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Etorkinak eta arrisku gizartea
Arrisku gizartean bizi gara:
•

Lan malgua eta kapital askea. Klase
zapalduen bizi baldintzen txirotzea. Klase
borroken konplexutasuna eta zonalde
batzuetan erradikazioa. Erdiespen sozialen
indargabetzea.

•

Paktu sozialaren arriskua. Krisi ekologiko,
politiko zein soziala.

•

Kapitalaren dominazio osoa, zeinak
hezkuntza, eskubide, erretorika eta zientzia
garapena murrizten duen.

Ze lotura dago nazio, etorkin eta arrisku gizartearen
artean? Bata bestearen ondorio direla, hau da, arrisku
gizarteak nazio ideia indartzen du, azken honek
etorkina etorkinagoa bihurtuz.
Egun dugun arrisku gizarteak, pertsonen arteko
ezberdintasunak areagotzen ditu, ez soilik ekonomikoa,
baita morala ere. Kapitalen arteko borrokak irabazleak
eta galtzaileak ditu, tamalez galtzaileak askoz gehiago
gara. Galtzaileok, arriskua gehiago bizi dugu,
kapitalaren babesa ez dugulako, ondorioz babesa eta
elkartasuna behar dugu. Nazio ideia, zer hobeagoa
batasuna eta identitatea emateko, guztiak bat garela
pentsatu eta taldeko partaide garela sentitzeko,
arriskua ekiditeko. Nazio baten zati bihurtzen gara,
nazioa gurea da eta inork ez dezala ukitu. Jainkotiarra
bihurtzen da, aldi berean monopolio itxura hartzen du,
baztertzailea oso.
Beraz, egungo arrisku gizarteak ziurgabetasuna
eta beldurra dakar, honek nazionalismoak sustatuz.
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Erretorika xenofoboek badute karnata, ziurgabetasuna
eta galtzailearen bakardadea, arrantza gu geu gara.
Arriskuak bestearen beharra dakar, berdina den horren
babesa.
Zer ikusi du etorkinak? Nazionalismoa baztertzailea
da, dikotomia zalea. Ziurgabetasun egoerak egoismoa
dakar, kontraesankorra dirudien arren. Sinplea da,
gure taldekoak taldekoak dira, gainontzekoak arazo
dira, aurkari ere.
Etorkinak onartzea eta etorkinak etorkin izenez
deitzen uztea ez da errespetu edo enpatia kontua
soilik, ez eta ekintza isolatu bat. Etorkinak ez dio
etorkin izateari utziko nazionalismoa beste modu
batera ulertzen ez badugu. Nazioa nazioaz harago
ez badoa.
Beti pentsatu ohi dugu etorkinen arazoa muga
administratiboak direla, eta ez da horrela. Etorkinak
gurean daude, eta gurean jarraituko dute. Beraz,
gurean egonik zergatik dute etorkin etiketa? Argi garbia
da jaiotzez ez direla hemengoak, baina zerk egiten
gaitu hemengoak, biologiak? Biologiak egiten bagaitu
hemengoak, biologia berak egiten gaitu guztiok mundu
zabalekoak, edo ez?
Etorkinak etorkin izateari utzi eta munduko
biologiaren zati bera konpartitzen dugula onartzeko,
enpatia ez da nahikoa. Eredu dugun sistemak
sorturiko ziurgabetasuna gainditu behar dugu, honek
nazionalismo erradikalak eta baztertzaileak sortu ohi
dituelako. Beraz, egun dugun sistema suntsitu arte,
birplanteatu dezagun nazionalismo ez monopolista
bat, baztertzailea ez dena. Kontraesanean jarraiturik,
nazionalismo ez nazionalista bat.
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Utopia gertuago daukagu
Abenduko alean Indauxeko
langileen borrokari aipu txiki bat
egin genion. Gure elkartasuna
adierazi genien, lehenago
Facebook-en Zarauzko Bonbas
Iturreko langileen mobilizazioari
erakutsi genion bezala. Jokatu eta
lortu, hori da Getariako lantokiko
langileek eman diguten irakasgaia.
Aupa zuek!
Azken gertakari honetatik, eta herritar
batek lan egiten duen Tolosaldeko
enpresa batean emandako beste
batetik tiraka, lanuzteen inguruan
jira-biraka ibiltzen diren bi kontutxo
ekarriko ditugu oraingoan.
Historiak erakusten digun bezala,
gure lorpen guztiak herritar
xeheen borroka eta mobilizazioei
esker izan dira: aberastasunaren
banaketa justuagoa, gizartesegurantza publikoa, pentsioak,
hezkuntza unibertsala... Ezagutzen
duguna ez digute oparitu, sufrikario
askoren ondorioz botereari kendu

dizkiogun lorpenak/hobekuntzak
dira. Eskubide hauek langile eta
herri sektore desberdinen batasun
zein borrokari esker eskuratu
ditugu. Horra hor berriki Indauxeko
langileek aditzera eman digutena:
ia denak bat eginda kalera,
grebara! Irabaztera!
Ia diogu, beti baitaude "lan
egiteko eskubidea" aldarrikatuz
lanera joaten diren beharginak.
Prekarietatean eta kaleratze
arriskuan dauden pertsonen jarrera
ulergarria da, kalera aterako
bai baina ezin dutenak. Hona
hemen piketeen existentziaren
arrazoietako bat: grebara atera
ezin dutenei esku bat botatzea.
Baina badago beste langile mota
bat, inongo konpromiso, lanuzte
eta borrokarik gabe besteen
lorpenetatik bizi dena: eskirola
bezala ezaguna zaiguna. Egun
horietan lanera joatea bere/
beraien eskubidea da, hori

ukaezina da. Baina besteek izerdi,
buruhauste eta galera ekonomikotik
lortu dituzten hobekuntzei uko egin
beharko liekete. Hori inoz ez da
gertatzen! Besteen irabaziak eta
lorpenak poltsikora eramaten
dituzte beti: KPI igoerak, errelebo
kontratuetan hobekuntzak, ordu
murrizketak, etab.
Horrelako langileei, gutun
bat eskura emanda, beraien
jarrerarekin koherente izateko
gonbita egin zieten Tolosaldeko
lantegiko gure herritar eta komiteko
kideek: "Nik, ...-(e)k, NAN
zenbakia ... duenak, uko egiten
diot greben ondorioz lortu den
hitzarmen berriari. Onartzen dut
hitzarmena greben bidez lortu dela,
eta nik grebetan parte hartu ez
dudanez, ez dut hitzarmen honen
hobekuntzak jasotzeko eskubiderik.
Beraz, nire lan baldintzak aurreko
enpresa hitzarmenak erregulatuko
ditu". Uko egitera iritsiko al ziren
langile horiek?
Amaitzeko aipatu, "utopia
ortzemugan dago. Bi pauso
ematen ditut gerturatzeko, baina
bi pauso urrunago joaten da, eta
ortzemuga hamar pauso aldentzen.
Zertarako balio du, horretaz,
utopiak? Horretarako, ibiltzeko
balio du"; Eduardo Galeano.

Ah, eta gogoratu: badator Korrika!
ARTZAPE · 2017ko otsaila
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ARTZAPETIK BEGIRA

XABI INSAUSTI

Euskal Herriaren sorrera
Bere lagunak aurkeztu zizkion gelan zeuden guztiak. Aurretik Lacan,
psikoanalista ezaguna. Bere urtebetzea ospatzeko gonbidatuta zeuden
denak; 1956ko apirilaren 13a zen. 55 urte egin zituen egun hartan
Lacanek. Guitrancourten zegoen etxe polit hura, Mantes-la-Jolietik hurbil.
La Prévôté zuen izena etxeak.
Bertan ziren, besteak beste, Maurice Merleau-Ponty eta Claude LéviStrauus. Roudinesco eta Sylvia, Lacanen andrea, ere ezagutu zituen egun
hartan Balenciagak.
Aukezpenak egin eta gero, bere langela erakutsi zien Lacanek denei.
Gelako atea ireki zuen anfitrioiak eta erretiratu egin zen alde batera,
gonbidatuei sarrera uzteko. Lorategi aldera begiratzen zuen bere langelak.
— Ederra! Eta zer da hau?
Izoztuta geratu zen Balenciaga. Hor zegoen zuzen-zuzenean Munduaren
sorrera, Gustav Courbeten margolan polemiko famatua.
Balenciaga atean geratu zen, geldi, mugitu ezinik, margolanari begira.
Beharbada hiru segundo baino gehiago ez ziren izan, baina berari
amaigabea iruditu zitzaion. Barruan sentitu zuen zirrara izugarria
kontrolatzen saiatu zen, disimulatzen, saihesten.
— Sublime!— komentatu zuen Merleau-Pontyk.
Lacanek margolanaren istorio luzea kontatzen zien bitartean Balenciaga
deseroso sentitu zen, zergatik jakin gabe. Nahiago izango lukeen isilik
egotea une hartan, eta bakarrik. Baina behartuta sentitu zen kasu egitera
han zeudenei, barruan banandurik.
Bat-batean, bere irudimena urrunera joan zitzaion. Hanka tartean Euskal
Herriaren ingurunea ikusi zuela iruditu zitzaion. Ze arrunkeria, pentsatu
zuen: "Euskal Herria hanka tartean!". Euskal Herriaren sorrera.
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HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

UDAL LANGILEEN GARBIKETA
Garbitu hitzak toki edo gauza
batetik zikinkeria kentzea esan
nahi du. Zikinkeriak berriz, toki edo
gauza horretan berezkoa ez den
eta kutsu negatiboa duen zerbait
ematen du aditzera. Beraz, zerbait
garbitzea toki edo gauza horrek
berezkoa ez duen eta negatiboa
den hori desagerraraztea litzateke.
Baina zer gertatzen da pertsonak
garbitu edo baztertzen direnean?
Pertsonak zikinkeria izan daitezke?
Eta nork erabakitzen du nor den
zikinkeria eta nor ez?
Gerra Zibilaren eta Frankismoaren
garaian pertsona ugari tratatu
zituzten zikinkeria bezala. Boterean
zeudenen ideiak ziren balio zuten
bakarrak eta desberdin pentsatzen
zuen oro jendar tearentzat
arrikutsu bihurtu zen. Pertsona
horiek defendatzen zituzten
ideia politikoak gaitz kutsakor
kontsideratu ziren. Hori izan zen
marxista eta euskal abertzaleen
kasua. Memoria historiko hori
berreskuratu nahian udal langileen
garbiketa-espedienteen bila ibili
gara artxiboan.
1937ko urtarrilaren 14ko udal
aktak jasotzen du lehenengo
aldiz garbiketa-espedienteen
berri Getarian. Izan ere,
hilabete horretan, Gobernadore
Zibil Orokorrak udal langileen
garbiketa aurrerantzean Udalari
egokitzen zitzaiola jakinarazi
zuen. Momentu horretatik aurrera
ARTZAPE · 2017ko otsaila

Servicio Nacional de
Propaganda delakoak
egindako kartela.

Getariako udalbatzaren ardura
izan zen bertako langileen gaineko
azterketa politikoa burutzea, eta
hala iritziz gero, langile hori bere
lanpostutik kentzea.
Lehen garbiketa-espedienteak
udal gordailuzain zen Juan Iriondo
Mugerzaren eta udal danbolinjole zen Emeterio Isasti Urangaren
kontrakoak izan ziren, euskal
abertzale izatea egotzita. Hauek ia
modu zuzenean kaleratu zituzten,
baina ondorengo agindu batek
udal langile guztiei espediente
bat ireki eta beraien inguruko
informazioa biltzera behartu
zuen udalbatza. Espediente hori
langilearen inguruan bildutako
informazioek eta langile beraren
testigantzek osatu behar zuten,
diotenez, arazo pertsonalak medio

gezurra izan zitezkeen testigantzak
eta kaleratzeak ekiditeko. Udal
langile oro zegoen susmopean
garai haietan.
Urte berdineko urrian, Emeterio Isasti
danbolin-joleari lanpostua itzultzeko
agindua jaso zuen udalbatzak,
Komandante Militarraren eskutik.
Euskal abertzaletasunaren aldekoa
izan arren, danbolin-jole kargurako
aproposa zela iritzi izan zuen eta
Emeterio bere lanpostura bueltatu
zen. Emeteriok zortea izan zuen
eta azkenean pertsona garbitzat
hartu zutela esan daiteke. Askok,
ordea, ezin izan zuten zikintasun
orbana gainetik kendu. Bide batez,
idatzi honek ideia desberdinak
defendatzeagatik garbiketaespedienteen ondorioak jasan
zituzten guztiak omendu nahi ditu.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Epa!
Iturzaeta Herri Eskolako 6. mailako
ikasleak gara eta ARTZAPE aldizkarian
idatzi genuen azken aldian,
ikastetxean sortutako talde berri batez
aritu ginen, Behatokiaz, hain zuzen.
Bada, oraingoan Behatokiko kideek
proposatuta aurrera eraman dugun
ekintza baten berri ematera gatoz.
Zein da ekintza hori? Azkenaldian,
ikusi al dituzue eskola inguruan,
gurpildun aulkiekin haurrak jolasean?
Bai? Zertan? Aniztasun Ginkanean.
Aurten ezgaitasun fisikoaren gaia
lantzen ari gara. Horretarako lehen
hiruhilekoan, bideo ezberdinak
ikusteaz gain, Alainen bisita izan eta
erabat txundituta geratu ginen.
Horrela, Aniztasun Ginkanarekin, eta
ezgaitasun ezberdinen bidez, bizitako
sentsazioak eta topatutako oztopoak
ikaragarriak izan dira. Urritasun
ezberdinak dituzten pertsonen
tokian jartzeak, beraien eguneroko
bizimoduan egin beharreko esfortzuez
jabetzea ekarri digu.
Aniztasun Ginkana zor tzi
esperientziaz osatu da; bakoitzean
urritasun bat izanik, zehaztutakoa
egiten saiatu gara. Hauek, ekintzak:
1. HANKAK MARTXAN!!!
Tokia: eskolako burdinezko atea.
Materiala: gurpildun bi aulki.
Eginkizuna: gurpildun aulkian
eskolako aterperainoko ibilbidea egin
hankak bakarrik erabilita.
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2. BAIETZ SASKIRATU!!!
Tokia: eskolako aterpea.
Materiala: saskia eta baloia.
Eginkizuna: bakoitzak hiru saiakera
egin, gurpildun aulkitik, baloia
saskiratzeko.

8.HAU GOSEA!!!
Tokia: bigarren solairuko liburutegia.
Materiala: mahaia, moldeko ogia,
labana eta txokolatezko krema.
Eginkizuna: esku bakar batekin
norberak bere ogitartekoa prestatu.

3. ZEEEEEEEEERRRR??????
Tokia: eskolako sarrera (barruan).
Eginkizuna: ahotsa erabili gabe,
mezu bat helarazi taldekideei.

Lehen Hezkuntzako ikasle guztiok
hartu dugu parte; gela bakoitza
talde ezberdinetan banatuta. Maila
bakoitzak hobekuntzak proposatu
behar izan ditu, hausnarketaz gain.

4. GU BAI ARTISTAK!!!
Tokia: zuzendaritzako bilera gela.
Materiala: papera, pintzela, tenpera,
edalontziak eta plastikozko filma.
Eginkizuna: ahoa bakarrik erabiliz,
taldeko arte lan bat egin.

6. GOAZEN GELARA!!!
Tokia: eskolako aterpetik bigarren
solairuko laguntza gelara.
Materiala: aulkia eta igogailua.
Eginkizuna: eskolako aterpetik
gurpildun aulkiak hartu eta igogailura
joan. Bigarren solairura igo eta eskuak
bakarrik erabiliz, laguntza gelara iritsi.

Gure gelakook, oro har, ondo pasa
dugu. Proba gehienak politak izan
dira, batzuk besteak baino gehiago.
Arrakasta handien izan duena
"Gu bai artistak" izan da. Probak
egiterakoan ondo sentitu gara;
izan ere, zenbait gauza lortu ezin
genituenean —gurpildun aulkiarekin
aldapa igo, aldapa behera abiadura
kontrolatu...— bagenekien uneko
kontua zela. Baina egunerokoan
arazo horiek izateak asko aldatzen
du egoera. Askok aspergarria
izango zela pentsatzen dugu.
Horrela, urritasun edota ezintasun
batek edozer gauza askoz zailagoa
egiten duela ikasi dugu. Eta nola
ez, denbora gehiago behar da
denerako. Gure artean istripuren
bat baino gehiago izandakoak ere
badira: azkazala belztuta erortzear
duena, hankak ubelduta dituena...

7. HAU JOLAS DIBERTIGARRIA!!!
Tokia: 2. solairuko laguntza gela.
Materiala: buff-a eta jolasak.
Eginkizuna: begiak estalita jolasak
burutzen saiatu.

Hobekuntzen inguruan hauek
bururatu zaizkigu: igogailua sarreratik
gertuago egotea, sensoredun ateak
jartzea, sarrerako aldapa orekatzea,
musika gelaren kokapena aldatzea...

5. HAU EGARRIA!!!
Tokia: jangelako komunak.
Materiala: buff-a, mahaia, edalontzia
eta iturriko ura.
Eginkizuna: begiak estalita mahai
gainean dagoen edalontzia hartu,
iturrian bete eta edan.
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TOPONIMIA

Idazlea
ANDRES ALBERDI

SERORATEGI ETA MIRUBEA (MURUBI)
Askizuko erdigunean jarraitzen dugu hil honetan ere.
Serorategi. Esanahi gardena du. Bi osagaiz eraturiko
izena da: serora + -tegi. 'Elizaren ardura duen
andrea' esan nahi du serora hitzak (Iparraldean, moja
edo lekaimea ere esan nahi du, baina ez gaurko gure
honetan). -tegi osagaiak 'etxea' esan nahi du. Beraz,
serorategi hitzak seroraren etxea ([seroriaren itxia]
esango genuke getariarrok) esan nahi du.
-tegi (edo -degi) osagaiak, batzuetan, 'tokia'
adierazten du: artegi (ardi-tegi), erlategi, txerritegi,
ardandegi, arrandegi, bihitegi/aletegi, santutegi,
izendegi, egutegi, liburutegi, lorategi, hara(gi)tegi,
kafetegi... Beste batzuetan, 'etxea' esan nahi du,
gorago esan dugun bezala: Alonsotegi (Alonsoren
etxea), Andrestegi (Andresen etxea), Garziategi,
Larreategi... Apalategi ('apala' goitizenekoaren
etxea), Baltzategi ('beltza' deitutako baten etxea)...
Apeztegi (apez-etxea), serorategi...
Euskal Herriko herri askotan dago Serorategi izeneko
etxe edo baserriren bat: Andoainen, Errezilen, Aian,
Idiazabalen, Saran...
Mirubea. Horrela idatzirik ageri da mapetan, eta
horrela aztertu dugu hemen. Izen horretatik Murubi
esatera pasatzeak ere badu esplikazioa.
Hitz edo izen zalantzazkoa da esanahiari begira.
Euskal Herriko etxe- eta baserri-izenetan bakana
izateak ere (ez dugu topatu izen hori duen beste bat)
ez du laguntzen argibideak aurkitzen. Itxura denez,
osaera hau du: miru + be(he) + -a (artikulua).
Miru izenak, besteak beste, esanahi nagusi hauek
ditu euskaraz: 1. bereziki sagarrondoetan egon ohi
den mihura zuhaixka parasitoaren aldaera (Viscum
album; gaztelaniaz, muérdago); 2. tamaina ertaineko
hegazti harraparia, Milvus generokoa (gazt. milano);
ARTZAPE · 2017ko otsaila

Serorategi.

Mirubea.

3. 'teilatuko atzeko isurialde txikia'. Gure ustez,
hirugarren adiera hori da kontuan hartu beharrekoa.
Etxearen atzeko isurialdearen beheko partean eginiko
etxola-edo esan nahiko luke.
Mirubeatik Murubirakoa honela uler daiteke. Sarri
gertatzen da euskaraz silaba bateko bokalak bere
soinura bereganatzea eta aldatzea bestea —asimilazioa— (atera > atara; gezurra > gusurre; izugarri
> izigarri...). Baliteke horixe gertatu izana ahozko
moldean: miru(bea) > muru(bea); bukaerako -bea >
-bia bilakatzea ere arrunta da (kalea > kalia; jendea
> jendia eta gisakoetan bezala); eta, gero, artikulua
(-a) galtzea: Murubi.
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"Everything being a constant
carnival, there is no carnival left"

"Dena inauteri izanez gero, ez litzateke inauteririk geratuko", Victor Hugo

Aiiii no hay que llorar, que la vida es un carnavaaaal... Nork ez du Celia Cruzen abesti honen doinuarekin gerria
mugitu? Inauteriak trapu, kapela, gona... koloretsuak soinean jarri eta umorez eta alaitasunez ospatzeko jai eroak
ditugu. Herrialde bakoitzak bere modura ospatzen ditu eta Euskal Herriak ere baditu bere inauteriak. Egunerokotasuna
eta buruhausteak ahantzi eta festan murgildu ohi gara. Ganbarara igo eta... dress up my friends!! (mozorrotu lagunak!!!).
Vocabulary

Expressions
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GETARIAKO HITZA

TXIKIEGIA AGIAN

Bidaltzailea
Artzapeko lantaldea

Idazlea
AMAIA IRAZABAL

TATO

ETXEKO ATEA
Etxeko atea jo dute
eta istant batean pentsatu dut
zu izan zintezkeela.
Atea jotzen duten bakoitzean
pasatzen zait hori burutik.
"Esperantza ez da inoiz galdu behar".

Getariatik ekialderantz joz
gero, jende askok ez du
hitz hau ezagutzen; bai,
ordea, mendebalderantz.
Euskaltzaindiaren Hiztegian
ere jaso dute, Bizk. markarekin
(bizkaierazko hitza). Getarian
oso erabilia da: atun-tatoa,
arrain-tatoa..., beti arrainaren
zati edo pusketa handi samarrari
dagokiola. Baina, itxura denez,
adiera zabalagoa ematen diote
bizkai-herrietan: okela-tatoa,
ogi-tatoa eta antzekoak ere
erabiltzen baitituzte.

Baina espero ez zaitudanean
agertzen zara beti.

Getarian eta inguruetan esaten diren
hitzen txokoa da hau. Animatu eta
bidali artzape@topagunea.com -era
ezagutzen dituzun hitzak.

ARTZAPE · 2017ko otsaila
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IRITZIA

JOXI ERAUSKIN

POST-TRUTH, URTEKO HITZA;
ZER DAGO ATZEAN?
Idaztera noana asko aipaturiko gaia denik ezin
ukatu, eta beharbada, ezer berririk ez diot erantsiko
irakurleari, baina ez nituzke aipatu gabe utzi nahi gaur
egun munduan agintzen dutenen nondik norakoak.
Gobernatzen gaituzten agintarien maila eskasa ikusita,
zer pentsatu ematen digu oinezkooi.
Bada atsotitz bat: "Agintari zuhurrak gobernatzen
duenean herria poztu egiten da, baina bihozgabeak
agintzen duenean herria ezkutatu egiten da". Laino
beltzak zeruan agertzen direnean denok dakigu eguraldi
txarra datorrela; aldiz, agintari bat agintzeko gaitasunik
gabe ikusi arren, bozkatu egiten dugu, eta gero kexatu
egiten gara. Esaerak dioen moduan, "gizakia da bi
aldiz leku berean iraultzen den animalia bakarra".
Trump: trumoi. Horixe ekarri du mundura Donald Trumpek
Estatu Batuetako hauteskundeak irabazi ostean.
Hilabete igaro da agintea hartu zuenetik, eta Estatu
Batuetako 35 psikiatra ospetsuk txosten bat bidali
dute sinatuta The New York Times-era Trumpen osasun
mentalaz kezkatuta. Hain zuzen, besteen iritziak
onartzeko gai izan ez eta erasotzailea dela egozten
diote. Besteekiko enpatiarik ez duela eta oso pertsona
arriskutsua izan litekeela agintean. Herritarrez gain,
zerbitzu sekretuak, zientzilariak, artistak... denak
azaldu dira haren aurka, jarreragatik. Aurretik jakitun
ziren arren, bozkatu egin dute.
Geure buruari galdetuta zergatik jokatzen duen
jendeak horrela, zaila egiten da ulertzea. Halere, hori
ez da Estatu Batuetako gertakaria soilik. Raxoi eta PP
alderdiarekin gertaturiko ustelkeria eta iruzur kasuak
ikusita ere, hauteskundeetako azken emaitzak hor
ditugu. Eta esan liteke adituak fenomeno berri horren
aurrean mutu geratu direla, munduko beste hainbat
tokitan egin diren galdeketetan ere (bake prozesuaz
El Salvadorren, brexit-az Erresuma Batuan) ez baitute
asmatu inkestek esaten zutena.
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Hori horrela, Oxford Hiztegiak post-truth (egi osteko)
2016. urteko hitz ospetsuena bezala aurkeztu du,
brexit-ak eta Trumpen garaipenak sorrarazi duen
astindua ulertzeko neologismo gisa. Hitz horren
arabera, emozioak eta sinismenak gertaera objetiboak
baino garrantzitsuagoak bihurtzen dira iritzi publikoari
begira. Garrantzitsuena ez da errealitatea baizik eta
errealitate hori ulertzeko modua. Horretarako, lider
baten jarrera tinko nahiz lotsagabeak (Trumpen kasua)
zuzenean eragiten du jendearen emozioetan. Hau
da, gezurra erabiltzen da egia izango balitz bezala.
Arrunki esanda, "tripakin pentsatuarazi buruarekin
baino".
Modu horretara erraz manipulatzen da jendea. Oker
guztien erantzule egiten dira emigranteak, beltzak,
homosexualak, lesbianak, aurkariak... Edozerk
balio du. Eta gezurra dela jakin arren, jendearen
emozioetan zuzenean eragiten du, sinesteko beharra
baitaukate beren egoera soziala nahiz ekonomikoa
txarra delako. Horrela, gezurra egi bihurtzen da
errepikatzearen ondorioz, lortu nahi den helburu
baten baitan.
Larria da benetan ikustea post-truth hitzaren atzean
gordetzen den manipulazioak nora garamatzan.
Izugarria onartu beharra horrelako jendeak
gobernatzen gaituela. Boterea eta komunikabide
guztiak horren zerbitzura jarrita, eskuina ez ezik
ultraeskuindarrak ari dira aginteaz jabetzen, eta horren
aurrean ezer gutxi egiten du anestesiatutako gizarte
honek.
Lehengo garaietara itzultzen ari ote gara? Hori
da askok egiten duten galdera. Teoria eta esaera
anitz dago aginteaz, halere bat aukeratzekotan hau
hautatuko nuke: "Agintariaren handitasuna herritarrek
berarengan duten konfidantzagatik neurtzen da, eta
ez bere handinahi edo aberastasunagatik".
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PETRILETIK IKUSMIRAN
Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

24. ZENBAKIA
2003KO ABENDUA
ZER BERRI? Santo Tomas eguna

GURE TXERUKOAK, TALOGILE
Gabonen buelta zen, eta ondorioz, baita Santo Tomas eguna
ospatzeko garaia ere. Gure Txeru elkartekoek bezperarako antolatu zuten jaia. Trikiti doinuak lagun, ez zen jatekorik falta
izan: batetik, taloa txorizo edo hirugiharrarekin, eta bestetik,
txorizo pintxoak. Denak Gure Txeruko kideek beraiek prestatuak.
Orduan genionez, ba omen zen taloa etxera eramateko eskatu
zuenik ere.
Artzape

ERREPORTAJEA. Gabonak Getarian

GABONAK ETXETIK URRUN
Orain bezala, Getarian sortuak nahiz kanpotik etorriak bizi ginen
herrian. Azken horiek Gabonak nola bizi zituzten jakiteko hurbildu
ginen Khady Diom senegaldar, Rodrigo Morales txiletar, Andreina
Mata venezolar eta Barbara Stammel alemaniarrarengana. Ezberdina zen bakoitzaren bizi esperientzia, batzuetan erlijioa ere bai,
baina denek aipatu zituzten 24an familia eta lagunekin egindako
afari eta opariak.
Agurtzane Uzin

KIROLAK. Errugbia

GETARIARRAK ERRUGBIAN
Zarauzko Rugby Taldearen 25. urteurrenaren harira, talde hartan zebiltzan bi getariarrekin hitz egin genuen: Argizka eta Gaizka Zulaika
anai-arrebak. "Kanpotik ikusita astakiloen kirola dela dirudi. Ikusten
da kontaktua dela, baina ez du zertan handia izan behar", zioen
Gaizkak. Argizkak, berriz, hau azpimarratu zuen: "Jende ezberdina
hartzen duen kirola da, futbolean adibidez, gizenak alde batera uzten
dira, hemen denetik dago, bai sendoak, eta baita meharrak ere".
Jon Illarramendi
ARTZAPE · 2017ko otsaila
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SALBERAK ITSASKABRARI

IÑAKI REQUEJO

Txutxu-mutxu.
Ezagutza igorleak
Esamesak, txutxu-mutxuak edo hizkimizkiak
norbaiti buruz eta horri kalte egiteko zabaltzen den
berri egiazkoak, faltsuak edo ziurtatu gabeak dira,
modu ezkutuan zabaltzen dena esamesa erasaten duen
pertsonari bere burua defendatzeko aukerarik eman
gabe. Hauxe da definizio ofiziala. Baina, benetan
horren negatiboak dituk esamesak? Ez ote dituk besterik
gabe, pertsonen iritzia? Kontakizun merkeak ziur aski.
Mundua modu anitzetan ulertzen diagu, Zigor; zientzia eta
teologia dira nagusienak. Hirugarrena ere jarriko niake:
txutxu-mutxuak. Ez duk txantxetako gaia, populazioaren
ehuneko handi baten tresna esamesak edo/eta
zurrumurruak dituk eta. Ez soilik berri faltsuak plazaratzeko,
besteen eta beren errealitateak kontatzeko ere bai.
Ikastoletan goian aipaturiko dualismoa eskaintzen zigutek
errealitatea interpretatzeko orduan. Baina, non geratzen
duk esamesen mundua? Ezagutza trasmititu beharra zagok
eta beti pentsatu izan diagu liburuen bitartez egiten dela
esklusiboki, baina, trasmisiorako modu bakarra zagok?
Beraz, txutxu-mutxuek nolabaiteko ezagutzarik
trasmititzen ditek? Historian zehar kondaira eta mitoek
baloreak zimendatu dizkiate, kulturaren igeltseroak
izan dituk. Beraz, zergatik esamesek ez ditek baliorik
zimendatuko gure artean? Desiragaitzak izan arren.

interpretazioa egiaztatu gabekoa izan duk. Beraz, zerk
egiten du errealitatea egiazkoa? Esamesek oinarririk
gabeko mundua desira ditek, iritzi merkeez eta faltsuez
betea, askotan mingarriak izatera helduz.
Ondorioz: esamesak errealitatearen ezagutzaren igorle
dituk. Hori bai, zer nolako ezagutza maila ematen
ditek? Oso eskasa, eta askotan suntsitzailea. Zer diok,
Zigor? Esamesek munduaren zati behar ditek izan?

ZIGOR SAIZAR

Herri txiki,
infernu handi

Egia duk txutxu-mutxua kirol oso arriskutsua dela,
mingarria kasu askotan. Aldi berean, ordea, milaka
mito eta kondaira ditiagu gure liburutegi kulturalean
eta egunerokoan erabiltzen ditiagu, egiatasun mailarik
izan gabe. Inongo filtro moral edo etikorik gabe.

— Esan ziane Juanitan semea beste batekin ibiltzen dela.
— Ze esaten dian? Eta bere emaztea ez al den
enteratzen?
— Ba ez zekinat baina urteak omen ditun hola dabilela,
bestea lankidea omen den eta badakin, el roce...
— Ai ama! Jakin ezan! Orain esaten dunala, emaztea
ere askotan ikusten dinat nik beste gizon tartean...

Jakina da gure errealitatearen zati handi bat esamesen
bitartez ezagutzen diagula, begira itzak sare sozialak,
ez al dituk esamesen erreinu? Oraintxe sinatuko nikek
esamesak ez izatea errealitate igorle, post-egia batean
kokatzen dik pertsona eta. Hau da, orain artean
gizakiak hizkimizkiekin igorri duen errealitatearen

— Aizak jakin diat Karlosen alaba Ameriketara joan
dela urte guztirako ingelesa ikastera; nolatan? Famili
horrek de que holako gastua egiteko ahalmena?
— Ni ere harrituta nagok, motel, ze Karlosek tabernan
egiten dik lana eta Kontxitak etxeak garbitzen. Nondik
atea hauek alaba ingelesa ikastera bidaltzeko?
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URRITZA AISIALDI TALDEA

Inauteriak joan,
besteak etorri
— Gogoratzen al haiz Garbiñek soltera zela alaba
nola izan zian?
— Bai, neskame zebilela, oso gaztetan izan zinan, ezta?
— Horixe bera, badakik, nagusiarekin oheratzen zela
esaten ziatena: jo, ba atzo kalean berekin gurutzatu
nindunan eta aitan begi berdin-berdinak dizkik!
— Zeinenak izango dizkin ba? Hori den txorakeriak
bota beharra!
Iñaki, iruditzen al zaik horrelako esamesak (eta makina
gehiago) errealitatearen ezagutzaren igorle direnik?
Ezagutza mailarik ba al ditek?
Eta arrazoi duk: historian zehar, mitoak, kondairak eta
historia bera ere gezurretan eta sasi-egietan oinarritu
duk, baina arrazoi ezberdinengatik, Iñaki.
Sinesmen beharrak egon direnean jainko-jainkosak,
heroiak, pertsonaia mitikoak asmatu dizkiagu,
hein handi batean beldurrari aurre egiteko eta
gure lasaitasunerako. Boteretsuen, zapaltzaileen,
irabazleen, gizonezkoen… ikuspegitik idatzi duk
historia, gutxi batzuk idatzitako historia, egiatzat
hartuta, guztioi barru barruraino sartu digutena.
Horrenbestez ezagutza transmititzeko motibazio
ezberdinak izan dituk, baina goian aipatutako txutxumutxuen sorburua berdina al duk?
Gurea herri txikia duk, guztiok ezagutzen gaituk eta horrek
alde on asko dizkik (elkartasuna, auzolana, laguntza,
zaintza...), baina alde txar dezente ere bai. Nik argi
zaukaat gure herrian hain ohikoak diren esamesen
arrazoia: inbidia, hurkoaren ongizateak min egitea.

Denbora aurrerantz doa eta dagoeneko
martxoan gaude. Hilabete hau iristearekin
batera, honi lotuta, pasatu dira inauteriak ere
eta baita Katxopa Gaztelekuan zein Urritza
Gazte Elkartean izan ditugun ekintza anitzak
ere.
Urtero bezala, frontoian inauterietako
mozorro prestaketa burutu genuen, non umeen
algara eta irrifarra izan zen nagusi. Honez
gain, sukaldaritza, herri kirolak, genero rolen
inguruko hitzaldia... bezalako ekintzak burutu
genituen Katxopa Gaztelekuan joan den
hilabete eder hartan.
Inauteriei dagokionez, Katxopa
Gaztelekuan ere ospatu genituen, festa
ikaragarri bat eginda. Horretarako testuinguru
konkretu bat hartu genuen oinarri gisa, egun
berezi honetan gaztelekua apaindu eta bertan
lehenago aipatutako festa hau ospatzeko.
Otsaila pasata, martxoa ere gogotsu
hartzeko prest gaude, hainbat ekintza
eta proposamen baititugu bai Katxopa
Gaztelekuan baita Urritza Gazte Elkartean
ere. Azken honek hilero antolatzen duen
ekintza egingo dugu. Beraz, esan dugun
ekintza berri eta entretenigarri hauetan parte
hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Hortaz, animatu eta bertan ikusiko dugu
elkar! Beste bat arte.

"Herri txiki, infernu handi" esaerak hala ziok… eta ni
infernu zale amorratua nauk, zeren ziur nagok zeruan
baino hobeto pasatzen dutela han behean.
Oharra: goiko esamesetan azaltzen diren izen guztiak
gezurrezkoak dira, bazpare.
ARTZAPE · 2017ko otsaila
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PUBLIERREPORTAJEA
Urola Kostako Udal Elkartea

Igor Iturain, Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria:

«Enpresei laguntzeko gaude»

U

dal Elkarteak enpresentzako zerbitzuak eskaintzen
ditu. Zer dela eta?
I.I.: Gure helburua eskualdearen garapena bultzatzea da,
eta garapen horretan enpresek zeresan handia dute, izan ere, enpresek
sortzen dute enplegua, neurri handi
batean. Aia, Getaria, Orio, Zarautz
eta Zumaiako enpresa gehienak,
10etik 9, txikiak dira. 10 langile
baino gutxiago dituzte. Enpresa txikientzat zaila da bete behar dituzten
betekizun guztietara egokitzea (lege
aldaketak, merkatuaren eskaerak,
produktuak eta lan prozesuak,
berritu beharra, merkatu berriak
bilatzea...), behar adina baliabide
ez dutelako. Horixe da gure
eginkizuna, hor enpresei laguntza
ematea eta enpresa berria sortu
nahi duenari laguntza ematea.
Nolako zerbitzuak dira?
I.I.: Era askotako laguntza ematen
dugu: informazioa diru-laguntzei
buruz, ikastaroak gai zehatzei buruz. Adibidez, oraintxe esku artean
ditugu datuak babesteko lege alda-

ketei buruzko ikastaroa, produktu
fitosanitarioak aplikatzeko ikastaroa
edo ISO9001:2015 Arau berrira
egokitzeko ikastaroa. Gero, programa zehatzak bideratzen ditugu,
enpresen lehiakortasuna hobetzeko:
batzuk, giza baliabideen kudeaketa
hobetzeko eta pertsona oinarritzat
hartzen duten ereduak ezartzeko,
beste batzuk antolakuntza edo
ekoizpen prozesuak hobetzeko,
beste batzuk bailarako enpresen
lankidetza bultzatzeko... Programa
eta zerbitzu horiek doakoak dira
bailarako enpresentzat, hainbat erakundek (Foru Aldundiak, Europak...)
edo udalek finantzatzen dituztelako.
Nolako oztopoak dituzue?
I.I.: Enpresek gure programetan
parte hartzea kosta egiten zaigu
askotan. Ulertzen dugu, eguneroko
martxak ez dielako tarterik uzten
itxura batean horren premiazkoak
ez diruditen gaiak lantzeko. Baina,
garbi dago etengabe hobetzea
eta aldaketei aurrea hartzea dela
bide bakarra etorkizun hurbilean
lehiakortasunari eusteko. Eta horre-

tarako dira, hain zuzen ere, gure
zerbitzuak. Enpresei esan nahi
diet edozein kezka, galdera edo
gabezia baldin badute jotzeko
guregana. Enpresei laguntzeko
gaude. Gainera, asko dugu enpresengandik ikasteko, merkatuaren
«pultsua» beraiek dute eta.
2017rako zein asmo dituzue?
I.I.: Ohiko zerbitzuekin jarraituko
dugu eta beste hainbat erakunderekin lankidetzan (Foru Aldundia,
garapen agentziak...) hainbat
programa burutuko ditugu. Berrikuntzen artean bi aipatuko nituzke:
alde batetik, enplegu eta enpresak sortzeko eta inbertsioetarako
diru-laguntza programa bat jarriko
dugu martxan, 2016an Zarauzko
Udalarekin bideratu dugunaren
antzekoa, baina oraingoan bailarako bost herrietako enpresa eta
ekintzaileentzat. Beste alde batetik,
2017an eskualdeko mahai estrategikoa eratu nahi dugu, eskualdeko
enpresa, hezkuntza zentro eta erakunde publikoen lankidetza publikopribatua indartzeko.

Enpresentzako zerbitzuak

Informazioa, Aholkularitza, Prestakuntza, Diru-laguntzak, Lehiakortasuna, Lankidetza
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ENPRESENTZAKO ZERBITZU ETA PROGRAMAK
Zerbitzu integrala, enpresa martxan jartzeko aholkularitza eta laguntzatik hasita
Une honetan beheko programak ditugu martxan, oinarrizko zerbitzuez gain. Jarri gurekin
harremanetan, argibideak jasotzeko edo izena emateko.

Hobetu prebentzioa
zure enpresan

Lan arriskuen prebentzioa hobetzeko programa:
Prestakuntza
Aholkularitza zehatza

GEOLOKALIZATU ZURE
ENPRESA

Geolokalizatzeko laguntza:
Enpresa Google Mapsen egoki geolokalizatzeko.

BATERATZEN:
UZTARTU PERTSONAK
ETA ENPRESA

Pertsonak enpresaren estrategiarekin bateratzeko
programa
Enpresaren helburua zehaztu
Diagnostikoa: enpresaren egoera
Ekintza-plana lantzeko laguntza

MUGIKORTASUN PLANA

Zumaiako Joxe Mari Korta, Guascor eta XEY
industrialdeetako mugikortasun plana:
Planaren garapena
Mugikortasun foroaren eraketa

INDUSTRIA SORTZAILEAK:
LANKIDETZA

Kultura eta industria sortzaileetako eskualdeko
enpresak sustatzeko proiektua:
Sektorearen azterketa
Lankidetzarako aukerak

SICTED PROGRAMA:
KALITATEA TURISMO
ARLOKO ENPRESETAN

Turismo sektoreko enpresentzako kalitate
programa:
Prestakuntza
Aholkularitza
Kalitate ziurtagiria

«Arin iritsi nahi baduzu zoaz bakarrik;
urrun iritsi nahi baduzu, goazen elkarrekin»

Bailara eraikiz

Urola Kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943 89 08 08
enpresa@urolakosta.eus

www.urolakosta.eus

ARTZAPE · 2017ko otsaila
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AGENDA

2017ko MARTXOA
3 Ostirala

Kukugordeka antzerki saioa

Ordua: 17:00
Lekua: liburutegia
Antolatzailea: Getariako Udal
Liburutegia
Aramendi Illarramendi eta Mirari
Arin Tapiak eskainiko dute.

4 Larunbata

Herriarteko bertso-txapelketa:
Getaria-Alegia
Lekua: Berdura plaza

5 Igandea

28. Lilaton lasterketa
Ordua: 10:30
Lekua: Donostia

Zine emanaldia
Ordua: 17:00
Lekua: Gure Txeruren aretoa
Antolatzailea: Guraso Elkartea

7 Asteartea

Herritarren eskubide eta
ongizatearen bidean,
Catalunyako Errepublika
sortzen hitzaldia

Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada eta Eskubide Sozialen
Karta, "Euskal Estatua edukiz
jantziz" egitasmoaren baitan

8 Asteazkena

Emakume Langileen
Nazioarteko Eguna
Ordua: 11:45
Lekua: plaza

18

Iturzaeta Herri Eskolak eta
Getariako Udalak elkarrekin,
neska eta mutilen zein gizon
eta emakumeen parekidetasuna
aldarrikatuko dute.

DesignThinking tailerra

Ordua: 19:00
Lekua: plaza

Ordua: 10:00
Lekua: arrantzaleen kofradia
Antolatzailea: Mater Museoa
Surfrider Fundazioko Irene
Ruiz, Getariako Kofradiako
Jose Mari Etxegoien eta AZTIko
Gorka Gabiñak emango dituzte
hitzaldiak.

12

19 Igandea

Elkarretaratzea

Igandea

XXXIX. Gure Txeru
Banakako Esku Pilota
Txapelketako finalak
Ordua: 12:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

Mendi irteera. Kobaz koba
ibilaldia

24 Ostirala

5 Igandea

Kofradia zaharra:
getariar guztien ondarea,
mahai-ingurua

14 Asteartea

26 Igandea

Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada eta Eskubide Sozialen
Karta, "Euskal Estatua edukiz
jantziz" egitasmoaren baitan

18 Larunbata

Hondakinak eta arrantzari
buruzko hitzaldiak eta

Javier Martinen klase
magistrala

Ordua: 17:00
Lekua: Gure Txeruren aretoa
Antolatzailea: Guraso Elkartea

Zine emanaldia

Ordua: 17:00
Lekua: Gure Txeruren aretoa
Antolatzailea: Guraso Elkartea

Cat Boyden bideokonferentzia
Eskozian 2014. urtean egin
zuten erreferendumaren
inguruan

3-5 Or.-Ig.

Ordua: arratsaldez ostiralean,
goizez larunbatean, goiz eta
arratsaldez igandean.
Herri-janzkietan oinarritutako
modeloak egiteko modelatzeteknikari eta bolumenak sortzeko
metodoei hurbilketa.

Ordua: 19:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Eskubide Sozialen Karta
Ana Maria Benito eta Ismael
Manterola izango dira hizlari.

Zine emanaldia

Cristobal
Balenciaga
Museoa

Zine emanaldia

Ordua: 17:00
Lekua: Gure Txeruren aretoa
Antolatzailea: Guraso Elkartea

30 Osteguna

Katukale irakurle
taldearen saioa
Ordua: 18:30
Lekua: Liburutegia
Michel Houllebecqen "Sumisioa"
landuko dute.

Getaria, forma eta zaporeak
Ordua: 10:30-14:00
Euskaraz izango da. Maisor
kontserba-egileengana, museora
eta Gaintza upategira bisitak
sartzen dira; bertako produktuak
dastatuko dituzte.

19 Igandea

Estal zaitez zeure kapaz
Ordua: 11:00-13:30
Euskaraz izango da. 6 eta 12
urte bitarteko umeek kaparen
ezaugarriak eta erabilerak
esploratuko dituzte. Elkarrekin,
helduen laguntzarekin, kapa bat
diseinatu eta sortuko dute.

26 Igandea

Getaria, forma eta zaporeak
Ordua: 10:30-14:00
Gazteleraz.

2017ko otsaila · ARTZAPE

ARTZAPE · 2017ko otsaila

19

ERREPORTAJEA

Ane Ezenarro

Plazetan aritzeko aukera
eskainiko die punta-puntako
bertsolariak ez direnei, eta
bertsolaritzaren munduan
sartzekoa zaletu izan arren
kantatzen ez dutenei.

ERREPORTAJEA

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

Arrai Nahastua bertso taldea
PASIOTIK GOZATZEKO
OHOLTZARA IGOTA
Azkeneko ediziotik 18 urte igaro ostean, herri arteko bertsolari txapelketa antolatu du aurten
Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak. Orduan aritutako zenbait taldek berriz pausoa eman arren,
izango da partaide berririk ere, tartean, Getariako Arrai Nahastua taldea.

"

Artolatarrek aipatu bezala, jokatzeko baino gehiago
jolasteko da". Esaldi batean laburbildu du Danel
Olanok zertan datzan Gipuzkoako herri arteko
bertsolari txapelketa. Duela hamarkada batzuk egin
bezala, herrialdeko erpin guztietako bertsozaleak
batuko dituen egitasmoa abiatu du Gipuzkoako
Bertsozale Elkarteak. Iragan otsailaren 3an abiatu zen
38 talderekin osatutako txapelketa, eta maiatzaren
27ra arte luzatuko da. Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan
jokatuko da finala. Getariak aurten hartuko du parte
lehen aldiz txapelketa honetan, Arrai Nahastua izeneko
taldearekin.
Zazpi lagunek osatu dute herriko taldea. Danel
Olano, Libe Goenaga eta Egoitz Aizpuru ariko dira
kantuan; Ane Ezenarro gai-jartzaile, eta Nerea Kamio
ordezkari. Epaile lanak, aldiz, Uxune Areizaga eta
Pello Iruretagoienak egingo dituzte. Euren esanetan,
batetik, punta-puntako bertsolariak ez direnei plazetan
aritzeko eskainitako aukera da txapelketa hau. Bestetik,
bertsozale izan arren kantuan aritzen ez direnei
bertsolaritzaren munduan sartzeko bidea erraztuko
diela uste dute, baita beste herrietako bertsozaleak
ezagutzeko ere.
Asmo horrekin osatu dute Arrai Nahastua.
Iazko urrian sortu zen ideia, Olanok eta Goenagak
Zarauzko bertso eskolan topo egin zutenean. Itxuraz,
zarauztarrek zenbait talde ateratzeko aukera jarri zuten
mahaiaren gainean, eta Getariakoa osatzeko ideia
bururatu zitzaien. Gero, pixkanaka taldea osatzen
hasi ziren: "Alamedatik Habanerara bertso eskolan
ARTZAPE · 2017ko otsaila

galdetu genuen lehendabizi, baina inor animatu ez
zenez, Egoitzengana jo genuen", zehaztu du Olanok.
Aizpururen baiezkoarekin bertsolari taldea osatuta,
gainontzeko kideak batu zituzten orduan. "Oporretatik
iritsi berria nintzen, eta bertso ikastarora gerturatu
nintzenean Gaztetxera, ea parte hartu nahi nuen
galdetu zidaten", azaldu du Kamiok. Berak, baina,
jendaurrera irtetzeko asmorik ez, eta Ezenarrok hartu
du gai-jartzaile papera; elkarlanean prestatuko dituzte
gaiak.

Bilerak, epeak eta beharrak

Gaiak jartzen ez ezik, antolaketa lanetan
ere elkarlanean aritu dira Ezenarro eta Kamio.
Txapelketarako izena eman berritan hasi ziren
prestakuntzekin: "Azaro hasieran hasi ziren bilerak
Mintzolan (Villabona), eta gero, ordutegiak zirela eta
gerturatu ezin ginenez, emailez egin dugu gehiena",
dio Kamiok. Bere esanetan, zenbait jarraipide zorrotz
ezarri zizkien elkarteak, baina beste guztia libre
utzi dute: "Esaterako, taldekideen kopurua, saioak
grabatzea, epeak, eurekiko kontaktua eta abar exijitu
dituzte, oinarrizko kontuak, baina saioak nahi bezala
antolatzen utzi dute". Alde horretatik, saioen antolaketa
auzolanean oinarritu dela uste du Ezenarrok, "lehen
fase honetan bederen". Hala, saio bakoitzak bere
ezaugarriak izango ditu: afariak izango dira batzuetan,
saio formalagoak bestetan.
Seigarren multzoan lehiatzea egokitu zaie
getariarrei, Alegia eta Segura-Ataun taldeekin batera.
Bi saio egin beharko dituzte, hiru taldeak elkarren

21

ERREPORTAJEA

"Nahikoa tradizionala da,
bertsokera zaharra du. 'Frailongo' bat da".

"Kolpe gogorrekoa da, ez da
erantzuten erraza. Egungo bertsolari moderno horietakoa".

Olanoz Goenagak

Goenagaz Olanok

aurka lehiatuko direlarik. Multzoko lehen jardunaldiak
Alegia eta Segura-Ataun jarri zituen parez pare, eta
martxoaren 4an iritsiko da Arrai Nahastuaren debuta:
Getarian bertan, Berdura plazan ariko dira bertsotan
Alegiakoen aurka. Bigarren saioa handik astebete
eskasera izango dute Seguran.

taldea, aldiz, getariarren maila antzekoan ariko
dela uste du. Hala, aurrera egitea zail ikusi arren,
aukerak dituztela uste du Goenagak: "Martxoaren 4an
Alegiakoen aurka saio ona egiten badugu herrian,
batek daki".

Egin beharreko lanei dagokienez, agurren ondoren
hiru ofizio osatu beharko ditu talde bakoitzak, bat
bertsolariko, eta koplaka aritu ostean amaituko dira
saioak. Bertsoaldi bakoitzeko bertso onenei X bana
emango zaie, eta amaieran X kopuru handiena duena
izango da garaile. Hiru taldeetatik gehien dituena
pasako da hurrengo fasera.
Antzekoa izango da martxoaren 23tik apirilaren
9ra jokatuko den bigarren fasea ere, baina izango du
berrikuntzarik: aurrera egiten duten 12 taldeek trikitixak
musikatuta kantatu beharko dituzte zenbait bertso.
Olanok dioenez, euren taldean Alegikoak
dira faboritoak: "Artola anaietako bat Gipuzkoako
txapelketan finalerdietara iritsi zen, eta beste anaia,
Iñaki pilotaria, oso ondo aritzen da". Segura-Ataun
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Gauzak horrela, ondo pasatzeaz gain lehiatu
egingo dutela argi dute. Oro har, badakite fasez igaroz
gero talde zailak aurkituko dituztela: "Añorgako taldean
Gaztelumenditarrak daude; Zarautzen Nahikari
Gabilondo, Felix Zubia eta Iñigo Manzisidor Mantxi
elkartu dira, Maialen Lujanbiok Hernanirekin parte
hartuko du... Bertsolari potenteak ariko dira lehian",
zehaztu dute. Hain justu, ondo ezagutzen dituzten
zarauztarrak gogotsu daudela azaldu dute; 1999an
eurak izan ziren garaile, eta hura errepikatu nahian
dira.
Estilo ezberdinetako hiru bertsolari ditu Getariako
taldeak, eta bakoitzaren bertsokeraz trufaka aritu
zale dira. Hala dio Goenagak, barrez, Olanoren
bertsokerari buruz: "Danelena nahikoa tradizionala
da, bertsokera zaharra du. Frailongo bat da".
Olanori, aldiz, bertsolari sena irteten zaio adiskidea
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ARRAI NAHASTUEN SAIOAK

"Aire berezia du. Bertsotan
asko egindakoa da, are
gehiago entzundakoa".
Aizpuruz Olano eta Goenagak
deskribatzerako orduan: "Libe kolpe gogorrekoa da,
ez da erantzuten erraza. Gaur egungo bertsolari
moderno horietako bat". Alabaina, biak bat datoz
Aizpuru deskribatzeko orduan. "Aire berezi bat" duen
bertsolaria dela zehaztu dute biek ala biek: "Bertsotan
asko ibilia da, eta antzeman egiten zaio. Edozein
lekutatik atera daiteke", zehaztu du Goenagak.
Olanoren esanetan, aldiz, "bertsotan asko egindakoa
da, baina entzun oraindik gehiago egin du. Laguntza
handia zaigu".

Arrai nahastua, sarda handitzen

Diotenez, Ezenarrori bururatu zitzaion Arrai
Nahastua izena. Adin eta ohitura ezberdinetako
jendeak bat egin du proiektu honetan, eta halakoetan
herrian erabili den esamoldea denez, taldeari izena
jartzeko probestu zuten. Haatik, baditu aurrekariak
ere: "Batukada taldeak ere hala izena zuen", zehaztu
du Kamiok.
Batura honek elkarrekin gehiago aritzeko aukera
eman diela azaldu dute: "Goenaga Zarauzko bertso
eskolan aritu izan da betidanik, eta ni Getariakoan",
azaldu du Olanok. Aizpuru aldiz, Oñatin aritzen da,
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•

Martxoak 4, Berdura plazan.

•

Martxoak 11, Seguran.

baina herrian familia duenez, erraz gerturatzen dela uste
du Goenagak. Hala ere, Olanok azpimarratu duenez,
"agian elkarrekin ez dugu nahi beste entrenatuko.
Hori bai, bertsotan arituta joango gara saioetara".
Ez alferrik, herrian egin diren azken hiru saioetan
parte hartu baitu Olanok —Gaztetxean, Balenciaga
Museoan eta Giroa tabernan—; Gaztetxekoan parte
hartu zuen Goenagak ere.
Saioa antolatzeko, Gaztetxeko kideen laguntza eta
herriko lagunena bilatu dute; baita aurkitu ere: handik
atera dituzte bideoa grabatuko duena, mikrofonoak
prestatu, afaria...
Azaldu dutenez, beste taldeetako jendea harritu egin
da Getarian zazpikotea osatu izanaz, ez baitute uste
herrian bertso mugimendu handirik dagoenik. Alabaina,
helduen bi bertso eskola daude: hamarkadatik gora
martxan daraman Alamedatik Habanerara, eta aurten
abiatu duten ikastaroa. Maialen Velarde zumaiarrak
ematen ditu klaseak azken honetan, eta talde polita
eratu dela azaldu du bi eskoletako kidea den Olanok:
"Aurtengo ikastarora espero gabeko bizpahiru lagun
azaldu dira, bertsozaleak direla imajinatzen ez
dituzunetakoak. Pozgarria da hori". Horrez gain,
zenbait lagun badaude herriko eskolan, eta Olano
bera aritzen da haiekin. Jauzia, baina, ez da ematen
erraza: DBH garaian daudenen hutsunea dago, eta
haur eta helduen eskolen arteko lotura egingo duen
egitura falta da. Poztuko lirateke herri artekoaren
egitasmoak adin tarte horretakoak bertsotara bultzatuko
balitu.
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SAIOA ETXEBERRIA
“AUKERA IZANGO BANU,
BERRIZ JOANGO NINTZATEKE”
Bere abentura senari jarraituz, ETB2ko El Conquis saiorako bere burua aurkeztu zuen
Saioa Etxeberriak. Lagun batekin bidaian zegoela deitu zioten ekoizleek hautatua izan
zela esateko, eta denboraldi bat eman du herritik urrun, lehian. Konfidentzialtasun kontuak
tarteko, hara joateko erabakiaz eta bertako bizimoduaz soilik mintzatu da ARTZAPErekin.
TESTUA
JON ANDER DE LA HOZ

ARGAZKIAK
JON ANDER DE LA HOZ ETA EITB

ELKARRIZKETA
El Conquistador del Cariben
egon zara, zerk bultzatuta?
Bizitzan horrelako abentura
bat behar nuen, barruan nituen
korapiloak askatzeko. Guztiok
dugu bizitzan motxila bat, eta
astuna egiten hasia zitzaidan.
Eskape baten moduan hartu
nuen. Motxila hori hustu eta
bizitzan dudana baloratzeko
modu bat iruditu zitzaidan.
Zergatik El Conquistador, baina,
eta ez beste bidairen bat edo?
Abenturazalea naiz, eta bidaiak
egiten ditut bestela ere. Zumaiako
hondartzan lanean nengoela,
gaia atera zen eta jendeak
animatzeko esan zidan. Kontua
zen kastingak amaituta zeudela,
eta bi egun geratzen zirela bideo
bidez egindako aurkezpenak
bidaltzeko. Hondartzan nengoela
aprobetxatu nuen momentu
batean grabazio bat egiteko,
eta hartu egin ninduten.
Uste duzu zure abentura grinak
zerikusia izan duela aukeratua
izatean?
Bai. Begira, nik uste dut bi
motatako pertsonak aukeratzen
dituztela programan. Batetik,
nahiko frikia den jendea,
txorakeriak egiten dituena, eta
bestetik abentureroak. Lehengoak
ez dira hain kirolzaleak,
entretenimendua dute gehiago,
telebistako showak zati handia
duelako Conquisen. Nik uste ni
aukeratzean bestea ikusi zutela,
hau da, neska mugitua naizela,
abentura zalea, eskia gustatzen
zaidala, soroslea naizela...
Bi egunen faltan bideoa igorrita,
espero zenuen hautatua izatea?
Egia esan, ez. Urte
askotan zehar esan izan
nuen gustura joango
nintzatekeela, bai lekuengatik,
baita esperientziengatik
ere; norberaren limiteak
ezagutzen laguntzen dizu.
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"Motxila hustu
eta bizitzan dudana
baloratzeko modua
iruditu zitzaidan"
Saioa Etxeberria.

Talde berdea Julian Jantziren ongi etorria jasotzen programaren lehen saioan./EITB

Abisatu zintuztenetik joan
bitartean prestakuntzarik egin
zenuen?
Bai, bi hilabete inguru izan
nituen prestatzeko. Esan bezala,
Zumaiako hondartzan nengoen
sorosle, eta bertako suhiltzaile
batzuei galdetu nien ea
lagunduko zidaten prestatzen.
Hala, mendi bueltak, eskalatze
saioak, yuma-rekin probak
eta beste egiten genituen.
Gero, astean bi egunetan
Zarauzko suhiltzaileen etxera
joan ohi nintzen prestakuntza
jarraitzeko. Saio gogorrak egin
genituen bi hilabete horietan.
Aldez aurretik ba al zenekiten
nora joango zineten lehiatzera?
Ez. Ikusita iaz Amazonasen egon
zirela eta nahiko ondo joan
zitzaiela, uste nuen berriz hara
edo bestela toki berri batera
joango ginela, Argentinan
askotan egin dutelako jada.

Gainera, aireportura joan aurretik
ez genekien nora gindoazen,
ezta nola bidaiatuko genuen
ere —bakarrik, taldean...—.
Hamaika lagun elkartu ginen
aireportuan, eta ez genekien ez
gu ginen lehiakide guztiak, ez
talde bat ginen, ez ezer. Behin
bidaia txartelekin gutunazala
eman zigutenean, Santa
Martako aireportura gindoazela
ikusita jakin genuen Kolonbiara
gindoazela. Oso gogorra izan
zen bidaia, 28 ordukoa.
Hainbeste ordurekin lehen
hartu-emanak izango zenituzten
elkarren artean...
Bai, eta denetarik egon zen.
Batzuekin oso ondo, eta besteekin
ez horrenbeste. Esaterako,
Rebeca lehiakidearekin
egundoko talka izan nuen
hegazkinean jesarri orduko.
Alboan joatea egokitu zitzaigun,
eta hegazkinera sartu orduko
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esan zidan talde berean egonez
gero harreman txarra izango
genuela iruditzen zitzaiola,
ezagutu ere egin gabe. Hala,
hasieratik batzuekin harreman
hobea izan nuen besteekin
baino, baina orokorrean ondo.
Nola sentitu zara lehiaketan
zehar?
Ez naiz solte egon, momentuaz
gozatzen eta hori guztia. Ni
oso hotz eta lehiakor aurkitu
naiz, borrokatzera joanda, ez
lagunak egitera. Eskolan ikastera
joaten den bezala, lehiaketara
lehiatzera joan naiz: nire etxea
egin, jana bilatu, taldearen onena
lortu... oso gogor aurkitu naiz.
Espero zenuena aurkitu al
duzu?
Bai. Mentalki prestatuta
nengoen, sufrituko nuela uste
nuen eta hala izan da. Espero
baino gogorragoa izan da.
Hasieran dena da polita, baina
egunak aurrera joan ahala gose
gehiago duzu, argalago zaude,
indar gutxiago duzu, proba
zailagoak dira eta bizikidetza
arazoak sortzen dira. Egunak
igaro ahala probak dituzu
etengabe,eta indarra ahitzen
doa. Hala ere, Nakorrekin
eta Imanol Herrerorekin hitz

"Hankan bi lesio izan nituen, tinpanoa ere
zulatu zitzaidan, bi belarrietan infekzioak
izan nituen..."
egin nuen joan aurretik eta
ideia bat eginda neukan.
Zer egin zaizu gogorrena?
Bizikidetza, jendearekin
ezberdintasunak izatea. Gosea
ez hainbeste. Pasa dut hori ere,
baina beste askoren aldean,
gutxi. Gainera, iruditzen zait
emakumezkook askoz hobeto
jasaten dugula gosea. Gero, min
hartuta ere egon naiz, eta hori
oso gogorra egin zait. Hankan
bi lesio izan nituen, tinpanoa ere
zulatu zitzaidan, bi belarrietan
infekzioak izan nituen...
Eguneroko borroka horrela
eramatea latza da; uretara
sartu behar duzu, eta belarriak
horrela izanda, beste aukerarik
ez duzu: hori, edo etxera itzuli.
Errepikatzeko moduko
esperientzia al da? Jendeari
gomendatuko al zenioke?

Kanporaketa proba batean enbor batera igo nahian. /EITB
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Bai, ez dut zalantzarik. Egia
da psikologikoki eta fisikoki
prestatuta egon behar dela,
exijentzia handia duela eta hori
guztia, baina aukera izanez
gero pausoa eman eta joatera
gonbidatuko nuke jendea.
Duela aste gutxi hasi dira
programa telebistan ematen.
Kalean ezagutzen zaituzte?
Pixkanaka, bai. Ni ez naiz
nabarmena eta ez zaizkit
argazkiak-eta asko gustatzen,
baina igerri dut kalean apur
bat. Zer esanik ez Davidekin
(Seco) ikusten banaute, hura
oraindik ezagunagoa baita.
Baina oraindik asko dago
ikusteko, eta denborarekin
gehiago ezagutuko naute.
Beraz, Saio asko geratzen da
oraindik?
Zalantzarik gabe! (barrez).

Programako medikua Saioa artatzen belarriko arazoengatik. /EITB
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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

Jarri
publizitatea
ARTZAPEn!!!

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.
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