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SALBERAK ITSASKABRARI

JON ANDER DE LA HOZ

ZIGOR SAIZAR

Unea gozatzearen
garrantzia

Etorkizunak iraganarekin bat egitean

Bazen behin pertsona bat beti biharamunari begira bizi
zena. Unean baino, gero zetorkionari begira egoten
zen: lana lehen lerrora eramana zuen, ez zedila bizi
mailan deus aldatu. Eguneko minutu guztietan egin
beharrekoa ondo kalkulatua zuen, eta gidoia trakesten
bazitzaion, zama izan ohi zuen buruan. Lagunartean
ere, zurruntasunik gordinenean instalatua bizi zen: ez
zion bere buruari iritzirik aldatzen uzten —ez zuen Joan
Fusterren esaldi ezagunaren berri—, ezta kideei ere.
Modu horretara, dena lotuta izatea lortu zuen, baina
gauza garrantzitsu bat ahaztu zitzaion: bizitzea”.

Etorkizuna geu ginela esaten zuten haiek,
itxarongeletan sarratzen gintuzten.
Baina guk oraina izan gura genuen,
eta ez etorkizuna.
Konturatu baikinen atzeratu egiten zigutela
etorkizuna,
iraganarekin bat egiteraino.

"

Nire erara moldatu diadan fabula ezaguna etorri zitzaidaan
gogora orain egun gutxi, Zigor. Igande arratsalde batez
lagun min batek mezu batean egindako gogoeta baten
ondotik heldu huan. Errepasoa egiten zian azkenaldian
inguruan izan dituen galerez, pandemiaz, eta gertukoei
jazotako gauza txar eta onez. Txarrez, gehienbat.
Lagunak esandakoaren arabera, "izugarri garrantzitsua"
dek unea bizi behar diagulaz jabetzea, "bizitza kolpetik"
alda daitekeelako. Hitz testualak dituk. Gutxi-gehiago,
eta oreka bat mantenduz —biharrik gabeko egun bakarra
zagok norberaren bizitzan—, ados nagok esan horiekin.
Urte zaila bizi izan diagu; bizimoduak aldaketa handia
izan dik oro har, eta kolpe iragangaitzak jasotakoak
ere badizkiagu zenbait. Erreparatu ezak ingurura: ziur
aurkitzen dituala epe ertain-laburrean bizimodua erabat
aldatu zaien pertsonak.
Praktikan horrenbeste egiten ez badiat ere, teorian aurrera
begira bizitzearen aldekoa nauk. Erraz esaten dek hori
urtea oin puntetan igarota, pentsatuko dik bakarren batek.
Ados; baina, urtea bukatzera doan honetan, ikas dezagun
agurraren lezioa, Ruperrek kantatzen zian moduan, eta ohar
gaitezen bizitzeak duen garrantziaz. Izan daitezela lerro
hauek egun ilunak bizi dituztenenganako samurtasunaren
posta. Bihar ere argituko du. Besarkada bana.
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Belaunikoaldia, Katamalo.
Bizitzea. Bizitzea zer den, adiskide, hire fabulako
azken hitza, xehetu beharko genikek.
Nola bizi behar diagun programatzen digun txertoa
edo mikrotxipa sartuta ez ote diagu izango barruan?
2 urtekin eskolatu; 6 urtekin ia gutako bakoitzak duen
sormenaren %50a antzutu; 12 urtekin nerabezaroan
norekin eta nola maitepoztu behar diagun agindu; 25
urtekin baldintza prekarioetan lanean hasi; 35 urtekin
ezkondu; 40 urtekin etxea erosteko 70 urterainoko
hipoteka ordaintzen hasi; 41ekin umeak ekarri;
euskaldun jatorrak garenez, muntatutako furgoneta
erosi; 50ekin erretirorako pentsio-kuotarako botatzen
hasi; 70 urtekin-edo erretiratu...
Sistemari komeni zaiok pertsonek sormenik ez izatea,
sortzaileak arriskutsuak dituk, ametsak izaten dizkiate
eta dena hankaz gora jartzeko abildadea. Sistemari
komeni zaizkiok heteroarauak puskatuko ez dituzten

Kiroldegiko zozketa
Hilabete honetan, Sahatsaga
kiroldegiaren eskutik, pilateseko
saioetarako hilabeteko bonua zozkatu
dugu Artzapeko bazkideen artean.
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ZORION AGURRAK

Zorion agurrak

pertsonak, bikote heterosexualak, binarioak, familia
"normalez" osatutako familiak. Sistemari komeni zaizkiok
produkzioan arituko diren langileak, orduak eta orduak
lanean pasako dituztenak, pentsatzeko denborarik
izan ez dezaten, bizitza hobea ez amesteko,
daukatenarekin konformatuta: etxea, furgoneta, urtean
behin edo bitan oporrak kanpoan... Sistemari komeni
zaiok pertsonok planak egitea, etorkizunean zer egingo
dugun antolatzea, sistema bera sostengatzeko. Fabula
hartan esaten zen bezala, muturren aurrean azenarioa
dugun astoak bezalakoak gaituk.

Leire Aldalur Iribar
Urtarrilak 7

Zorionak kuadrillako beteranai! 22 muxu haundi.
Kuadrillakuak

Heteroarautik aldentzen dena zigortua dek,
mikrotxipak zaztadak bidaltzen zizkiok, pertsona hori
baztertzeraino: iraindua, jipoitua, akatua.
Ilaran, belauniko bizitzeari uko eginik, batzuk,
ametsak pilatzen jarraitu gura dugu,
heriotzari gainezka egin asmoz,
maitasunak, bete diezagun memoria,
maitasunak, memoria.
Belaunikoaldia, Katamalo.
Bai, urte latz honetan, gure inguruan heriok gogor jo
duen hontan, bizitzako une xumeak baloratzen ikasi
diagu, maite ditugunak zaintzeak duen garrantziaz
jabetu gaituk, inguruetan dizkiagun bazter miresgarriak
gozatu dizkiagu. Bizitzea. Agian bizitzea zer den
birpentsatu beharra zagok, heriotzari gainezka egin,
ametsak pilatu eta memorian gorde maite genituenekin
pasatako bizipozak, maite ditugunekin (eta norbere
buruarekin) egunero, minutuz minutu gozatzeko. Egin uko
belauniko bizitzeari, pilatu ametsak urte berri honetan!

Zorionak, lagun!
Artzapek inguruko pertsona estimatu hori zoriontzeko
aukera eskaintzen dizu, bai aldizkarian bai webgunean.
Bidali mezua 688 716 609 zenbakira edo
info@artzape.eus helbidera. Prezioa: 4 euro (2 euro
bazkideek).

Urtarrileko irabazlea:

Arantxa Etxabe Aramendi
Arg.: cuidateplus.marca.com.
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TXAPAKALEZKA
AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA
MIKEL MUGIKA

Txapakalezkaren itzulera...
puntuala

B

ai, bai... ez arraskatu begiak, ez egin atximurkarik
mofletetan… egia da: bueltan da Txapakalezka!
Puntualki bada ere, ez degu-ta inolaz esperantza
faltsurik sortu nahi.
2019ko abenduan egin genuen gure agur komunikatu
mardulean airean utzi genuen aukera hau, tientuan
ibiltzeko abixua emanez: 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... Eta juxtu urte bat beranduago,
hain data berezian, hemen gera, berriz ere!
Gabonetako egun hauetan, urtero-urtero klasiko askoren
itzulerak errepikatu ohi dira: UrQllu robotaren zein
Bonboitar aspergarrien Gabonetako mezu sakonak,
El Almendro turroiaren vuelve, a casa vuelveee...
iragarkia, Suchard turroi mitikoak (llevan un año
esperaaaandolo!), Badator Bizarzuri famosua (3 ordu
lehenagotik megafonian), Jacksen bila jarraitzen duen
neska motozalea eta bere likrazko traje pegatua…
Eta zerrenda hori ikusita, guk gutxiago izan nahi
ez, ta urte bukaerako aparision estelar honekin zuei
sorpresatxo bat eman nahian gatoz, urtea irrifartxo
batekin amaitzeko asmoz. Bide batez, guri ere ez
zaigu gaixki etorriko, urtebete honetan barruan pilatu
zaigun dana kanporatzeko terapia baten beharrian
baikinan.
Ta hala, hainbat hausnarketa egiteko bildu gara
aspaldiko partez, abandonaturik eta hautsez beteta
genuen gure ofizinan. Maskarilak jantzita, eta gure
artean 1,5 metroko distantzia gordetzen genuela
ziurtatzeko josteko zentimetroarekin neurtuta. Garai
edo normaltasun berri honen komeriak!
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Lehenik eta behin, ez dakigu kasualitatea edo
kausalitatea izan den, baina gure sekzio zoro hau
egiteari uztearekin bat, mundu mailako pandemia
larri honek inbaditu zuen guztia. Txapakalezkako
pertsiana jaistea eta dena aldrebestea biak bat izan
ziren, eta inork aurrez espero ez genituen gertaerak
bizitzea tokatu zaigu. Hamaika ikusteko jaiuak gera!
esaldiak ez du inoiz hainbesteko arrazoirik izan.
Adibide moduan, lehen asiarrei parrezka ibiltzen ginen
maskarila erabiltzeagatik, eta orain begira...
Egun batetik bestera, mundua erabat geratu zen,
ospitaleek gainezka egin zuten, etxetik atera ezinda
bi hilabete pasa genituen, militarrak osasun egoeraren
inguruko prentsaurrekoak ematen ikustera ohitu ginen,
hildakoen kopuruak gora ta gora egiten zuen, aldi
baterako enplegu-erregulazioko espedienteak edonon
eta edonoiz, Illa eta Simon jaunak Mortadelo ta
Filemon baino famatuagoak egin ziren, fabrika
handiak itxi zituzten —eta patronala kexatu egin
zelako, bost egun baino lehenago berriro ireki—,
gero kirola egiteko orduak jarri zizkiguten, maskarilen
erabilera derrigortu zuten, pixkanaka tabernak eta
dendak ireki zituzten, kirol lehiaketak bueltatu ziren...
Ta konturatzerako, uztailean gure kaleak mundu osoko
turistez gainezka genituen berriro ere, tabernak eta
jatetxeak beteta.
Baina udako oasia pasa zenean, udazkena etorri
zen, ta errealitate gordinarekin topo egin genuen
berriz.
Itxaropena omen da azkena galtzen dena.
Esperantzaz eta ilusioz bete ginen konfinamentuan
zehar. Egoera hark mundua eta gizartea aldatuko
zuela esan ziguten eta handik aurrera pertsona
hobeak izango ginela, eskuzabalak, besteengan ere
pentsatuko zutenak. Hango eskertzak, balkoietako
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GOMENDIOA

TXAPAKALEZKA
txalo zaparradak... Hori dena sinistera ere iritsi ginen,
baina kaka zaharra! Lehen aukera eduki orduko,
zezenak plazara bezela atera ginen denok, ateak
ireki orduko.
Eta azken finean, bueltan-bueltan, betikoak izaten
jarraitzen dugu, edo okerragoak agian: oso berekoiak,
bakoitza berera, beste inor eta ezer axolako ez
balitzaigu bezala... Bat-batean, ilusioz eta asmo onez
betetako puxika hura lehertu zen, eta ahanzturaren zulo
sakonean galdu.
Balkoietako poliziak —lehen ere kalean nahiko
ez genituen ba...—, negazionistak; politikarien
kontraesanak; interes ekonomikoen eta osasunaren
arteko talkak; komunikabideen berri txaparrada;
Amazonen mozkinen gorakada; herri eta auzo denetan
itxi diren milaka denda; tabernak ireki eta handik ordu
gutxira jada mozkortuta, balantzaka, zebilen jendea
—eta ez gara gazteez ari—, COVID-19aren errua
(ere) etorkinei botatzen dietenak... Eta ez, ez dugu
ezer ikasi, eta ez dugu kasurik egiten patrika ikutu
arte. Ez dago kontzientziaziorik, ez besteenganako
errukirik, ez errespeturik. Politikariek kale egin dute,
baina baita gizarteak ere.
Dena ez da negatiboa izango, eta baloratzekoa
da gauzak oso ondo bete dituen jende asko ere
badagoela, eta egoera honetan guztian iniziatiba oso
politak eta goraipatzekoak ere egon direla (herriko
boluntario taldea erosketak-eta egiteko...).
Azken horiengan pentsatu, eta aurrera egitea, ez zaigu
besterik geratzen. Egunero ikasten dela zerbait berria
dio beste esaera batek, eta egia handia da hori. Gure
esku dago, ordea, egunero ikasten den hori praktikan
jartzea.
Gabon zoriontsuak pasa, ondo bukatu urtea eta, ahal
bada, hobeto hasi 2021 urtea. Guk egon gabe
egoten jarraituko dugu, zelatan, gure tintazko arsenala
berriro bete arte.
PD: bakarrik eta familiako inor ondoan izan gabe hil
diren eta hiltzen ari diren aiton-amona eta adineko
jendearekin oroitu gabe ez genuke bukatu nahi, ezta
egun batetik bestera lanik gabe geratu edo bizitza
guztiko denda itxi behar izan dutenekin ere. Beti
bezala, erru gutxien dutenek pairatu dute gehien
oraingoan ere. Noizbait hori aldatzeko gai izango
garen itxaropenarekin...

ARTZAPE · 2021eko urtarrila

JOXI ERAUSKIN

Dendaostekoak
Uxue Alberdiren liburu honek bi ahizpen historia,
herri bateko denda baten inguruan, kontatzen
digu. Denda baten kronika literarioa da eta, aldi
berean, gure historia hurbileko memoria ere bai,
garai batena. Zenbat ahalegin egiten duten liburu
denda bat martxan jartzeko eta nola denborarekin
herriko gune garrantzitsua bihurtuko den. Herriaren
historia eta eboluzioarekin batera nola egingo
duen aurrera denda horrek, istorio eta bitxikeria
ugari tartekatuz; betiere dendaren eta Elgoibar
inguruko bizilagunen inguruan.
Gainera, ikusten da protagonistak ez daudela
lo, baizik eta herriaren taupadaz ondo jabetzen
direla, eta herrian txertatuta daudenez, bertako
aktibitateak eta garaiak eskatzen duenari ondo
erantzuten jakin dutela. Dendaostean josten dute,
brodatu, mozorroak egin, diskoak lagunekin
entzun, abortuaren aldeko manifestazioetarako
prestatu, mendi-irteerak antolatu eta egoera
bakoitzak eskatzen duen beste hainbat eta hainbat
gauza.
Protagonistek beren lanari dioten maitasuna,
jartzen dioten pasioa eta pilatu duten jakituria ere
nabarmendu beharra dago, oso ondo eta modu
atseginean idatzitako liburu honetan.
Gomendagarria da liburu hau jendea ohartarazteko
herriko denda batek zer-nolako garrantzia duen
bertako bizitzan eta zenbaterainoko funtzio soziala
betetzen duen.
Gaur egun, merkatal zentro erraldoiak nonahi
ditugun honetan, liburu hau omenalditxo bat
bezala da gure herrietan eta auzoetan beti ezagutu
ditugun dendei.
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IRITZIA

JOXI ERAUSKIN

Denbora aurrera, garai berriak

D

enborak aurrera egin du. Orain urtebete ohiko
eguneroko bizitzan murgilduta geunden, ordutik hona
dena hankaz gora jarri zaigu. Tunel luze batean
sartuta gaude oraindik, baina badirudi argi errainuak
ikusten hasiko garela laster. Zulo horretatik ateratzen
garenean, ordea, ez dugu sartu ginenean ikusten genuen
paisaia bera ikusiko. Normaltasunak ez du zerikusirik
izango, arlo askotan, lehen ezagutu genuenarekin. Izan
ere, aldaketa asko ari da gertatzen eta gertatuko dira.
Hasteko, jendeak ohiturak aldatu behar izan ditu birusari
aurre egiteko: musukoa, garbiketa zehatza, eguneroko
bizitzan distantzia mantentzea, etxetik lana egitea... Lehen
geneukan bizitzeko erritmoa erabat moteldu da, horrek
guztiak ekarri duenarekin. Lehenengo eta behin norberak
bere bihotzaren taupadak sentitzeko parada izan du.
Osasun arazoak berarekin ekarri du arazo ekonomikoa:
milaka pertsona lanik gabe, aldi baterako enpleguerregulazioko espedienteak, ostalaritza itxita... Itxaropen
guztiak lurperatuta askorentzat. Halere, ekonomiarentzat,
oro har, oso kaltegarria izan bada ere, zenbait arlotan
mantendu egin da jarduera eta, gainera, hainbat lanbideren
garrantzia agerian geratu da: osasungintza, garbikuntza,
behar-beharrezko merkataritza eta zerbitzuak... Lehen
gutxitzat geneuzkan ogibideek, bat-batean, izugarrizko
garrantzia hartu dute gizartean eta gauzak hurbil edukitzea
erosketak egiteko zein garrantzizkoa den konturatu gara.
Hori horrela izanik ere, badira multinazional batzuk,
lehen negozio borobila zutenak eta itxialdiagatik
izugarrizko gorakada izan dutenak. Aldi berean, inguruko
merkataritzarentzat lehia zuzena izan dira. Amazon datorkit
burura, izan ere, dendak itxita egonda, askok etxetik erosi
dituzte gauzak bertan eroso jasotzeko; ondorioz, horren
lana bikoiztu eta hirukoiztu egin da. Hala da, Amazonek
denetik saltzen baitu, ez dago saltzen ez duen produkturik.
Halere, Amazonen aurkako kanpainak nonahi ari dira
egiten azkenaldian. Ez da oraingo kontua: urtero,
Gabonak iristean, azaleratzen da multinazional horren
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aurkako kanpaina, tokian tokiko denda txikiei lehia
desleiala egiten dielako. Orain, ordea, areagotu egin da
horren aurkako joera, konfinamenduan, denda asko itxita
egonik, erosketen ehuneko handi bat Amazon eta antzeko
enpresen bidez egin delako. Frantzia dugu adibide. Berriki,
hango lider politikoek, Parisko alkateak barne, Amazonen
aurkako boikota bultzatu eta Internetez ez erosteko aholkatu
dute, lekuan lekuko merkataritza babesteko. Bere langileak
esplotatzeaz ere salatu dute, eta orain gutxi langileak
sindikatzearen aurka azaldu da banaketako erraldoia.
Horren haritik, aurkako kanpainaz gain, hainbat
mugimendu egon da Amazonen eraginari aurre egin eta
bertako merkataritzari eusteko. Esaterako, Estatu Batuetan
liburu denda independenteek, webgune batean elkartuta,
milaka liburu saldu dituzte epe laburrean. Europan ere egon
dira antzeko mugimenduak; aipatzekoa nola Espainiako
Estatuan 800 liburu denda elkartu berri diren liburuak
saltzeko. Ahalegin guztiak ez dira asko baina ez daude
lo, eta konturatu dira bizirauteko nolako arriskuan dauden.
Hori gutxi balitz, Amazonek eta beste erraldoi teknologikoek
askoz zerga gutxiago ordaintzen dute, ateratzen duten
etekinarekin alderatuta; gainera, ahal duten gutxiena
ordaindu behar duten herrialdeak aukeratzen dituzte
egoitzak finkatzeko. Adibidez, Europan Irlanda eta
Herbehereak dira zerga-paradisuak, enpresei eskaintzen
dizkieten zerga abantailengatik. Estatu Batuetako
multinazional garrantzitsuenek han kokatu dituzte egoitza
nagusiak zerga gutxiago ordaintzeko. Horrek guztiak
izugarrizko lehia eta kaltea egiten die Europako beste
estatuei; agintariek, bitartean, beste aldera begiratzen dute.
Frantzia da arlo horretan gehien mugitzen ari dena: lege
bat onartu eta Google, Amazon nahiz gainerakoei zerga
digitalak ordain ditzatela agindu die. Hainbat enpresekin
zorrak dituelako ere salatu du Amazon duela gutxi.
Laburbilduz, pandemia honek erakutsi behar liguke lekuan
lekukoak ze garrantzia duen, eta bertako produktuak
erosteak nolako eragina duen tokiko ekonomiarentzat.
2021eko urtarrila · ARTZAPE
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: ABENDUKO EKITALDIAK

Eskolako haurrak Euskararen Nazioarteko Egunean.

Bertako ikasle eta irakasleak arduratu ziren musikaz.

Tiritatxorekin egin irri! emanaldia.

Toledoko itunaren aurkako manifestazioa, pentsionistek deituta.

Malen Etxea. Zaintzaren esklabo emanaldia.

Meagako biriblgunearen inaugurazioa.

Galtzagorriak Olentzero eta Mari Domingiren harreran.
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Haurrak Olentzero eta Mari Domingi bisitatzeko zain.
2021eko urtarrila · ARTZAPE

ARGAZKI ERREPORTAJEA: ABENDUKO EKITALDIAK

Haurrak euskal mitologiako pertsonaiak bisitatzera.

Olentzero eta Mari Domingi.

Galtzagorria adarra jotzen.

Lamia.

Esti eta Mikel Markezen kontzertua.

Esti Markez.
ARTZAPE · 2021eko urtarrila

Akerbeltz eta galtzagorria.

Mikel Markez.

Peio, Esnatu naiz kabareteko protagonista.
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Maria Elena Larrañaga.

AURTEN BISITARI BEREZIAK IZAN
DITUGU GETARIAN
TESTUA
INTZA GURRUTXAGA

O

lentzero eta Mari Domingirekin batera
galtzagorriak, lamia, Tartalo eta Akerbeltz
etorri dira herrira. Abenduaren 24an,
Elkanoren monumentua euskal mitologiako pertsonaien
erreinu bilakatu zen; txoko berezia eta goxoa. Hala
esan zion horiek agurtzera joan zen guraso batek bere
haurrari: "Zeinen leku magikoa, ezta?".
Elkanoren monumentuan sartzerako murgiltzen ziren
haurrak mundu magiko hartan. Sarreran, istoriotxo
baten bitartez, barruan topatuko zituzten pertsonaien
berri ematen zieten hiru galtzagorrik. Umeek aho
zabalik, urduri eta begietan distira berezi batekin
begiratzen zieten.
Adar hotsa. "Han goian, begira!". Istorioa kontatzen
amaitzen zutenerako beste galtzagorri batek adarra
jotzen zuen goiko aldetik. Hala, hots harekin batera
sartzen ziren guztiak barrura.
Kandelek, lastargiek eta musikak leku hark zuen
misterioari eusten laguntzen zuten. Sartu orduko,
eskaileratan gora galtzagorri gehiago, eta batbatean, hantxe, lamia! Eserita, bere ile hori luzea
behin eta berriz orrazten. Hura agurtu eta pixkat
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aurrerago Tartalo; gizon begibakar handia, makila
bat eskuan zuela. Ondoren, leku hartako pertsonaiarik
beldurgarriena: Akerbeltz. Haurrek urrutitik begiratzen
zioten, mesfidati, gerturatzeko beldurrez.
Horiek ikusi eta beheranzko bidea hartzen zuten, hain
zuzen, Olentzero eta Mari Domingi ikusteko. Horiek ziren
arratsaldeko pertsonaia izarrak. Umeek prest zituzten
euren eskariekin beteteko gutunak, eta horiek Olentzero
eta Mari Domingiri emateko desiratzen zeuden.
Eta orduan bai, elkarren ondoan eserita, Olentzero
eta Mari Domingi! Kontaktu fisikoa ekiditeko eta
segurtasun tarteei eusteko, aurrean zuten otarrean uzten
zituzten haurrek euren gutunak. Hala, urrutira bidalitako
muxuekin eta agurrekin irteten ziren bertatik.
Irteeran eskukada bat gaztain jaso eta esperientzia
hark sortutako lilurarekin uzten zuten guztiek euskal
mitologiako pertsonaien erreinua.
Jarraian, abenduaren 24an sortutako giro atsegin hura
mantentzeko, irakurgai duzue euskal mitologiarekin
lotuta, Saioa Martinez de Lahidalgak sortutako
kontakizun bat.
2021eko urtarrila · ARTZAPE
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Urdiñe eta lamia
Urdiñeri ez zitzaion batere gustatzen herriko zarata,
ezta bertako kiratsa ere. Autoen joan-etorriak,
kamioiak, zaborra, jendearen oihuak…
Hala, arratsalde batez, mendira joatea erabaki zuen,
naturaren musika entzun, bertako belardi ederrak ikusi
eta landareen usain ederraz gozatzeko. Liluratuta
itzuli zen etxera, hura zen paradisua!
Herrian aspertzen zen aldiro, mendira egiten zuen
ihes Urdiñek.
Bero handia egiten zuen egun batean, aitonak ilargi
betea zela esan zion egun hartan, galtzerdiak oinak
egosten ari zitzaizkiola-eta, erreka bazterreraino
jaitsi, oinetakoak kendu eta eseri egin zen. Bere
harridurarako, beste aldean bere ile luze-luzea
orrazten ari zen emakume bat ikusi zuen. Harkaitz
baten gainean eserita zegoen. Hura ere errekan
oinak bustitzen ariko zela pentsatu zuen Urdiñek, bero
sapa egiten baitzuen. Haren hankak ikusi zituenean,
ordea, izugarrizko sustoa hartu zuen Urdiñek. Ahate
hankak zituen!
Amonari entzuna zion basoetako erreka bazterretan urre
koloreko ile luzea zuten emakumeak bizi zirela, lamiak.
Orratzean lamia, orratzean lamia abesten zuen, ilea
orrazten ari zen bitartean.
Halako batean, hiru gizon hurbildu zitzaizkion lamiari.
Eskuetan eskopetak zituztela ikusi zuen Urdiñek.
Ikaratu egin zen. Lamia mehatxatu zuten gizonek:
— Non ezkutatzen duzu urrea? Ez badiguzu duzun
urre guztia ematen, zureak egin du! –oihukatu zion
hiru gizonetako altuenak.
Lamia negarrez hasi zen.
Urdiñek bertatik lasterka ihes egitea izango zela
onena pentsatu zuen, gizon horiek bertan ikusiz gero,
bera ere arriskuan egon zitekeelako.

Urdiñek arnasa sakon hartu zuen. Motxilatik, izeko
Ametsen etxean egindako eskulana atera zuen.
Gomaren ertz batean inguruan topatu zuen harririk
zorrotzena jarri zuen, eskuarekin tentsioa emanaz
atzeraka tira, eutsi eta bere indar guztiz gizon
horietako bati jaurti zion. Begian eman zion, betebetean!
— Ahhhhhhhhhh –egin zuen garrasi gizonak eta
zerraldo erori zen lurrera.
Beste bi gizonak eskopetei heldu eta ingurura
begira jarri ziren, adi. Zuhaitzaren atzean ezkutatu
zen Urdiñe. Lamiak, gizonak berari begira ez
zeudela baliatuta, kolpe bana eman zien gizonei
buruan eta lurrera bota zituen. Eskopetak kendu
zizkien jarraian.
Erdi-zorabiatuta, korrika traketsean, hainbatetan
tupust eginez, alde egin zuten hiru gizonek. Urdiñek
zuhaitzaren atzean ezkutatuta jarraitzen zuen. Lamiak,
gerturatzeko eskatu zion Urdiñeri.
— Mila esker. Neska ausarta zara, bizia salbatu
didazu –esan zion lamiak.
— Urdiñe naiz -–esan zion Urdiñek hitz-totelka,
ikararen ikaraz dardarka zegoen artean–. Amonak
esaten dit behar duenari lagundu egin behar zaiola.
— Hala da. Hartu hau, nire esker onaren adierazle.
Tori -eman zion lamiak.

Amonak emandako aholkuaz gogoratu zen, ordea.

Urrezko udare bat eman zion lamiak Urdiñeri. Urdiñe
aho zabalik geratu zen. Ez zuen sekula horrelakorik
ikusi.

— Laguntza behar duenari lagundu, Urdiñe. Are
gehiago laguntza behar duena emakumea bada eta
babesik gabe baldin badago.

— Eraman udare hau amonaren etxera, Urdiñe.
Jarraitu behar duenari behar duenean laguntzen.
Udare honek horretan lagun zaitzakete. Laster arte.

ARTZAPE · 2021eko urtarrila
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Erabiltzaile eta eragile ugari ditu euskarak. Ikasleak izan genituen
aurreko hileko ARTZAPEn. Oraingoan, berriz, beste muturreko jarduna
ezagutu nahi izan dugu: Euskaltzaindiarena. Baditugu bi euskaltzain
urgazle Getarian, Andres Alberdi eta Kaxildo Alkorta. Akademiaren
aitzakian gerturatu gara haiengana eta euskarari emandako bizimodu
interesgarriekin egin dugu topo. Haietan sakontzeko, ale banatara
ekartzea erabaki dugu; honetan, Andres Alberdi.

Hezkuntza Orokorreko (OHO) 6.
mailara arteko euskarazko taldeak
zeuden, 400 bat ikasle-edo.
Hortik gorako belaunaldi guztiak
gaztelaniaz ikasitakoak ziren,
eskola nazionaletan, ikastetxe
pribatuan edo nesken kolegioan.
Institutura joan nintzenean,
berriz, ia 1.000 ikasle baziren
Elgoibarko Ikastolan.
Ikastolaren indarra handia zen,
baina euskararen presentzia oso
motela zen herrian, are gehiago
Getariatik Elgoibarrerako
kontrastean. Getarian normal
egiten zen bizimodua euskaraz,
hemen hori ez zen posible.
Elgoibarren gerra osteko
belaunaldiak erabat galdu zuen
hizkuntza, nire adineko jendeak,
baserrikoa ez bazen behintzat, ez
zekien. Gero batzuek berreskuratu
zuten gau eskoletan-eta.

ANDRES ALBERDI
"EUSKARAZ ALFABETATU
ETA MILITANTE IZAN
BEHARKO GENUKE"
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

Filosofian lizentziatu eta gazterik
sartu zen irakaskuntzan. Euskarazko
hezkuntza urria zen orduan
baina ikastolak sortzen ari ziren.
Elgoibarkoan hasi zen eta han
egin du bizimodua, Getariarekin
harremanik inoiz galdu ez badu ere.
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Elgoibarko ikastolan hasi
zinenean, zein zen haren eta
herriaren egoera euskarari
dagokionez?
Gipuzkoan bazeuden ikastola
batzuk indar handia zutenak eta
horien artean zegoen Elgoibarkoa
—Zarauzkoa, Errenteriakoa… ere
bai—. 1962an sortu zuten eta
ni etorri nintzenean Oinarrizko

Ikastolatik institutura pasa zinen.
Ikastolan euskara eta gizarte
irakasten nituen, zazpi urtez aritu
nintzen eta 1980an, institutura
pasa nintzen. Urte haietan
ikastolak handitzen ari ziren
Elgoibarren, Deban, Eibarren
eta abar. 14 urterekin, OHO
amaitu ondoren, ez zegoen
ikasketak euskaraz jarraitzerik, eta
bailarako lizeoa egiteko aukera
planteatu zen. Ekonomikoki,
ordea, ez zen posible, ikastolek
zorrak zituztelako eta ezin
zutelako handiagoetan sartu.
Orduan erabaki zen bailarako
ikastoletan geunden lizentziatuok,
lehenengo irakasle ez-numerario
bezala eta gero oposizioetan
plaza lortuta, Elgoibarko
Institutuari buelta eman eta euskal
institutu bihurtzea. Oposizioak
eginda, euskarako plaza
hartu nuen; nik bezala, beste
batzuek, natur zientzietakoak,
matematikakoak… Horrela
bihurtu genuen institutua elebidun
lehenengo, eta D eredukoa gero.
2021eko urtarrila · ARTZAPE
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Ikasmaterialik ba al zenuten?
Ikastolako urteetan hasi ziren
materiala sortzen, gogoan ditut
Juan Antonio Letamendiaren
Euskera-6, matematikako
ikasmateriala (Saioka)… Gero,
ikastolen federazioa materiala
sortzen hasi zen ikastoletarako edo
D eredurako, ze ikastolakoa beste
guztirako aprobetxatzen zen.
Elgoibarko Institutura pasa
ginenean ez geneukan ezer eta
geuk arduratu behar genuen
geure materialaz. Ikusiz ez
zegoela nahikoa, ezta egokia
ere, Elgoibarko Euskara Mintegia
sortu genuen. Indar handia hartu
zuen, eta, lehenengo, BBB1
mailako —BUP gaztelaniaz—
materiala egin genuen eta, gero,
beste mailetakoa. Ia Euskal Herri
osoko institutuetan eta ikastoletan
gure liburua erabiltzen zen,
harrera ona izan zuen, eta hortik
hasi ginen mintegian liburuak
egiten, hobetzen eta eraberritzen.
Gogoratzen naiz Lasarte aldean
matematikako beste talde batek
egiten zuela lan Elkarrentzat.
Pixkanaka joan ziren eratzen
ikasmateriala sortzeko taldeak,
eta argitaletxeen pean aurrera
egin zen. Bi ziren nagusi garai
hartan: Elkar eta Erein. Horiez
gain, gaur egun, estatuko
argitaletxeak daude; batzuetan
materiala itzultzen dute, edota
euskarazkoa sortzen.
Inork gainbegiratzen al
zuen material hura?
Bai, ikuskapena bazegoen, baina
nahiko azaletik begiratzen zuten.
Uste zen eskoletan irakasten bazen,
programetan zegoena zela.
Mailaz maila markatuta zegoen
edukien gutxi gorabeherakoa,
eta horren arabera zeuk egituratu
behar zenituen unitateak. Eusko
Jaurlaritzara bidaltzen zen hura
eta hizkuntzaren kalitateari
begiratzen zioten, batez ere.
ARTZAPE · 2021eko urtarrila

Alfontso Mujika, Andres Alberdi eta Paskual Rekalde liburuaren aurkezpenean. /Arg.: Euskaltzaindia.

"Erabaki zen bailarako ikastoletan geunden
lizentziatuok Elgoibarko Institutuari buelta eman
eta euskal institutu bihurtzea"
Eusko Jaurlaritzak EIMA
—euskarazko
ikasmaterialgintzaren
akronimoa— programa garatu
zuen 1982an. Horrek esan nahi
zuen argitaletxeek eskoletarako
materiala sortzen bazuten,
berrikuspen linguistikoa pasa
beharko zutela. Materiala
egokia bazen, dirulaguntza
jasotzen zuten argitaratzaileek;
mailarik ez bazuen, zeuden
hanka-sartzeak esan eta
zuzentzeko eskatzen zitzaien.
Eskola materiala, hasieran, beti
da defizitarioa, baina urteetan
aurrera eginda, egokitzat
jotzen bada, asko saltzen
da eta diru iturri gertatzen
da. Guk geuk ez genuen
ezer kobratzen, eta jasotzen
bagenuen, salmentaren %10
uste dut ordaintzen zigutela.
Taldean bost-sei izanda, hori
huskeria zen. Ez genbiltzan
diruaren truke lanean. Ikusten
genuen guretzat onuragarria
zela, ikasleei ematerako
materiala barneratuta genuelako
eta edukia ezagutzen
genuenez, dibertigarria
eta gozagarria zelako.

Gero zeu izan zinen EIMAko kide.
1985ean hasi ginen testugintzan
Elgoibarko Euskara Mintegian,
eta bost urte beranduago deitu
zidaten Gasteiztik. 2000. urtetik
koordinatzaile lanetan ere ibili
nintzen —zeregin horretan hartu
zuen erretiroa 2011n—.
Horren barruan bi lan geneuzkan:
batetik, argitaletxeetako
materiala errepasatu, aztertu zein
aberastea, eta bestetik, batez ere
argitaletxeei begira, estilo liburu
bat osatzea. Zazpi edo zortzi
liburuki atera ziren garai hartan.
Urteak pasata, nabaritu al zenuen
edukien kalitatearen garapenik?
Eskolak emateari 2000. urtean
utzi nion eta harrezkerozkoa
zeharka baino ez dakit: beste
20 urte hauetan, gauzak, itxura
denez, ez dira progresiboki
gorantz joan. Ez eskolak ematen
ez duelako, baizik eta inguruak
(talde handiagoak izateak, etorkin
gehiago egoteak, gurasoak hain
euskaldunak ez izateak…) ahuldu
egiten duelako euskara maila.
Noiz sartu zinen Euskaltzaindian?
Erretiratu eta gero sartu ninduten
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Euskaltzaindian. Ordurako,
ikasmaterialgintzan EIMAn
eta Elgoibarko Euskarako
Mintegian aritzeaz aparte,
baneuzkan gramatika lan
batzuk eginda, azkena
Oinarrizko gramatika liburua.
Galdetu zidaten jendearentzat
gida modura jokatuko zuen
gramatika liburu bat egiterik
ba ote zegoen. Horrela
sortu zen Euskara Batuaren
Eskuliburuaren ideia, eta
gero eratu zen lantaldea.
Esparru askotariko
jendearekin osatu
zenuen taldea, ezta?
Batzorde bakoitzak erabakitzen
du hori, gurean hala izan zen,
bai. Lau gauza ekarri genituen
liburura: Euskaltzaindiaren
arauak, Jagonet euskara
zerbitzuko galdera-erantzunak,
Euskaltzaindiaren hiztegia

eta gaur egun liburuetan
nahiz gramatikan ez egon
arren, euskaran sumatzen
diren hutsune nabarmenak.
Horien itxuratzea eta hasierako
idazkuntza nik neuk egin nituen,
baina gero, taldeak egin zuen
aberaste lana. Horretarako
jende diferentea behar genuen.
Ni irakaskuntzatik nentorren,
baina nahi genuen literaturako
ikuspegia ere eta Joxe Austin
Arrieta idazle zein itzultzailea
sartu zen taldean. Horrez
gain, EIMAko eta Elhuyarreko
Patxi Petrirena eta Alfontso
Mujika, hedabideen ordezkari
Irene Arrarats, Gramatika
Batzordetik Paskual Rekalde.
Gainera, gure eztabaidak
zentratzeko ertzetako euskaren
ordezkariak nahi genituenez,
bizkaieraren eta zubereraren
ordezkari bana: Igone Etxebarria
eta Allande Sokarros.

"Orain euskara batuko lantaldean Jagonet
zerbitzuko beste 500-600 galdera-erantzunekin
gabiltza lanean, datu basea ugaltzeko"

Lau urtean ibili ginen
lanean, duela bi urte liburua
kaleratu zen arte.
Zer jasotzen du liburuak?
Denok antzeko ibilbidea egiten
dugu hizkuntza bat ikasteko.
Lanaren asmoa zen, guk geuk
bidea egin baldin badugu,
besteei esatea hau dela egin
duguna eta kontuan hartzekoak
direla zailtasun, zalantza eta
ezin jakin batzuk; sortutako dudei
erantzunak ematea. Eguneroko
lanean kazetariek, irakasleek
eta idazleek behar dute hori.
Askotan sortzen zaizkigu dudak,
adibidez, nola da "lau kilometrora"
edo "lau kilometrotara"?. Euskara
Batuaren Eskuliburuak esango
dizu biak ondo daudela, -ra
Hegoaldeko ohitura dela
eta -tara Iparraldekoa
Bukatu al duzue egitekoa?
Euskaltzaindiaren geroari begira,
beti dago lana. Orain euskara
batuko lantaldean Jagonet
zerbitzuko beste 500-600
galdera-erantzunekin gabiltza,
datu basea ugaltzeko. Gerora
begira ere, Euskaltzaindian
badaude proiektu batzuk eta
pentsatzen dut batean edo
bestean segitu beharko dugula.
Euskaltzandiako jarduna
noiz arte izango den
aurreikusten al duzu?
Ez, eta ez dut sufitzen. Zeure
eguna antolatzeko modua baldin
badaukazu, eta hor bi, hiru, lau,
bost edo sei ordu zure afizioei
eskaini… Afizioa euskararen
tripak badira, nik ez dut sufritzen.

Andres Alberdi eta Andres Urrutia lehenengoa euskaltzain urgazle izendatu zutenean. /Arg.: Euskaltzaindia.
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ARTZAPEn ere Getariako hitzak
azaltzen dizkiguzu. Nolatan?
Beti gramatika kontuetan ibili
naiz, eta euskararen inguruan
beste kontu batzuk ere
banituen gustuko. ARTZAPEren
moduko aldizkari bat begira
2021eko urtarrila · ARTZAPE
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Berez, euskarak behar zuen
tresnak, euskara batuak,
badauzka gorputza eta
oinarria. Eredu onartua da, eta
ona, gainera. Gure hizkuntza
kaleratzeko eta sustatzeko balio
digun sistema da baina ikusten dut
garai bateko grina falta zaigula.

Alberdi, Euskara Batuaren Eskuliburua landu duten taldekideekin. /Arg.: Euskaltzaindia.

"Batzuek euskara jasoko dute liburuetatik eta
musikaltasuna ikasi beharko dute; euskaldun
zaharrek badute, baina ez dute sistema ezagutzen"
ze erakusleiho polita den.
Toponimiaren atalarekin hasi
nintzen, 40ren bat egin nituen,
eta nahikoa eman zuenean,
Getariako hitzekin geratu nintzen.
Bertako hizkerari helduta, zein
leku dute euskalkiek euskara
batua arautzeko garaian?
Euskalki guztiek eta euskara
batuak sistema bera daukate.
Horren baitan desberdintasun
txiki batzuk daude, nik "esan
diot" erabiliko dut eta bizkaitar
batek "esan deutsot", baina
sistema ulertzen baduzu, ez dago
talkarik euskalkien eta batuaren
artean, muina bera delako.
Sortzen den polemika da noiz
erabili behar den bakoitza.
Hor, askotan, ez dugu asmatu.
Batzuek diote batua egin behar
dela noiznahi eta nonahi, besteek
ezetz, ezezaguna zaiela. Uztartze
lana egin behar da eta jakin
bakoitza non, noiz eta nola erabili.
Arazoa sortzen da jendea
alfabetatu gabe dagoelako.
ARTZAPE · 2021eko urtarrila

Euskara batua, makina bezala,
nahiko egina dago, erabili
egin behar da egunero, eta
horretarako ikasi egin behar da.
Orain, eskoletako ikasleek edo
nahi dutenek ikasten dute baina
30 urtetik gorako belaunaldi
bat baino gehiago dago landu
ez duena. Ondorioz, muntatu
dugun makina hori denok
normaltasunez erabiltzeko
moduan egotea falta zaigu.
Euskara batuari esaten zaio
gordina eta faltsua dela. Kontua
da askotan hitz egiten dugula
idazten dugun moduan. Inongo
hizkuntzatan ez da halakorik
egiten, baina hori eguneroko
jardunean itxuratzen da. Batzuek
euskara jasoko dute liburuetatik eta
musikaltasuna ikasi beharko dute;
euskaldun zaharrek badute hori,
baina ez dute sistema ezagutzen.
Beraz, biak egokitzea falta da.
Urte asko daramatzu
euskararen inguruan
lanean, zein da, gaur egun,
hizkuntzaren egoera?

Gure garaian, egoera txarra zen
eta horrek behartuta, uste dut
denok ginela kontziente euskarari
heltzen ez bagenion, galdu
egingo genuela. Orduan hasi
ginen militante izaten. Gaur egun
euskara egintzat ematen dugu eta
egia da, azpiegitura bat eginda
dago, baina trukean, egoera
politikoan, itsaso handi horretan,
ari gara galtzen, lasaitzen.
Kalean ere, arreta jarri kuadrillei
eta egin ariketa soziolinguistikoa,
sumatuko dituzu hasten direla
euskaraz, salto gaztelaniara,
salto euskarara… Jende horrek
ez du zalantzan jartzen nola ari
den, "horrela ateatzen zait" esan
eta… Kontua da norberak hori
gobernatzen ikasi behar duela,
militante izan behar duela.
Era berean, telebista pizten
baduzu, nahi gabe ere
gaztelaniaz ari zara; Interneten,
ingelesarekin edo gaztelaniarekin
egingo duzu topo, euskararekin
oso gutxi. Euskarak tokia
bilatu behar du gaurko mundu
digitalean, umeak eta gazteak
etengabe daude hor eta euskaraz
ez dago apenas materialik.
Euskara bera goxatu, natural
bihurtu behar dugu, argotarekin
gazteen mundu horretara sartu,
marko baten barruan beti ere,
hizkuntzaren kontra atentatu gabe.
Bi baldintza behar ditugu:
alde batetik, denok alfabetatu
beharko genuke, eta bestetik,
denok militante izan beharko
genuke. Horiek betez gero,
salbatuko ginatekeela uste dut.
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Musika eskola
GARAI BERRIETARA
EGOKITZEN
Unai Frantsesena eta Irati Aranguren musika eskolako irakasleekin egin du
hitzordua ARTZAPEk. Getariako musika eskolak ikasturte honetan egindako
berrikuntzak, egungo egoera eta pandemiaren ondorioak izan ditugu
hizketagai. 2020a aldaketen urtea izan da.

G

etarian bada musika irakaskuntza aipatu
orduko burura datorkigun eremua, eta hori
Juan Sebastian Elkano Musika Eskola da.
Urte askotan zehar getariarrak musikara hurbiltzen lan
handia egin du, eta musikaz zerbait dakien herritar
asko bertatik igarotakoa da.
Musika eskola sortu zenetik asko aldatu da; garaiak
bezala, egiteko eta aritzeko moduak ere eraldatu egin
dira. Unai Frantsesena musika eskolako irakasleetako
batek azaldu digunez, musika eskola, elkarte modura,
2007. urtean sortu zen; "aurretik udaletxean ematen
ziren klaseak, eta 2003-2004 urtean eraikin honetara
pasa ginen". Orduz geroztik, eguneratzen eta
berrikuntzak egiten joan da.
Frantsesenak argi du musika ikasteko inoiz ez dela
berandu, eta herritarrak musika eskolan ikastera gonbidatu
ditu. Eskaeraren araberako eskaintza ematen saiatzen
direla azaldu digu: "Norbaitek instrumentu arraroren bat
ikasi nahiko balu, gu irakaslea bilatzen saiatuko ginateke".

Aldaketen urtea

Aurtengo ikasturterako bi berrikuntza esanguratsu
egin ditu musika eskolak. Alde batetik, Ahots teknika
ikastaroa jarri dute martxan. Frantsesenaren arabera,
"orain arte abesbatza egon izan da; bertan, lanketa
guztiak taldean egin izan dituzte. Ahots teknikako
klaseak, berriz, banakakoak edo, asko jota,
binakakoak izaten dira eta abesteko jarrerak, ahotsa
bera... lantzen dira. Abesbatzan lantzen den hori,
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baina modu pertsonalizatuagoan". Ikasturte honetan,
beraz, taldean kantatzeko aukeraz gain, ahotsa
lantzeko bakarkako saioak jaso daitezke.
Bestalde, arbel digitalak jarri dituzte. Duela pare bat
ikasturtetatik zebiltzan horiek erosteko ideiarekin, "eta
azkenean, beharra ere etorri egin da", adierazi du Irati
Arangurenek. "Udalari egin genion proposamena eta
onartu egin zuten. Horrela, musika eskolari freskotasun
pixka bat emateko, gaurko gizartera ekartzeko, eta
klaseak emateko moduak ere aldatzen joateko".
Gauzak beste era batera egiteko aukera eskaintzen
diote. "Arbel digital horiek erabiltzen duten programa
Aula Virtual da. Valentziako enpresa batek musika
ikasteko sortutako webgune bat da, eta hori ondo
erabiltzeko, arbel digitalak behar genituen: ariketak
bertan egin daitezke, partiturak ere bertan irakur
ditzakegu...", aitortu du Frantsesenak.
Gainera, ikasle bakoitzak webgune horretarako bere
sarrera dauka. Horrela, "konfinatuta egonez gero edo
klase ordutatik kanpo gauzak landu nahi izanez gero,
badute aukera. Txata dauka, eta zuzenean klasean
ematen ari direna etxetik ikusi ahal izateko aukera ere bai".

Musika ikasteko hainbat aukera

Gaur egun 11 pertsonako lantaldea dago: hamar
irakasle eta idazkari bat. Guztien helburua ikasleak
musikaren munduan murgiltzea eta ezagutza batzuk
irakastea da. Musika tresnei dagokionez, "haizezkoetan,
2021eko urtarrila · ARTZAPE
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Arbel digitalarekin, ikasgelan, ariketa egiten.

txistua, bonbardinoa, tronboia, tronpeta, saxofoia eta
flauta daude; harizkoetan, biolina, biolontxeloa eta
gitarra; gero pianoa, perkusioa, akordeoia eta trikitia;
panderoa eta txalaparta ere bai, horiek perkusioan
sartuko lirateke", azaldu du Frantsesenak. "Momentuz,
horiek eskaintzen ditugu. Hala ere, beste interesen
bat etortzen bada hortik abiatzen gara", gaineratu du
Arangurenek.
Gaur gaurkoz, trikitia da arrakasta gehien duen
instrumentua. "Kalean ere, agian, gehien ikusten den
tresna da; kalejiratan, Antxoa Egunean... instrumentu
txikia eta eramangarria ere bada. Perkusioan ere jende
dezente dago, baina trikitian gehiago", dio Frantsesenak.
Bestetik, hiru urtetik gorako haurrentzako musika
tailerra eskaintzen dute; lehengo urtean bi urtekoen
gela egon zen, baina aurten, koronabirusa dela eta,
talderik ez sortzea erabaki dute. "Musika tailerrarekin
hasten dira: musikarekin jolasak egiten... Hurrengo
pausoa musika hezkuntza izango litzateke, lehen
solfeoa deitzen zena. Musika hezkuntzan hastean
instrumentu bat ere aukeratu dezakete", adierazi du
Frantsesenak. Azkeneko urteetan helduen musika
hezkuntzako taldea osatzen saiatu direla ere esan du
Arangurenek: "Herrian badaude interesa duten batzuk,
baina oraindik ez dugu taldea sortzerik lortu".

Pandemiaren eragina

"Ezjakintasunez" betetako garaiak izan direla
nabarmendu du Arangurenek: "Urte arraroa, tentsio
askokoa". Hala ere, egunerokotasun berrira egokitzen
ARTZAPE · 2021eko urtarrila

jakin izan dute, eta konfinatu eta astebeteko tartean,
etxetik klaseak ematen hasi ziren.
Frantsesenaren hitzetan lehenengo astea oso
nekagarria izan zen: "Plataforma desberdinak
erabiltzen ikasi behar izan genuen denok, Internet oso
makal zebilen...". Bigarren asterako, ordea, neurria
hartu zioten. Konfinatu gintuztenean, 24 orduko
zerbitzua eskaintzen hasi zirela ere aipatu du: "Edozein
egunetan jasotzen genituen bideoak. Nik ere ikasleei
malgutasuna eman nien".
Pandemiak musika eskolari eguneratzeko aukera
eman diola azaldu du Arangurenek: "Aurrera begira
hemen gera daitezkeen gauzak dira. Musika eskola
batzuetan, esaterako, klaseak online eskaintzen hasi
dira". Bestetik, momentu oro, ikasleen eta gurasoen
jarrera txalotzekoa izan dela aitortu du.
Koronabirusa dela eta, zenbait ekitaldi bertan behera
utzi dituzte, eta horiek egiteko alternatibak bilatzen
saiatu dira. Esaterako, abenduko entzunaldiak Internet
bidez zuzenean eman dituzte. Gabonetako emanaldia
ere ez dute egin, baina horren ordez, Santa Xixili
Egunean egin zuten bezala, irakasleen eta ikasleen
artean bideo bat prestatu eta zabaldu dute.
Dauzkaten baliabideekin ahal dutena egiten dutela
adierazi du Arangurenek. "Hemendik aurrera
datorrenari helduko diogu. Egoeraren arabera joango
gara egokitzen eta ea kalera irteteko aukera daukagun;
bigarren hiruhilekoan ez bada, azkenengoan".
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Elkartasun ohiturak eredu bezala

2

020an bizitzen ari garen pandemiak gizarte
ereduen inguruko hausnarketa egitera eraman
gaitu. Edozein aldaketa egin nahi dela ere, buruari
eragin eta gure imajinazioa martxan ipini beharko dugu.
Eta horrela sortu dira elkartasun ekimen originalak. Testu
honetan horietako adibide batzuk jasoko ditugu.
Napolesen kokatzen da lehenengoa. COVID-19ak
bertako biztanle asko kutsatu ditu azken asteetan. Egoera
hobetu nahian, baheketak egiten hasi dira elizetan modu
pribatuan, bakoitzak egindako froga ordaintzen du. Baina
Napolesen ohitura zaharra omen da kafe bat hartu eta bi
ordaintzea, atzetik datorrenak kafea ordaintzeko dirurik
izango ez balu ere. Berdina egiten ari dira COVID19aren frogekin ere. Modu horretan, diru arazoak dituzten
pertsonek ere frogak egin ditzakete eta gaixotasuna ez
da hainbeste zabalduko. Beherapenetan bi hartu eta
bat ordaindu entzun izan dugu sarritan, ba oraingoan,
alderantziz: bi ordaindu eta bat hartu edo egin!
Madrilen ¿Tienes sal? ekimena ipini zen abian 2018an,
pandemiaren aurretik, baina orain indar gehiago hartu
du. Duela urte batzuk ohikoa izaten zen bizilagunen
etxera joan eta gurean falta zen gatza edo beste zerbait
eskatzea. Orain, berriz, bizilagun batzuk ez ditugu
ezagutu ere egiten. Baina, pandemiaren hasieratik ikusi
da sare informalak (familia, bizilagunak, lagunak) izan

direla laguntza iturri nagusia etxetik irten ezinik egon
diren pertsonei zaborra atera, erosketak egin, botikak
eraman etabar egiteko garaian. ¿Tienes sal? ekimenak,
auzoko berriak emanez eta gertutasunaren bitartez,
pertsonen arteko loturak indartu nahi ditu.
Granadan, patineteen elkarte bat eskaini da botikak
banatzeko. Asociación de Patinetes de Granada (AMPEG)
osatzen duten kideen artean boluntarioak bildu dira bakarrik
dauden pertsonei farmazian jaso eta botikak etxeetara
eramateko. Gazteak dira eta hiria alde batetik bestera
zeharkatu dezakete denbora gutxian. Beraz banaketa
segurua eta azkarra egin dezakete borondate onez.
Hemen aipatutakoak gutxi batzuk izan dira, milaka
elkartasun adierazpen sortu dira-eta: ospitaleetan
liburuak banatu dira gaixoen artean, artista ezezagunek
pandemian egindako artelanak ezagutzera eman dira
Internetez, berdin grabatutako film laburrekin, genero
indarkeriaren biktimek beraien egoera adierazteko hitz
gakoak erabili dira farmazietan (Maskarilla 19)...
Eta zuri, irakurle, ekimen berriren bat bururatzen al zaizu
ingurukoei lagundu eta egunerokoa eramangarriago
egiteko? Jarri burua martxan eta saiatu gertukoenei
mesederen bat egiten, gutako bakoitzak keinu bat
eginez gero, hobekuntza handiak lortu ditzakegu-eta.

ZAINTZA
EGUNAK

Urtarrilean
ez du zaintzarik.
FULDAIN
FARMAZIA
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Lapajale

E

zizena ez ziguten zoriz jarri. Inguruak bultzatuta,
naturalki jo dugu urteetan zehar harraldera eta
jatea gustuko dugula ezin dugu ukatu. Denborak
aurrera egin duen heinean, ingurua aldatzeaz gain,
jateko ohiturak ere aldatuz joan dira eta hainbat
errezeta zein jateko modu bidean geratu dira.
Lapas de enero, mejor que el cordero dio esaera
zaharrak, lapak jateko garaia ere badelako.
Arrantzale ohiek diotenez, laparik onenak Santu
Guztien egunetik Aste Santu bitartean izan ohi dira,
handik aurrera mehetzen joaten baitira. Batzuk
nahiago dituzte haitz leunean daudenak, besteek,
berriz, haitz malkartsuetan daudenak. Baina denek
diote jaso bezain laster gordinik jandako horiek
direla gustukoenak. Hala ere, arrozarekin edo saltsa
berdean ere jan izan ohi dira.
Orain urte batzuk, itsasora abiatu aurretik izotz bila
joan behar izaten zuten 08:30erako eta txikotak
askatu aurretik denbora izan ohi zuten arrantzaleek.
Tarte hori baliatzen zuten harraldera jaitsi, lapak bildu
eta baxoerdi baten aitzakian lapajanean aritzeko.
Lapekin batera, mauliyuak ere estimatuak ziren,
egosi eta txotxaren laguntzaz ahoratzeko. Gainera,
diotenez, itsas karakolatxo hauek jateaz gain, ur
egosia ere aprobetxatzen zuten, "libratzeko" ona
baitzen.
Galdutako beste jakien artean Kolayua agertu
zaigu. Marrazoaren familiako arraina da eta bisigu
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garaian Ixkoten harrapatzen omen zuten. Behin
etxean, arraina zabaldu eta lehortzen uzten zuten,
olagarroaren estiloan, makiltxo baten laguntzaz.
Lehortu ondoren, azala kendu, egosi eta ozpin-olioaz
lagunduta jaten omen zen. Olagarroak ere ez ziren
falta kale inguruetan, ez eta hauek uzten zuten usain/
kiratsa ere.
Gerra garaiak eta itsas bizitzak, arrainen zati
ezberdinak jatera ere behartu zituzten getariarrak.
Horren adibide dira atunaren gibela, tripoiak edo
bihotza bera. Erreta edo tipula su-eztituz lagunduta
jaten zituzten.
Beste errezeta batek ere piztu du gure jakin-mina:
babarrunak odolki eta txorizoarekin nahastu
beharrean, antxoarekin nahasten ziren, eta badirudi
oraindik herriko etxe batzuetan prestatzen dela
marimontaña fusio hau.
Baina Getariako kaleetan jakin-min gehien sortzen
duena, parrillako arraina bustitzeko erabiltzen den
mejunjea da. Erretegi bakoitzak berea du eta errezeta
berak irauten duen arren, betiko hitza galtzear
dagoela dirudi: Kelepario.
Hitza xelebrea bezain dibertigarria da eta honen
esanahia topatu nahian Andres Alberdirengana jo
genuen. Bere esanetan, esapide hau la madre que
le pario adieratik dator eta jaki pikante eta min bat
ahoan sartzean hark eragiten duen erredura-zirrararen
erreakzio modura sortu zen.
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Urteko
errepasotxoa

2

020 lausotu hau agurtu baino lehen, Getariako
liburutegian aurten egin ditugun gauza (ia) guztiak
zerrendatzeko saiakera bat egin dugu. Ziur
gaude zuek ere inoiz egin duzuela halako ariketarik.
Eta egin ez baduzue, probatzeko gomendatzen
dizuegu, uste dena baino gauza gehiago ateratzen
baitira eta urteak, hein batean, berea ere eman duela
ohartzeko aukera eman dezake. Baita aurten ere, non
pandemia gorabehera, noizbait geldirik eta gauza
berrietara moldatu beharrean sentitu izan garen. Herri
liburutegia zuek zaretenez, urteko errepasotxo hau
zuekin konpartitu nahi izan dugu.
Urtea denok bezala, "ohiko normalitate" horrekin
hasi genuen. Untxia eta urtxintxa kukugordeka haur
kontakizun presentziala izan genuen otsailean Aingeru
Aramendi eta Mirari Arinekin. Orduan ez genuen
imajinatu ere egiten gerora presentziala hitza erabiliko
genuenik ere liburutegian bertan egindako ekintza bat
deskribatzeko.
Handik gutxira, pandemia hasi zen, itxialdiarekin.
Martxoaren 12an eten genuen jendaurreko zerbitzua
eta itxialdi hura, beste askok bezala segur aski,
gauzatzear genituen barne lan batzuk martxan jartzeko
aprobetxatu genuen, jendaurrean egonda, liburutegiko
ohiko martxarekin, ezin baitira nahi bezala egin
askotan. Orduan hasi ginen oraindik ere guztiz bukatu
ez dugun lan batekin: helduen guneko erreferentziazko
liburuentzat antolamendu berri bat sortzen. Getariaren
ezaugarrietara gehiago egokitu eta denontzat
errazagoa eta ulergarriagoa izatea nahi dugu. Horren
berri emango dugu aurrerago, baina bitartean inork
ezer jakin nahiko balu, zuen zain izango gara.
Noiz iritsi eta noiz joan zen oraindik argi ez dugun
udaberri oso hura eman genuen jardun horrekin.
Zuetako askok ikusiko zenituzten, ziurrenik, mahai
gainetan izan genituen liburu pilaketa haiek. Tartean,
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udaren sarrerarekin, liburutegia berriro gutxinaka
irekitzen hasi ginen hartan, Mattin komikilariaren bisita
izan genuen bere online komiki lantegiarekin. Jakinik
erabiltzaile askok liburutegia marrazteko espazio gisa
erabiltzea gustuko duzuela, konfinamendua goxatzeko
aisialdiko eta sorkuntzarako ekintza bat eskaini nahi
izan genuen. Gerora, Mattinen lanek kultur etxea
apaindu dute duela gutxira arte. Ez genuen getariarren
lanik jaso, ez dakigu zuetako inor animatu zen
Mattinen ikasgai eta gomendioak abiapuntu hartuta
ezer sortzera. Hala izan balitz, haiek ere erakusgai
jarriko genituzkeen, liburutegia bizitzen jarrai zezaten.
Udan, liburutegia denontzat atseginagoa, argiagoa
eta espazialki handiagoa bihurtzeko ahaleginari
ekin genion. Horregatik, gertatzen ari den guztia
goxatzeko asmoz, eleberri berriak erostearekin
batera, espazioaren berrantolaketa pentsatu genuen.
Plangintza honetatik etorri ziren gerora udazkenean
gauzatu ditugun hauek: komikitekaren eta filmatekaren
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Olentzeroren
gutuna
toki aldaketa, haur guneko erreferentziazko liburuena,
biltegia handitzea eta sumatuko zenuten gisan,
helduen guneko apalategi eta mahaien toki aldaketa.
Duela gutxi egin dugu eta oso harrera ona izaten
ari da.
Udazkenak, era berean, ohiko (ez-ohiko) bere ikasturte
berriaren hasierarekin, orri markatzaile eder batzuk
ekarri zizkigun urriaren 24rako, baita fokua gazte
literaturan jarri nahi izatea ere. Gazteen gustuetara
iristeko eta euskarazko gazte literatura erakartzeko
bi neurri hartu ditugu: batetik, gazte literaturako
apalategiak irisgarri eta argitsuagoak geratzeko
moduan mugitu ditugu, eta bestetik, gazte literaturako
funtsa berritu nahian gabiltza. Urteko azkenaurreko
erosketa asmo honekin bakarrik egin dugu eta
zaharkituta geratzen ari ziren bildumak ere, kendu
egin ditugu.
Udaberri-udazken arteko garaia nahiko lausoa izan
den arren, esango genuke negua eta Gabonak noiz
hasten diren behintzat badakigula. Horien hasierarekin
batera, eta jakinik marraztea oso gustokoa duzuela,
2019ko neguan planteatuko ez genukeen dinamika
mota bat izan dugu: pandemia gorabehera, datorren
urteko udaberriaren zuen irudikapenekin bizitzea kultur
etxeko paretak. Eta plazer bat izaten ari da. Beraz,
getariar guztioi azken lan hauek ekarri izana eta urte
hau guztia eskertzea besterik ez zaigu geratzen. Izan
ere, herritar, haur, heldu, eragile, udal... Zuek gabe,
zerrendatu dugun hori ez litzateke posiblea izango;
zuek zarete, erabilera, babes eta parte hartzearekin,
herri liburutegia bizi egiten duzuenak.
Mari Domingi eta Olentzerok liburutegia osatzen eta
bizitzen jarraitu ahal izateko zeozer ekarriko digutela
uste dugu... beraz, adi!

2020ko abenduak 18

Kaixo Getariako ume maiteak:
Zer moduz zaudete? Mari Domingi eta ni jo eta ke
lanean ari gara dagoeneko iritsi zaizkigun gutunak
irakurri eta ilusio handiz zuentzat opariak prestatzen.
Gutuna idazteko bazaudete berriz, egun batzuk
geratzen zaizkizue oraindik.
Aurtengo Gabonak arraro samarrak izango badira
ere, ziur jai egun berezi bezain ederrak bizitzeko
aukera dugula! Bapo jan, familiarekin gozatu,
Gabon kantak abestu...
Beraz, lasai egon eta ez larritu. Aurten ere, urtero
bezala zuen etxeetako zuhaitz azpian aurkituko
baitituzue opariak. Jakin badakit-eta aurtengoan lan
asko egin eta gogor saiatu zaretela, elkar lagunduz
jator jokatu duzuela eta paregabeak izan zaretela!
Animo eta jarraitu horrela! Horregatik aurten erabaki
bat hartu dut: ez dut ikatzik eramango Getariara!
Gauzatxo bat ere eskatu behar dizuet, umeak.
Mesedez, ez ahaztu Gabon gauean goiz oheratu
eta leiho bat irekita uzteaz. Gure astoarentzat ere
ur pixka bat jarriz gero, eskertuko dizuegu zama
handiarekin joango baita herrira!
Ondo pasa eta gozatu Gabonak!!!

Olentzero

URTE BERRI ON!!!
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA

ANDRES ALBERDI

Hiru itsaski
Arrainak eta itsaskiak
izendatzeko, askotan, herri
bakoitzak bere-bereak diren
izen edo terminoak erabiltzen
ditu euskaraz. Ba, badira hiru
itsaski ezagun zeinen izenak
entzun orduko badakigun
inguruan getariar bat dabilela.
Hiru izen horiek Getarian
bakarrik erabiltzen dira, eta
hauek dira: txirlabeltza,
solaiyoa eta txokorroa.
Hori hala dela ikusteko, aski da
Euskaltzaindiaren Euskararen
Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)
izeneko webgunean begiratzea. Handik ekarri dugu alboan dagoen solaiyoaren mapa (inongo
hiztegitan ageri ez denez itsaski horren izena idatzita, Getarian esaten den bezala jaso dugu: solaiyo).
Beste itsaskienak ere ikusi nahi izanez gero, eta beste herrietan itsaski horiei nola deitzen dieten, jo
webgune horretara.

Txirlabeltza: muskuilu, mejiloi,
mojojo, mula... (es: mejillón).

Solaiyoa: abacando, misera,
omarra... (es: bogavante).

Txokorroa: txangurro, zangurro,
zentollo... (es: centollo).

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau. Animatu eta bidali
artzape@topagunea.comera ezagutzen dituzun hitzak.
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AGENDA

2021eko URTARRILA
30 Asteazkena

Funbox Factory ikuskizuna
Ordua: 18:30
Lekua: Sahatsaga kiroldegia
Antolatzailea: Getariako Udala
Dirt jump eta trialsin showa,
umeentzat eta gazteentzat.
Sarrerak agortuta daude.

4 Astelehena

Bizarzuriren etorrera
Ordua: 19:15
Lekua: Salbatore parrokiaren
sarrera
Antolatzailea: Tonpe Getariako
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Guraso Elkartea eta Lagunak
Aurten, pandemia tarteko, ezingo
da ekitaldia ohi bezala egin baina
herriko umeek Errege Magoei
idatzitako eskutitzak eman ahal
izango dizkiete Bizarzuriri.

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

Cristobal
Balenciaga
Museoa
Urtarrilaren 10era arte, egunero
egongo da zabalik, urtarrilaren
1ean salbu. 11:00etatik
15:00etara irekiko dute eta 2x1
deskontua aplikatuko dute.
Era librean bisita daiteke museoa,
baina bisita gidatuak ere egin
daitezke: 11:15ean euskaraz eta
12:30ean gaztelaniaz.

5 Asteartea

2

Lekua: Salbatore parrokia
Antolatzailea: Getariako Udala
Aurrez izena ematen duten
umeak bakarrik sartu ahal izango
dira elizara Errege Magoak
ikustera.

Familiei zuzendatuko tailerra, hain
zuzen ere, 7 eta 14 urte bitarteko
umeak dituztenei. Ele bitan egingo
da, 11:00etatik 12:30era. Partehartzaileek gorputzera egokitzen
diren hiru dimentsioko piezak

Errege Magoen etorrera

Larunbata

Azaletik bolumenera tailerra

lortuko dituzte, hainbat figura
geometriko bi diementsiotan patroi
batean marraztu eta buruketa
batzuk eginda. 7 euro ordaindu
beharko dute helduek, 5 euro
umeek. Izena emateko idatzi
helbide honetara abenduaren
31 baino lehen: didaktika@
cristobalbalenciagamuseoa.com.

3 Igandea

Feltrozko txapelak tailerra

Familiei zuzendatuko tailerra, hain
zuzen ere, 7 eta 14 urte bitarteko
umeak dituztenei. Ele bitan
egingo da, 11:00etatik 13:30era.
Parte-hartzaileek feltroa lantzeko
metodoen ezaugarri nagusiak ikasi
eta txapel bat egingo dute. 7 euro
ordaindu beharko dute helduek,
5 euro umeek. Izena emateko
idatzi helbide honetara abenduaren
31 baino lehen: didaktika@
cristobalbalenciagamuseoa.com.
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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.
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