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Ipurtargiak
Egilea: María Pesos Argómaniz
Arratsaldero, pasealeku berean
esertzen naiz. Bastida izan da jaiotzen ikusi ninduen herria, leku
baketsua, zoriontasun-txokoa, Erdi
Aroko udalerria, lur emankorreko
hiribildua, mahatsondo-zelaiak, biziardoak. Toloñora begiratzen dut,
nola zaintzen duen txera handiz
bere magaleko herria, nola laztantzen eta lasaitzen duen hotz denean.
Bi elizak nagusikiro altxatzen dira,
udalerriko etxeek liluratuta entzuten
diete kanpaiei. Asko gustatzen zait
iturriei entzutea, isilean. Jendearen
zarata entzutea. Faltan botatzen ditut gaztetako garaiak; gogoan dut
denean hartzen nuela parte: frontenisa, dantzak, inauteriak, erronda...
Oso gogoko nuen uda, etxeak bete
egiten baitziren, jendearen beroak
dar-dar egiten zuen eta kutsatu egiten zen. Aurpegi guztiez oroitzen
naiz, nirekin lasaitasunez hilko diren
une guztiez.
Ilunabarra da, eta brisak nire gorputza ukitzen du; izugarri gustatzen
zait oilo-ipurdia nola jartzen zaidan
nabaritzea. Bizirik sentitzen naiz,
ordu berean irtetea gustatzen zait,
eguzkia bere gordelekura itzultzear dagoenean. Hark ere atseden
hartzen duela pentsatzea gustatzen
zait, nahiz eta jakin badakidan beste
toki batzuk berotzera doala, beste
pertsona batzuk esnatzera. Une
horretantxe agertzen da nire ametsetako printzesa; umil eta lotsati
agertzen da eta, ipurtargia ateratzen denean, distira egiten laguntzen
dio. Izan ere, ipurtargiek ere argitzen
dute iluntasuna.
Arratsalde hura desberdina izan
zen, entzutear nengoen kontakizunak 40 urte atzera eraman behar
ninduela sentitu nuen. Oraindik

gogoan ditut 2020ko martxoko
egun eguzkitsu haiek; mahastietan
lehen kimu lotsatiak hasita zeuden
agertzen. Gogoan dut nola, larunbat
hartan, telebistaren aurrean, malkoak
erotzen ziren albiste bakoitzarekin,
mezu bakoitzarekin, keinu bakoitzarekin. Hasieran herrialde batek, gero
beste askok, alarma-egoera deklaratu zuten. Beharrezkoa zen etxean
gelditzea, Txinatik zetorren birusa,
koronabirus madarikatua, geldiarazteko. Heroiek baino ezin zuten
lanera joan.
Urrutian bi silueta beltz agertu
ziren, eta nire pentsamenduetatik
ateratzea lortu zuten. Aurrera nola
zihoazen ikus nezakeen, eskutik
helduta. Haurrak agureari ibiltzen
laguntzen zion. Ohikoa zen bilobak
aiton-amonekin ibiltzea. Nire garaian ere halaxe zen; orain, baina,
haurrek hobeto zekiten entzuten.
Pandemia horretan, 2020ko martxo
zorigaiztoko horretan, hitzen balioa
zein zen ikasi zuten.
Nire ondoan eseri ziren, hitz batzuk trukatu genituen. Izugarri
gustuko nuen jendeari begietara
begiratzea. Maitasunez betetzen
zuen nire arima; gainera, hunkitu egin ninduen elkarrekiko zuten
afektua ikusteak.
Paisaiari begira jarraitu nuen baina, haien elkarrizketak aurrera egin
ahala, harrapatu egin ninduen:
-Ume, istorio bat kontatuko dizut.
Zatoz, eser zaitez.
-Zer da, aitona?
-Begiratu argazki hauei, zatoz.
-Mugikor hau zaharkituta dago, ezin
da 5Dn ikusi.

-Ene, ume, duela 40 urte, 2020an,
bizi izan nuen zerbaiten harira ikasi
nuen gauzei balioa ematen.
-Zer gertatu zen, aitona?
-Dena genuela uste genuen, burdinazkoak ginen, geure buruan
bakarrik pentsatzen genuen, nahiz
eta Lurra negarrez ari zen. Erritmo
frenetikoan bizi ginen; gure semealabek oihuka arreta eskatu arren, ez
genien entzuten, eskatzen zigutena
eman besterik ez genuen egiten,
isil zitezen. Ez ziguten borrokatzen
irakatsi, gure aiton-amonek egin
behar izan zuten moduan; guk dena
genuen. Batzuek asko eta beste
batzuek gutxi zutela ikusi baino ez
genuen egiten: batzuk haien herrialdeetatik etortzen ziren, gosez hiltzen, beste batzuok poltsikoak beteta genituen eta, beste batzuek, are
gehiago betetzen zituzten patrikak.
Baina ezerk ez zuen inporta, gehiegikeriaz, banitatez eta geurekoikeriaz ase geunden, bakardadez ase,
azken finean.
-Tristea da hori, aitona. Ez zenuten
jolasten?
-Nik bai, jolastu nuen ezkutaketan,
txingoka, gaur egun jolasten duzuen
jolas guztietara. Elkarrekin egotera
jolasten genuen, kaleetatik ibiltzen
ginen, polizia eta lapurretara. Zure
amak, ordea, horietara jolasten ikasi
behar izan zuen, planetak abisu bat
eman ondoren.
-Zertara jolasten zen ama?
-Amak nagusia izatera jolasten zuen,
argazkiak atera eta kargatzera. Gezurretako eta baliorik gabeko harremanetara, itxurak egitera, jolasten
zuen, ez zena izatera.

-Nik ez dakit horretara jolasten, aitona.
-Hobe, eta espero dut ez duzula
inoiz ikasiko.
-Zer gertatu zen?
-Egun batean, gizarte osoa beldurtu egin zen. Pandemia bat iritsi zen
eta herrialde askotako gobernuek
etxean gelditzeko esan zieten herritarrei. Bat-batean, mundu frenetiko
hori gelditu egin zen. Ez genekien
zer gertatzen ari zen. Nola zen posible? Garaiezinak ginen. Teknologiaren aroa zen, zeraren aroa...
Ezerezaren aroa; horretaz konturatu
ginen, ume.
Ordura arte baliorik izan ez zuena
funtsezko bihurtu zen. Ogiak balio
berezia hartu zuen. Ezagutzen ez
genituen kaparik gabeko heroiak
agertu ziren, zure aitak eta amak
ezagutzen ez zituzten heroiak. Ga-

rrantzi berezia hartu zuten pertsona
horiek; izan ere, besteengatik bizitza emateko prest zeuden. Supermerkatuko kutxazainak, medikuak,
erizainak, osasungintzako langileak
eta garbitzaileak, apal-hornitzaileak,
kamioilariak, okinak, poliziak... Une
horretan, osasungintzak eta ikerketak ordura arte ez zuten tokia eskuratu zuten. Ahulak ginen, ospitale
publikoak txikiegiak ziren, ez zegoen
maskararik, ez gelik, ez alkoholik.
Jendeak mundua bukatzear egongo
balitz bezala erosten zuen komuneko papera.
-Zergatik papera, aitona?
-Imitatu besterik ez genekielako
egiten; besteek egiten zutena errepikatzen genuen, esaten zigutenari
kasu egiten genion, gezurrak sinisten genituen. Zentzu komuna eta
kritikoa galdua genuen, ez ginen gai

errealitatea hautemateko.
-Jarraitu kontatzen, aitona... Inoiz ez
naiz zuri entzuteaz nekatuko.
-Esnatu egin ginen, ume; konturatu ginen elkarrekin bakarrik ginela
indartsu. Konturatu ginen enpatia
eta batasuna zirela gure indarguneak, hurkoarengan pentsatzen ikasi genuen, elkartasunez jokatzen,
senideak eta auzokideak maitatu
eta errespetatzen, haiekin denbora
pasatzen. Herrialdeak eta komunitateak eraikitzen ikasi genuen, heroien
lana balioesten. Besarkada eta musuen garrantziaz jabetu ginen. Konturatu ginen ez genuela itxurakeriatan ibili nahi; izan ere, ipurtargiek
ere argitzen dute iluntasuna.
-Eskerrak, aitona. Bestela zer izango
ote zen nitaz, gutaz.
-Eskerrak, ume.

Etxean gelditzeari buruzko iritziak.
Egilea: Bastida Ikastolako ikasleak
M.P.
Nahiko aspertuta nago arrazoi ezberdinengatik:
• Lagunekin ezin naizelako egon.
• Etxetik ezin naizelako atera.
Baina nahiko azkar moldatu naiz,
etxetik ikastolatik baino zailago da
lan egitea, irakasleek ezin dutelako
aurrez aurreko klaserik eman. Horretaz gain Wifi konexio arazoak ematen
dizkit denok interneta erabiltzen ari
garelako eta horregatik motel doa.
A.V.
Jendeari galdetzen zaionean nola
daraman etxean gelditzea, ondo,
pentsatzen zuten baino hobeto daramatela esaten dute.
Baina nik ez dut horrela pentsatzen,
etxean irten barik egotea nahiko
ondo daramagula esango nuke. Baina izugarri botatzen ditut faltan nire
aitite-amamak, besardada edo muxu
bat ematea…
Beraiek oraindik gaizkiago daramate egoera hau, batez ere nire
aititek, gaixorik dago eta bere
egoera txarrera doa. Horregatik birus madarikatu hau lehenbailehen

pasatzea eskatzen dut bakarrik eta
denok gure familiekin eta lagunekin
elkarrekin egotea.
O.O.
Ni etxean ondo nago baina nire
lagunekin kalera irtetzea falta botatzen dut, hau dena bukatu arte
etxean egon beharra dugu ez
kutsatzeko eta dena lehenbailehen
bukatzeko, normaltasunera iristeko.
Hori dela eta etxean jolasten gara,
teniseko pista txikia egin dugu, maletak sare moduan ipiniz. Mahai jolasetara jolasten gara: Monopoly,
kartak eta baita ere eskulanak egiten ditugu etxean aurkitzen ditugun
materialekin, papera, zinta isolatzailea, plastikozko edalontziak…
P.D.
Bastida Ikastolako 6. mailako ikaslea naiz. Ez naiz ari oso gaizki eramaten etxean gelditzeko egoera
hau, baina bai nabaritu ditut traba
batzuk. Adibidez:
Albisteak entzutean triste jartzen
naiz koronabirusagatik jende asko
hil dela jakitean, gainera, mundu
guztiko kaleak hutsik daude.
Nire egoera soziala nahiko ona

dela esango nuke, hori bai, nire lagunak berriz ikustea gustatuko litzaidake.
Arlo akademikoan, ondo ari naizela moldatzen esango nuke, baina
onartu behar dut askoz askoz hobeto
egongo ginatekeela ikastolan, alde
batetik gehiago eta beste alde batetik taldean, hobeto, lan egiteko aukera eskaintzen digulako. Ondo izan.
M.P.
Ni nahiko ondo eramaten ari naiz
konfinamendu hau, baina nahiko
asperturik, baina bihotzen sentitzen
dut dena konponduko dela, baina
hori bai, etxean gelditzen bagara.
Aspergurari aurre egiteko hauek
dira egiten ditudan gauzak: irakurri,
familiarekin filmak eta serieak ikusi,
kirola egin, mahai jolasetara jolastu.
A.S.
Ni, 6. mailako neskatoa izanez, lanerako era ez da asko aldatu. Gelan
ere ordenagailuekin lan egiten dugu,
salbuespena, orain hiru bat ordutan
dena bukatuta izaten dut eta horregatik gero aspertzen naiz. Baina denok etxean gaudenez elkarrekin gauzak egiten ditugu ondo pasatzeko
eta familiaz gozatzeko.

N.R.
Oso aspertuta nago etxean sartuta, egunero berdina egiten dugulako
eta oso horrela oso errepikakorra
eta aspergarria iruditzen zaidalako.
Akademikoki, nire ustez, ondo noala
esango nuke. Hori bai, batzuetan
dokumentuak dagokion karpetan
sartzea ahazten zait.
Dena azkar bukatzea espero dut,
nire lagunak eta maite ditudanak besarkatzeko gogoa dudalako.
E. P.
Etxean ondo nago baina faltan
botatzen ditut lagunak eta ikastola,
etxerako lanekin urduri jartzen naizelako eta asko agobiatzen naizelako.
Batzuetan triste egoten naiz ezin
naizelako atera, nire txakurra kalera
begira ikusten dudalako, patio handia du baina ez zaio gustatzen, atxilotuta sentitzen da.
Lengoaiako
ariketak
egiteak
pozten nau, ez da lausengatzearren, dibertigarria iruditzen
zaidalako baizik.

Dena bukatzea desiatzen nago,
oso tristea da jakitea jende asko hiltzen ari dela “birus” honegatik.
Guk jendea eta gu baita ere animatzeko, txaloak jotzen ditugu zortzietan eta pankarta bat ere egin
dugu…
Jende asko etxean egoteak aspertzen badu ere, ni ez horrenbeste
urduritasuna dela eta.
I.S
Egia esan behar badut, ez da berdinak etxean edo ikastolan egotea.
Etxean gehiago aspertzen naiz, lagunak ez ditudalako ikusten eta ordenagailuen edo eta mugikorraren bitartez
hitz egin behar dudalako (WhatsApp,
Gmail, bideo deiak…) Esan behar dut
ere etxetik atera gabe egotea oso aspergarria dela. Eskerrak eman behar,
lorategi bat dudala, horrela gutxienez
haizea hartzera atera naiteke. Etxean
sartuta geratzea laster bukatzea
espero dut.

nituen gauzak egiten ditudalako eta
gainera denbora gehiago daukat
niretzako, baina familia eta lagunekin ezin naizenez egon pixkat triste
nago, bai bideodeiak egiten ditugu (baina ez da berdina). Baina gehienbat pozik nago lorategian kirol
asko egiten dugulako eta kartoizko
txabola bat egin dugu eta beste
gauza mordo bat. Baita ere 1000
piezetako puzzle bat egiten ari gara
eta bukatzean 1500eko bat hasiko
gara egiten. Baita ere gurutze puntua egiten erakutsi dit nire ama.
Bueltatzerakoan
ikastolara
oso arraroa izango dela uste dut
hainbeste denbora ikusi gabe lagunak arraro egiten da, agian arkatza
hartzen ere ahaztuko zait
Biribilduz, gehien bat pozik nago
baina pixka bat triste.

E.A.
Ni oso pozik nago lehen egiten ez

Adineko pertsonak eta konfinamendua
Egilea: Yolanda Jiménez Ibáñez - Arabako Errioxako GOFIko Prebentzio Zerbitzua
Adineko pertsonak dira ahulenak
koronabirus berriaren aurrean. Horregatik, oso garrantzitsua da kontuan hartzea haien osasuna babesteko irizpide batzuk. Hemen ideia
batzuk emango dizkizugu.
1. JOKATU PREBENITU
Garbitu eskuak maiz, ura eta
xaboiarekin, gutxienez 20 segundoz,
eskumuturretara arte. Kontu berezia
eduki behar da azkazalekin. Ez
ukitu aurpegia (begiak, sudurra eta
ahoa). Eutsi 2 metroko distantziari
beste pertsonekin (janaria etxera
eramatean edo erostera irtetean).
Jarraitu
indarreko
osasungomendioei.
2. INFORMATU ZAITEZ
Informa zaitez iturri ofizialetan.
Jarraitu osasun-arduradunen eta
-agintarien gomendioei. Nahikoa
da telebistan, irratian edo prentsan
berriak jarraitzearekin egunean bi

aldiz, eta ez da egun osoa albisteen
zain egon behar.
3. GOZATU
Egunerokotasunean zentratu behar da, unea bizitzean, positiboa
bilatzean, hau guztia amaituko dela
pentsatzean. Egin gauza ezberdinak
asteko egunaren arabera. Dutxatu
eta jantzi egunero. Lehentasuna
eman gogoko jarduerei: irakurtzea,
jostea, denbora-pasak egitea, janaria prestatzea, musika entzutea,
dantza egitea, idaztea, margotzea,
pelikulak ikustea... Aukera izanez
gero, irten terraza edo balkoira.
Komenigarria da leihoak irekitzea
egunean bi aldiz, eta harremanetan jartzea airea eta eguzkiarekin;
hori funtsezkoa da D bitamina sortzeko. Ahal izanez gero, garrantzitsua da paseatzea. Egin lo nahikoa
orduz (8-9 ordu). Hartu ohiko sendagaiak, eta egin ohiko etxeko
kontrol berdinak.

4. EGIN JARDUERA FISIKOA
Egin jarduera fisikoa egunero,
eta saiatu ez egoten bi ordu baino
gehiago eserita jarraian. Ibili korridorean eta geletan zehar egunean
hainbat aldiz. Halaber, egunean
zehar, altxa aulkitik orduro eta mugitu pare bat minutuz. Erabilgarria
da telebistako katea aldatzeko altxatzea mandoarekin egin ordez,
ahal bada. Mugitzeko beste aukera bat estiramenduak edo orkatilak
eta belaunak tolesteko ariketak
egitea da, baita egunero ariketa fisikoen taula bat egitea ere, etxean
eta egunean behin.
5. EUTSI KOMUNIKAZIOARI
Hitz egin egunero konfiantzazko
pertsona bat edo gehiagorekin.
Garrantzitsua da telefono finko edo
mugikor bat edukitzea eskura, piztuta eta kargatuta. Hitz egin telefonoz
edo egin bideo-deiak, edo bidali

mezuak egunero konfiantzazko pertsonei eta pertsona kutunei: partekatu, batez ere, kezkak, egindako
jarduerak eta prestatutako errezetak.
Eduki eskura lehen mailako arretako
zentroaren, senideen eta taxi-zerbit-

zuaren telefono-zenbakien zerrenda
bat. Telelaguntza zerbitzua izanez
gero, eduki beti botoia eskura. Eskatu beharrezko erosketak egiteko
(janaria, sendagaiak, etab.), etxera
eramateko eta atarian uzteko.

Laguntza behar izanez gero, Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin
jar zaitezke harremanetan. Larrialdirik izatekotan, deitu 112 zenbakira.

Dolua eta koronabirusa
Egilea: Yolanda Jiménez Ibáñez - Arabako Errioxako GOFIko Prebentzio Zerbitzua
Nola egin aurre doluari egoera
horietan?

behar haurrentzat, eta agur esaten
lagundu behar diegu“

Dolurako eta koronabirusaren eragin emozionalerako telefonoak:

Hau gomendatzen dute adituek:

Kontuan hartu behar da “ez direla miniaturako helduak, ezaugarri
psikologiko emozionalak eta garapen-bidekoak dituztelako”: horiek
kontuan hartu behar dira gertuko
baten heriotza jorratzerakoan, eta
jakin behar dugu nola azaldu.

Arabako psikologoen elkargoak laguntza emozionaleko doako
telefonoa eskaintzen du. Tel.:
631384965, 10:00etatik 20:00etara, edo helbide elektroniko bidez:
colegiopsicoalava@gmail.com

- Libreki adieraztea amorruaren,
tristuraren, beldurraren, haserrearen
edo blokeoaren sentimenduak.
- Garrantzitsua da bakarrik ez sentitzea, “nahiz eta bideokonferentzia
edo sare sozialetan izan”.
- Pertsona kutun hori nola omendu
planifikatu, nola eman azken agur
kolektiboa konfinamendua bukatzean, omenaldi bat prestatzea.
Garrantzitsua da, halaber, “zaintzea, kirola egitea eta osasuntsu jatea, lehenago gainditzen lagunduko
digu eta”. Gainera, “garrantzitsua
da laguntza psikologikoa eskatzea”.
Nola azaldu heriotza haur bati?

Gure hizkera haienera egokitu
behar da, baita konfiantza eta segurtasuna transmititu ere. Jakin
dezatela edozein zalantza galdetu
ahal digutela. Azaldu behar diegu
lehenik gaixotu egin direla, informazioa ezkutatu gabe, eta, ondoren “plan bat prestatu behar dugu
agur esateko sinbolikoki, objektu
edo gutun batekin”: segurtasuna
eman behar diegu egoera horiek
eragin ohi dituzten fantasia eta
beldurrak ekiditeko.

Arabako minbiziaren aurkako
elkarteak doako laguntza psikologikoko programa bat eskaintzen du telefono-zenbaki honetan:
945 26 32 97.
IPACE SL npresak abian jarri du
laguntza emozionaleko zerbitzu bat,
doakoa eta azkarra; sarean eskura
daiteke 20 minututan, WhatsApp
bat bidaliz telefono-zenbaki honetara: 663 861 152.

”Heriotzaren gaia ez da tabua izan

Iradokizunen postontzia
Lankidetzan aritu nahi duzu artikuluak idazten “Convive Labastida” buletinean?
Jakin-mina duzu gai zehatz baten inguruan? Agian ikertu dezakegu...
Ekimen komunitario bat proposatu nahi duzu?

Idatzi mezu bat entretanto.jolasean@gmail.com helbide elektronikora edo deitu telefonozenbaki honetara: 634408927 (edo idatzi WhatsApp bidez).
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