abenturak alde batera utzi
eta Getariako alkate ere izan zen.
Jardun honetan zela, bere herrikide
izan zen Juan Sebastian Elkanori
oroigarri bat eraiki nahi izan zion.
Eskultura bat ordaintzeko Udalak diru
nahikorik ez zuenez, bere poltsikotik
jarritako diruarekin bete zuen nahia.
Alfonso Giraldo Bergaz artista
kontratatu zuen lan hau egiteko.
1800. urteko abenduaren 25ean,
Gabon egunean, inauguratu zuten
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Benito Aranburu Zestoako auzotar
eta alkatea, era berean, Agote
familiak saldutako eta eskultura
zegoen etxearen jabe zen. Honen
aburuz, Isabel Muñoz Agotek ez
zuen ondasun honen gaineko
erabakitze ahalmenik, memento
horretan bere jabetzakoa baitzen.
1909ko otsailaren 6an, bere nahia
lortu gabe, Isabel Muñoz Agote
Madrilen hil zen.

Elkanoren eskulturaren bozetoa. /Arg: Pintoresco
Español aldizkaria.

Istorio honek gogoeta batera
garamatza: artxiboen laguntzaz
gaur egun ikusi eta sentitu
ezin dugun historia berregin
daiteke, gure arbasoek sortu
zuten informazioa zaindu eta gu
sortzen ari garena kontserbagarri
bihurtu.
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA

ANDRES ALBERDI

Txifarra

Arrantzale-giroan bizi ez denari ezezaguna egingo zaio akaso hitz hau,
baina euskal kostako herri guztietan da ezaguna, ez Getarian bakarrik. Hala
ere, ez da ageri hiztegietan.
Toki batetik, lurrunduta edo birrinduta, presioan irteten den ur-parrastadari
esaten zaio horrela. Getariako arrantzaleek atunetan erabiltzen dute
txifarra, atuna 'itsutzeko', hark bere inguruan dagoena ez ikusteko, hari bista
kentzeko.
Ez dakigu hitzak non duen jatorria, ez dakigu euskal hitza den ala ez,
baina zantzu asko daude hala izan litekeela pentsatzeko. Esanahiz (urarekin
baitute zerikusia gehienbat) eta fonetikaz (s, z, x, tx soinuak baitira nagusi)
txifar hitzaren antz handia duten hitz asko ditu euskarak: zaparra(da)/
txaparra(da)/txafarra(da), txipizta (txipristin), (ur-)xirripa, (ur-)xirrista, ur-txirrio,
txirrioan (tantaka), xafarratu (uretan pasatu), zirimiri/txirimiri, txiroi (txorro),
txorrota (kanila)...; badira txinparta, nahaspila, katramila adiera duten batzuk
ere: txinkar, txintar, zirriparra... Har dezagun lizentzia hipotesiak egiteko.
Ez litzateke zozokeria izango honako hauetako baten aldaera izan litekeela
pentsatzea: txafarra(da)> txifarra(da)?; zirriparra > txirrifarra > txi(rri)farra?;
xafarratu > txifarratu > txifarra?
Arrantzako teknika izateaz gain, gaur egun, batez ere gazteen jergahizkuntzan, txifarra bota esapideak badu beste adiera metaforiko bat:
eiakulatu esateko erabiltzen da.
Oharra: Enkarna Olaskoagak egin digu hitz honi buruz aritzeko
proposamena.
Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da
hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera
ezagutzen dituzun hitzak.
ARTZAPE · 2020ko urtarrila
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AGENDA

2020ko URTARRILA
31 Asteartea

San Silbestre kros herrikoia
Ordua: 12:00
Lekua: Kale Nagusia
Helduen ohiko proba eta edonork
parte hartzeko lasterketa irekia
egingo dituzte, lehiakortasuna
ekiditeko asmoz. Amaieran,
hainbat sari zozkatuko dituzte.
Ondoren, mokadua eskainiko da.

19:30
Lekua: plaza; eguraldi txarra bada,
kiroldegia
Antolatzailea: Getariako Udala

Euskal Herriko Mus
Txapelketako kanporaketa
Ordua: 22:00
Lekua: Arrantzale Zaharren
Elkartea

2 Osteguna

4 Larunbata

Ordua: 10:15
Lekua: plaza
Antolatzailea: Urritza Aisialdi
Taldea
LH2 eta LH5 mailen arteko
haurrentzako irteera. 14:30
inguruan itzuliko dira.

Ordua: 18:30
Lekua: plaza
Errege magoentzako gutunak
jasoko ditu.

Irteera Txuri Urdinera

Bizarzuriren etorrera

5 Igandea

Errege magoen kabalgata

3 Ostirala

Ordua: 18:30
Lekua: San Anton mendia

Ordua: 11:00-13:00 eta 16:00-

8 Asteazkena

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

San Antonetako pilota
jaialdiko material aukeraketa
Ordua: 14:00
Lekua: kiroldegia
Edonorentzat irekia izango da.

salgai; kantxakoek 25 euro balio
dute eta harmailetakoek, berriz,
20 euro.

12 Igandea

9 Osteguna

Arrantzale Zaharren
Elkartean hildakoen aldeko
meza

Ordua: 19:00
Lekua: gaztetxea
"Argia" aldizkariko Axier Lopez
kazetariak eskainiko du hitzaldia.

Ordua: 11:00
Lekua: Salbatore Deunaren parrokia
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren
Elkartea
Ondoren, hamaiketakoa egingo
dute elkartean.

Elkanoren mundu biraz
hitzaldia

10 Ostirala

San Antonetako pilota jaialdia
Ordua: 22:00
Lekua: kiroldegia
Bigarren mailako txapelketako
partida: Peña-Aranguren vs. AlberdiSalaverri. Lehenengo mailako
txapelketako partida: Artola-Imaz
vs. Laso-Albisu.
Sarrerak turismo bulegoan daude

17 Ostirala

San Anton Eguna

19 Igandea

San Antonetako bertso saioa
Ordua: 18:00
Lekua: Cristobal Balenciaga
Museoa
Antolatzailea: Getariako Udala
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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.

