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“Nik beldur handiagoa izango nioke aldaketa klimatikoari koro-
nabirusari baino. Badakit azken hau berehalakoa eta premiazkoa 
dela, baina aldaketa klimatikoak kalte handiagoak eragingo ditu 
pandemiak baino. Bien arteko aldea argi dago: lehenengoa ez dugu 
begi bistan eta ezta gure jarrerak aldatzeko pizgarririk ere, bigarre-
naren kasuan gure askatasunari mugak jartzea otzanegi onartzen 
dugun bitartean. XVIII. eta XIX. mendeetan Europako hiriak 
infekzio iturriak ziren eta, aberatsei ere egiten zietenez, azken 
hauek ondo arduratu ziren txiroenek ere osasun ona izan zezaten, 
langileei formazioa eskaintzea produktibitaterako mesedegarria 
den neurri berean. Gizateriaren historian hobekuntzak egiteko 
pizgarriak askoz ere garrantzitsuak izan dira eskuzabaltasuna 
baino; aldi berean, guztion amildegia izan daitekeenari diogun bel-
durrak elkarlanerako proiektuak baino gehiago astintzen gaitu”.

DANIEL INNERARITY, filosofoa

“Big brother formatuari herrialde gutxitan eats diote, baina 
askotariko aldaerak daude, eboluzio bat egon da. Herbehereetan 
eutanasia bat eman dute zuzenean, iragarkiekin, esate baterako. 
Formatu horiek denborarekin programazioarekin nahasiz joan 
dira: telebistek lehen ez zituzten onartzen sakelakoekin grabatu-
tako irudiak, eta gaur egun ohikoak dira. Informazioaren DNAn 
dago errealitatearen ikuskizuna. Hori albistegietan eta bestelako 
saioetan ikusten da. Politikariak ikuskizunaren parte nola bilakatu 
diren ere agerikoa da. Victor Jarak abesti batean esaten zuen 
belaunaldi iraultzaile batek belaunaldi askoz kontserbadoreagoa 
ekartzen duela gero. Baliteke hori gertatu izana. Telerrealitateak 
sortutako intimitatearen galera eta gizatasun falta ez lirateke ger-
tatuko balio etikoz betetako gizarte kultur batean”.

ENRIQUE CASTELLO, Unibertsitateko irakaslea

#Eibarrenbadakagu

Covid-19aren hedapenaren aurretik, tokiko merkataritzak beste 
gaitz bat zuen: Internet bidezko merkataritza elektronikoa. Alar-
ma egoeraren ondorioz, denda guztiak itxita daude, eta horrek, 
denda txikiek lehendik bizi zuten krisia areagotu egin du. 

 Tokiko edo gertuko komertzioari esker, dirua gure herrian 
mugitzen da, eta, modu horretan, kapitala herrian birbanatzen da, 
zuzeneko eta zeharkako zergen bidez. Saltoki txikiei laguntzen ba-
diegu, denon artean herriko komertzioa babesten baldin badugu, 
denok irabaziko dugu, zalantza barik. Komunitate bat izan nahi 
badugu, eibartarra izatearen sentimendua benetakoa bada, elkarri 
lagundu beharko diogu.

 “Euskeraz Primeran!” kanpainaren bidez, …eta kitto! Euskara 
Elkarteak herriko dendari eta ostalarientzat hainbat ekimen bul-
tzatzen ditu urtean zehar; eta, bizi dugun egoera kontuan hartuta, 
#Eibarrenbadakagu eta “Eibarrengastaukot kanpainak abiatu 
ditu.

 #Eibarrenbadakagu sloganak kontzeptu hau azaldu nahi du: 
Eibarren daukaguna ez dugula beste nonbait bilatu behar, Eiba-
rren dugula behar dugun guztia. Herrian erosten badugu, denok 
irabaziko dugula. “Nik Eibarren gastaukot”, eta zuk?

 …eta kitto! Euskara Elkartea

MUN ➜ Errespetuz ematen den musua. “Obispuari, eraztunian mun”. 
MUN EGIN ➜ Musua edo laztana eman, baina ez aurpegian. “Ogixa hastian mun egitten jako”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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4 ORAIN DELA URTEBETE

Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen
Egun bizi dugun eta ahoz-aho dabilen pandemiak egoera 
guztiz berezian barneratu gaitu, urterik urte prestatzen 
genituen hainbat ekintza eta programazio bertan behera 
laga behar izateraino.  Horregatik, iaz data hauetan herrian 
bizi izandako hainbat gertakizun berreskuratuko ditugu, 
egoera normalago batean zelan moldatu ginen gogorarazteko. 
Santa Kurutz jaiak ospatu ziren asteburu berean egin ziren 
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak, eta PSE-EE eta 
EAJ-PNV nagusitu ziren; maiatzaren 1ean sindikatuek bizitza 
jarri zuten erdigunean; eta Gipuzkoako Elikagaien Bankuak 
janari-bilketa hasi zuen supermerkatuetan. Kultura arloan, 
Argazkilaritza Maiatzean-ek hilabete osorako programazioa 
abiatu zuen, eta Jabier Muguruzak kontzertua eskaini zuen 
Coliseoan. Kirolean, azkenik, Gallastegiren omenezko 
jaialdia egin zen Astelenan, Eskozia la Bravaren eguna ospatu 
zuten eta Azkena Adahik foball-zaletuaren Kirolbet Liga 
irabazi zuen. 
Argazkiak: 1- Santa Kurutz jaiak. 2- Argazkilaritza Maiatzean. 
3- Errefuxiatuen aldeko dilista-bilketa. 4- Auto-istripua 
Arraguetan. 5- Eibar Escuderia garaile Sportech Kopan. 
6- Espainiako Gorteetarako hauteskundeak
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>>>  Bihar amaituko da “Im-
munizazioaren Munduko 
Astea”. Aurtengo kanpaina-
rentzat aukeratu duten goi-
burua #VaccinesWorkforAll 
da (hau da, txertoek denontzat 
funtzionatzen dute), txertoek 
populazio osoaren osasuna 
babesteko duten garrantzia 
nabarmentzeko. Arrazoi hori 
tarteko, Gipuzkoako Erizaintza 
Elkargo Ofizialeko Txertaketa 
Batzordetik herritarrei gogora-
razi nahi diete garrantzitsua 
dela txertoa jartzeko gomen-
dioak betetzea, bai haurrak 
txertatzeko egutegikoak zein 
helduenak, baita ere “biztanle 
talde zaurgarrienetan, txertoa-

ren bidez prebenitu daitezkeen 
gaixotasunak izateko arrisku 
handiagoa dutenean”. Pande-
mia garaian lehentasunezko 
txertoak zeintzuk diren ere 
gogorarazi dute: besteak bes-
te, 15 hilabetera arteko haurren 
egutegikoak eta haurdun dau-
den emakumeenak.

Osasun zentroetan txer-
to horiek jartzen jarraitzen 
dute, eta “herritarrek jakin 
behar dute txertoa jartzera 
lasai joan daitezkeela eta joan 
behar dutela”. Txertoen ingu-
ruko zalantzak argitzeko, he-
rritarrak euren erreferentziaz-
ko erizainarekin jarri daitezke 
harremanetan.

>>> Odol-emaileen Elkar-
teak jakinarazi duenez, odola 
emateko saioekin jarraitzen 
dute, baina hainbat aldake-
tarekin. Besteak beste, odola 
ematera doazenen zein elkar-
teko boluntarioen segurtasu-
na bermatzeko, odola ematea 
tokatzen den egunean ber-
tan 943007888 telefonora 
(08:30etik 13:30era) deitu 
beharko da txanda eskatze-
ko. Odola emateko, berriz, 
Untzagako jubilatu etxera 
joan beharko da (ez anbula-
toriora). Covid-19arekin ku-

tsatzeko arriskua saihesteko, 
normalean baino tarte gehia-
go gordeko da odol-emaileen 
artean, horregatik mugatuko 
dute saio bakoitzeko onartu-
ko dituzten gehienezko odol-
emaileen kopurua. 

Hitzordua aurretik eskatu 
dutenak baino ez dituzte onar-
tuko. Hurrengo saioak maia-
tzaren 14an eta 28an izango 
dira, 18:00etatik 20:00etara; 
ekainean, saio bakarra dago 
aurreikusita (11n); eta uz-
tailean, berriz, 9an eta 23an 
izango dira.

Txertoak ipintzen jarraitzen dutela 
jakinarazi dute erizainek

Hainbat aldaketa odola emateko 
saioetan
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>>>  Juan Gisasola kaleko 4. 
zenbakian dauden jostunak 
maskarillak egiten ari dira, 
behar duenarentzat. Aste-
lehen, eguazten eta barixa-
kuetan, goizeko 10:00etatik 
13:00era bitartean bertara 
joan eta doan jaso daitezke 
(materiala ordaintzen lagun-
du nahi duenak donatiboa 
egiteko aukera dauka). Orain 
arte egindako oihalezko mas-
karillak bakarrik helduentzat 
ziren, baina aste honetatik au-
rrera umeentzat  neurri egokia 
dutenak ere badituzte. 

>>> ELA sindikatuak jakinarazi duenez, Azitaingo industrialdean 
dagoen EPC (Engine Power Components) enpresak sei langile 
kaleratu ditu. Enpresa batzordetik salatu dutenez, “enpresak 
Covid-19 birusak eragindako egoeraren aitzakiarekin” egin ditu 
kaleratzeak. Azaldu dutenez, aurreko barixakuan (apirilak 24) 
kaleratu zituzten sei beharginak urteetan aritu dira bertan lanean. 
Sindikatuak helarazitako idatziaren arabera, produkzio jeitsiera 
izan dutelako hartu du enpresak langile horiek kaleratzeko 
erabakia: “Lotsagarria iruditzen zaigu kaleratzeetara jotzea 
gaur egungo egoerari aurre egiteko neurri bakarra hori izango 
balitz bezala. Kaleratutako pertsonen eskubideak defendatuko 
ditugu eta enpresako lanpostuen etorkizunaren alde borrokan 
jarraituko dugu”.

EPC enpresak sei langile 
kaleratu dituela salatu dute 

Jostunek egindako 
maskarillak doan 
jaso daitezke

>>> Hilabete honetan ere ez da 
osoko bilkurarik egin. Alarma 
egoera dela-eta, udaleko lan-
batzordeak ez dira bildu eta, 
beraz, ez da gai-zerrenda osa-
tzeko behar besteko gairik 
egon. Martxoan erabaki zen, 
osoko bilkuraz gain, Tokiko 

Gobernu Batzordearen, Lan 
Batzordearen eta Batzorde 
Aholkulariaren bilkurak aldi 
baterako etetea, Alkatetza-
ko ebazpen bidez. Hurrengo 
bilkura egiteko data ezartzen 
denean, eibar.eus web orriaren 
bidez jakinaraziko dute. 

Apirilean ere ez da osoko bilkurarik egin

>>> Laneko Segurtasun eta 
Osasunaren Nazioarteko Egu-
naren harira, mobilizazioak 
egin zituzten lantoki askotan, 
euskal gehiengo sindikalak 
deituta. Eguneko mobilizazio 
nagusia Zaldibarren, zabor-

tegiaren aurrean izan da eta,  
bertan desagertuta jarraitzen 
duten Alberto Sololuze eta 
Joaquin Beltranekin batera, 
aurten Euskal Herrian hil di-
ren 29 langileak izan dituzte 
gogoan.

Zaldibarren gogoratu zituzten 
aurten hil diren langileak



DANON AHOTAN…eta kitto!
1139. zenbakia

7

>>> Espainiako presidenteak 
martitzeneko prentsaurrekoan 
aurreratu zuenez, deseskalada 
probintziaka edo uharteka 
egingo da eta lau fase izango 
ditu. “Dena ondo badoa”, sei 
eta zortzi aste arteko iraupe-
na izango du eta, beraz, ekaina 
amaitu baino lehen ez da Go-
bernuak “normaltasun berria” 
deitzen dion hori ailegatuko.
Konfinamendutik irtetzen 
hasteko plana mailakatua eta 
asimetrikoa izango dela nabar-
mendu zuen Sanchezek. “Ezin 
izango da probintzien arteko 
mugimendurik egin. Onartu-
tako ekintzak norbera bizi den 
probintzian egin ahal izango 
dira bakarrik". 
Zero fasea maiatzaren 4an 
jarriko dute martxan Estatu 
osoan. Hala ere, badirudi za-

patu honetan bertan jarduera 
fisikoa egiteko baimena izan-
go dugula, baina oraindik ez 
dituzte baldintza zehatzak 
argitu.

Horrez gain, kirolari pro-
fesionalek eta federatuek ba-
karka entrenatzeko baimena 
izango dute, eta lehen fasean 
hainbat baldintzarekin zabal-
tzeko aukera izango dute lokal 
publikoak zeintzuk izango di-
ren zehaztuko dute.

Lehen fasea maiatzaren 11n 
hasiko da: denda txikiak zabal-
du ahal izango dira, baina ez 
merkataritza gune handieta-
koak. eta  65 urtetik gorakoek 
lehentasuna izango dute; ho-
telak eta ostatu turistikoak ire-
kiko dira, baina gune komunak 
ezin izango dira erabili; elizak, 
meskitak... zabaltzeko baime-

na izango dute, baina bakarrik 
edukieraren herena erabilita; 
garraio publikoan maskara 
erabiltzea gomendatuko dute, 
baina ez da derrigorrezkoa 
izango.

Bigarren fasean, maiatzaren 
25etik aurrera,  jatetxeak ireki 
ahal izango dira, edukieraren 
herena bakarrik erabilita. 
Gauza bera gertatuko da era-
kusketa gela eta antzokiekin. 
Ikasturte berria irailean hasi-
ko da. Iraila baino lehen, hiru 
salbuespenetarako irekiko 
dira ikastetxeak: selektibitatea 
egiteko, errefortzuetarako kla-
seak emateko, eta nork zaindu 
ez duten sei urtetik beherako 
haurrak joateko. 50 pertsona 
baino gutxiagorekin kultur 
ekitaldiak egin ahal izango dira 
leku itxietan, eta 400 pertsona 
baino gutxiagorekin aire za-
balean eta eserita. Sanchezen 
arabera, “normaltasun berria” 
laugarren fasean sartzen gare-
nean hasiko da.

Maiatzaren 4an hasiko da 
deseskalada 

AGIRI OFIZIALAK 
BERRITZEKO EPEAK 
ALDATU DIRA
Alarma egoera dela eta, 
martxoaren 14an onartu-
tako dekretoaren arabera 
hainbat aldaketa egon dira 
agiri ofizialak berritzeko 
epeetan. Orohar, normalean 
baino denbora tarte gehiago 
izango dute herritarrek, 
dokumentazioa berritu ahal 
izateko tramiteetarako. Izan 
ere, iraungitze data pasatuta 
egon arren, ez diote horri 
kasurik egingo eta, beraz, ez 
dute zigorrik ezarriko:
- Nortasun Agiri Nazionala 
(NAN): alarma egoerak 
irauten duen bitartean iraun-
gitze-datara ailegatu edo 
hori pasatuz gero, urtebetez 
luzatuko dute agiriaren balio-
tasuna (2021eko martxoaren 
13ra bitartean).
- Ibilgailuen Azterketa Tek-
nikoa (IAT): alarma egoera 
pasatu eta azterketak egiten 
dituzten tailer mekanikoak 
zabaldu arte, hori egiteko 
derrigortasuna bertan behera 
laga dute.
- Gidatzeko baimena: alarma 
egoerak irauten duen bitar-
tean iraungitzen diren gida 
baimen guztiek baliotasuna 
izaten jarraituko dute, berri-
tzeko aukera izan arte.

AUTUAN
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Sindikatu bakoitzak Maia-
tzaren Lehenaren ingu-
ruan ekimen propioak 

antolatuko baditu ere, aurten 
irudi komun bat partekatuko 
dute euskal gehiengo sindikala 
osatzen dutenek,  gaur egungo 
salbuespen egoeran mezu ko-
muna emateko. 

Adierazi dutenez, “korona-
birusaren krisiak, eta aurretik 
bizi dugun krisi sistemikoak, 
sindikalgintzaren erantzuna 
behar du. Egoera honetan, 
gehiengo sindikaletik deialdi 
bat egiten diogu langile kla-
seari: gure leihoetan eta bal-
koietan Maiatzaren Leheneko 
ikurra jartzeko deia; langileon 

indarra eta aldarrikapena 
ikustarazteko”. 

Egoera larria izan arren 
Maiatzaren Lehena aldarrika-
tu eta ospatu nahi dute, “modu 
koloretsu batean. Kapitalak 
marraztu nahi digun etorkizun 
beltzaren aurrean, guk bizitza 
erdigunean jarriko duen etor-
kizun koloretsu eta dinamikoa 
marraztu nahi dugu”. 

Irudi hori sindikatu bakoi-
tzak bere webgune eta sare 
sozialetan argitaratzen dituen 
kartel digital, bideo eta aba-
rretan egongo da. Horrekin 
batera, herritarrei dei egiten 
diete, “aipatutako irudia nork 
bere balkoian edo leihoan jar-

tzeko, izan inprimatuta, izan 
eskuz egina”. 

Maiatzaren Lehena oso 
egoera berezian datorrela dio 
Garbiñe Aranburu LABeko 

idazkari nagusiak: “Ezingo 
gara mobilizatu modu nor-
malizatu batean, baina langile 
klasearen harrotasuna nabar-
menduko dugu”. Biharko auto 
karabana, streaming bidez-
ko jarduerak eta balkoietako 
protestak aurreikusi dituzte. 
Mitxel Lakuntza ELAko idaz-
kari nagusiaren arabera, be-
rriz, “bizitzarako funtsezkoak 
diren sektoreei balioa eman 
behar zaie, lan horiek orain arte  
prekarizatuta egon baitira”. Eta 
CCOO eta UGT sindikatuek, 
berriz, aurtengo Maiatzaren 
Lehena langileei omenaldia 
egin eta eskerrak emateko ba-
liatuko dute. 

Maiatzaren 
Leheneko 
ikurra leiho 
eta balkoietan 
ipintzeko 
deia egin dute 
sindikatuek 

Etorkizuna kolorez marrazten
Aurreko urteetan bezala sindikatu bakoitzak Maiatzaren Lehenaren aurretik nahiz egunean bertan bere ekimen 

propioak antolatuko baditu ere, aurten irudi komun bat partekatuko dute euskal gehiengo sindikala osatzen duten 
sindikatu guztiek (LAB, ELA, ESK, STEILAS, HIRU eta ETXALDE), egungo salbuespen egoeran mezu komuna emateko. 

Horrekin batera, leiho eta balkoietan Maiatzaren Leheneko ikurra jartzeko deia egin dute, “langileon indarra eta 
aldarrikapena ikustarazteko”. 
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Txikiteoa, 
kanpotarrek 
ekarritako ohitura

Bartolo Arriolari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Bartolo Arriola Garate 
(1912 – 2012) 

Horacio Sarasketak 1944an egindako irudia, Calbeton kaleko Bar Bodegan egon 
zena eta "Arrateko Zelaiko Kantuak" iragartzeko erabili zena.

Garai baten ez zen txikiteorik egiten 
Eibarren. Kanpotik etorri ziren lanbide 
ezberdinetako beharginek ekarri zuten 
ohitura hori. "Guarnizionerua"ri "astuen 
sastria" esaten zioten. Aurretik tabernara 
joan eta, kontuak esanez, ardoa baso 
handi batetik edatea zen ohitura.

“Eibarren txikiteorik ez huan ezagutzen orduan. Gerra aurrian ezagutu zuan honetxek, kan-
potarrak, erdardunak etorri ziran Eibarrera, mordua. Honek Tapizero, (…) ebanista ta, holako 
ofiziuak guarnizionerua ta… esateko, konparaziño baten. Guarnizioneruari “astuen sastria” esa-
ten jakon Eibarren, zuan astuendako trastiak egitten zittuana, eta astuen sastria esaten jakuen. 
Holakotxe ofiziuak, baiña erdaldunak zittuan, haretxek ekarri jittuan txikiteua Eibarrera. Baiña 
Eibarren ohitturia zan illuntzian juan tabernara ta baso haundixa, jarri eta hantxe tertulixan, 
batzuek eraten zuten gehixago, beste batzuek gitxiago, segun zenbat diru zekan ta zer kapazi-
dade zekan… haxe izaten zuan baiña baso haundixa. Egunero leku batera juaten zuan pertsona 
bakotxa, ez zuan hori, kaleko rekorrido hori ez zuan ezagutzen, gero, gerra ostian gero gehittu 
egin zuan hori, generalizau”.

Mendaron jaio arren, zazpi urte besterik ez zituela etorri zen 
Eibarrera bere familia guztiarekin batera. Eibarko euskara 
darabil. Gerra aurreko kontuak oso ondo gogoratzen ditu: 
Eibarko kaleak, presak, errotak, eskolak, jolasak, kirolak eta 
abar. Buru argia du eta hizlari bikaina da; Eibarko historia eta 
hizkera jasotzeko hainbat proiektutan hartu du parte: "Eiba-
rrera jatorraren bidetik", "Eibartarren Ahotan" eta abar. 1962. 
urtean "Zatixa" elkarte gastronomikoa sortu zuten. Elkarriz-
ketarik gehienak elkartean bertan egin izan zaizkio. Elkarriz-
keta gehienetan Agustin Arana dauka lagun.

ibartarrene
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Asunción Larraza Zubiriari grabatutako 
pasarteetako baten transkripzioa

Asunción Larraza Zubiria 
(1914 – 2002) 

Eguerdian baso 
txikia eta gauean 
baso handia 

“[Eguardikuari zelan esaten jakon?] Txikiteua. [Eta zer hartzen zan, ardau zurixa?] Ez, ardau 
baltza. Holakotxe txikituak ziran, esango detsuet nik, holako formakuak, basuak ziran… [txi-
kixak] eta holatxe botatzen jakuen, kafeterixakin… Zenbat zarie? Ba hamalau, edo hogei eta… 
daneri bota eta edaten zeben, ta azeitunak beti eukitzen genduzen, azeituna onak zekagun eh, 
onak ekartzen zeskuzen, kajak azeitutenak (…). Jaten zeben azeitunak, segittuan, repetidu be 
egitten zeben txikitua, batzuetan. [Zenbat balixo zeben txikituak orduan?] Txikituak orduan 
zenbat balixoko zeban ba? Diez centimos, o 15, vete tu a saber! Ezebez! Barato. [Gero gabian 
bai, txikiteua baso haundixakin esan dozu… orduan be ardau baltza eraten zan?] Bai, bai, bai, 
baltza! [Askotan entzun dogu guk zurixa, ‘el blanqueo’ edo…]. No, no, no, no, no, vino tinto 
siempre, a la noche tambien. Yo se bien que hemos tenido en muchos años el bar. Vino tinto. 
Jatekuakin eta… Tripakixak, mihia salsan, o bakillaua…. Amak danetik ipintzen zeban, eska-
tzen zeben eurak, serbidu ta jan. Ta postria, frutia, edo zeozer nahi zebena, ta gero kafia hartzen 
zeben, koñaka, kopa, que no faltase el cognac, eh?”.

Jose Mari Larraza eta Juana Zubiriaren ala-
ba. Gerra aurrean Calbeton kalean bizi zen eta 
bere aitaren tabernan (Jose Mari Taberna) 
egiten zuen beharra. Jose Mariren Taberna 
Frontoi Zaharraren alboan zegoen eta oso 
ezaguna zen. Ama, ahizpa eta bera aritzen 
ziren tabernan.

Eguerdian egiten zen txikiteoan ardo 
beltza edaten zen. Olibak beti izaten 
zituzten. Txikiteoa merkea zen. Gauean 
baso handiagoa jartzen zuten. Denetik 
prestatzen zuten jateko. Jaietan bete-
beteta egoten zen taberna.

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan, 
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz 
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus 
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.

hotana
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Nondik abiatu zinen euskal 
dantza eta genero identita-
tearen gaia lantzeko?
Batetik, unibertsitatearekin 
zerbait egin nahi nuen, uniber-
tsitateak dantzaren hutsunea 
duelako neurri batean. Dantza 
ez dago beste alor batzuek be-
zain ordezkatuta edo landua, 
eta unibertsitateari mesede egin 
diezaioke dantza hor egoteak 
Eta bestetik, dantzaren alorra-
ri ere komeni zitzaion uniber-

tsitatearen mundua ikusteko 
modu eta ikasteko sistema edo 
akademia hori. Gero, gaia auke-
ratzeko orduan, azken urteotan 
euskal dantzaren alorrean hain-
bat aldaketa gertatzen ari direla 
ikusten nuen eta gaia lantzeko 
momentu aproposa iruditu zi-
tzaidan. Aldaketa momentuak 
mamitsuak izaten dira. Ikerke-
tak beste sasoi batera eraman 
nau, baina oso lotua dago gaur 
egun gertatzen ari denarekin.

Gizartean ikuspegi oker bat 
sustraituta dagoela esan izan 
duzu. Zein ikuspegi da?
Hor bazegoen ideia bat, sasoi 
batean euskal dantzan emaku-
meek dantza egiten ez zutela 
esaten zuena, behintzat dantza 
bereizgarrienak. Hori ez dator 
bat aurreko belaunaldien eta 
gure eguneroko praktikarekin, 
baina horri honelako azalpen 
bat ematen zitzaion: “Emaku-
meek gaur egun dantza egiten 

dute, baina ez sasoi batean 
dantza egiten zutelako, bai-
zik eta gaur egun dantza egin 
dezaten beraientzako pentsa-
tutako dantza batzuk sortu di-
relako, eta gizonezkoek egiten 
zituzten beste dantza batzuk 
emakumeek egiteko egokitu 
direlako”. Ikuspegi horrek in-
dar handia izan du, eta badu 
oraindik, eta alde handia dago 
eguneroko praktikarekin alde-
ratuz.

Gaur, Dantzaren Nazioarteko Egunaren bixamonarekin, Oier Araolaza dantzari eta antropologoak ‘Genero-
identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntza’ izeneko doktore-tesia defenditu du. Euskal dantzetan indarrean 
izan ditugun genero-identitateak eta rol estereotipatuak noiz eta nola eraiki ziren ikertu du, eta euskal dantzaren 
munduan mugarria izan daitekeen lana osatu.

“Euskal dantza ezin da joan 
gizartearen atzetik, baina oso 
zaila da aurretik joatea”

<<<  OIER ARAOLAZA  •  Dantzaria eta antropologoa  >>>

Gaur goizean egin du doktore-tesiaren defentsa Oier Araolazak. HIRUKA
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Eguneroko praktika eta ikus-
pegi hura hain ezberdinak 
badira, nola gailendu da ikus-
pegi hura?
Hori saiatu naiz ulertzen. 
Lehendik datorren joera da, 
geratuko ez dena, baina sasoi 
zehatz batean asko azeleratu-
ko zena. Errestaurazio aroari 
buruz nabil, Bigarren Karlis-
taldia amaitu (1974 inguruan) 
eta Espainiako Gerra Zibila 
hasi arteko sasoiaz. Hamar-
kada horietan euskal dantzek 
eraldaketa eta sorkuntza fase 
bat bizi zuten, eta indarrean 
zeuden genero ikuspegiak dan-
tzetan proiektatzen dira. Beraz, 
aztertu nahi izan dut nola den 
posible praktikarekin bat ez da-
torren ideia bat jaurtitzea eta, 
ideia ukatu ordez, adierazpen 
horrek laguntzea praktika hori 
eraldatzen. Autobetetzen den 
iragarpena da.

Gaur egun genero bereizketa 
horrek indarrean jarraitzen 
du?
Bai. Nahi barik irtetzen zaizki-
gu eta inertziaren pisu handia 
dute. Euskal dantza ezin da  
joan gizartearen atzetik, bai-
na oso zaila da aurretik joatea. 
Gizartean bereizketak egiten 
ditugu eta horren isla da dantza. 

Zure lanak genero bereizketa 
horrekin behingoz amaitzen 
lagunduko du?
Hori da ideia. Gauzak ezin 
ditugu egun batetik bestera 
aldatu, baina gauzak azalduz 
eta kontrastatuz bagoaz bidea 
egiten poliki-poliki. Askotan 
oso gauza errazak dira. Adibi-
dez, gaur egun txapela jartzea 
genero marka da, gizonezkoen 
janzki bezala identifikatzen 
dugu, baina orain dela 100 urte 

emakumeak dantzara ateratzen 
zirenean dantzarako jantziak 
janzten zituzten eta janzkietako 
bat txapela zen. Kontestu horre-
tan txapela ez zen gizonezkoen 
janzki bezala identifikatzen.

Mutilak dantzatik gero eta 
urrutiago daudela esan izan 
duzu. Nola gertatu da?
Hori tragedia bat da, ez baka-
rrik dantzarentzat, batez ere gi-
zonezkoentzat. Maskulinitate 

eredu oso estua eraikitzen ari 
da eta eredu horren baitan gero 
eta ezaugarri gutxiago onar-
tzen dira. Gizonezkook gure 
kulturaren oinarrizko hain-
bat ezaugarri ukatzen dizkio-
gu geure buruari. Gizarte guz-
tietan historia guztian egin da 
dantza. Gizon eta emakumeek. 
Gaur eta hemen, gero eta mutil 
gehiagok dantzarik gabeko bi-
zitza bizi du. Oso txikitatik has-
ten dira dantza abandonatzen, 
baina aurretik guztiok egin 
dugu dantza. 3-5 urte bitarte-
ko ume guztiek dantza egiten 
dute. Berez sortzen zaien grina 
da. Libre dira. Mutilak askata-
sun hori 4-5 urterekin hasten 
dira galtzen, baina neskek ja-
rraitzen dute horretaz gozatzen 
eta dantzaren bidez komunika-
tzen. Horrek panorama triste 
baten aurrean jartzen gaitu, 
zeren eta egiten ez dena ez da 
ezagutzen, ezagutzen ez dena 
ez da baloratzen eta, gainera, 
gutxiespenez tratatzen da. 
Emakume gehienek dantza-
rekin harreman normalizatua 
duten bitartean, gizonezkoek 
dantza gutxiespenez tratatzen 
badute, berriz ere genero be-
reizketa egin eta gutxietsitako 
harreman batean planteatzen 
ditugu jarduerak.

“Orain dela 100 urte emakumeek 
txapela janzten zuten dantza 
egiteko”
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Flutura Aliko Albaniatik eto-
rritako ‘EibartHARTUa’ da. 
“Fluturak tximeleta esan nahi 
du albanieraz”, esan digu. 
Iballe Puken jaio zen, men-
diz inguratuta dagoen Alba-
nia iparraldeko herri txiki 
batean. “Landa gunea da eta 
ez dago gauza asko egiteko 
aukerarik”. Eskolako urteak 
maitasunez gogoratzen ditu, 
“asko jolasten genuen”, baina 
zortzi urte zituenean Tirana-
ra (Albaniako hiriburura) joan 
zen bizitzera familiarekin, eta 
bere bizimodua aldatu egin 
zen. “Hasieran asko kostatu zi-
tzaigun Tiranako bizimodura 
egokitzea eta lagunak egitea, 
hiriburuko jendeak beste toki 
batzuetatik zetozenak bazter-
tzen zituelako”.

Bizimodu hobeago bat
“Oso gazte ezkondu nintzen”, 
esan digu Fluturak, eta ez-
kondu ondoren Albania he-
goaldera joan zen bizitzera. 
“Familiatik urrun negoen eta 
bizimodua oso zaila zen”. Be-
raz, bizimodu hobeago baten 
bila irten zen handik. “Eiba-
rren lehengusuak nituen eta 
eurek lagundu ziguten hona 
etortzeko behar genuen guz-
tia prestatzen”. Pena handia-
rekin utzi zuen Albania, baina 
Euskal Herrian bizitza berria 
hasiko zuen senarrarekin eta 
semearekin. Albaniatik Orio-
ra joan zen lehenik, baina 
kostaldean hiru hilabete egin 
ondoren, Eibarrera etorri zen. 
“Etxebizitzaren errenta oso ga-
restia zen han”.

Flavia lagunentzat
Lau urte daramatza gurekin 
eta oso ondo egokitu da he-
mengo bizimodura. “Hona 
iritsi eta lau hilabetera lanean 
hasi nintzen, zorte handia izan 
nuen”. Ordutik etengabe egin 
du lan. “Sasoi batzuetan goi-
zeko seietan irteten nintzen 
etxetik eta gauerdian buelta-
tzen nintzen”. Lan asko egin 
du Fluturak, baina lagunak 
egiteko eta jende ona aurki-
tzeko balio izan dio. “Flavia 
deitzen didate, maitasunez. 
Oso jende atsegina aurkitu 

dut eta oso ondo hartu nau-
te”. Beraz, lau urte hauek oso 
biziak izan arren (“banandu 
egin nintzen, besteak beste”), 
bizitzeko toki aproposa aur-
kitu du Eibarren. “Albaniara 
joan izan naizenean, Eibarre-
ra itzultzeko gogoa eduki izan 
dut. Ez nintzateke hara bizi-
tzera joango”. Hala ere, gogoan 
du bere jaioterria, batez ere 
konfinamendu-sasoi honetan. 
Arduratuta egon arren, berri 
onak iritsi zaizkio handik. “Al-
banian ez dituzte koronabirus 
kasu asko izan, zorionez. Dena 
dela, gobernuak oso neurri 
zorrotzak hartu ditu birusa ez 
hedatzeko”.

Gastronomia eta turismoa
Euskal Herriko eta Albaniako 
bizimoduen artean antzekota-
sunak ikusten ditu Fluturak, 
eta han eta hemengo jakiak 
egiten ditu etxean. Albaniako 
gastronomiari dagokionez, 
haragi errea, Lokror deitzen 
dioten pastel enpanatua eta 
comlek izeneko haragi erre-
gosia nabarmentzen ditu Flu-
turak. Albania Mediterraneo 
itsasoko herrialde ezezaguna 
da eibartar askorentzat, baina 
bere jaioterria bisitatzeko gon-
bitea egiten du Fluturak eta 
toki zoragarriak daudela esan 
digu. “Adibidez, Teth Parke 
Nazionala, mendi ikusgarriz 
inguratuta dagoen Tropoje 
eta kostan dagoen Sarande. 
Interneten toki horrek bila-
tzen badituzue, asko harrituko 
zarete”.

Telenobelekin ikasten
Fluturak azkar ikasi zuen 
gazteleraz hitz egiten. “Egia 
esan, ez zitzaidan asko kosta-
tu”. Izan ere, lan asko egiteaz 
gain, telenobelak ikusten zi-
tuen. “Hiru edo lau telenobela 
ikusten nituen egunero”. Eus-
karaz ere moldatzen da, baina 
euskarazko telenobela gehia-
go ikusi behar ditu oraindik. 
“Badakizkit euskarazko berba 
batzuk, baina gehiago ikasi 
behar dut”, aitortu digu. “Se-
meak euskaraz egiten duenez, 
berari esango diot artikulua 
itzultzeko”.

Albaniatik iritsi 
den tximeleta

Fluturak tximeleta esan nahi du albanieraz.

EKHI BELAR

“Ongi etorriak zarete urrunetik 
ikusten ez diren Albaniako tokiak 
bisitatu nahi dituzuen pertsonak”

Mirëseardhje për të gjithë 
ata që duan të vizitojnë 
pjesë të Albania që nuk 

mund të shihen nga larg!
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Nola daramazu konfinamen-
dua?
Gorabehera askorekin. Ziurga-
betasunak larri nauka: ez da-
kigunez bihar zer izango den, 
ezin zara edozer egiten hasi.

Etxean gogotsu zabiltza?
Denetarako denbora dago, 
baita aspertzeko ere. Nire 
lanarekin zerikusia duten 
gauzekin nabil: trago berriak 
ikasi... Irakurri ere egiten dut, 
pintzelekin margotu. Azkenal-
dian argazki zaharrekin nabil; 
eskubaloiko taldean ere argaz-
ki asko partekatzen ditugu. 

Eta Ametsa tabernan zelan 
daramazue gaur egungo 
egoera?
Lankideekin harremanetan 
jarraitzen dut, eta arduratuta 
daude. Denen artean elkar ani-
matzen saiatzen gara. Eibarko 
ostalariekin ere hitz egiten dut 
gure ardurak partekatzeko, 
Zubi Gaineko Txominekin 
askotan.

Noiz espero duzue taberna 
irekitzea?

Ez digute data zehatzik aipatu 
eta pandemia ziztrin honen bi-
lakaeraren esku gaude. Dena 
garbi dagoenean bueltatu 
beharko ginateke, ez lehenago. 
Taberna lau edo bost lagunen-
tzat zabaltzea ez litzateke ego-
kia guretzat. Gauean sortzen 
den zalaparta, asteburuetakoa 
batez ere, ezinbestekoa dugu. 

Noiz uste duzu “normalta-
sunera” itzuli ahal izango 
dugula?
Jendea horretarako desiatzen 
dago. Kalera berriz ateratzeko, 

gertukoekin elkartzeko, taber-
netara itzultzeko. Agian dena 
ahaztea lortuko dugu, baina ez 
naiz batere baikor.

Pertsonalki nola ikusten duzu 
zure burua?
Lanean hasteko gogotsu nago, 
baina nola bueltatu? Zer nola-
ko neurriekin? Ezjakintasunak 
barrenak jaten dizkit. Familia 
eta lagunekin harremanetan 
jarraitzen dut WhatsApp bi-
dez, baina ez da berdin. Ha-
sieran shock-a izan zen; gero 
hau amaitutakoan jendea tro-

pelean irtengo zelakoan nen-
goen, baina hori baztertu dut 
dagoeneko. Kalera derrigorrez 
ateratzen naizenean beldurrez 
ateratzen naiz.

Ados zaude hartutako neu-
rriekin?
Noski. Ez naiz aditua eta daki-
tenek esaten dutena egitea ez 
zait besterik geratzen. Denon 
onerako egiten ari direla pen-
tsatzea gustatzen zait. 

Eibar eskubaloiko talde bat 
babesten du Ametsak. Herriko 
eskubaloia jarraitzen duzu?
Lehen taldeak zer egin duen 
galdetzen dut astebururo; nahi 
izaten dut jakin neskek zer egin 
duten, guk babesten dugun tal-
deaz aparte. Lana dela-eta, ezin 
ditut partiduak ikusi, baina 
emaitzak jasotzen ditut.

Denboraldia berrabiaraztea 
egoki ikusten duzu? 
Amaitzutat eman behar dira 
kirol lehiaketa guztiak. Esku-
baloia moduko kirolak arrazoi 
gehiagorekin, kontaktu asko-
koak direlako.  

“Pandemiaren joeraren 
esku gaude”
Ametsa tabernako ugazaba arduratuta dago eta garai txarrak direla aitortzen digu. 
Hala ere, eibartarrei kalegiroa eta tabernetan elkartzea gustatzen zaigula badaki 
eta ez du itxaropena galtzen. Jakitun bada ere normaltasunera itzultzea ez dela erraza 
izango. Bien bitartean, lanean hasteko gogoarekin, aurre egiten dio egunerokoari.

<<<  GUADALUPE IBAÑEZ  •  Tabernaria   >>>
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Kontaiguzue zer egiten du-
zuen egun hauetan.
Eibarko Gurutze Gorriko talde-
ko partaideak gara. Une hone-
tan, ekarteak hiru zerbitzu es-
kaintzen ditu. Batetik, hainbat 
enpresak emandako elikagaiak 
banatzen ditugu kontsumitzai-
leen beharren arabera. Beste-
tik, etxetik irten ezin diren per-
tsonei farmaziako mandatuak 

egiten dizkiegu, baita zaborra 
bota eta txakurra atera ere. 
Horrez gain, pasiatzera irteten 
gara behar bereziak dituzten 
pertsonekin: autistak, pertsona 
nagusiak… Azkenik, eta hori da 
gure eginkizun nagusia, SD Ei-
barrek emandako tabletak eta 
modem-ak banatzen dizkiegu 
horrelako baliabiderik ez dau-
katen umeei. Banatzeaz gain, 

gailuak konfiguratzeaz ere ar-
duratzen gara, erabiltzaileak 
piztu eta besterik gabe erabil-
garri izan ditzan.

Nola bururatu zaizue Gurutze  
Gorrian izena ematea? Zerk 
bultzatu zaituzte?
Covid-19aren kontua hasi 
zenean, gure artean hitz egin 
eta behar zuen jendeari nola 

lagundu ahal genion pentsatu 
genuen. Inoiz bizi izan ez du-
gun egoera da, eta arriskuan 
dagoen jende asko dago bes-
teon laguntza behar duena. 
Hori horrela, hainbat aukera 
aztertu ondoren, Gurutze Go-
rrian izena ematea erabaki ge-
nuen. Momentu honetan gure 
lanetan ez gaudenez %100ean, 
denbora libre gehiago dauka-

Bizitzen ari garen egoeraren aurrean, Paula eta Nagore konturatu dira zein garrantzitsua den behar duenari 
laguntzea. Nork bere aletxoa jarrita, denon artean errazagoa da egoerari aurre egitea. Eibarko Gurutze Gorriarekin 
harremanetan jarri ziren, eta elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuetan laguntzen ari dira, beste boluntario asko 
bezala. Oso pozik daude egiten duten lanarekin eta jendeak bihotzez eskertzen du euren konpromisoa.

“Kalean jendeak geratu egiten 
gaitu horrelako egoera batean 
egiten dugun lana eskertzeko”

<<<  PAULA CORTES  / NAGORE GOMEZ  •  Gurutze Gorriko boluntarioak  >>>

Eibarko Gurutze Gorriko taldeko partaide batzuk.

MALEN ILLARRAMENDI
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gu, eta egoera aproposa irudi-
tu zaigu besteen alde zerbait 
egiteko. Gu ez gara arrisku 
taldeko pertsonak, beraz, gure 
ekarpenari esker, arriskua du-
ten pertsonen premiak beteta 
geratzen dira neurri handi 
batean.  

Badaukazue anekdotarik 
kontatzeko?
Anekdota moduan kontatu 
dezakegu asko harritu gintue-
la jendeak zein azkar ematen 
duen izena txandak antola-
tzen direnean. Alegia, anto-
latzaileak WhatsApp taldean 
hurrengo eguneako behar 
den pertsona kopurua zehaz-
ten duenean, berehala betetzen 
dira plaza guztiak. Azkar ibili 
ezean, eginkizunik gabe gera-
tzen zara (kar, kar kar). Horrek 
adierazten du jendeak lagundu 
egin nahi duela, eta hori baino 
seinale hoberik… 

Pertsonalki aberasgarria 
izango da esperientzia, ezta? 
Zer sentitzen duzue?
Pertsonalki oso pozgarria da 
egiten dugun guztia, izan ere, 
behar duen jendearen premiak 
asetzean, norbera ere barrutik 
asetuta geratzen da, benetan 
pozik. Gainera, jendeak asko 
eskertzen du gure lana, eta oso 
jatorrak dira gurekin. Kalean 
jendeak geratu egiten gaitu 
esateko horrelako egoera ba-
tean asko eskertzen dela egiten 
dugun lana.

Ez daukazue kutsatzeko bel-
durrik? Zein prebentzio neu-
rri hartzen dituzue?
Egia esan, ez dugu kutsatzeko 
beldurrik. Babes-neurri ego-
kiak erabiltzen baititugu, eten-

gabe higiene neurriak zainduz. 
Hala ere, nire kasuan (Nagore), 
asma dudanez, egia da errespe-
tu handia diodala honi guztiari. 
Nolanahi ere, gaztea naiz eta 
kutsatuz gero, pertsona nagu-

si batek baino errazago egingo 
diot aurre gaixotasunari. Esan 
beharra dago gu ez garela jen-
dearen etxebizitzetan sartzen, 
haiek jeisten dira pegorara da-
gokiena hartzera. Jendearekin 

partekatzen dugun bakarra 
produktua jaso-izanaren agi-
ria da. Hortaz, uste dugu era-
biltzen ditugun babes-neurri 
guztiekin, oso zaila dela kutsa-
tzea. Kalitatezko materiala era-
biltzen dugu, eta eskularruak 
eta maskarrila egunean zehar 
ainbat aldiz aldatzen ditugu.

Hemendik aurrera ere (egoera 
hau amaitzen denean) hone-
tan jarraitzeko asmoa dauka-
zue, edo Covid-19-aren hone-
tan laguntza emateko besterik 
ez duzue izena eman?
Behin betiko boluntario iza-
teko aukera eman digute, eta, 
printzipioz, jarraitzea pentsa-
tu dugu, zeren eta konturatu 
baikara ez duela asko lotzen, 
hau da, guztiz aukerakoa dela 
momentu bakoitzean baietz 
edo ezetz esatea, egoeraren ara-
bera, konpromiso barik. Poz-
pozik gaude egiten dugun la-
narekin, eta, gainera, talde ona 
osatu dugu boluntario guztion 
artean, beraz, primeran pasa-
tzen dugu.

Norbaitek Gurutze Gorrian 
izena eman nahi badu, zein 
pausu jarraitu behar ditu?
Ezin errazagoa da izena ema-
tea: email bidez jarri behar da 
eurekin harremanetan, do-
kumentu bat bete, eta eurek 
sartzen zaituzte boluntarioen 
datu-basean. Hori eginda, zu-
rekin harremanetan jartzen 
dira eta jarraitu beharreko 
urratsen berri ematen dizute. 
Gure kasuan, adibidez, Co-
vid-19az arduratu behar zen 
WhatsApp taldean sartu gin-
tuzten. Hortik aurrera, agin-
dutakoa betetzea baino ez da 
egin behar.  

“SD Eibarrek emandako tabletak 
eta modem-ak banatzen dizkiegu 
horrelako baliabiderik ez daukaten 
umeei”

“Behar duen jendearen premiak 
asetzean, norbera ere barrutik 
asetuta geratzen da”
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Amagoia Gomez
Amagoia Gomez

Napoleonek esan zuen munduak dar-dar egingo zuela Txina 
jaikitzen zenean. Enperadoreak asko irakurri zuen Asiako erral-
doiaren botere ekonomiko, politiko eta militarraren inguruan. 
200 urte geroago, Europako merkatuak Txinako produktu 
manufakturatuz gainezka aurkitzen ditugu. Hala ere, bertan 
gertatzen diren fenomeno gehienak ezezagunak egiten zaizkigu. 
Gutako zenbatek dakigu mende hasieran SARS birusak ia 800 
txinatar hil zituela? Nik esaterako, ez nuen ezagutzen. Hain 
urruti gelditzen zaigu Txina…

Lerro hauek idazten ditudan bitartean 3.000.000.000 lagun 
baño gehiago gaude etxean konfinatuak mundu osoan. Txina-
tik inportaturiko Koronabirusak (Covid-19), Mendebaldeko 
osasun sistema guztiak kolapsatu ondoren, kilkerren antzera 

sartu gaitu kaioletan. Historian gutxitan gertatu den bezala, 
harreman sozialetara hain ohituta dagoen XXI. mendeko Homo 
Sapiens Sapiens-a bere buruarekin egotera behartua izan da: 
gure benetako amets gaiztoa...

Koronabirusa gure bizitza baldintzatzen hasi zen egun be-
retik bakardea bihurtu da gure buruko minik handiena. Eta 
normala da, noski. Eta maite ditugun pertsonak botatzen ditugu 
faltan. Eta hauekin disfrutatzen ditugun momentuak... Hala 
ere, normaltasunera bueltatzen garenean, nork baieztatuko 
digu harreman horiek lehen baino gehiago baloratuko ditugula? 

Pertsonalki uste dut gure horretan jarraituko dugula eta 
egoerak ez duela aldaketarik eragingo... Edo agian datorren 
hilabetetik aurrera gehiago baloratuko ditugu maite ditugun 
pertsonekin pasatzen ditugun momentuak. Txinatarren bizi-
tza, aldiz, aurrera doa. Ondo etorriko litzaiguke noizean behin 
beraiengandik zerbait ikastea. Nork daki. Ingelera munduko 
hizkuntza hegemoniko moduan inposatu zen bezela, agian he-
mendik urte batzuetra txinatarra ikasiko dute gure seme alabek.

Zaila suertatzen da beste gai bati buruz hitz egitea edota idaz-
tea. Oso zaila. Ezinezkoa, esango nuke. Birus batek gizarteko 
zutabe nagusiak kolokan jarri ditu, gure eguneroko guztia han-
kaz gora ipiniz. Orain, lau pareten artean egotera derrigortu-
ta gaude. Eta, gainera, ahalik eta isilen. Badirudi, kexatzeko 
aukerarik ere ez daukagula. Bakoitza bere etxean sartu, eta 
bere mundua babestu nahian dago, bere mikro ekosisteman 
birusa sartu ez dadin. 

Haurrak dituztenek nahikoa lan eskolatik bidalitako zeregi-
nak egiten eta umeak pantailetatik at ateratzeko ekintzak pres-
tatzen; beste batzuk etxetik, ahal duten heinean, lanean; beste 
asko lantegietan, ospitaletan, dendetan edota guretzako pa-
keteak garraiatzen. Pertsona 
nagusiak, aldiz, beldurturik, 
baina zarata gehiegi atera 
gabe, badaezpada. Eta hobe 
ez pentsatzea tratu txarrak 
jasaten ari diren emakumee-
tan edota herrialde pobree-
tan bizi direnetan. 

Hau da, birusak gure bi-
zitzan ahalik eta eragin gu-
txien eduki dezan saiatzen 
ari gara eta normaltasunera 
bueltatzean ere, hala nahiko 
dugu. Denak berdin jarrai-
tzea. Inolako aldaketarik 
gabe. Bakoitzak bere eremua 
zaintzen jarraituko du. Inoiz 
baino sutsuago norberaren 
ongizatearengatik borro-
katuz. Darwinen arabera, 
inguruneko aldaketetara hobekien moldatuta dagoenak bi-
zirauteko aukera gehiago ditu. Gizakiaren kasuan, gaur egun, 
teoria horrek lotura zuzena du aberastasunarekin. 

Gero eta diru gehiago izan, aukera gehiago  bizirauteko. Ka-
pitala da gizarteko zutabe nagusiena. Horretan oinarritu ditu-
gu gure bizitza, bizimodua, pentsaera eta jokaerak. Darwinen 
teorian, aldiz, hautespena naturak egiten du. Ezinbestekoa da 
natura eta gizartearen arteko oreka mantentzea bizirik iraute-
ko. Eta guk ez dugu premisa hori bete. Munduko aberastasun 
guztiak ere, ezin izan du eta ezingo du, inoiz, hori aldatu. Birus 
batek gizarteko zutabe nagusiak kolokan jarri ditu; zutabeek 
ez zituztelako naturaren legeak betetzen.

Koronabirusa eta 
bakardadea

Hausnarketa 
xume bat

"Koronabirusa gure bizitza 
baldintzatzen hasi zen egun beretik 
bakardadea bihurtu da gure 
buruko minik haundiena"

"Kapitala da 
gizarteko zutabe 
nagusiena. 
Horretan 
oinarritu ditugu 
gure bizitza, 
bizimodua, 
pentsaera eta 
jokaerak"

Asier Azkue
Asier Azkue



ERREPORTAJEA…eta kitto!
1139. zenbakia

21

Bizi dugun egoerak ten-
tsioa sortzen du euren 
artean, eta okerrena da 

“azken ebaluaketa honetan 
zer prestatu behar dugun, az-
terketak nolakoak izango di-
ren edo zer gai sartzen diren 
ez jakitea. Ez dakigu zertan 
zentratu eta zer prestatu behar 
dugun”, azaldu digute Eibar 
BHIn Batxilergoko 2. mailan 
ikasten duten Lukene Piñeirok 
eta Garazi Aizpuruak. Euren 
institutuan urrutiko eskoletara 
azkar egokitu diren irakasleak 
daude, baina beste batzuei 
gehiago kostatzen ari zaie eta 
“lan askorekin estutzen gaituz-

te”, diote. Ahaleginak ahalegin, 
ez urrutiko eskolek ez etxeko 
ikasketek ez dute gelako lana 
ordezkatzen.

Batxilergoko bigarren 
mailako ikasleek erronka bi-
koitza dute: batetik, ikaske-
tak amaitzea, gainditzea eta 
titulua lortzea eta, bestetik, 
unibertsitatean edo heziketa-
zikloetan ikasketak jarraitu 
nahi dutenen kasuan, nahi-
koa nota lortzea. Batxilergo-
ko notak hautatutako karre-
rarako onarpen-faseko azken 
notaren % 60 dira; horregatik, 
ikasleek ardura dute ikasturtea 
ahalik eta notarik onenarekin 

amaitzeko. Askorentzat, nahi 
duten karrera ikastea hama-
rren kontua da. Leire Tejada 
La Salle ikastetxeko ikaslearen 
kasuan, oraindik ez du argi zer 
ikasiko duen, beraz, "azken 
nota garrantzitsua izango da 
erabakitzen dudan karreraren 
arabera". 

Ziurgabetasuna da txarrena
Dena dela, Leirek lasaitasun 
handia hartu du Aste Santu-
tik bueltan. “Irakasleek infor-
mazio mordoa eta zehatzagoa 
eman digute, eta orain bada-
kigu hirugarren ebaluaketa 
nolakoa izango den. Horrek 

niri sekulako lasaitasuna eman 
dit. Aste Santuan oso txarto pa-
satu nuen. Orain beste modu 
batean ikusten ditut gauzak”. 

Informazio zehatz horren 
falta igartzen dute Garazik 
eta Lukenek. Hezkuntza Sai-
lak irizpide orokorrak azaldu 
ditu, “baina guk oraindik ez 
daukagu argi nola ebaluatuko 
gaituzten. Esan digute irakasle 
bakoitzak ikusiko duela azken 
ebaluaketa nola egin, baina 
oraindik ez daukagu xeheta-
sunik”. Lukenek azaldu digu-
nez, “gauzak argiago esatea 
eta zuzenak izatea nahi dugu.  
Ulertzen dugu egoera hone-

Martxoaren 13an ikastetxeak itxi zituztenetik, ikasleak etxetik irten gabe ari dira azken ebaluaketa prestatzen. 

Etxetik ikasteko erronkari 
aurre egiten

Koronabirusak ikasleen egunerokoa aztoratu du, eta ordenagailua bihurtu dute ikasteko lan-tresna. Batxilergoko 
bigarren mailako ikasleek erronka bikoitza dute: ikasketak amaitzea, gainditzea eta titulua lortzea; eta bestalde, 

nahikoa nota lortzea unibertsitatean edo heziketa-zikloetan sartzeko. Euren bizitza hankaz gora jarri da mundu osoa 
erasotu duen pandemiaren erruz. Bakarrik daude etxean eta egoera nola bizi duten jakin nahi izan dugu.
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tan irakasleen papera zaila 
dela, baina uste dut moduren 
batean ala bestean, ikasleak 
lasaitzen eta gauzak argitzen 
gehiago saiatu beharko lirate-
keela.  Ez dute gure egoera ain-
tzat hartzen. Aholkuak ematen 
dizkigute lanak antolatzeko eta 
abar, baina ez dira zuzenak eta 
argiak, eta horrek ezinegona 
eta urduritasuna sortzen digu”.

Selektibitatea uztailaren 8an
Selektibitatearen inguruko 
ziurgabetasuna, hasiera ba-
tean aurreikusitakoa baino 
hilabete atzeratu baita, ikas-
leak kezkatzen dituen beste 
gai bat da. “Selektibitatea hi-
labete atzeratu digute. Uztai-
laren 8an egingo dugu, baina, 
aurrez aurre egin ahal izango 
dugu? Gertatzen ari den guz-
tiarekin nola sartuko dituzte 
ehun pertsona gela batean?”, 
dio Garazik. Zalantzak dira 

nagusi gazteen artean: “Esa-
ten digute udan ezingo garela 
igerilekura joan, eta gela ba-
tean sartuko gaituzte? Ez dau-
ka zentzurik”. Egoera horrek 
eragin dituen “nahasmena eta 
segurtasun eza” aipatzen ditu. 
Egunak igaro ahala “egokitzen 
saiatzen zara, baina uste dut 
psikologikoki ez gaudela prest 

hilabete barru azterketa bat 
egiteko. Presioa oso handia da 
eta oraindik gauza asko daude 
airean”, uste du Garazik.

Krisi honen osasun-egoe-
rarekin eta ondorio sozial eta 
ekonomikoekin arduratuta 
daude, eta, zalantzarik gabe, 
kontzentrazio- eta errendi-
mendu-gaitasunean eragiten 
du. Leirek azaldu duenez,  “nik 
lehen beti etxetik kanpo ikas-
ten nuen, liburutegian. Orain 
egoera honetara egokitzea oso 
zaila izan da. Momentu batean 
asko haserretu nintzen irakas-
leekin, azterketa mordoa jar-
tzen hasi zirelako. Egoera hau 
benetan gogorra da. Etxean ez 
gaude bakarrik, familia osoa 
gaude, bakoitza bere gauzak 
egiten. Lehen Historiako gai 
bat ikasteko hiru ordu behar 
banituen, orain sei behar di-
tut. Eta hori ere kontuan hartu 
behar da. Hasiera oso gogorra 

Egoera honek  
kontzentrazio- eta  
errendimendu- 
gaitasunean eragiten 
du. Hala  ere, aurrera 
egiten ahalegintzen 
dira.

"Bat-batean 
lan pila bat 
dauzkagu, 
eskolan egiten 
genituenak 
baino gehiago 
ziurrenik"

Lukene Piñeiro

Garazi Aizpurua Leire Tejada

Saioa  
Candelas
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izan zen. Orain, nire kasuan, 
uste dut irakasleek ere ulertu 
dutela, eta lasaitu egin dira”. 

Leirerekin bat dator Lukene: 
“Egun guztia etxean egonda, 
kalera ezertarako irten gabe, 
oso zaila egiten da ikasketak 
berdin eramatea. Lehen kalera 
irteten zinen, burua “despeja-
tzen” zenuen eta ikasten jartzen 
zinen. Baina orain ezinezkoa 
egiten zait, adibidez ,Historia 
ikasten jartzea”.

Etxetik lanean
Online plataformetara igotzen 
dizkiete egin beharreko lanak 
eta horretarako behar duten 
materiala. "Etxetik ari gara 
lanean, baina ez da berdina. 
Bat-batean lan pila bat dauz-
kagu, eskolan egiten genitue-
nak baino gehiago ziurrenik. 
Zalantzaren bat edukiz gero, 
ordenagailu bidez argitu behar 
izaten dute, eta zailagoa da. 
Bakarrik gaude etxean; ikas-
tetxean gaudenean errazagoa 
da azalpenak ulertzea: ikas-
leen artean berba egiten dugu 
(horrek psikologikoki asko 
laguntzen du), eta irakasleak 
ere hor ditugu. Baina saiatzen 
gara ahal dena egiten», diote.

Saioa Candelas Aldatze 
ikastetxeko ikasleak ere ber-
din pentsatzen du: "Irakas-

leek etengabe bidaltzen diz-
kigute lanak eta oso denbora 
laburrean egin behar ditugu. 
Eurek, aldiz, denbora gehia-
go ematen dute gure lanak 
zuzentzen edo gure zalantzei 
erantzuten. Eta oso arduratuta 
gaude orandik ez dugulako oso 
argi azken ebaluaketa nola ba-
loratuko duten. Hori bai, azken 
nota jartzeko, lehenenengo bi 
ebaluaketetan egin genuena 
oso kontuan hartuko dutela 
esan dute, eta horrek nolabai-
teko lasaitasuna ematen dit. 
Gure alde daukagun gauza 
bat irakasleekin daukagun 
konfidantza da. Gure kasuan, 
aspaldi ezagutzen ditugu eta 
eurekin dugun harremana oso 

estua da.  Online ikastea espe-
rientzia guztiz berria izan da 
guretzat. Ez geunden ohituta, 
eta ez da erraza".

Klasera bueltatuko gara?
Hezkuntza Sailak aurreikus-
ten du, osasun-irizpideek ho-
rretarako aukerarik ematen 
badute,  DBHko 4. mailako 
ikasleak, Batxilergoko bi mai-
letakoak eta Lanbide Hezike-
tako lehen mailetan daudenak 
jarduera presentzialera itzu-
liko direla. Horren gainean 
galdetu diegu, eta eurentzako 
onuragarria izango litzatekee-
la uste dute. "Modu horretan 
gure bizitza berreskuratuko 
genuke, gure ikasketetan 

gehiago zentratuko ginateke 
eta hain garrantzitsuak diren 
harremanak berreskuratuko 
genituzke".

Normaltasuna amets
Une txarretatik ondorio po-
sitiboak atera dituzte. Saioak  
lasai egoteko eta gustoko di-
tuen gauzak egiteko aprobe-
txatu du, marrazteko, esate 
baterako. Garazi errutinara 
bueltatzeko desiatzen dago: 
“Lehen beti ibiltzen nintzen 
agobiatuta (klaseak, eskolaz 
kanpokoak, musika…), baina 
orain nire egunekotasunaren 
falta sumatzen dut, eta bizi-
tza normala egiteko desiatzen 
nago”. ■

"Zalantzaren 
bat edukiz gero, 
ordenagailu 
bidez argitu 
behar izaten 
dute, eta askoz 
zailagoa da" 
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Alde batetik bestera gera-
tu barik ibiltzera ohituta 
zegoen dagoeneko Ibon 

Arakistain, urteotako espe-
rientziaz baliaturik eguneroko 
martxari bere puntua hartuta, 
pandemiak sortutako alarma 
egoerak bere etxean gordetzera 
eraman zuenean. Aspeko ko-
munikazio arduradunak “en-
presa eta hedabideen arteko 
bitartekari lanak” ditu funtzio 
nagusia. Aspeko ordezkaria ere 
bada “ekipazio, kamiseta eta 
babesle kontuetan” eta ho-
rren inguruko bileretan izaten 
dugu. Berak txantxetan dioen 
bezala, “nire funtzioak kendu-
ta, beste guztiak”.

Fernando Vidarte da Aspeko 
administratzaile bakarra, bai-
na ez dira Ibon eta bera eibartar 

bakarrak: “Nagore Cabrera ad-
ministrazioko arduraduna eta 
Olaya Gallastegi takilla ardu-
raduna, eurak ere Eibarkoak 
dira”. Alarma egoera pizteare-
kin batera, Baiko eskuzko pilo-
ta profesionaleko beste enpresa 
handienak ERTE-a aurkeztu 
eta bi egunera aurkeztu zuen 
berea Aspek, “aginariek berriro 
kirol jardunari ekiteko aukera 
ematen duten arte”.

Pilotariek euren sasoiari eus-
tea ez dutela erraza aitortzen 
digu Arakistainek: “Normalean 
hainbat pilotarik elkarrekin egi-
ten dute lan, prestatzaile fisiko 
batekin; eta halakoak ezin au-
rrera eraman gaur egun. Horren 
ordez, fisikoari eusteko euren 
etxeetan egin beharrekoak ba-
dituzte, baina ezin dute eskurik 

egin”. Frontoira joan ezinean, 
garaje eta sotoetako hormak 
bihurtu dituzte entrenatzeko 
toki: “Jokin Etxaniz kirol tekni-
kari eta prestatzaile fisikoarekin 
ere ezin egon, pesarik ez dute 
etxean… Hala moduz moldatu 
behar”.  

Aurrera begira, arazo han-
dienak kirol-ekitaldiak bertan 
behera geratzetik etorriko di-
rela uste du: “Luzerago begira 
ere kezka da nagusi, noiz hasiko 
garen ere ez dakigulako”. Baiko 
eta EiTB-rekin adostu beharre-
ko hainbat puntu ere badaude 
tartean. Ez du baztertzen ateak 
itxita partiduak eskaintzea te-
lebistaz, “baina aurretik pilo-
tariek denbora beharko dute, 
egonaldi honetatik irten ondo-
ren eskuak lantzeko”. 

Etorkizun hurbilean, “bai-
mena emango baligute, binaka-
ko txapelketa amaitzea izango 
litzateke lehena eta, udako jai 
guztiak bertan behera geratuko 
direnez, buruz-burukoa dataz 
kanpo hasteko moduan geun-
deke”. Pilota-zaletu gehien 
batzen dituen Sanfermine-
tako jaialdiek agur esan dute 
eta “publikorik gabe jaialdirik 
antolatzea ez du merezi”.

Bestela, kirol mailari dago-
kionezm pozik egoteko mo-
duan dago eibartarra, azken 
hiru-lau urtetan Aspeko pilo-
tariek txapelketa garrantzitsu 
guztiak bereganatu dituztela-
ko: “Azken urteotan plantilla 
gaztetu dugu eta bikain eran-
tzun dute, euretako batzuk 
txapelak jantzita". 

“Udarako  
pilota-jaialdi 
guztiak pikutara 
joango dira”

Hogei urte bete dira aurten eibartarra Aspe pilota 
enpresan lanean hasi zela. Aurretik …eta kitto!-n lankide 
izan genuen gaur egun Aspeko komunikazio arduraduna 
da. 30 lagun (euretako 22 pilotariak) ditu plantillan 
gure herrian egoitza duen enpresak eta alarma egoera 
ezarri zutenetik ERTE-a (aldi baterako lan erregulatzeko 
espedientearekin) aurkeztu zien. Arakistainek zaila 
ikusten du etorkizun hurbilena.

<<<  IBON ARAKISTAIN  •  Aspe pilota enpresa  >>>

Ibon Arakistain Juan Martinez de Irujorekin.
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Etxealdian gaude, baina txo-
ritxo batek esan digu DJ lane-
tan jarraitzen duzula. Nola?
Hori da! Barixaku, zapatu 
eta domeketan, 19:45etik 
20:30era, musika jartzen dut 
auzokoentzat. Konfinamen-
dua hasi zenean, etxean asper-
tuta, tristura sentsazioa igarri 
nuen inguruan. Beraz, eskura 
ditudan baliabideekin jendeari 
zerbait eskaini nahi nion eta, 
musikaria naizenez, musika 
saioak eskaintzen hasi nintzen.

Nolako saioak izaten dira?
Umeentzako musika eskain-
tzen hasi nintzen, baina gero 
nagusientzako musika ere 
gehitu nion errepertorioari. 
Umorea altxatzeko musika 
eskaintzen saiatzen naiz. 
Saioak suabe hasten dira, 
umeentzako abesti gozoekin; 
20:00etan musika gelditzen 
dut, txalo egiteko; eta gero, 
giroa gehiago animatzen dut 
poliki-poliki. Euskal musika 
jarri ohi dut, baina baita er-
dalduna ere, Sautsin erdaldun 
asko dagoelako, eta jende guz-

“Egun triste hauetan bizipoza 
sortzen badugu, ni pozik”

<<<  JOSEBA BARRUTIA  •  Arno DJ  >>>

Sasoi tristeari aurpegi alaia jartzen ahalegintzen da Joseba Barrutia ‘Arno DJ’ eta Sautsi musikaz girotzen du 
asteburuetan. Jendearen erantzuna bikaina izan da eta auzo guztiak hartzen du parte dantza eginez, abestiak 
eskatuz edo zarata eginez. Errepertorio zabala eskaintzen du Josebak eta bizilagunen gustu musikalak asetzeko 
prest dago. Dena dela, Joseba plaza gizona da, bere musikaz gozatzen duen jendearen aurpegiak ikustea gustatzen 
zaio eta kontzertuetan argazkiak egiteko irrikitan dago.
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tiari gustatzen zaion musika 
jartzea gustatzen zaidalako. 
Amaieran, 20:30ak inguruan, 
Donostiko Martxa jartzen dut, 
eta bizilagunek kazolak, poto 
zaharrak eta bestelako tres-
nak jotzen dituzte musikari 
laguntzeko. Abestia amaitze-
rakoan demaseko burrunbada 
sortzen da.

Auzoko jende askok hartzen 
du parte?
Bai! Hainbat bozgorailu jarri 
ditut musika ahalik eta jende 
gehienari iristeko eta jendeak 
eskertzen du. Mezuak bidal-
tzen dizkidate eta deitu egi-
ten didate, saioetan jendea 
zoriontzeko edo agurtzeko, 
edota abesti bat edo beste 
eskatzeko. Horrela, egunean 
hiru ordu laurdenez jendea 
leihora irteten da eta momentu 
ona pasatzen dugu. Egun tris-
te hauetan bizipoz hori sortzen 
badugu, ni pozik.

Untzagan eskaintzen zenuen 
saioetan bezala, baina etxetik.
Bai, horrelako zerbait. Pena da 
etxetik ezin dudala jende asko 
ikusi, asko gustatzen zaidala-
ko jartzen dudan musikarekin 
jendeak nola pasatzen duen 
ikustea. “Dantzan egongo 
dira? Gustatuko zaie?”, pen-

tsatzen dut. Tira, baietz esaten 
didate behintzat.

Aratosteetan musika jarri 
behar zenuen Untzagan, baina 

Zaldibarren gertatutakoaren 
ondorioz bertan behera utzi 
zenuen, eta gero koronabirusa 
iritsi zen. Nola bizi duzu sasoi 
hau, plazatik urrun?

Urte madarikatua eibarta-
rrontzat! Jai, ezkontza eta 
beste hainbat ekitaldiren sa-
soia da hau eta ezin izango 
dugu ezer egin. Tabernak eta 
jatetxeak itxita, jairik gabe… 
Koronabirusak demaseko 
txikizioa eragin du. Etxean 
hainbat gauza egin ditzaket 
musikarekin, baina ez da gau-
za bera. Musika saioak online 
eskaini daitezke, baina ni beti 
izan naiz plaza gizona eta jen-
dea ikustea gustatzen zait. Pla-
zan dagoen jendearen arabera 
abesti bat edo beste jartzen 
dut, eta gauza bera sare so-
zialen bitartez egitea zaila da. 
Jendea plazan ikustea da nire 
plazerrik handiena. Etxetik 
ezin dugu horrelakorik egin, 
baina etxean egotera behar-
tuta gaudenez, beste gauza 
batzuk ikasteko eta musika 
berriak entzuteko aprobetxa-
tzen dut.

Argazkiak egitea ere gusto-
ko duzu. Orain bertan zein 
argazki egin nahiko zenuke?
Urbiako zelaian jarrita egotea 
gustatuko litzaidake, fondaren 
ondoan, eta urrutian Aizkorri 
ikustea, gorri-gorri. Argazki 
hori dut buruan. Etxealdia 
amaitzen denean joango naiz 
argazkia egitera.

“Umorea 
altxatzeko musika 
eskaintzen 
saiatzen naiz”

“Jendea plazan 
ikustea da nire 
plazer handiena”
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Najwa Nimrirekin lan egin 
duzu berriki. Nolako espe-
rientzia izan da?
Nahiko istorio bitxia izan da. 
Nito Solsonak eskaintzen di-
tuen klaseetara joaten naiz 
eta koreografiak egiten ditu-
gu berarekin, eta egun batean 
Najwa Nimriren abesti baten 
koreografia egin genuen lagun 
batek eta biok. Dantza grabatu 
eta sare sozialetara igo genuen, 
eta Najwa Nimrik bideoa ikusi 
zuen. Hurrengo egunean deitu 
egin zigun eta bere bira berrian 
dantzari nagusi bezala aritzea 
proposatu zigun.
Nolako erronka izan da Naj-
wa Nimriren alboan dantza 
egitea?
Dena oso azkar joan zen. As-
tebetean ikuskizun baten 
koreografia prestatu behar 
izan genuen, kontzertuaren 
erdialdean dantzatzeko. Oso 
denbora gutxi da horrelako 
zerbait prestatzeko, kontuan 

izanda, gainera, lan eta proiek-
tu gehiago genituela esku ar-
tean (Madrilgo Studio11 aka-
demian klaseak ematen ditut, 
adibidez). Zoramena izan zen, 
baina oso ondo irten zen. Naj-
wa oso pozik zegoen gurekin 
eta gu ere bai.
Gaur egun denon ahotan 
dago Najwa Nimri. Errespe-
tua ematen du?
Bai, asko! Mundu osoan arra-
kasta handia duten La casa 
de papel eta Vis a vis telesai-
letan dabil aktore moduan eta 
gaizto papera egiten du bietan 
(barreak). Baina ez, bera oso 
jatorra eta atsegina da.
Horrelako ikuskizun han-
dietan exijentzia handiagoa 
izaten da?
Maila honetako artistekin lan 
egiten duzunean ehuneko ehu-
na eman behar duzu, ezin duzu 
hutsik egin.
Orain ez dago kultura eman-
kizunik eta ezin dituzue dan-

tza ikastaroak eskaini lehen 
bezala. Nola moldatzen zara?
Egoera honek jarraitzen duen 
bitartean klaseak online eman-
go ditut. Atzo Dantzaren Na-
zioarteko Eguna izan zen eta 
dohaineko klasea eman nuen 
online Nerea Lodosak sortu 
duen Neledantza eskolaren 
eskutik. Gero, maiatzetik au-
rrera, klase pertsonalizatuak 
eskainiko ditut zapatuero, mai-
la ezberdineko jendearentzat. 
Beraz, nahiz eta bakoitza bere 
etxean egon, klase normal ba-
tean egotea bezala izango da.
Horrela, dantza egiten jarrai-
tzen duzu behintzat?
Itxialdiaren aurretik egunean 
14 orduz egiten nuen dantza 
eta gero, alarma egoera ezarri 
zenean, dantza egin ahal izan 
barik geratu nintzen, ez lehen 
egiten genuen moduan behin-
tzat. Beraz, egoera berrira ego-
kitu behar izan gara eta dantza 
etxean egin.

Esku artean zenuen proiektu-
ren bat bertan behera utzi du 
konfinamenduak?
Dantza lehiaketetan parte 
hartzen duten bi talde profe-
sionaletan nago eta asko en-
trenatzen ari ginen Los Ange-
lesen (AEB) jokatu behar zen 
Munduko Txapelketan dantza 
egiteko, baina bertan behera 
geratu da.
Dantza bokazioa da zuretzat?
Bai, guztiz. 2011n Shakirak Bil-
bon eskaini zuen kontzertuan 
dantza egiteko aukera izan 
nuen eta orduan dantza serio 
hartzen hasi nintzen. Dantza 
formakuntza jaso nuen Bilbon 
eta 19 urterekin Londresera 
joan nintzen, Studio68 aka-
demia ospetsura. Ikastera joan 
nintzen eta zuzendariaren la-
guntzaile moduan amaitu nuen 
klaseak ematen. Itzela izan zen, 
demaseko aukera. Gero Madri-
lera etorri nintzen eta hemen 
nago ordutik.

“Najwa Nimri bezalako artistekin 
lan egitean ezin duzu hutsik egin”

ANE MIREN BARRERO • DANTZARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ane Miren Barrerok amets bat bizi zuen, koronabirusak bat-batean eten zuen arte. Izan 
ere, Najwa Nimri aktore eta musikariak bere ikuskizunean dantza egiteko aukeratu 
zuen. Etxealdiak ikuskizuna eten du, baina dantza ez da eten. Internet bitartez dantza-
ikastaro pertsonalizatuak eskaintzen hasiko da zapatuero, Instagramen 
@anemiren_13 edo Neledantzaren bitartez jarri daiteke berarekin kontaktuan.
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Apirilean ekimenak izan duen 
arrakasta ikusita, Elhuyarrek 
neuronak eta irudimena as-
tintzeko erronkaz betetako 
#NikEtxeanEsperimentuak 
egutegia argitaratuko du be-
rriz. Maiatzaren 4tik aurre-
ra, astelehenetik eguenera 
erronkak kaleratuko dituzte 
eta barixakuetan, berriz, iker-
tzaile gazte batekin solasaldia. 
Azken hori izango da, hain 
zuzen, berritasun nagusia: 
Lehen elkarrizketa Maitane 
Alonso Monasterio medikun-
tza-ikaslearekin egingo dute: 
“Ikerketa da bere pasioa, eta, 
orain bizi dugun egoerarako 
aholkua ere eskatuko diogu”. 
Artikoan klima-aldaketaren 
ikerketan dabilen Naima El 
Bani Altuna bilbotarra, beste 
planetetako atmosferak iker-
tzen dituen Itziar Garate Lopez 
astrofisikaria eta telekomuni-
kazio-ingeniaria, musikaria 
eta Big Dataren apasionatua 
den Lorea Argarate Zubia ere 

elkarrizketatuko dituzte.
Erronkek gazteen irudimena 
eta neuronak astinduko dituz-
te: hologramak sortu, baraz-
kietan dauden margoak erauzi, 
motorrik gabeko hegazkinak 
eraiki…
Elhuyarren Bizilabe-ren web-
gunean (bizilabe.elhuyar.eus) 
egongo dira ikusgai egutegia, 
erronkak eta elkarrizketen bi-
deoak. Orokorrean 10-15 urte 
bitartekoei zuzendutako ekin-
tzak izango dira, “den-denak 
etxean dauden baliabideak 
erabiliz eta etxetik bertatik 
gauzatzeko modukoak”. Eta 
familian zientzia eta tekno-
logiarekin lotutako jarduerak 
bultzatzeko asmoz, gurasoak 
haur txikiagoekin ere erronkak 
egitera gonbidatu nahi ditu 
Elhuyarrek. Horrekin batera, 
etxean egindako erronkak sare 
sozialetan zabaltzera animatu 
nahi dute jendea, horretarako 
#NikEtxeanEsperimentuak 
traola erabilita. 

Konfinamendua arintzeko asmoz, artista asko ari dira 
etxetik saioak eskaintzen, batzuk bakarka eta beste ba-
tzuk, berriz, taldean, interneteko plataforma ezberdinek 
horretarako ematen duten aukera aprobetxatuta. Trio 
Medianoche taldekoak ere animatu dira eta, bakoitza bere 
etxean egon arren, modu birtualean elkartu dira “Para 
que no me olvides” izenburuko kantua elkarrekin jotzeko 
eta, bide batez, jendeari etxean geratzeko gogoratzeko. 
Pedro Bartrak, Jesus Mari Bastidak eta Bernardo Aguile-
rak osatutako hirukoteak bere Facebook orriaren bitartez 
partekatu du bideoa eta, normala den moduan, jendeak 
pozarren hartu du.

#NikEtxeanEsperimentuak 
maiatzerako egutegia prest

Ekimen bateratuarekin agurtuko dugu Euskaraldiaren 
eskutik egunotan martxan dagoen #EtxealditikEuska-
raldira ekimena. Apirilaren 24az geroztik, egunero ari 
dira proposamen bat zabaltzen, gure hizkuntza ohiturak 
astindu eta euskera gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan 
erabiltzera animatzeko. Zapatuan etxekoekin jolasean 
euskeraz aritzeko gonbidapena jaso genuen; domekan 
lagunekin erabiltzera animatu gintuzten, tragoa hartzean 
edo pintxo potean, dendara goazenean… Azken propo-
samena bihar jasoko dugu eta, amaiera bateratua, berriz, 
maiatzaren 3an izango da.

Trio Medianoche etxetik kantuan

Etxealditik Euskaraldira 
maiatzaren 3an amaituko da 
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Egunean Behin jokoak 
laugarren denboraldia 
hasi zuen astelehenean. 

Hamar aste iraungo du eta 
uztailaren hasieran amaituko 
da. “Sailkapen orokorra izan-
go du honek ere, aurrekoak 
bezala, aurrekoaren logika 
bertsuarekin: hamar asteta-
tik, jokalari bakoitzari bost 
onenak zenbatuko zaizkio. 
Sailkapen orokorreko onenek 
finala izango dute. Presentzia-
la izango ote den... ez dirudi 
erraza, baina bestela bideoz 
zuzenean emango dugu”, dio-
te Codesyntaxekoek, jokoaren 
sortzaileek.

Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikako Saila izango 
da laugarren denboraldiaren 
babeslea, eta Etxealditik Eus-
karaldira kanpainarekin egin 
du bat. Aste honetako saria, 
adibidez, liburu-bilduma bat 
izango da (‘Amek ez dute’, 
‘Miñan’ eta ‘Neguko Argiak’, 
eta Egunean Behin opariak).

Denboraldi honetan galdera 
sorta berri asko estreinatzea 
espero du Codesyntaxek. “Guk 
garatutakoez gain, EHUrekin 
eta Informatika Fakultateare-
kin antolatutako galderak pro-
gramatikoki sortzeko lehiake-
tatik ideia mordoa etorri ziren, 

eta asterik aste aktibatu nahi 
ditugu”.

Markak hausten
Codesyntaxek sortutako jo-

koak marka guztiak hautsi ditu 
eta euskaldunon joko faborito 
bihurtu da urtebetean. Zifrek 

ez dute gezurrik esaten. Hi-
rugarren denboraldiko azken 
asteetan, 80.000 erabiltzai-
le izan zituen asteko, baina 
100.000 lagunek jokatu dute 
partidaren bat honez gero.

Hirugarren denboraldiak 
amaiera apoteosikoa izan 
zuen. Koronabirusaren on-
dorioz alarma-egoera ezarri 
zen eta, berrogeialdia atsegi-
nagoa egin asmoz, Egunean2 
egitasmoa jarri zuten martxan. 
Gero, denboraldia biribiltzeko, 
final handia jokatu zen YouTu-
be bitartez, Edurne Azkaratek 
aurkeztuta, eta Eñaut Arretxea 
segurarrak irabazi zuen.

Astelehenean 
hasi zen Egunean 
Behin jokoaren 
denboraldi berria

Etxealdiko eguneroko dosia
Egunean Behin jokoak dosi bat eskaintzen digu egunero. Etxealdia jasangarriagoa egiteko nahikoa. Ahalik 

eta denbora laburrenean hamar galdera asmatzea da kontua. Beraz, saiakera horiek dosi txikietan hobe. Aste 
batzuetako etenaldiaren ondoren, berriz ere gure mugikorretan dugu egunero euskaldunon ezagutza-gogoak 

asetzen dituen pilula.
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Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. 
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro 
(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen 
egon beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus 
webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu 
ditzakezue. 

Zorionak 
Lizar,errepublika 
egunian 7 urte! 
Laister elkartuko 
gara familixa osua, 
elkarri 7 milla muxu 
eta 7 milla besarkada 
emoteko. Eutsi 
txapelduna!

Zorionak, URKO!! 
Hillaren 26xan 6 urte 
bete zenduazen-eta. 
Zelako egun berezixa 
izan zan. Segi hain 
jator! Musu haundi 
bat, batez be Anerren 
partez.

Zorionak, LAIA!!!!!!, 
domekan 4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo mordo bat 
etxeko danon eta, 
batez be, Eritz eta 
Ekhiren partez. Oso 
ondo pasau!!!

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

SOS deiak  112
Pegora  010
Udaletxea  943 70 84 00
Portalea 943 70 84 39
Udaltzaingoa 943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa  943 82 01 10
KIUB  943 20 38 43
Epaitegia  943 03 34 00
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale Anonimo 
eta Familiak) 699 37 75 20

Telefono 
jakingarriak

Eguraldia (euskalmet.net)

EGUENA 30
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 1
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 2
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31) 

DOMEKA 3
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 4
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)) 

MARTITZENA 5
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 19))

EGUAZTENA 6
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6) 

EGUENA 7
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)  
BARIXAKUA 8

EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5)  

GAUEZ BETI, 2020an,  
Barandela (Ziriako Agirre, 4) 

Farmaziak

•  Paulina Sarrabe Ansola.  
 89 urte. 2020-IV-22.
• Agustin Zendoia Elorza.  
 81 urte. 2020-IV-24.
• Jesusa Alberdi Urriola.  
 97 urte. 2020-IV-26.

Hildakoak
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- Herriko ekonomiari 
laguntzen diogulako.

 Eibarrentzako aberastasuna  
sortzen dugulako.

 Gure herria bizirik  
mantentzen dugulako. 

 Komunitatea  
indartzen dugulako.

Zergatik erosi 
herriko 
dendetan?
1

2

3

4

Denok
irabazten 
dugulako
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OSPITALERATUAK: 
Apirilaren 28ko datuek 
jaitsiera adierazten dute 
ospitaleratuen artean. 
Atzo baino 3 lagun gutxiago 
daude ingresatuta Eibar 
eta Mendaroko ospitaletan. 
Mendaron lagun bat 
gutxiago dago eta Eibarren 
aldiz bi gutxiago. Guztira 49 
lagun daude ospitaleratuta, 
orain dela astebete baino 
17 lagun gutxiago.

EIBAR + KASU BERRIAK: 
Apirilaren 25etik ez zen 
kasu berririk atzematen 
Eibarren, baina azkeneko 
txostenak apirilaren 28an 
4 kasu atzeman direla 
jasotzen du. Aste honetan 
eman den hazkunderik 
handiena bada ere, 
urruti dago apirilaren 
15ean atzemandako 27 
positiboetatik.

DEBABARRENA: 
Guztira 434 dira 
Debabarrenean pilatutako 
positiboak. Metatutako 
kasuen %46,77 pilatzen da 
Eibarren.






