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Gure herriko bizilagun batekin arduratuta

“Lehenengo aldiz gizakiak sortutako objektu artifizialen pisua
handiagoa da Lur planetaren biomasarena baino; hau da, 2020a
amaitzerako naturak sortutakoak baino gehiago pisatzen zuten
gizakiak egindako objektuek. Objektu artifizialek 1,1 bilioi tona
edo teratona baino gehiago pisatzen dute jada: hormigoia, hondarra, legarra, adreiluak, asfaltoa, metalak, egurra, plastikoa, papera
eta beira dira ohikoenak. Haiekin sortutako autoek, eraikinek,
errepideek, ontziek, gailu elektronikoek, erropek, komuneko
paperak, plastikozko ontziek eta gainerakoek zama handiagoa
dute landareek, animaliek, onddoek, arkeoek eta protistoek baino.
Esaterako, gaur egun munduan dagoen plastikoak zortzi gigatonak
zama dauka, planetan bizi diren animalienaren bikoitza. Gizakien
zama, bestalde, biomasa osoaren %0,01 besterik ez da”.

Badira bi hilabete eta erdi Urkizuko dorreen azpian geratzen
den bariantearen irteeraren inguruan pertsona batek ahal duen
neurrian egiten diola aurre bizi dugun neguko sasoiari. Gaua gerturatzean zuhaitzetako adarrak moztu eta sua pizten du egunero
(berotzeko, normala denez), horrela azken egunotako hotza saihestu eta atseden pixka bat hartzeko aukera izateko baita ere. Gutako
batzuk, arduratuta, Udaltzaingoarengana jo dugu egoera horretatik irtetzen lagundu eta neurriak hartu ditzan. Horrelakoetan
kontuan izango dutela esan digute, baina egoerak berean jarraitzen du: eguna joan, eguna etorri, aipatu dugun lagun horrek toki
berean jarraitzen du, gauero sua pizten. Pentsatzen dugu merezi
duela eskaini diezaiokegun laguntza eskaintzea, klimatologiaren
eraginez zeozer okerragoa gertatu aurretik eta, batez ere, bizi duen
egoeran aukera erosoagoak eskaintzeko asmoz.
L.V.

ISRAELGO WEIZMANN Zientzia Institutuko ikertzaile-taldea

"Penaltiaren aurrean atezaina ez da hor plantatzen ea zer pasatzen den; dokumentatuta dago. Oiarzabali jarraitzea, baina, ez
da erraza. Posturari ezin diozu larregi begiratu; ezker batentzat
naturalena atezainaren ezkerrera botatzea delako. Karrera oso
zuzena bada, jaurtiketa atezainaren ezkerrera joango da zuzen.
Jokalariak tiroa aldatu nahi badu, asko igarriko zaio. Fisika kontua
da: mokorrak baldintzatua. Mikelek bost metro eta erdiko karrera
egiten du, geldo; hasieran ez dio atezainari begiratzen, baina hirugarren urratsetik aurrera bai. Hortik aurrerakoa trileroen jokoa
da. Hamarreko batzuetan atezaina zein bernarekin abiatzen den
ikusiko du eta hor erabakiko. Abiadura hartu barik zein indartsu
jotzen duen deigarria da. Atezainak badaki trikimailu hori, baina
larregi itxaroten badu, tonto aurpegiarekin geratzeko arriskua
du; nahiago izango du beti engainatua izatea”.
ALBERTO LOPEZ, Realeko atezain-ohia

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NARRAS IBILLI.- Makal, gogo gabe ibili. "Asmo haundixetan, baiña narras dabil zorreri erantzun ezinda”.

NARRASKA.- Tatarrez, arrastaka, narras. “Heldu zan narraska txarri-kortaraiñok”.
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40 urtez Eibarren pediatra
aritu zen Don Basilio hil da
>>> Eibarko anbulatorioan 40 urtez pediatra modura aritu zen
Basilio Rodriguez Castro (“Don Basilio”) martitzenean hil zen Gasteizen, 92 urterekin. Galizian jaioa, orduko Mari Angela kalean
(Errebalen) zabaldu zuen kontsulta eta 1958an hasi zen anbulatorioan beharrean. Sasoi hartan, pediatria espezialitatean tituludun
gutxi zegoen eta, tarteka, egunean 60 bat haurri arreta ematea
egokitu zitzaion. Urteekin, kontsultara joaten zirenen kopurua
jaisten joan zen, baina anbulatorioan hainbeste urte eman eta
gero, gutxi izango dira bere kontsultara joan ez diren eibartarrak.
1998an hartu zuen erretiroa eta azken hilabete hauetan Gasteizen
egon da, familiarekin. Argazkian Aitor Buendia kazetariarekin
ageri da, Eibarren, 2019ko azaroan. Goian bego.

Zaldibar Argituk bat egin du U30
Autonomoei eta enpresa
Aldaketaldia ekimenarekin
txikiei laguntza emateko
aholkularitza zerbitzua ipini
dute martxan Debegesan
>>> COVID-19ak eragindako zailtasun ekonomikoak dituzten enpresei laguntza emateko asmoz, eta Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin lankidetzan, autonomoei eta ETE-ei
(10 langile baino gutxiagoko
enpresei) laguntza emateko
zerbitzua jarri du abian Debegesa Debabarreneko Garapen
Agentziak. Programa horren
helburua enpresa bakoitzaren
gaur egungo egoera aztertzea,
negozioaren diagnostikoa egitea, etorkizuneko urratsak finkatzea eta diru-laguntzen zein
laguntza-programen berri ematea da. Debegesak, bakoitzaren
egoerara moldatuta, arreta pertsonalizatua eskainiko du eta,
arduradunen berbetan, “lehen
urratsa autonomo edo ETEaren COVID-19aren ondorengoko egoera aztertzea izango
da. Ebaluazioa egin ondoren,
hobetzeko ekintza zehatzak
identifikatuko dira, funtsezko
atalak (finantzaketa edo bezero berrien bilaketa prozesua,
besteak beste) kontuan hartuta. Bestalde, etorkizuneko

>>> 50 gizarte eragile baino
gehiago batu dira “U30 Aldaketaldia - Zaldibar Gogoratuz”
ekimena antolatzeko, tartean
Zaldibar Argitu plataforma.
Ekimen horren bidez, urtarrilaren amaieran, bereziki hilaren 30ean, ikuspegi lokalari
protagonismoa emanez, mota
guztietako jarduerak antolatu
nahi dira herri, auzo, eskola eta
lantokietan, “bizi dugun larrialdi klimatiko, ekologiko eta sozial larria salatzeko”. Gainera,
otsailaren 6an Zaldibarko zabortegia bertan behera erori
zeneko urteurrena izango dela-eta, hori dena gizarteratzen
lagundu nahi dute, eta Zaldibar

beharrak asetzeko, eskuragai
dauden laguntza programen
inguruan informazioa emango
da. Zerbitzua doakoa da eta eskualdeko edozein autonomok
eta ETEk erabil dezake”.
Interesa duenak Debegesako
Enpresa eta Berrikuntza teknikariarekin (Ane Iturzaetarekin)
harremanetan ipini daiteke,
ekintzaile@debegesa.eus helbidera idatzita edo 943820110
telefono zenbakira deituz. Kontaktua apirila baino lehen egin
beharko da.

Argituren eskutik antolatuko
diren ekimenak babestu. Hilaren 30ean, hainbat herritan
elkarretaratzeak egingo dira
eta, horrez gain, Bilbon eta Donostian manifestazio bana antolatuko dute.

Portaleko udal aretoak bilerak
egiteko doan erabili daitezke
>>> Udalak jakinarazi duenez,
Portaleko udal aretoak doan
erabili daitezke bilerak egiteko.
Bizilagun-komunitateen bilerak, elkarte gastronomikoen
batzarrak eta beste topaketa batzuk Portalean egiteko aukera
aurretik ere bazegoen, aurretik
erreserba eginda. Azaldu dutenez, “orain, erreserbak doan
jarrita, ikastaroetarako aretoak

edo areto nagusia erabiltzeko
aukera erraztu nahi izan dugu,
COVID-19aren ondorioz aforo
edo edukiera arazoak daudenean ohiko tokietan bilerak egitea posible ez den kasuetarako”.
Erreserba egiteko, www.eibar.
eus web orrira sartu behar da
eta, bertan, tramiteak egiteko
azpiatalean aurkituko duzue
eskaera orria.
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Birusaren kontrako neurriak
gogortu nahi ditu Jaurlaritzak

“Txonta Berritzen”-en parte hartu
dutenen erdiak lana aurkitu dute
>>> Udalak aditzera eman
duenez, Txonta auzoan langabezian edo lan prekarioan
dauden biztanleei zuzendutako Enplegu eta Prestakuntza
Planak lanean hasteko aukera eman die askori: “Hamabost parte-hartzailetik zortzik
(%53) lana lortu dute eta beste
hiruk (%20) sistema arautuan
prestakuntza-ekintzak egiten
jarrraitzeko aukera daukate”.
Txonta Berritzen programa
2019ko ekainetik 2020ko uztailera bitartean gauzatu zen.
Ekimenarekin enplegarritasuna eta ekintzailetza garatzea

lortu nahi zuten eta, horretarako, IKT teknologiak baliatu
dituzte. Udalak babestutako
programa izan da eta Armeria
Eskolako Ikasle Ohien Elkartearekin elkarlanean aritu dira.
Planaren sustatzaileek uste
dute aurrez ezarritako helburuak “arrakastaz” bete direla.
Euren berbetan, “unean uneko
egoerara egokitzeko gaitasuna
erakutsi dute, eta parte-hartzaileen motibazioa bermatua egon
da”. Eibar eta inguruko zentroetan bakoitzari egokitutako trebakuntza eskaini eta gero, lana
bilatzen lagundu diete.

>>> Pandemiaren eboluzioa
nolakoa izaten ari den ikusita, Urkullu lehendakariak urtarrilaren 27rako aurreikusita
zegoen LABIren bilera aurreratzea eta gaur egitea erabaki du.
Batzarrean gaur egungo egoera epidemiologikoa aztertuko
dute eta, horren arabera, neurri
berriak hartu ala ez erabakiko
dute. Astelehenean lehendakariak egoera “oso larria” zela
esan arren, konfinamenduari
uko egiten zion, baina, hala ere,
neurri zorrotzagoak ezartzearen
alde azaldu da eta, azken egunotan eman dituzten pausoak ikusita, badirudi hala izango dela.

Izan ere, jarduera oro
19:00etan geratzea (botikak
eta auto gidariei zerbitzua
emateko errepideko guneak
ezik), etxeratzeko agindua
20:00etara aurreratzea, udal
konfinamendua ezartzea eta
kalean gehienez lau lagun elkartzea (bizikideez aparte)
proposatu dio Espainiako Lurralde Arteko Osasun Kontseiluari Eusko Jaurlaritzak aste
honetan bertan.
Neurri berri hauek otsailaren
amaierara arte ezartzea planteatu dute Jaurlaritzatik, “baina
hamabostean behin berrikusten joateko”.
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Atseden barik ari dira
Errebalen beharrean
>>> Errebalgo eraikina jasotzeko lanak kale horretako kanalizazioak berritzeko egiten
ari diren obrekin batu dira eta,
egunotan, kalearen mutur batetik hasi eta beste muturreraino,
ia dena hesiz inguratuta aurki-

tu dute bertatik ibili behar izan
diren guztiek. Gainera, erabili
daitekeen espaloi bakarra are
gehiago estutzerakoan, oinezkoak nahiko larri ibiltzen dira
kalea zeharkatu ahal izateko eta,
tarteka, pilaketak ere egon dira.

Bertoko 300 zuhaitz landatu
dituzte Elgoibarko lurretan
>>> Elgoibarren, Zirardamendi inguruan, zuhaitz autoktonoak
auzolanean landatzeko Lurgaia fundazioak egindako deiari erantzunez, 40 bat boluntario bildu ziren zapatuan zuhaitzak landatzeko. Eibarko Baso Biziak eta Soraluzeko Baso Biziak elkarteetako
kideek ere hartu zuten parte eta, eibartarrek azaldu digutenez,
“bertan 300 zuhaitz baino gehiago landatu ditugu, haritzak, gurbitzak, urkiak, baso udareondoak eta otsalizarrak, batipat. Ea Eibarren ere lortzen dugun horrelako ekimenak aurrera eramatea”.
Lurgaia biodibertsitatearen eta Euskal Herriko basoen kontserbazioan lanean ari den irabazi asmorik gabeko fundazioa da eta,
orain dela hilabete batzuk, lurjabeekin erabilera lagatzeko akordioa lortu zuten: “Baso autoktonoak berreskuratzeko eta zaintzeko lur-jabeekin adostutako kontserbazio-hitzarmena da eta,
horri esker, hamahiru hektareako lurzoruan baso autoktono bat
berreskuratzeko landaketak egingo ditugu, bertoko espezieekin.
Bizpahiru urtean hasiko dira aldaketak igartzen eta, landatutako
zuhaitzek hamar bat urte barru izango dute tamaina polita, baina
ehun bat urte beharko dira benetako bertoko baso bat izan dadin”.

Euskararen Ginkana
>>> Kutxa Ekoguneak euskeraz
eta euskerarekin dibertitzeko
antolatzen duen Euskararen
Ginkana taldekako lehiaketaren 7. edizioan izena emateko
epea urtarrilaren 31ra artekoa
da eta, aurrekoetan bezala,
koordinazio lanak Euskaltzaleen Topaguneak egingo ditu.
Bestalde, edizio honetarako
gaia “euskeraren ekosistemak” izango da eta probak ere
horren inguruan egingo dira.
Informazio guztia www.euskararenginkana.eus helbidean
aurkituko duzue.

Ekingune elkarteak urteko
batzar nagusia egin du
>>> Astelehenean egin zuen
urteko batzarra Ekingune elkarteak. Bazkide batzuk telematikoki hartu zuten parte eta
beste batzuk Armeria Eskolako
Ikasle Ohien lokaletan bildu
ziren. Azken hileotan egindako
jarduerak errepasatu eta etor-

kizunerako proiektuak azaldu
eta gero, zuzendaritza berria
osatu zuten jarraian: Maialen Gisasolak presidente kargua laga eta Leire Berasaluzek
hartu dio lekukoa eta Kristina
Mirchuk zuzendaritzako kide
izatera pasa da.
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Pentsio duinen aldeko
borrokarekin jarraitzeko
prest daude jubilatuak
Urtarrilaren 15ean bete ziren hiru urte pentsiodunen mobilizazioak hasi zirenetik eta, hori gogoan, astelehenean manifestazio
jendetsua egin zuten herriko kaleetan, asteroko moduan pentsio duin eta publikoak eskatzeko.
Hiru urte hauetan, pentsiodunen plataformetatik egindako
ahaleginari esker hainbat hobekuntza lortu dituzte: pentsioak
KPIaren arabera “eguneratzea”, alargunen soldata erregulatzailearen kalkulua %52tik %60ra igotzea eta 52 urtetik gorakoentzako
langabezia saria berreskuratzea, besteak beste. Hala ere, kolektiboaren eskaera gehienak lortzeke daudela diote, “pentsioen sistema
publikoa bermatzea eta Toledoko Itunari lotutako murrizketak
atzera botatzea, adibidez”. Hori dela eta, otsailaren 13an Euskal
Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan eta Iruñean manifestazioak deitu dituzte, gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea
eta jasangarritasun faktorea ezabatzea, besteak beste, Toledoko
Itunean jaso ditzatela eskatzeko. Eibarren ere mobilizazioa egiteko asmoa dutela aurreratu dute pentsiodunek.
ARGAZKI AK ETA BIDEOA: https://etakitto.eus/mediateka.
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Orain dela urtebete
horrelakoak ginen
Untzagako jubilatu etxekoak txapeldun izan ziren Zumarragan
jokatutako I. Billar Topaketan. Joseba Imanol Vilas donostiarrak irabazi zuen Aratosteetako kartel lehiaketa. Eusebio Gorrotxategi kazetaria hil zen. Tekniker Eibar Eskubaloiko kadeteak Gipuzkoako txapeldun izan ziren. Portalea Musika Kluba
The Kaboons taldearen kontzertuarekin hasi zuen denboraldi
berria. Bolunburu Memorialaren 69. edizioa jokatu zen Arrateko Olabe zelaian. Pagatxa elkartekoek urteko batzarra egin zuten, La Novena-Ikasten antzerki taldearen emankizunarekin.
Amañako Tiburtzio Anitua eta Karlos Elgezua lotzen dituen
igogailua ipini zuten martxan. Gerren kontrako adierazpena
onartu zuen Udaleko Bozeramaileen Batzordeak.

1- Amañan igogailu berria inauguratu zuten. 2- Pagatxa elkartekoek urteko batzarra egin zuten Portalean. 3- Andoni Mayok bigarren postuari eutsi zion Euskadiko Txakurkros Ligan.
4- Bolunburu Memorialak Gipuzkoako kros txapelak erabaki
zituen. 5- Eibartarrek Zumarragan jokatutako I. Billar Txapelketa bereganatu zuten. 6- Eusebio Gorrotxategi kazetariak
orain dela urtebete laga gintuen.
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<<< GAIZKA ASEGINOLAZA • Enpresaria eta abenturazalea >>>

“Oztopoak daudenean aurrera
egitea atsegin dut eta bizitza
sentitzea gustatzen zait”
Arrate Biden jaioa, umetan Gaizka Aseginolaza Bilbora joan zen bizitzera familiak Bizkaiko hiriburuko ikur den Café
Iruña hartu zuenean. Hala ere, ez du bere jatorria ahazten eta harro eusten dio eibartartasunari. Atsegina eta umila,
joan den barixakuan solasaldi ederra izan genuen berarekin. Domekan, ordea, berri mingarria jaso genuen. Bere
ama, Alicia Garmendia, hil egin zen. Elkarrizketa bere omenez idatzi dugu. Goian bego.
Nola gogoratzen dituzu Eibarren bizitako urteak?
Askatasun osoz bizi nintzela
gogoratzen dut. Arrateko bidean genuen etxea eta inguruko mendiak ziren nire jolastokia. Amak esaten zidanez,
3-4 urterekin bakarrik irteten
nintzen jolastera. Esploratzea
gustatzen zitzaidan gehien.
“Ama, han sartu naiteke? Hara
igo naiteke?”, galdetzen nion.
Beti izan dut esploratzeko interes hori eta horretarako ezin
nintzen toki hobeagoan bizi.
Urte horietan bizitakoa beti
eraman duzu barrenean?
Asko markatu nau Eibarren
jaio izanak eta, batez ere, Arrateko bidean jaiotzeak, Legarreko lagunekin jolasteak, eta
Itzio eta Iturburu ikastoletara
joateak. Gero, bizitzak beste
bide batetik eraman nau. Bilbora etorri nintzen, Jesuitekin
ikasi nuen eta Opus Dein internatuta egon nintzen. Guzti
horrek munduaren ikuspegi
aberasgarria eman dit, denetik ikusi dudalako. Inoiz ez dut
ahaztu nondik natorren. Guk
zortea izan genuen aitari gauzak ondo joan zitzaizkiolako,
baina ondo dakit non jaio eta
non hazi nintzen, eta oso harro
nago gainera.
12 urte zenituen Bilbora joan
zinenean. Aldaketa handia
igarri zenuen?
Munduan zehar esploratzen
ibili garenok dugun dohain

Ezkerretik eskuinera, Amaia Aseginolaza, Alicia Garmendia eta Gaizka Aseginolaza. Hirurak elkarlanean lan handia egin dute Grupo Iruñaren buruan, eta seme-alabek gurasoek irekitako bidea jarraituko dute orain.
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handiena egoera ezberdinetara egokitzen jakitea da. Horrelako aldaketak aukera moduan
ikusten ditut, aberasgarriak
direlako. Bilbora etortzea ez
zen traumatikoa izan. Gran
Vía kalera etorri ginen eta berehala aurkitu nuen gertuen
zegoen gune berdea, Casilda
Iturrizar parkea, jolastera joateko. Gauzen alde positiboa
ikusten eta moldatzen saiatzen
naiz beti, Bilbon edo zirkulu
polarrean.

Noiz egin zenuen lehen espedizio handia?
Ez dut batere sinesten psikologoetan, ez zaizkit batere gustatzen. Mutil koskorra nintzela
aita hil zen eta bizikleta aurkitu
nuen aurrera egiteko erreminta bezala. Orduan, Portugalen
zehar bizikletan ibiltzera joan
nintzen. Jaka bakero bat eraman nuen beroki bezala! (barreak) Asko ikasi nuen. Lisboatik San Vicente lurmuturrera
joan nintzen eta handik Sevillara. Txundituta itzuli nintzen. Bizikleta da bidaiatzeko modurik aberasgarriena,
abiadura perfektuan zoazelako. Erraz egiten duzu aurrera
eta toki ezberdinak ezagutzen
dituzu, baina bidean ez duzu
ezer galtzen. Oinez eginez gero,
denbora gehiegi behar duzu;
eta motorrean edo autoan gauza asko galtzen dituzu, azkarregi zoazelako.
Nolako abenturak etorri ziren gero?
Marokon egiten den ‘Transatlas’ lasterketara joateko aukera
eman zidaten eta lagunak egin
nituen. “Zergatik ez gara Hego
Amerikara joaten”, pentsatu
genuen. 22 urte inguru nituen
eta Perura joan nintzen bi hilabete eta erdiz. Bidaia ikusgarria izan zen eta Huarazen,
Andeen magalean, Elgoibarko Aritza Monasterio ezagutu
nuen. ‘Euskal Herria’ izeneko
jatetxea eta ostatua dauka han
eta fama handiko eskalatzailea
da. Bere etxean egon ginen eta
hainbat mendi igotzeko aukera
izan genuen. Asko heldu nintzen bidaia horretan.

“Bizikleta da
bidaiatzeko
modurik
aberasgarriena,
abiadura
perfektuan
zoazelako”
Nondik jarraitu zenuten ondoren?
Hego Amerika asko gustatzen
zitzaigula ikusi genuen, hizkuntza bera erabiltzen genuenez jendearekin harremana
egitea errazagoa zelako. Bizikletatik jaistean norbaiten
etxean ostatu hartzen genuen
eta euren bizitzari buruz gauza asko ikasi genituen. Ondoren Patagoniara joan ginen,
beste urte batean Boliviara,
eta konturatu nintzen forman
jarri nintzela. 2000. urtean,
nahiz eta gauza komertzialak
ez zaizkidan asko gustatzen,
‘Camel Trophy’ lasterketaren
berri izan nuen, munduko
abentura-lasterketarik ospetsuena. Izena eman nuen eta
parte hartzeko hautatu ninduten. Lehia Polinesian egin
zen eta hilabete inguru pasa
nuen Tonga eta Samoa artean.
Luxua izan zen! Gero, Hego
Amerikara itzuli nintzen berriro, hainbat bidaia egin nituen
han inguruan, eta Miguel de la
Cuadra Salcedo ezagutu ondo-

“Esploratzaileok
dugun dohain
handiena egoera
ezberdinetara
egokitzen
jakitea da”
ren, ‘Ruta Quetzal’ proiektuan
parte hartu nuen Dominikar
Errepublikan.

Toki hotzagoetan ere egon
zara. Nolako abenturak bizi
izan dituzu elurretan?
Elurrak beti erakarri nau, botere berezia dauka. Juan Carlos
Najera gasteiztarrak Alaskan
egiten den ‘Iditarod’ lasterketan (txakurrek tiraturiko leren
karreran) parte hartu zuen eta
hura buruan grabatuta geratu
zitzaidan. Berarekin bat egiten
nuen bakoitzean hortaz jarduten genuen, baina nik ez nekien
horrelako gauza bat egiteko gai
izango ote nintzen. Orduan,
Finlandiara joateko proposamena jaso nuen Itsaso Baltikoa trineoarekin eta eskiekin
zeharkatzeko. Proba bezala
hartu nuen hotzarekin nola
moldatzen nintzen ikusteko.
Ba ez zitzaidan irribarrea ahotik kendu! Zenbat gozatu nuen!
Beraz, Alaskako ‘Iditarod’
lasterketara joateko prest
zeunden?

Hainbat urtetan trabesiako eskiekin ibili nintzen eta elurretan ondo moldatzen nintzela
ikusi nuen. Alaskako lasterketa
nuen buruan momentu oro eta
orain dela hiru urte aurrerapausoa eman nahi izan nuen;
baina, Alpeetara joan aurretik
Kalamuara joan behar zarela
pentsatzen dudanez, Alaskara joan aurretik Finlandiara
joan nintzen bizikletan ultramaratoi bat egitera. Lagunek
diote ez naizela soila, aszeta
baizik. Dagoenarekin moldatzen naiz, ez naiz batere apetatsua. Orduan, bizikleta marka
batekoek 500 euro inguruko
bizikleta laga zidaten lasterketarako eta, gero, eskulekuan
lotarako zakua eraman behar
nuen derrigorrez. Zakua Alex
Txikonek laga zidan eta bizikletan lotzeko 140 euro inguru
balio duen pieza erosi behar
nuen. “Zer arraio!”, esan nuen,
eta balkoietan lorontziak eusteko pieza erosi nuen eskulekuan jartzeko. Lasterketako
antolatzaileak ezin zuen sinetsi
bizikleta horrekin ikusi ninduenean. “Lasai, amaituko dut
eta”, esan nion. 50 irten ginen
eta 16 lagunek amaitu genuen.
4. postuan heldu nintzen gainera. Otsailean Finlandian 27
ordu baino gehiago egon nintzen bizikletatik jaitsi barik.
“Euskaldunak gogorrak eta burugogorrak zinetela entzuna
nuen, baina bizikleta horrekin
ez nuen imajinatzen lasterketa
amaituko zenuenik”, esan zidan antolatzaileak helmugan.

Eta, azkenean, Alaskara joan
ahal izan zinen?
Hurrengo urtean ‘Iditarod’en izena eman nuen eta, udan
asko entrenatu ondoren, azaroan deitu zidaten enpresa
antolatzaileak behea jo zuela esanez. Ilusio handia nuen
eta hegazkinaren txartela eskuan. Beraz, neure kabuz joan
nintzen. Internet bitartez nire
egoera berean zegoen Willy
Mulonia italiarra ezagutu nuen
eta berarekin joan nintzen
Alaskara. Inoiz egin dudan
abentura handiena izan zen.
1.000 kilometro egin genituen
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eta oso aberasgarria izan zen,
ez genuelako lasterketa baten
barruan egin, abentura bezala
baizik. Geure kabuz egitea zailagoa eta arriskutsuagoa izan
zen, baina demaseko askatasuna eman zigun. Tranperoak
ezagutu genituen (mendiko
gizonak), baita musher bat ere
(txakurrek tiratzen duten leren
gidaria), euren etxoletan egin
genuen lo… Gozamen handia,
amets bat.

Pandemia sasoian nola moldatzen zara horrelako abenturak egiteko?
Iaz ezin izan nintzenez Alaskara itzuli, Finlandiako Inari
lakua zeharkatzera joan nintzen otsailean hainbat lagunekin. Orduan jakin genuen
koronabirusaren ondorioz herrialdeetako mugak ixten hasi
zirela eta demaseko abentura
izan genuen Euskal Herrira
itzultzeko. Ahalik eta azkarren joan ginen aireportura, astebetean dutxatu barik
eta demaseko piurarekin, eta
hainbat geldialdi egin behar
izan genituen Bartzelonara
iritsi aurretik. Gainera, maleta galdu zidaten eta furgoneta bat alokatu behar izan
nuen etxera joateko. Esploratzaile itxura guztiarekin heldu
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to ezagutzeko aukera eman dit
eta, sektorea ondo ezagutzeko aukera izan dudanez, baita erronkak ondo neurtzeko
ere. Gainera, ogibide honek
eskatzen duen sakrifizioa ondo
ezagutu dut, ez delako gauza
bera ordenagailu atzetik lokal
bat kudeatzea edo platerak eta
edalontziak garbitzea.

nintzen Plentziara! (barreak).
Oztopoak daudenean aurrera
egitea atsegin dut eta bizitza
sentitzea gustatzen zait.

Ostalaritzaren munduan ere
hainbat abentura bizi izan dituzu. Nola hasi zinen?
Nire ibilbide profesionala eta
kirol ibilbidea oso lotuta daude. Kirolak nire mugak ezagutzeko, ausarta izateko eta gauza
berriak egiten saiatzeko balio
izan dit. Aita goiz hil zen eta
hiru ostalaritza gune zituen
Bilbo erdian: Café Iruña, Café
La Granja eta Café Boulevard.
Horren kargu egin nintzen eta
gogorra izan zen, baina hiru

urte hartu nituen ikasketak
egiteko. Karrera amaitzean lanean hasi nintzen eta, kanpoan
ikasi nuenez, gauza ezberdinak
ikasi nituen, gero hona ekartzeko. Sasoi hartan Bilbo zerbitzu-hiri bihurtzen hasi zen eta
aitzindariak izan ginen hainbat
arlotan. Beti izan gara ausartak
eta denetik egin dugu.

Zure aita Bilbon ostalaritzaren erreferenteetako bat izan
arren, behetik ikasi zenuen
ogibidea. Ezagutza hori berebizikoa izan da enpresa
kudeatzeko orduan?
Behetik hasi izanak nirekin lan
egiten dutenen arazoak hobe-

Enpresa familiarra izateak
bezeroengandik hurbilago
egoten laguntzen dizue?
Guretzat zaila da multinazionalekin lehiatzea, askoz ere
indar ekonomiko handiagoa
dutelako. Baina Euskal Herrian ezberdinak gara. Bertoko
identitatea indartsua da eta horrek egiten gaitu handi. Eibar
da erakusle garbiena. Hain toki
txikian horrelako industria garrantzitsua garatu izana ez da
normala, ikertzeko modukoa
da. Gauzak modu ezberdinean
egiten direlako da horrela, bertoko identitateak balio erantsia
ematen duelako.
Grupo Iruña Bizkaian aritzen
da. Muga zeharkatu eta Eibarrera etorriko zarete noizbait?
Aukerak aztertu beharko ditugu. Sasoi zail honetatik irteteko
modurik onena tokian tokiko
enpresekin aliantzak egitea da.

2021eko gida
Datozen egunotan
ZEUEN BUZOIETAN
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Eibar gerraostean.
Dantzaldiak,
orkestrak...
Jai giroa: orkestrak, dantzalekuak...
Orkestina bat prestatzen hasi ziren.
Bolera amerikarra jarri zuten. San
Silvestre egunean, “cena cotillón”
(angulak...) eta gero dantzaldia. Bi bikote
bakarrik joan ziren. Handik hilabetera,
bi hogerlekoan ipini zuten dantzaldia.
Jai Alai. “Orquesta Urki”.
19 urte zituela, amarekin batera Kubarako bidea hartu zuen Sagastumek eta lau urte eman
zituen han, Habanako Tropicana kabaret famatuko orkestran.

Miguel Sagastume
“Urkiko Magoa”
(1931 – )

e

ibartarren

Urkiko baserri bateko semea. Aitak trikitia jotzen zuen eta
Miguel gazte-gazterik hasi zen soinua jotzen. Solfeo, piano
eta filarmonika ikasketak ere egin zituen. Bergarara joan zen
ikastera. “Mago de Urki” gaitzizenaz ere ezaguna, txapelketa
batzuetan parte hartu zuen, baina benetako aukera ezkontza
batean etorri zitzaion. Kubara joatea eskaini zioten eta, birritan
pentsatu gabe, bertarako bidea hartu zuen, amarekin batera.
“Tropicana”n aritu zen, baina ama gaixotu eta, lau urte eta gero,
Eibarrera itzuli ziren. Bolera amerikanoa martxan ipini zenean
kontratatu zuten. Hortik aurrera, “Orquesta Urki”rekin, Jai
Alai dantzalekuan, inguruko herrietan... jotzen hasi zen.

Miguel Sagastumeri grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa

“[Beraz, Miguel Sagastume, Kuba bukatu zen eta amak esan bezala…] Etorri giñan etxera. Etorri
giñan Eibarrera. Eta “hombre, aillegau dok zera”. Eta bodetara. Gero hamen bodetan filarmonikistia filarmonikiakin. Baiña lehen esan doguna: ya juan giñan orkestinak preparatzen. Saxofoi
bat, tronpetia, baterixia eta filarmonikia [Estilo aberatsa] Bai, baiña “un poco más cargado de
bombos”. Ez dakizu? (...) Hortan ekin giñan [Amerikanoago] Hori da. Bai [Amerikanoago] Bai.
Orduan zegozen etxiak hamen Barzelonan: bialtzen zetsuezen, “para conjuntos pequeños”, zerak
eginda, orkestaziñua eta. Bialtzen zeskuezen eta hortxe ekin giñan. Ekin netsan nik… Boleria
ipiñi zeben, Bolera Americano. Orduan Eibarren zeguan “la danza de los millones”. Orduan Eibar, el año 54-55 zeguan… era… Espaiñian zeguanik…[Herririk aberatsena] Bai. Aberatsena eta
lana”.
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Dantzaldiak
Aratusteetan

Casino Artistak eta Casino Amistad-ek
aratusteetan dantzaldiak antolatzen
zituzten. Jende ugari joaten zen musika
entzun eta dantzan egitera. Antonio
Enbeita “Txapel” zen “La Romeral”
musika bandako zuzendaria orduan.
Errepublika aurreko urteak.
1916. urteko argazki honetan La Marcial Banda ikusten da, Estazio kaletik kalejiran.
INDALECIO OJANGUREN FONDOA.

Salvador Marzana
Amuategui
(1918 – 2010)

a

hotan

Salvador Marzana 1918an jaio zen Eibarren. Aquilino Amuategi eibartar sozialista ezaguna aitona zuen. Ume-umetatik
musikazale amorratua izan zen Salvador, eta hainbat musika
bandatan parte hartu izan zuen: “La Romeral”; Musika Banda
Munizipala”; “Los Rebeldes”; “La Lira”. Eibartar jatorra, hainbat gertaera historiko zuzen-zuzenean ezagutu zituen eta bizitasun eta zehaztasun handiz kontatu zizkigun.

Salvador Marzanari grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa

“[Ta esan dozu Casino Amistadiak eta Casino Artistak organizatzen zittuela bailiak…] Bailiak,
bai, Karnabaletan. Batak urte batian, martitzenian egitten bazeban, bestiak astelehenian. Ta
hurrengo urtian kanbixauta. Holaxe jendia! [mordua] Buooo, buenooo! Ah! Ta gaiñera gure direktoria zan Antonio Enbeita, “Txapel” famosua. Musiko ona, eh! Saxofoia eta… (…) Zekan tenor
boza, ikusgarrixa! Ta habanerak eta joten ziranian… mikrofono barik, eh! Orduan ez zeguan mikrofonorik! Ke ba! Publikuari dirigidu ta bandia dirigitzen, ta kantuan bera, habanera kantuan.
Jende guztia holan, askok dantzan egittia nahi ta... entzutzen, ahua zabalik. Enormia! Eibar beti
izan da… lehengunian ekarri neban ba nik: “El Eibar es en si inmortal, el más feliz y el más jovial.
Si le va bien o le va mal, El Eibar siempre igual”.

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.
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iru ordu inguruko iraupena izan zuen osoko
bilkuraren amaieran
egindako botazioarekin eman
zitzaion hasierako onespena
2021erako Udal Aurrekontuari. Izan ere, behin betikoa izateko GAOan (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean) argitara eman
behar dute eta, erreklamazioak
egiteko dagoen hamabost eguneko epea igarota, horrelakorik
aurkeztuko ez balitz, orduan
pasatuko litzateke behin betikoa izatera. Urriaz geroztik
egindako Udalbatzarrak internet bidez, bideokonferentzia bitartez, izaten dira eta aurreko asteakoa ere hala egin
zuten. Betiko moduan, streaming bidez zuzenean jarraitzeko aukera egon zen eta, nahi
izanez gero, osorik ikusteko aukera dago, Eibarko Udalaren
YouTube kanalean. Bestalde,
Udal Aurrekontuari lotutako
dokumentazioa (Alkatetzaren
txostena, Udal aurrekontua kapituloka, Diru-sarreren aurrekontua, Gastuen aurrekontua
eta 3.eranskina. diru-laguntza
izendunak) eskuragarri daude
Udalaren webgunean.
Aurreko urtekoarekin alderatuta, ia 10 milioi euroko
murrizketa izan du udal aurrekontuak aurten. Izan ere,
zirriborroa aurkeztu zutenean
aurreratu zuten bezala, COVID-19ak eragindako krisi orokorra dela-eta, gastuari eutsi
behar izan zaio, “gaur egungo
egoeran herritarren interesak
eta premiak lehenetsita eta,
aldi berean, Eibarko Udalak
dituen baliabide ekonomikoak
eraginkortasunez kudeatu
behar izan dira”. Alkatetzaren
Memorian jaso dutenez, “ekitaldi honetarako onartutako
aurrekontuari esker, kolokan
dagoen gizarte bat erreskatatu
ahal izango da, ahal den neurrian eta gainerako administrazioen baliabideekin batera, COVID-19aren pandemiak maila
guztietan eragin duen hondamendiaren tamainak eskatzen
duen babesa emanez”.
Hori dela eta, aurtengo aurrekontuaren zati handi bat
pandemiaren ondorioei maila
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Onartu dute
2021erako udal
aurrekontua
Aurreko barixakuan, urtarrilaren 15ean, egin zen
ezohiko bilkuran onetsi zuen Eibarko Udalbatzak 2021.
jardunaldirako 38.471.119 eurokoa den Aurrekontu
Orokorra, PSE-EE (9) eta Eibarko EAJ-PNV (6) udal
taldeetako aldeko botoekin. Eibarko EH Bildu (5) eta
Elkarrekin Podemos Eibar (1) udal taldeak, berriz,
abstenitu egin ziren botazioan.

guztietan aurre egiten laguntzeko erabiliko da. Asmo horrekin onartu dute, hain zuzen ere,
herriko sektore ezberdinei (ostalariak, merkatariak, enpresak…) laguntzeko 1.700.000
euro baino gehiagoko Talka
Plana.
Aurrekontuak izandako
murrizketak, bestalde, eragin
zuzena izango du inbertsioen
atalean: iazkoarekin alderatuta
(10,9 milioi euro), inbertsioetarako diru-kopuruak %60 in-

guru egin du behera aurten eta,
beraz, 4 milioi euro aurreikusi
dituzte egin beharreko inbertsioetan erabiltzeko. Aurtengo inbertsio nagusiak aisialdirako eremu berriak sortzera
eta auzoetako irisgarritasuna
hobetzera bideratuta egongo
dira: Sakun inguruan aisialdirako berdegunea sortzea
eta Elkarrekin Podemosekin
hitzartutako Mirabaso inguru naturala errealitate bihurtzea izango dira, besteak bes-

te, lehentasuna izango duten
proiektuak. Irisgarritasuna
hobetzeko proiektuen artean,
berriz, inbertsio nagusia Ubitxa-San Kristobal igogailua egiteak eskatuko du.
Talka Plan berria
Horrekin batera, Mekolako
eta Arrate Bideko irisgarritasuna hobetzeko lanak ere hasiko dituzte eta Jardiñetako
igogailuen proiektuari ekiten
ahaleginduko dira. Errebal
Plazia proiektua, berriz, aurten emango dute amaitutzat:
“Azokarako plaza berri batez
gain, eraikin horrek aisialdirako gune estali berri bat eta
200 aparkaleku inguru (100
emakidan eta beste 100 txandakako aparkalekuan) emango
dizkio hiriari”.
Horrekin batera udal-aurrekontutik 3.000.000 euro
baino gehiago bideratuko dira
hiriko ekonomia eta enpresa
garapenarekin zerikusia duten programa eta ekintzetara:
prestakuntza eta enplegurako ekintzak, ekintzailetzarako
laguntza-programak, enplegagarritasuna hobetzeko programak, Cruz Irasuegui bekak,
Toribio Echevarria sariak....
Eta pandemiak 2021. urte
honetan ere gugan eragina
izango duenez, horri aurre egiten jarraitu beharra dagoela azpimarratu dute alderdi guztiek.
Gauzak horrela, Alkatetzaren
Memorian jaso duten bezala,
“indarrak batu behar dira Talka
Plan berri bat egiteko, egoera
ahulenean dauden pertsonei
arreta eman ahal izateko”.
Alderdien arteko akordioa
Udal Aurrekontua onartuko
zela Udalbatza hasi aurretik
jakina zen. Izan ere, hori ahalbidetzeko, gobernu-taldeak
akordio bana hitzartu zuen
EAJ-PNVrekin lehenengo
eta EH Bildurekin ondoren,
horrela jeltzaleen aldeko botoa eta koalizio abertzalearen
abstentzioa ziurtatuta.
Akordiotik kanpora geratu
den alderdi bakarra Elkarrekin Podemos izan da. Isabel
Fernandez Pejenaute udal tal-
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Kontrako boto barik onartu zuten 2021erako Udal Aurrekontua barixakuan egindako ezohiko bilkuran.

deko ordezkariaren berbetan,
“aurrekontu hauek inoiz baino
garrantzitsuagoak dira, pandemiak ekarri duen krisi sozial,
sanitario eta ekonomikoarengatik. Alderdi guztiek batera
zirriborroa egitea proposatu
genuen, baina inork ez zuen interesik agertu eta azkenean ez
da posible izan gauzatzea. Gero,
bazirudien talka plan bateratu bat egingo zela, baina ez da
horrela izan; alderdi bakoitzak
erabaki du zertan inbertitu zegokion dirua. Pena da konfinamenduan eredugarria izan zen
alderdien arteko lankidetzak
horren gutxi iraun izana. Bestetik, alderdi batek gehiengoa
izan barik aurrekontua urtarrilean onartuko den lehen aldia
izango da, eta hori oso garrantzitsua da horren premiazkoa

den talka-plana martxan jarri
ahal izateko”.
Josu Mendicute EAJ-PNVko udal taldeko bozeramaileak
esan duenez, “gaur egungo egoerak erakundeei ahalik eta aurrekonturik onenak emateko
erantzukizuna eskatzen duela
uste dugu”. Hitzartutako akordiaren inguruan, berriz, hala
mintzatu da: “1,4 milioi euroko akordioa aipatzen da, baina benetan 520.000 euro dira,
akordio horrek jasotzen dituen
900.000 euro PSEren eta EAJren arteko akordioaren parte
baitira. Bilduk bat egiteak basoetarako 20.000 euro gehitzea
eragin du, eta beste 500.000
euro gehituko dizkio adostutako
Txoke Planari, horrela enplegua
mantentzeko laguntzak indartuz. Gauzak horrela, positiboki

baloratzen dugu, hori baita une
honetan egin behar dena”.
EH Bilduko Gorka Errastiren iritziz, sozialistekin adostutako hitzarmena eibartar guztien bizi-kalitatearen onerako
izango da, “gure proposamenek osagai sozial handia izaten
dutelako beti. Akordio honen
ondorioz, herriko ostalaritzak,
merkataritza txikiak eta pandemiak kaltetutako sektoreak
babesteko Txoke Plana izango
dute. Gainera, Andretxea berria behingoz gauzatuko da,
EH Bilduk bultzatuta”.
Proiektuak gauzatze bidean
Miguel de los Toyos alkateak
ere begi onez ikusten ditu oposizioarekin lortutako akordioak:
“Gobernu-talde sozialista beti
ahalegindu izan da oposizioko

alderdi politiko guztiekin ados
ipintzen eta, ahal denean, akordioak egiten. Gainera, gutxiengoan agintzen dugula jakinda,
negoziazioak datorren urterako
Udal Aurrekontuak onartuko
direla bermatzeko ezinbestekoak dira. Gainerako taldeek
akordio bidez egindako ekarpenek beti aberastuko dute
aurkeztutako zirriborroa, ekimenen beste ikuspegi osagarri
bat emango dute, eta hiria eta
bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko bidean aurrera
egiten lagunduko dute. Eibarko
EAJ-PNV eta Eibarko EH-Bildu udal taldeekin udal ekintzarako adostutako ekimen-multzoak gure proiektu sozialista
aberasten duela uste dut. Asko
dira 2021erako proiektuak eta
denak gauzatzea espero dut.”
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<<< ANDREA GONZALEZ CABALLERO • Gitarra-jotzaile eibartarra >>>

“Miamira joateko aukera eman
zidaten bikaintasun artistikoagatik
beka jasota; ezin izan nion uko egin”
Andrea Gonzalez Caballero gitarra-jotzaile eibartarrak kontratua sinatu berri du Diamond Artists agentziarekin, bere
nazioarteko ordezkaritzaz arduratu daitezen. Musikari gaztea gaur egungo gitarra-jotzailerik oparoenetakoa da Espainia
mailan. Alhambra Lehiaketaren historiako irabazlerik gazteena da, 2016ko edizioan garaipena lortu eta gero, Fernando
Sor Lehiaketan lehen saria eta sari berezia jaso zituen. Handik urtebetera, 2017an, zenbait artistaren lanei eskainitako
diskoa merkaturatu zuen Naxos zigiluarekin. Gaur egun Miamin bizi da.
Lehenik eta behin, zorionak!
Diamon Artist aparteko musikarien ordezkaritzan espezializatuta dagoen agentzia
da, eta zuk haiekin kontratua
sinatu berri duzu. Nola suertatu zitzaizun aukera?
Aurreko uztailean Galizian musika-jaialdi bat egitea aurreikusita zegoen, eta horregatik
jarri ziren nirekin harremanetan. Jaialdia bertan behera
geratu zen pandemiagatik, eta
ez nuen haiekin aurrez aurre
egoteko aukerarik izan. Normalean, agentzia batekin zerbait sinatu behar denean, tratu pertsonalagoa eskatzen da.
Izan ere, zenbait gairi buruz
hitz egin behar da, zuzenean
haien aurrean jo behar duzu,
zure karrera profesionala nola
enfokatu adostu beharra dago…
Azken finean, agentziak dituen
politika eta pentsaerekin artistak bat egiten duen jakitea ezinbestekoa da ezer sinatu aurretik. Diamond Artits Agentziak
hasiera batean jaialdi baterako
kontaktatu zuen nirekin eta,
azkenean, nire ibilbide profesionala urtebetez aztertu eta
gero, haiekin lan egiteko proposamena egin zidaten.
Zertan aldatuko du zure karrera profesionala sinatu berri
duzun kontratu honek?
Uste dut aldaketa handia ekarriko didala; onerako, noski.
Egia da agentzia batekin konpromisoa hartu aurretik, hain-
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bat kontu ondo zehaztu beharra dagoela, horiek baitira zure
ibilbide profesionala kudeatuko dutenak eta sinatu aurretik
honako hauek aztertu beharra
dago: haien ideologiarekin bat
egiten duzun, zure ibilbide profesionala 2-3 urte barru nola
bideratu nahi duzun jakin,
landu nahi dituzun alderdiak
argi izan… Gaur egun, agentziek dituzten harremanak eta
kontaktuak ez dira nik artista
indibidual gisa izan ditzakedanak: kontratuak kudeatu,
sustatzaileekin hitz egin, nire
irudia saldu...

Non bizi zara orain? Zein da
zure egunerokoa?
Miamin bizi naiz. 2020ko abuztuan “Graduate Music Performance” doktoretza hasi nuen
Johns Hopkins Peabody Institutuan (AEB), Manuel Barrueco
maisuarekin. Miamira joateko
aukera eman zidaten “bikaintasun artistikoa” beka jasota, eta
ezin izan nion uko egin ikasketa horiek hasteko aukerari.
Aurtengo egunerokoa nahiko
arraroa da; alde artistikoa eta
akademikoa uztartzen ditut;
batetik, lanak eta eskolak, eta,
bestetik, entseguak, kontzertuak, masterclass-ak eta errepertorioak.
Asko bidaiatzea tokatzen zaizu lan-kontuengatik?
2020ko otsailera arte, dena
itxi zuten arte, asko bidaiatu
nuen. Nahiz eta gehienbat Estatu Batuetatik bidaiatzea tokatu zitzaidan, Europara ere
etorri nintzen. Iaz, adibidez, honako toki hauetan egon nintzen: Washingtonen, San Luisen, Minneapolisen, San Josen,
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ko eta pertsonengana iristeko
modu bakarra. Musika zerbait
lehiakor gisa ikusten duen eta
arreta guztia bere buruarengan
jartzen duen artistak ez dut uste
entzuleei ezer transmititzeko
gai izango denik.

“Beti izan dut unibertsitateko irakasle
izateko nahia, kontzertuak baztertu
gabe, noski”
Kalifornian, Arkansasen… Mexikora, Txekiar Errepublikara
eta Australiara joateko asmoa
ere banuen, baina, COVID-19a
dela eta, bertan behera geratu
ziren horiek.

Hainbeste urte etxetik kanpo
egoteak ez dizu herriminik pizten? Zenbatero etortzen zara?
Pena apur bat ematen dit, batez
ere aurten, pandemiak kanpoan
harrapatu ninduelako eta ezin
izan nintzelako etorri. Urtebete eman dut kanpoan, inoiz ez
naiz hainbeste denbora egon
etxera itzuli gabe. Normalean
Gabonetan eta udan Europan
aritzeko antolatzen naiz, etxekoengandik gertu egoteko, eta
gainontzeko hilabeteetan mundu osoan zehar bidaiatzen dut.
hamar urte daramatzadanez
hemendik kanpo bizi izaten,
dagoeneko ohitu naiz kanpoan
egotera; gainera, Eibarren ez

daukat inongo errutinarik. Hala
ere, noizbehinka asko gustatzen
zait etxera bueltatzea.

COVID-19ak kalte handiak
eragin dizkizu profesionalki?
Lehen aipatu dudan bezala, kontzertu eta ekitaldi asko
ezin izan nituen aurrera eraman. Horietako batzuk bertan
behera geratu ziren, beste asko
atzeratu egin ziren, eta gutxi
batzuk online egin genituen.
Beste arlo guztietan bezala, musikarenean ere COVID-19ak
ondorioak ekarri ditu.
Zer da beharrezkoa musikari
ona izateko? Zelako dohainak
izan behar dira?
Garrantzitsuena egiten duzuna
gustatzea da, musika oso bokaziozkoa baita. Ezinbestekoa da
musikaria enpatikoa izatea, eta
musika eskuzabala dela ulertzea, hori baita interpretatze-

Etorkizunera begira, zein aurreikuspen dituzu? Profesionalki?
Gaur egun nire lanbidea kontzertuak ematea da, baina, etorkizunera begira, beti izan dut
unibertsitateko irakasle izateko nahia, batez ere, ni neu
leku finko batean geratu ahal
izateko. Hala ere, horrek ez du
esan nahi kontzertuak alde batera lagako nituzkeenik, ezta
gutxiagorik ere! Bi lanbideak
uztartzea da nire helburua: batetik, irakasle rola, eta, bestetik,
kontzertista. Gaur egun gero
eta maila altuagoa eta diploma gehiago eskatzen dituzte
hezkuntza munduan eta, eduki daitekeen titulazio altuena
doktoretza denez, aukera ona
ikusi nuen horrelako bat egitea.
“Orain edo inoiz ez” pentsatu
nuen. Laburbilduz, niri unibertsitatean edo goi-mailako
kontzerbatorioren batean irakasle lanpostua lortzea gustatuko litzaidake eta, aldi berean,
musikari moduan, kontzertuak
ematen jarraitzea.
Eta pertsonalki? Badaukazu Eibarrera bueltatzeko asmorik?
Ez dut uste Eibarrera bueltatuko naizenik, hemen ez dudalako inongo aukerarik nire arlo
profesionalean, eta asko mugatzea izango litzateke. Baina,
etorkizunean ez dut Espainiara
bueltatzea baztertzen, Madrilera, agian.
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Mogel

Emakumeen kirola

Bi liburu berezi erosi ditugu pasa den abenduan. Bi bitxikeria
guztiz interesgarriak gure ondare bibliografikoa eta bertako
bilduma osatzen joateko. Bion idazlea Juan Antonio Mogel,
1745ean Eibarren jaiotako euskal idazle eta apaiza.
Horietako lehenengo liburua, “Confesio eta comunioco
sacramentuen gañean eracasteac”, 1800. urtean editatu zen
Iruñean eta Mogelen lehen lana izan zen inprimatze hurrenkerari begiratzen badiogu. Elkarrizketaz hornitutako hemezortzi ataletan konfesio eta komunio ona izateko baldintzak
dira mintzagai.
Lan hori argitaratzeko baimena lortzea asko kostatu zitzaion, batez ere Nafarroako Consejo Real-ek ipinitako
trabengatik. Baina Mogelek
Madrilera jo zuen eta Carlos
IV.a erregearen ministro zen
Mariano Luis de Urquijok
erregearen agindu bat lortu
zion Nafarroako Kontseiluak
eragozpenik ez jartzeko euskarazko liburuak argitaratzeko,
“ez badu, behintzat, gure erlijio santuko dotrinaren kontra
egiten. Egundoko garaipena
gure hizkuntza jazarriarentzako!”
Bigarren liburuxka, “Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de
los mejores autores latinos…”, Tolosan inprimatu zen 1802an.
Curcio, Salustio, Tito Livio, Tacito eta Ciceronen hautatutako
diskurtso batzuek osatzen dute, latinetik gipuzkerara itzulita.
Hitzaurrean Mogelek W. Von Humboldtekin zuen harremana aipatzen du eta, Elena Torregaraik eta Iñaki Villosladak
idatzitako artikulu batean liburu honek duen berezitasunaren
arrazoia azaltzeko diotenez, J.A. Mogelen Versiones Bascongadas lana mugarri bat da euskal literaturan, euskarara itzulitako
lehen exempla bilduma baita. XIX. mende hasierako Euskal
Herrian tradizio klasikoa transmititzeko modu berezi hori
Europan euskal hizkuntzarekiko sortu zen interesaren emaitza da, batez ere, W. von Humboldten irudian pertsonifikatua.
Horren ondorioz, Mogelen lana euskara gizartean aurkezteko
beharraren ondorioa da, garai hartako Europako kulturaren
ezagutza-ereduen arabera. Eredu horietan oinarrituta, uste zuten gure hizkuntzak eutsi egin behar ziola hizkuntza klasikoen
perfekzio-paradigmarekiko konparazioari, eta kultura-tresna
bihurtzeko gaitasuna frogatu.
Eskuratze onak Eibarko bibliofiloentzat, zalantzarik gabe.

“Kirol modernoa” Ingalaterran XIX. mendearen azken laurdenean hasi zela esan daiteke; gizon boteretsuek asmatu zuten,
gizonen dibertimendurako. Ordutik hona gauzak asko aldatu
dira. XX. mendean zehar, gehienbat mendearen azken laurdenean, asko demokratizatu zen kirola eta, gizarte osora zabaltzen
joan den neurrian, logikoa denez, emakumeen parte hartzea
normalizatzen joan da nahiz eta erraza ez izan.
Emakumezkoen partaidetzaren normalizaziorako garrantzitsua kontsideratzen da erreferenteak izatea, gehienbat haur
eta gazteentzat. Eibarren ohituta gaude goi mailako kirola eta
kirolariak izatera. Gaur egun nesken hainbat talde ditugu erreferentetzat har daitezkeenak: gimnasia erritmikoan Ipurua
taldea, S.D. Eibarreko ohorezko mailan dagoen futbol taldea
edota Errugbiko Ohorezko mailan dagoen taldea. Goi mailan aritzen diren taldeak dira eta ikuskizuna eskaintzen dute.
Kasuren batzuetan profesionalak dira edo bertatik bizi dira,
eta kasu gehienetan izugarrizko dedikazioa eskaintzen dute.

"Eibarko ondare
bibliografikoa
osatzen joetako,
Juan Antonio
Mogelen bi liburu
berezi erosi berri
ditugu"

"Elitean egoteko beharbeharrezkoa da oinarri sendoa
izatea, eta gure haur eta
gazteentzako erreferenteak
behar ditugu"
Proiektu horien guztien atzetik jende asko dago: kirolariak,
entrenatzaileak, laguntzaileak, zuzendaritzetako kideak, gurasoak, anai-arrebak, lagunak eta zaletuak… Lagun horien lana
eskertu behar dugu, hain beharrezkoa dugun poza eta ilusioa
eskaintzen digutelako eta emakumeen kirolaren errealitatea
aldatzen ari direlako. Eskerrik asko, bene-benetan!
Aipamen bat egin nahi nuke: ez galdu iparra, oinak lurrean
izan; “su artifizialak” ondo daude San Juanetarako, baina ez
goi mailako kirolean. Elitean egoteko behar-beharrezkoa da
oinarri sendoa izatea, eta gure haur eta gazteentzako erreferenteak behar ditugu. Goi mailan bai, baina burua galdu gabe.

Hilabeteetan zehar gure bizimodua hankaz gora jarri duen pandemiaren amaiera
irudikatzen lagunduko digun txertoa merkatuan da dagoeneko, edo horrela “saldu”
digute behintzat.

Txertoaren aurrekoa eta ondorengoa bereiztea ekarriko du txertaketak? Derrigorrezkoa
izango da txertoa jartzea? Zein ondorio izan dezake txertaketak pertsonengan?

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Txertoa,
zirt edo zart
egin beharra
>>>>
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Zer diote mahai-inguruko kideek?
ANE IZETA

JAIONE DIAZ

Eibarko Ospitaleko erizaina

Botikaria

“Ez nago ez alde ez kontra;
norbera aske sentitu behar
da nahi duena pentsatzeko.
COVID-19aren aurkako txertoa
oso denbora laburrean jarri
da martxan, eta normala da
hasieran zalantzan jartzea”

“Pertsona asko gaizki sentitzen
direnean joaten diren lehenengo
tokia farmaziak dira. Horregatik
uste dut botikariek lehenbailehen
izan beharko genukeela txertoa
jartzeko aukera”

ROSA SANCHO

RUBEN ARRIOLA

Kazetaria eta Medikuntza txinatar
tradizionaleko goi-mailako teknikaria

Gipuzkoako Erizain Elkartego
Ofizialeko lehendakariordea

“Oraindik ikusteko dago
txertoaren eraginkortasuna;
izan ere, txerto hori sortu
duten laborategiek ere ez dute
bermatzen bigarren mailako
ondoriorik izango ez duenik”

“Txertoa da modu bakarra
pandemia kontrolatzeko,
gure bizimodua goitik behera
aldatu dezan. Ez dago heriotzak
saihesteko hori baino beste
neurri eraginkorragorik”

Txertoak gazteongan sortu dituen iritziez jarduteko, gure
herriko osasun-langile gazteak
eta adituak bildu ditugu bakoitzaren ikuspuntua gertutik
ezagutzeko asmoz. Batetik,
Jaione Diaz , 26 urteko eibartar botikaria; bestetik, Ruben
Arriola, 27 urteko kazetaria eta
aldi berean, Medikuntza txinatar tradizionaleko goi-mailako teknikaria dena; azkenik,
Eibarko Ospitalean erizaina
den 26 urteko Ane Izeta zarauztarra. Hiru gazte horien
testigantzak beste ikuspuntu
batetik borobilduko ditu Gipuzkoako Erizaintza Elkartego
Ofizialeko lehendakariordeak,
Rosa Sanchok.
Gauza jakina da, onerako
edo txarrerako izan, txertoaren aurrekoa eta ondorengoa
bereiztea ekarriko duela txertaketak. Momentuan, mundu
osoan zehar, COVID-19aren
aurkako 50 txerto baino gehiago ari dira probatzen gizakiekin. Horietako gutxi batzuek

“Ikerlariengan
konfidantza
osoa daukat, eta
pentsatu nahi dut
txertoa onerako
izango dela eta
ez digula kalterik
egingo” Ane

“Txerto berria da,
esperimentaziofasean dago
oraindik, eta
inork ez du
erantzukizunik
hartu nahi”
Ruben

besterik ez dute lortu saiakuntza klinikoaren 3. fasera iristea,
eta horrek esan nahi du horien
eraginkortasuna eta segurtasuna boluntario askorekin frogatu dela. Azken aste hauetan
maiz entzun ditugu horietako
izen batzuk, hala nola, Moderna, Pfizer, Sputnik V… Argi dagoena da mundu mailako norgehiagoka edo lasterketa izan
dela koronabirusaren aurkako
txertoa bilatzeko prozesua.
Ohikoa den bezala, nork bere
iritzia du. Badago txertoa jartzearen aldeko apustua egiten
duen jendea, eta baita txertaketaren inguruko zalantza
edota desadostasun handiak
dituzten pertsonak ere. Aditu
asko bat datoz esatean jarriko diren lehen txertoek izango
dutela zer hobetua, eta, beraz,
datozen urteetan ez dituztela
ez koronabirusa ezta hari aurre
egiteko erabiltzen ditugun prebentzio-neurriak ere desagertaraziko. Espero genezakeen
bezala, gaiak hautsak harrotu
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ditu eta ateak adina maratila
daude iritziak, eta zenbaitetan,
muturrekoak.
Pandemiaren aurkako borroka honetan txertoaren fidagarritasuna eta eraginkortasuna zalantzan jartzea ez da
harritzekoa; izan ere, inoiz baino denbora gutxiagoan lortu
da birus baten aurkako txertoa
merkaturatzea. Kanpotik ikusita, prozesu azkarregia izan
dela pentsa daiteke, tartean
interesak dituena.
Rosa Sancho Gipuzkoako
Erizain Elkartego Ofizialeko
lehendakariordeak uste honen
aurrean zera diosku: “Jendeak
argi izan behar du inoiz ez dela
baimenduko segurtasuna frogatzen ez duen txertorik. Txerto
honekin beste txerto guztiekin jarraitu ohi diren ebaluazio
berberak jarraitu dira”. Horren
guztiz kontrako argudioa eman
digu, ordea, kazetaria, eta, aldi
berean, Medikuntza txinatar
tradizionaleko goi-mailako
teknikari Ruben Arriolak: “Europar Batasunak erantzukizunsalbuespenak sinatu behar izan
dizkie Pfizerri eta Modernari,
ez dutelako ziurtatzen ez dela
albo-ondoriorik egongo; izan
ere, txertoa behar baino lehenago merkaturatu denez, bi
laborategi horietako batek ere
ez du bermatu bigarren mai-

“Botikariok ere
lehenbailehen
jaso beharko
genuke txertoa,
arriskuaren lehen
lerroan baikaude”
Jaione

“Jendeak argi izan
behar du inoiz ez
dela baimenduko
segurtasuna
frogatzen ez duen
txertorik”
Rosa

lako ondorio larririk egongo
ez denik”.
Bestalde, COVID-19aren
aurkako txertoek izan beharko luketen helburuak eztabaida
handia eragin du azken hilabeteetan. Izan ere, nahiz eta Modernak eta Pfizerrek %90etik
gorako eraginkortasuna zutela
iragarri bere momentuan, ikertzaile askok datu publikoen falta somatu dutela kritikatu dute.
“Ezin dugu ahaztu txerto horiek
3. fasera besterik ez direla iritsi,
hau da, esperimentazio fasean
daudela oraindik ere” diosku
Ruben Arriolak. Hala ere, bada
txertoaren eraginkortasunean
konfidantza osoa duenik, eta
honela azpimarratzen du erizainak: “Oraindik jarraipena
egin behar zaio txertoari eta aztertzen jarraitu behar da, baina
nik ikerlariengan konfidantza
osoa daukat, eta pentsatu nahi

dut txertoa onerako izango dela
eta ez digula kalterik egingo”.
Erizainaren iritziaren alde
egin dute COEGIko lehendakariordeak eta Jaione Diaz botikariak ere. “Badakigu txertoaren eraginkortasuna oso
handia dela, eta jakinarazitako ondorio kaltegarri gehienak
arinak direla” azpimarratzen
du Rosak. Honela gehitu du botikariak: “Farmazialariok ere,
beste osasun-langileak bezala,
arriskuaren lehen lerroan kokatzen gara uneoro. Horregatik, uste dut guk ere lehenbailehen jaso beharko genukeela
txertoa. Ni ziur nago txertaketa
segurua dela”.
Kazetari eta osasun-langile
roletik, bestelako ikuspuntua
dauka Rubenek, eta honela
azpimarratu du: “Jendeak begiak ireki behar ditu, eta nor
bere kabuz informatu behar
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da: esaten digutena zalantzan
jarriz, iturri fidagarri eta ofizialetako informazioa irakurriz...
Jakin behar da hiru hilabete
baino gehiago eman ditugula
etxean giltzapetuta legez kanpo, eta hori ez dela onargarria.
Herrialde osoa hasieratik kalera atera balitz kexatzera eta
nahikoa zela esatera, ziur nago
pandemia ez zatekeela gauza
bera izango”.
Hala ere, txertoaren derrigortasunari buruz galdetuz
gero, erreportaje honetako lau
protagonistak bat datoz esatean txertoaren inposaketa ez
dela bide egokia, norberak eskubidea eta askatasuna izan
behar duela txertoa jarri nahi
duen edo ez erabakitzeko. “Derrigortzea baino nahiago dut
konbentzitzea” azpimarratzen
du Erizain Elkartegoko lehendakariordeak.
Irakurritakoak irakurrita eta ikuspuntu ezberdinak
landuta, argi dago nork bere
iritzia duela, eta txertaketak
iritzi kontrajarriak sortu dituela gizartean, zein baino
zein errespetagarriagoa. Lau
aditu hauen ustetan, funtsezkoa da “iturri fidagarriak”
erabiltzea informazioa jasotzerakoan, horrela bakarrik
lortuko direlako benetako
datuak.
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Zein gomendio ematen dituzte gazteek?
ANE IZETA

RUBEN ARRIOLA

“Jendea ondo informatu
beharko litzateke gaiari buruz.
Hala ere, herritarrek txertoaren
kontzientzia izan behar dute, eta
jakin behar dute populazioaren
%80 baino gehiagok txertoa
jartzen ez badu, ez duela
ezertarako balio”

“Nire ingurukoei beti esaten
diet garrantzisuena ondo
informatzea dela. Norbaitek
txertoa jarri nahi badu, jar
dezala. Baina, ez laga inork
zuen partez erabaki dezan;
ez hartu presio sozialak
bultzatutako erabakirik”

JAIONE DIAZ

ROSA SANCHO

“Jendeak jakin beharko luke
txertoa jartzean ez gaudela
gure bizitza soilik babesten,
baizik eta gure aldamenekoena
ere bai. Garrantzitsua da ahalik
eta pertsona gehienek jartzea
txertoa, gizarte osoan eragina
izan dezan”

“Txertoek beharrezko
protokoloak zorrotz jarraitu
dituzte. Herritarrak iturri
fidagarrietan eta datu
zientifikoetan oinarritutako
informazioa izan behar dute
oinarri, eta ez sare sozialen
bitartez jasotakoa”
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>>> Eibar FT-ko ordezkari nagusienek, gorengo mailetan jokatzen duten biek, partiduak
izango dituzte asteburu honetan. Emakumezkoen taldeak
Iberdrola Ligako norgehiagoka jokatuko du bihar goizean,
11:00etan hasita, Unben. Azken jardunaldian Athletic-i
bere etxean irabazi eta gero,
oraingoan aurten gorago dagoen Reala hartuko dute derbi
berrian. Gizonezkoen taldeak,
bestalde, LaLigako bigarren
itzuliari emango dio hasiera
Vigon Celtari aurre eginez domekan, arratsaldeko 18:30etik
aurrera. Aurretik, lehenengo
itzulia amaitzeko, Atletico de
Madrid izango zuten bisitari
atzo, astekari hau dagoeneko
inprentan zegoela.
Behin urtarrilean sartuta, taldeak hasi dira jokalari berriak
fitxatzen eta beste batzuk “soltatzen”. Horrela, Eibarrek 23

Eibar-Reala bihar Unben
eta Celta-Eibar etzi Vigon,
asteburuko gureen erronkak

Aleix Garciak denboraldi amaierara arte egongo da Eibarren.

urteko Aleix Garcia fitxatu du
taldeari zelai erdian beharrez-

koa duen kalitate maila emateko asmoz: jokalaria Bucaresteko

Dinamotik dator eta aurretik
Manchester Cityn ere jokatu
du, Vilarrealen harrobitik irten
eta gero. Tokia egin dio Kadzior
poloniarrak taldean, azken horrek Eibar laga eta Alanyaspor
turkiarrera joan delako denboraldia amaitu arte, lagata.
Bi talde nagusien atzetik datozen taldeei erreparatuz, bestalde, emakumezkoen Euskal
Ligan jokatzen duen bigarren
taldeak Leioako Emakumeak
hartuko du bihar, 17:45etik
aurrera, Unben. Eibarko taldea bigarren da sailkapenean,
Athletic C-ren atzetik eta biharko aurkariaren aurretik. Jubeniletako Ohorezko Mailako
mutilen taldeak partidu gutxi
jokatu ahal izan ditu orain arte
eta Reala hartuko du domeka
eguerdian, 12:30ean hasiko den
norgehiagokan, aurreko jardunaldian Donostiako Antiguorekin 2-0 galdu eta gero.

Porrot mingarria jaso zuen
Hierros Servandok Iruñean

Manix Mandiolak labur
iraun du Soria aldean

>>> Partidua amaitzeko hogei minuturen faltan bost goleko tartea zuten alde Fernando Fernandezen mutilek eta
pena izan zen abantaila horri
eusten ez jakitea azken minutu
horietan. Gol batengatik (2625) galdu zuten azkenean eibartarrek San Antonioren kantxan
eta, emaitza horrekin, Hierros
Servandok sailkapeneko hirugarren postuan jarraitzen du,
Anaitasuna eta Barakaldoren
atzetik. Partidu horretan ere
baja izan ziren Mikel Zuloaga
eta Eneko Garetxana, jokalari

>>> Azken aldean izandako taldeekin baino denbora laburragoa iraun du Eibarko entrenatzaileak Numantzia taldeko
entrenatzaile karguan. Azken
asteburuan Luancoko Marinorekin 1-0 galdu zuen Soriako
taldeak eta sailkapenean Burgos liderrarengandik bost puntura dago, hiru garaipen, hiru
berdinketa eta hiru porrotekin.
Uda aldean, denboraldia hasi
aurretik, fitxatu zuen Manixek
2. A mailatik jaitsitako taldearekin eta denboraldi arraro honetan ez diote denbora askorik

ezin garrantzitsuagoak taldean,
pisu handikoak jokoaren zentzu guztietan. Partiduak azken
unean ihes egin arren, eibartarrek itxura ona eman zuten partiduan eta taldeko 11 jokalarik
lortu zuten gol bat gutxienez,
lan-talde ona egon zela erakutsiz. Ander de Diego izan zen
goleatzaile nagusiena, sei golekin; neurketakoa, aldiz, etxeko
Juan Ortiz izan zen, zazpirekin. Asteburu honetan autobusa hartu beharko dute berriro
eibartarrek, oraingoan Avefor
Huesca bisitatzeko.
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eman taldearen norabidea zuzentzeko.
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>>> Aurreko asteburuan junior
eta haur mailetako Espainiako
erkidego autonomikoen txapelketarako sailkatze probak jokatu ziren Irungo Azken Portu
kiroldegian, Eibar Igerixaneko
zazpi ordezkarirekin. Zapatuan
nesken txanda izan zen eta domekan mutilena, eta hemendik joandako ia guztiek lortu
zuten euren markak hobetzea.
Horrez gain, Iker Calvo onena
izan zen 200 metro libretan,
bigarren 100 tximeletan eta
hirugarren 400 librean, Miren Galdos bigarren sailkatu
zen 200 bizkarrean eta hirugarren modalitate bereko 100
metrokoan, Maddi Maguregi
hirugarren izan zen 100 tximeletan eta 200 estiloetan, eta
Igor Ruizek hirugarren tokian
amaitu zuen 200 tximeletako
proba. Aipatutako lau horiekin
izan ziren baita Iraia Orueza-
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Eibar Igerixan-eko zazpi ordezkari izan
ziren euskal selekziorako postuen bila
bal, Malen Beobide eta Asier
Gomez igerilariak ere, beste
hainbat probatan parte hartzen. Asteburuko denbora horiek erabiliko dituzte otsailaren

12tik 14ra arte jokatuko diren
estatuko txapelketan parte hartuko duen euskal selekzioa osatzeko. Lehiaketetik kanpo, bestalde, Eibar Igerixaneko gazte

guztiek entrenamenduei ekin
zieten astelehenean, ondoren
etorriko diren emaitzak ahalbidetuko dituzten urratsak behar
den moduan egiteko.

“Eibartarrak Cervinon” ikusteko
bigarren aukera izango da
otsailaren 5ean Coliseoan
>>> Errege bezperan tokirik
ez eta kalean geratu zirenek
beste aukera bat izango dute
otsailaren 5ean, barixakuan,
Klub Deportiboko mendi batzordekoek prestatutako dokumentala Coliseoan ikusteko.
Emanaldia 19:00etan hasiko da
eta, doan eskainiko badute ere,
sarrerak aurrez hartu behar dira
Kutxabank-en edo Coliseoko
leihatilan. Egoitz Elduayenek
egindako ikus-entzunezkoan
gure herriko mendizaleek Suitza eta Italiaren artean dagoen
Cervinora (4.478 metro) egin-

dako igoerak jasotzen dira. Hor
izango dira, Eli Ojanguren eta
Juan San Martin historikoekin
batera, Pedro Agirregomezkorta “Petrus”, Periko Iriondo eta
Andoni Zendoiaren adierazpenak, 2019an Kepa Olabek
eta Elduayenek berak egindako igoerarekin batera. Mendi
berezi horretan bizitutakoak
gerturatzean balio handiko dokumentua eskaintzen digute
egileek, eibartarrontzat interesgarria oso, aurreko proiekzioaren amaieran jasotako txaloek
ondo erakutsi zuten moduan.

Pilota Eskolako gazteenek
entrenamenduak abiatu dituzte
>>> Eguaztenean hasi zituzten
euren entrenamenduak federatu gabeko infantil mailakoek eta
bigarren urteko alebinek kiroldegiko frontoian, aurretik Astelena frontoian ordutegi berean
(17:00etatik 18:00etara) entrenatzen zuten talde beretan. Hori
bai, COVID segurtasun neurri
zorrotzak bete behar dituzte,

entrenamenduetan maskarillarekin jarduteko derrigorrez,
“beti ere, intentsitate mailaren
erabera, arduradunek beharrezkotzat ez badute ikusten berori kentzea”. Entrenamenduko
ordu osoa aprobetxatzeko kirolariei eskatzen zaie “alboko atearen aurrean kanpoan itxaroteko
bost minutu lehenagotik”.

…eta kitto!
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Garaipen ezin argiagoak
Avia Eibar Rugbyko
bi talde nagusientzat
>>> Valentzian Les Abellesi
27-63 irabazita, emakumezkoen taldeak Iberdrola Ligan
maila emateko taldea duela
erakutsi zuen Iberdrola Ligako hirugarren jardunaldian.
Lehenengo jardunaldian, debutean, itxura ona eskainita
galdu ondoren, eta bigarrena
elurtearen eraginez ezin jokatu
eta gero, oraingoan bi igoberrien arteko lehian Avia Eibar
Rugby taldea jokoaren jabe
egin zen, sistema egokia erabiliz eta jokaldi askotan entsegu
batekin amaitzeko. Hasieran
Les Abellesek bi entsegu lortu
bazituen ere, atsedenaldirako eibartarrak euren aldeko
12-35eko markagailuarekin
erretiratu ziren. Partidu horretan debutatu zuten Eibarko
taldearekin Anne Fernandez
de Corres eta Amaia Erbina
jokalariek. Garaipen horren
jarraipenaren bila irtengo dira
Unben Sevillako Unibertsitatearen aurka asteburu honetan
jokatu behar duten partiduan.

Gizonezkoen taldeak ere
beharrezkoa zuten bezain emaitza ezin argiagoarekin irabazi zion sailkapeneko azkenari
Ohorezko B Mailako partiduan.
Hala ere, hasiera borrokatua
izan zuen Unben jokatutako
partiduak eta, talde biek txartel
hori bana jaso ondoren, hurrengo hamar minutuetan hamalau jokalarirekin jokatu behar
izan zuten. Avia Eibar Rugbyak
ondo aprobetxatu zuen egoera
eta, entsegu bat bestearen atzetik gauzatuz, 46-13 aurreratu
zen atsedenaldirako. Bigarren
zatia ondo aprobetxatu zuten
eibartarrek gazteen eta eskarmentudunen arteko nahasketa
egin eta hurrengo partiduetarako hainbat trebetasun prestatzeko, 67-13 garaipen argia
lortzeaz gain. Gaizka, Markel,
Josh eta Graemek bina entsegu lortu zituzten, Franco eta
Gradynek bana eta, horrez gain,
Avia Eibarrek beste 17 puntu
lortu zituen transformazio bidez. Asteburu honetan eurak

baino zazpi puntu gehiago duen
Gaztediren zelaian dute eibartarrek hurrengo erronka.
Etengabeko indartze bidean
Avia Eibar Rugbyko lehen talde
biek euren plantillak indartzen
jarraitzen dute. Emakumezkoen taldeak serio hartu du
eskuratutako Ohorezko Mailari eustea eta, aurrekoan Valentzian erakutsi bezala, gero
eta talde indartsuagoa dihardu
osatzen. Horrela, Anne Fernandez de Corres gasteiztarra
ere taldera etorri da Erbina
ahizpekin batera; 22 urte ditu
eta internazionala da Espainiako selekzioarekin. Aurrelari
berriak ere ekarri ditu taldeak:
Herbeheretik datorren Inger

Jongerius 25 urteko bigarren
lerrokoa eta Zeelanda Berritik
etorritako 33 urteko Ti Tauasosi , 8 moduan jokatzen duena.
Biek ere asko lagunduko diete profesionalizatzeko bidean
herriko jokalariei.
Gizonezkoen taldeak, bestalde, ahalegin berezia egin nahi
du azken postuak lagatzeko eta,
"igo berri diren gazteei laguntzeko asmoz", taldea indartzen
jarraitzen du. Graeme Kolomalu Australiako erdigune indartsuarekin batera, Agustin Ortiz
internazionala (goian) lehen
lerroa indartzera etorri da Hendaia taldetik. Azken partiduan
ondo erakutsi zuen taldean izan
dezakeen pisua eta hamabostekoan izan dezakeen garrantzia.
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Barraren alde batean zein bestean,
euskaraz jardun
Egunotan jaso dute herriko
tabernek eurentzat propio
sortutako oinarrizko hiztegia. Euskeraz primeran! ekimenera atxikituta dauden establezimenduetan banatu du
liburuxka …eta kitto! Euskara
Elkarteak. Bertan, tabernari eta bezeroen artean erabili
ohi diren hitzak eta esaldiak
agertzen dira, hala nola, zelan eskatu eta zelan kobratu,
zenbakiak… Eta tabernariek
pozarren hartu dute material
berria: “Oso ideia ona iruditzen zait. Nire lankideek ez
dakite euskaraz eta hasi dira
liburuxka erabiltzen. Erosoa
eta erabilgarria da, eta bertan azaltzen diren hitzak asko
erabiltzen ditugu tabernan:
garagardoa, ebakia, zenbat
da, horrenbeste da… Horrez

gain, tabernan jartzeko hainbat ohar ere agertzen dira, “berehala nator” eta horrelakoak.
Bezero batzuk ere ikusi dute
eta batek baino gehiagok aitortu digu ahalegina egingo
duela euskaraz eskatzeko”, dio
Ametsa tabernako Arratek.
Guridiko Jone ere iritzi berekoa da: “Hainbat bezeroren
jakinmina piztu du liburuxkak, euskaldunena gehienbat.
Baina euskaraz ez dakiten bezeroek ere esan digute eurentzat lagungarria izango dela
hiztegitxoa; oinarrizko hitzak
agertzen dira eta horiek ikasten joan eta euskaraz jarduteko aukera izango dute”.
Urkizu tabernako Solek ez
daki euskaraz baina zertxobait
ulertzen du; lagungarria iruditu zaio liburuxka: “Asko la-

Guridi tabernako Jone.

Taberna giroko
hitzak biltzen
ditu liburuxkak
eta tabernari
zein bezeroen
jakinmina
piztu du
gunduko dit; behintzat gehien
erabili ohi diren berbak eta
esaldiak agertzen dira eta horiek erabiltzeko ondo etorriko
zait. Batzuetan hasten naiz bezeroekin euskaraz berba egiten, baina hiztegi aldetik oso
motz gelditzen naiz. Honek lagunduko dit, dudarik gabe. Bezeroen artean ere kuriositatea
eragin du, eta barra gainean
ikusten dituztenean gogoz
hartu eta begiratzen dituzte”.
Tabernetako barraren gainean edo inguruan aurkituko dituzue eskuliburuak; erabilgarriak dira barraren alde
batean zein bestean daudenentzat, tabernari zein bezeroentzat. Elkarrizketa elebidun eta euskaldunei bide
emateko aukera ezinhobea.

Urkizu tabernako Sole.

…eta kitto!
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Euskeraz Primeran!-ek zozketa antolatu
du Eibarren erosten dutenen artean
Beherapenak ondo aprobetxatzeko zer hobeto Eibarren
erostea baino? Eta euskaraz
egiten badugu askoz hobeto!
Oraingoan, Eibarko dendetan euskararen erabilera
sustatzeko beste ekimen bat

abiatu du …eta kitto! Euskara Elkarteak: ZOZKETA bat!
Egonaldiak, abenturak, gastronomia… Mila aukera eskaintzen dituen esperientzia
kaxa edo “smartbox”-a zozketatuko dute.

Parte hartzea erraz-erraza
da: atera argazkia Euskeraz
Primeran! pegatina duen dendan, kanpoan edo barruan, eta
bidali argazkia #EibarrenBadakagu traola erabilita gazteonetakitto@gmail.com hel-

bidera; Instagrameko kontua
izanez gero, idatzi zozketaren
irudiaren azpiko iruzkinetan BIDALITA hitza. Argazkiak beranduenez urtarrilaren
29rako. Zorte on guztioi eta
eskerrik asko!

Lettering tailerra
eta esnekien
dastaketa
datorren astean

Barixakuak
Jolasian
auzoetara
itzuliko da gaur

Martitzenean, urtarrilak 26,
Mahala etxeko esnekiak dastatuko dituzte Berbetan mintzapraktika-programako berbalagunek. Tolosaldeko Leaburun
dagoen baserrian ekoizten dituzten hainbat produktu ekarriko dituzte Eibarrera bertan
dastatzeko. Eta eguaztenean,
urtarrilak 27, lettering-tailerra antolatu du …eta kitto!-k
Illunabarrian programaren
barruan. Idatzietan letrei forma eta efektu ezberdinak nola
eman ikasiko dute parte-hartzaileek. 15 urtetik gorakoei zuzenduta dago tailerra eta izena
emateko 943200918 telefonora
deitu behar da (3€). Arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara
egingo da tailerra Arrate Kultur
Elkartean.

Torrekuako parkean izango da
gaur arratsaldean Gurasoak
Berbetan egitasmoaren barruko ekimena. Hiru begiraleren
laguntzarekin 2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat jolasak
antolatuko dira, 17:00etatik
18:00etara. Parte hartzea doan
da, ez da aldez aurretik izenik
eman behar baina segurtasunneurriak betetze aldera talde
txikiak egingo dira.

…eta kitto! Euskara Elkarteak
modu berezian ospatuko du
aurten Santa Ageda
Antolatzaileek adierazi dutenez COVID -19ak eragindako osasun-larrialdia dela eta ezingo dute aurreko urteetan talde handian egin izan duten kalejirarik eta piskolabisik egin. Baina
gaur egun indarrean dagoen araudia beteko dute eta seiko
taldetxoetan Urkizuko parkean elkartuko dira otsailaren 4an
arratsaldeko 17:15ean; lekutik mugitu gabe eta talde txikietan
abestuko dituzte aurten Santa Agedako koplak.
Parte hartzera animatzen diren herritarrei deialdia egiten
diete elkartetik, arratsaldeko 17:15ean Urkizuko parkera gerturatzeko baserritar zapia soinean eta makila esku artean dutela.
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<<< QUICO PUGÈS • Biolontxelo-jolea >>>

“Berdin dio doinu bat noiz sortu
den; orain entzuten badut,
aktuala da”
Joserra Senperena, Xabier San Sebastian, Beñat Gaztelumendi eta Quico Pugèsek ‘Loreak eta zauriak’ ikuskizuna
ekarriko dute hilaren 29an Coliseora, Xabier Lete omentzeko disziplina arteko emanaldia. Pugès biolontxelo-jole
kataluniarra Eibarren bizi da eta gogotsu dago herrikideen aurrean jotzeko.
Nolako ikuskizuna da ‘Loreak
eta zauriak’?
Xabier Lete omentzen duen
ikuskizuna da eta bere kantuak
eta bertsoak entzun ahal izango
dira. Abesti batzuetan Leteren
formak eta letrak errespetatzen
ditugu, baina beste batzuetan
gure ekarpen berezia egin dugu.
Horrela, entzungo diren bertso
batzuk originalak izango dira,
baina beste batzuetan Beñatek
bere ukitua jarriko dio. Oso jolas polita egiten du. Adibidez,
kasu batzuetan bertso originala hartzen du eta bere modura
moldatzen du. Letek idatzitako letrak aktualitateko gaiekin
lotzen ditu, jolas dibertigarria
sortuz.
Nola moldatu zarete sasoi honetan ikuskizuna prestatzeko?
Oso arraroa izan da. Normalean, musikariak elkartu egiten
gara, musika jotzen dugu, gauzak probatu, definitu, eta ikuskizuna fintzen goaz. Oraingoan, ordea, ezin izan dugu
horrelakorik egin. Lehenik,
taldea osatu genuen eta, gero,
konfinamenduaren 2. fasean,
beste herri batera joan ahal
ginenean, Hernanin elkartu
ginen zerbeza bat hartzeko eta
bilera egiteko. Hainbat gauza
zehaztu genituen eta gero, bakoitzak bere aldetik, egiturak,
eskaleta eta abestien ereduak
prestatu genituen, geure artean Internet bitartez partekatuz. Irailean, toki batetik
bestera mugitzeko aukera genuenez, entseguak egiteko el-
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gure hezkuntza musikala osatzen saiatzen naiz.

kartu ginen. Dena dela, oso
egoera arraroa zen. Entseatzen genbiltzan, baina ez genekien zuzenean jo ahal izango
genuen edo ez. “Kontzertuak
programatu ahal izango ditugu? Agian datorren astean
etxean konfinatuko gaituzte.
Eta kontzertuak baditugu, nola
prestatu ahal izango ditugu?”,
pentsatzen genuen. Ziurgabetasun egoera bizi izan genuen.

Beno, azkenean ikuskizuna
taularatu ahal izan duzue.
Bai! Nik beste modu batean bizi
izan dut, aurretik ez nuelako
Leterekin lotura esturik, baina
beste taldekideek asko maite
dute eta demaseko ilusioa zuten. Azkenean, ilusio hori kutsatu egin didate.
Honen aurretik Lete ezagutzen zenuen?
Ikuskizunean azaltzen dut
proiektu honen aurretik ez nuela Lete ezagutzen, argi eta garbi.
Hala ere, asko ulertzen dut nor
den Lete eta berak adierazten
duena, nire kulturaren eta historiaren barruan badaudelako
beste Lete batzuk. Lluis Llach,
Maria del Mar Bonet edo Ovidi Montllor, adibidez. Ez dut
Lete ezagutu, baina ulertzen dut
euskaldunek berarekin duten
harremana.
Lete orain dela 10 urte hil zen,
baina bere obrak bizirik dirau.
Aktuala izaten jarraitzen du?
Nire ustez, musika entzuten den
momentukoa da. Hau da, berdin dio doinu bat noiz sortu den,
orain entzuten badut, aktuala
da. Txeloarekin musika klasikoa jo ohi dugu eta, musikari
handiek esaten duten bezala,
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Ruper Ordorikari laguntzen 2019ko azaroan Sosolan eskainitako kontzertuan.

“Asko ulertzen
dut Lete, nire
kulturan eta
historian
badaudelako
beste Lete
batzuk”

“Inprobisatzea
gustatzen zait
eta garrantzitsua
da sortzailearen
partea
berreskuratzea
musikan”

aspaldi sortutako musika jotzen
dugun momentuan musika hori
aktuala bihurtzen da. Leteren
kasuan, abestiak berak sortu
ditu, baina agian zure amamak
entzun eta kantuak bere sentitzen ditu. Obraren sortzailea
Lete da, baina entzuleek bere
egiten dute sorkuntza hori.

ko eta hirukotea sortu zuen bateria eta biolontxelo banarekin.
Urtebete egon ginen martxan
eta oso oroitzapen onak ditut.

Nolako esperientzia bizi izan
zenuen ‘Oso fan’ proiektuarekin?
Giorgio Bassmatti oso berezia
da eta asko gustatzen zaio gauza
ezberdinak montatzea. Tabakalera eta Katapultari esker beka
bat lortu zuen proiektua sortze-

Bestetik, ‘Tangram’ proiektua
sortu zenuen. Zertan datza?
Euskal Herrira bizitzera etorri
nintzenean lan gutxi neukan
eta harreman-sarea ere urria
zen. Beraz, momentu ona zen
betidanik buruan izan dudan
proiektua martxan jartzeko.
Proiektuak bi adar ditu: artistikoa eta pedagogikoa. Niretzat
txeloa musika egiteko tresna bat
da, eta kitto. Horrela, ikuspuntu ezberdinak kontuan hartuz,

Umeekin eta helduekin egiten
duzu lan?
Edonorrekin. Inprobisazioaren
mundua asko gustatzen zait eta
niretzat oso garrantzitsua da
sortzailearen partea berreskuratzea musikan. Ondo dago musiko batek partituran dagoena
jotzen jakitea, baina garrantzitsua da irakurtzen ari zarena
ulertzea eta hortik abiatuta sortzea. Hau da, hizkuntza hartzea
eta horrekin jolastea.
Beti izan duzu argi biolontxeloa jo nahi zenuela?
Biolontxelo-jolea baino gehiago, musikaria naiz. Txikitan argi
nuen txeloa jo nahi nuela, baina
familiak ez zuen nahi, handia
eta garestia zelako (barreak).
Amak irakasle batekin egin
zuen berba eta esan zion berak
lagako zidala txeloa. Horrela
hasi nintzen, gaur arte.
Musikari dagokionez, ezberdintasunak ikusi dituzu Katalunia
eta Euskal Herriaren artean?
Agian ez da polita esatea, baina
nire ibilbidean ikusi dudanaren
arabera, Kataluniako musikaeskoletan aukera zabalagoa
dago. Garrantzitsua da musika-hezkuntzaren inguruan
gogoeta egitea, kritikoak izatea eta buelta bat ematea. Hala
ere, Euskal Herrian demaseko
tradizio musikala dago eta jendeak asko abesten du. Pertsona bat abesten hasi daiteke eta
berehala gehitzen zaizkio beste bi, ahots ezberdinak egiten
eta ondo abesten gainera! Oso
ezagutza musikal handiaren
seinale da hori.
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Euskeraz egingo duten youtuber
eta streamerrak online trebatzen
Euskeraz arituko diren youtuber eta streamerrak sortu eta indartzeko asmoz, Sortu eta Play
izeneko webgunea (https://sortuetaplay.asmoz.org) eta Youtube kanala sortu dute Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioak
eta Game Erauntsiak. Asmoa
gazteei eduki dibulgatzaile eta
entretenimenduzkoak egiteko
gakoak eskaintzea da eta, horretarako, erabiltzaileen esku ipini dituzte youtuber formatuko
euskerazko bideoak eta streaming-ak sortzeko baliabideak:
Sortu eta Play webgunean zein
Youtube kanalean ikus daitezkeen bideo-tutorial sorta ulerterraz eta dinamikoa prestatu
dute. Zortzi bideo-tutorial dira
guztira, bakoitza gai bati bu-

ruzkoa: webgunea erabiltzeko
tutoriala, euskera eta internet,
hardware, bideo editoreak, zuzeneko streaming-ak, bideoen
prestaketa, bideo diseinua eta
kameraren aurrean hitz egiteko teknikak.
Horrekin batera, gehien erabiltzen diren kontzeptuak biltzen dituen glosarioa eta galdera nabarmenenak kontsultatu
daitezke. Eta webguneko Komunitatean euskal sortzaileek
egindako ikus-entzunezko
ekoizpenak partekatzeko aukera ere badago. Atal honen helburua, Interneten euskeraz sortutako bideoak hedatzea da eta,
horregatik, asmo hori betetzeko,
erabiltzaileen ekarpenek berebiziko garrantzia izango dute.

Otsailaren 8ra arte egongo
da ikusgai Euskadi-Kuba
elkartearen argazki-erakusketa
Euskadi-Kuba elkarteak “Emakumeak elikadura burujabetzaren protagonistak: Kubako eta
Euskal Herriko esperientziak”
izenburuko argazki erakusketa
zabaldu berri du Paulaner tabernan (Ego Gain kalean) eta
otsailaren 8ra arte egongo da
ikustera joateko aukera. Denbora gutxian Euskadi-Kuba
elkarteak herrian antolatzen
duen bigarren erakusketa da
hau, Gabonetan “Kuba: Iraultza
sexu-anitza” izenekoa egin baitzuen, sexu-aniztasunak hango

iraultzan bete duen tokiaren
berri emateko.

Armagintzaren Museorako
sarrera doan izango da, 14 urte
bete dituela ospatzeko
Eibarko Armagintzaren Museoak 14 urte bete zituen astelehenean eta, hori ospatzeko,
aste osoan sarrera dohainik
izango da. Ordutegia, berriz,
honako hau da: 16:00etatik
20:00etara eguaztenetik zapatura eta 10:00etatik 13:00era
domekan.
2007ko urtarrilaren 18an
zabaldu zituen ateak lehenengoz Portaleko 5. solairuan dagoen Museoak. Zabaldu berritan 450 arma zituen, gehienak
Armeria Eskolakoak, eta horietako 200 pieza ipini zituzten ikusgai lehen erakusketan.
Eibarko industriari eskaini-

tako atala, berriz, handik bi
urtera, 2009an inauguratu
zuten, historian zehar gure
herriko tailerretan egindako
era guztietako gauzekin. Bigarren erakusketa hori osatzeko,
eibartar askoren donazioak eta
Carlos Narbaiza funtsa erabili
zituzten batik bat.
Gaur egun, Armagintzaren Museoaren inbentarioan
12.000 pieza inguru (1.000
bat arma, 5.000 agiri inguru
eta bestelako 6.000 objektutik
gora) daude eta bertako funtsa
etenbarik hazten doa. Hamalau
urte hauetan 60.000 bisita jaso
ditu Museoak.

Aurten erabiltzeko Coliseoaren
Laguna txartela eska daiteke
Udalak antolatzen duen edozein ikuskizun edo kontzerturako zein Coliseo antzokiko
zine komertzialaren sarreretan
%30eko beherapena lortzeko
aukera ematen duen Coliseoaren Laguna txartela eskainiko
dute aurten ere. Aurrekoetan
bezala, txartelek urtebeterako
balio dute eta izendunak (pertsonalak) dira. Txartela erabilita titular bakoitzak sarrera

bat eskura dezake ikuskizun
bakoitzeko, eta txartela erakutsi beharko du sarrerarekin
batera barrura sartzean. Txartelak eguaztenaz geroztik Pegoran eska daitezke, baina aldez aurretiko hitzordua hartzea
ezinbestekoa da (943708400
telefono zenbakian eska daiteke). Informazio gehiagorako
Udalaren webgunean begiratu
daiteke.
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Dantzaren onurak zahartzaroan

Enrique Agoteren bi irudi
aukeratu dituzte “Home is...”
izeneko argazki-libururako
Enrique Agote eibartarraren
lanak aukeratu dituzte Julia
Borissova errusiarrak gidatuta
argitaratu duten argazki-liburua osatzeko. “Home is…” izenekoan, pandemiaren ondorioz izandako konfinamenduak
iruditan bildu dituzte, mundu
osoko argazkilarien lanetatik
31 egilerenak, tartean eibartarraren bi argazki, aukeratuta.

Irudiekin batera, argazkilariek
mezu bana idatzi dute, pandemiak ezarritako mugen ondorioz etxearen kontzeptua nola
aldatu den azaltzen. Proiektuan parte hartzeko deia Patreon plataformaren bitartez
zabaldu zuten eta liburua lotura honetan ikus daiteke osorik: https://www.patreon.com/
posts/45616873.

“Dantzaren onurak zahartzaroan” izenburuko hitzaldia
emango du Maialen Araolaza fisioterapeuta eta gaian adituak urtarrilaren 28an (eguena), 19:00etatik 20:30era.
Dantzan Ikasik antolatu duen berbaldia streaming bidez
emitituko da (dantzan.eus/kidea/DantzanIkasi/zuzenean
helbidean) eta bertan aurkituko duzue izena emateko orria
ere. Euskal dantza tradizionalaren praktikak zahartzaroan
dituen onurak ikertu ditu Maialen Araolaza unibertsitate
irakasleak eta ikertzaileak defendatu berri duen doktore
tesian. Bilbao Musikan dantza tradizionala ikasten duten
Patxi Labordaren hainbat ikasleren jarraipena egin du,
dantza egiteak haien funtzioetan zer nolako ondorioak dituen neurtuz. Ikerketaren emaitzak iazko uztailaren 17an
arrakastaz defendatutako “Dantza eta ibiltzearen arteko
desberdintasun sentsoriomotore eta neuropsikologikoak
adineko emakumeetan” doktore tesian jaso zituen.

Goya Sarietarako izendapena
Maite Arroitajauregi eibartarra
eta Arantzazu Calleja bilbotarra
jatorrizko musikarik onenaren
Goya saria jasotzeko izendatu dituzte “Akelarre” pelikulan
egindako lanagatik. Sari-banaketa martxoaren 6an egingo da
Madrilen. Pablo Aguero argentinarra da “Akelarre” pelikularen
protagonista eta, 1609ko Euskal
Herrian girotuta, sorgin-ehizaren inguruko istorioa kontatzen du.

Tenpora boskoteak bere
hirugarren lan luzea aurkeztuko
du kontzertuan Coliseoan
Otsailaren 4an euskal musikarekin zuzenean gozatzeko aukera izango da Coliseoan, Tenpora taldearen kontzertuan,
19:00etatik aurrera. Hasier
Oleagak, Itsaso Etxebestek,
Beñat Barandiaranek, Juantxo
Zeberio Etxetxipiak eta Elene
Arandiak osatzen duten boskotearen hirugarren lan luzea,

“Berriro asma nazazu” izenekoa, berriro ere autoeditatua
da eta Aitor Etxebarriak ekoitzi
du. Zazpi abesti berri grabatu
dituzte Azkarateko Itxura eta
Mamia estudioetan, Jonan Ordorikarekin, baita Bilboko Mala
estudioan ere. Sarrerak 5 euro
balio du eta Coliseoan zein Kutxabanken eros daiteke.

Sanblasak egiteko ikastaroa
Arrate Kultur Elkarteak San Blas opilak egiten ikasteko ikastaroa antolatu du. Urtarrilaren 30ean izango da,
11:00etatik 13:00era, eta Edurne Zenarruzabeitiak emango du, elkartearen lokaletan. Informazio gehiago eskatzeko edo izena emateko arratekultu@gmail.com helbidera
idatzi daiteke edo, bestela, 638284912 telefono zenbakira
deitu.
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Arsuagaren margolanetan barrena
Margolanak hitzak heltzen ez diren tokira iristen dira. Berbak ez dira nahikoa figuren eta koloreen bitartez adierazi
nahi dena esplikatzeko. Margolarien azalpenek, aldiz, obra hobeto ulertzen laguntzen dute, ikusle bakoitzarengan
erantzun ezberdinak eragin arren. Mariano Arsuagak ‘A tientas’ erakusketa zabaldu zuen aurreko barixakuan eta
bere eskutik ibilbidea egin genuen margolanen artean.

M

ariano Arsuagak ibilbide luzea du margolaritzan eta zaila
da artikulu batean bere lana
laburbildu eta azaltzea. Hala
ere, bere obrara hurbildu eta
gehiago ezagutzeko, Portaleak
aukera ederra eskaintzen du
otsailaren 7ra arte. Formatu
handiko eta txikiko 37 koadro
jarri dituzte bertan, 1988. urtetik gaur egunera arte egindako
lanaren erakusle. “Erakusketan
nire obraren berrikuspena egiten da”, diosku Arsuagak, baina
bere lana Portaleako erakusketa aretotik haratago doa.
Aretoaren atetik sartu eta
eskumara jotzean, bere tailerra irudikatzen duen koadro
bat ikusi dezakegu. Ongi etorri
Arsuagaren mundura. Hortik
abiatuta, margolariaren pintzelaren bitartez bidea aurkitu
duten lanak ikusi ditzakegu,
harmonia osoz, baina irizpide
kronologikorik jarraitu barik,
espazioak eskaintzen dizkion
aukeren arabera. Hala ere, denboran saltoka ibili arren, “era-

kusketa honek nire bizitzaren
ibilbide betea egiteko aukera
eman dit”, esan digunez. Eta
horrela, ate sekretuak aurkituko ditugu, besteak beste. “Margolaritzaren bitartez bakarrik
iritsi gaitezke ezagutzaren toki
jakin batzuetara”, diosku.
Behetik gora, handitik txikira
Arsuagaren iritziz, “erakusketa
bakoitzak bere barne-kontakizuna dauka”, eta Portaleako
ezaugarriak kontuan hartuta kontakizun berria sortu du,
aretoaren neurrietara egokituz.
“Gipuzkoan ia ez dugu tokirik
tamaina handiko margolanak
erakusteko”, dio Arsuagak esker onez.
Beheko solairuan elkarri eragiten dioten formatu handiko
koadroak daude ikusgai, 80.
hamarkadatik 2005. urte ingurura sortutako estilo ezberdinetako lanak. Eta goian, artistek
asko estimatzen duten kupularen azpian, tamaina txikiagoko
lanak ikusteaz gain, margolariaren lan berriak ikusi ditza-

“Margolanen
bitartez bakarrik
iritsi gaitezke
ezagutzaren
toki jakin
batzuetara”

kegu, pandemia sasoian bere
etxetik irudikatutako hainbat
paisaia. Irudimenak ez du begien beharrik.
Margotu ondoren hausnartu
Margotzerako orduan, Arsuaga itsumustuka ibiltzen da, ‘A
tientas’, erakusketaren izenburuak dioen bezala. “Margolanak amaitzerakoan egiten
dut sortutakoaren inguruko
hausnarketa”, aitortzen digu.
“Aurretik ez dut eskemarik egiten. Margotzen dudan neu-

rrian aurkikuntzak egiten ditut
eta, ondoren, neure buruari
eta margolaritzari buruz ikasten dut. Margotzeko orduan
modu intuitiboan hausnartzen
dut eta gero karga arrazionala
gehitzen diot lanari”, bere berbetan. Hala ere, ez du definizio
zehatzik ematen. “Margolaritza oso zabala da, den-dena hartzen du barnean, eta ia
krimena da ezer definitzea”,
bere iritziz.
Erakusketan ikusi daitekeen
bezala, Arsuagak margolari
handien eragina izan du koadroak lantzeko orduan (Henry
Matisse, adibidez) eta, moduren baten, eurei keinu egiteko
balio dute hainbatek.
Berak ere beste artista batzuengan eragin du eta Bernardo Atxaga idazlearekin elkarlanean ibili da hainbatetan.
Atxagaren ustez, Arsuagak arkitektura ikasten zuenean logura kentzen zion koadroa lortu
nahi du. “Lortu al duzu?”, galdetu genion, eta irribarre batekin erantzun zigun. ■

34

DENBORAPASAK

…eta kitto!

1172. zenbakia

…eta kitto!

1172. zenbakia

DENBORAPASAK

35

36

…eta kitto!

ZERBITZUAK

Telefono
jakingarriak
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 10
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

Farmaziak
BARIXAKUA 22

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 23

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

DOMEKA 24

EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ASTELEHENA 25

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

MARTITZENA 26

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 27

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 28

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

BARIXAKUA 29

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2020an,
Izpizua (Ibarkurutze, 7)

1172. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Txuruka Azpitarte. 67 urte. 2021-1-8.
Luciano Vegas Fuente. 80 urte. 2021-1-11.
Dora Zabaleta Albistegi. 94 urte. 2021-1-13.
Rosario Mantecon Martinez. 59 urte. 2021-1-14.
Begoña Aizpiri Zubiaurre. 89 urte. 2021-1-15.
Abundio Gutierrez Estebanez. 90 urte. 2021-1-17.
Sabina Arakistain Urkiola. 98 urte. 2021-1-19.
Maria Teresa Izagirre Arizaga. 95 urte. 2021-1-19.

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Jaiotakoak
• Amets Yarza Bolaños. 2021-1-10.
• Kepa Tueros Korta. 2021-1-13.
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Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89

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

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IRAIA, gaur
gure etxeko txikixak
2 urte bete dittuelako.
Patxo haundi bat
etxekuen eta, batez
be, Xabiren partez!!!

Zorionak, LUKA,
hillaren 20xan 9 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo erraldoia, mutil
haundi, famelixa
guztiaren eta, batez
be, Aneren partez.

Zorionak, ANDER,
txapeldun, hillaren
20xan 2 urte bete
dozuz-eta! Asko maite
zaittugu.

Zorionak, JULEN!!
Bixar, 23, zure 4 urtiak
ospatuko doguz-eta.
Jarraittu holako
alai eta maittakor.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, ELENE,
hillaren 26xan 4 urte
beteko dozuz-eta.
Aititte, amama, Naia
eta Zumaren partez.

Zorionak, ION, bixar
urtiak beteko dozuzeta! Ondo-ondo
ospatu zure eguna.
Musu eta besarkada
haundi bat lagun
guztien partetik.

Zorionak, AIUR,
hillaren 18xan 4 urte
bete zenduazen-eta.
Izaro, Eder, amama
eta aittittaren partez.

Zorionak, NAHIA!!
Bixar 9 urte
beteko dozuz-eta.
Patxo haundi bat
aitatxo, amatxo eta
famelixaren partez.

Zorionak, MAIALEN!!
Martitzenian 9 urte
bete zenduazen-eta!
Patxo haundi-haundi
bat etxekuen eta,
batez be, Uxueren
partez!

Zorionak, ADRIAN,
atzo 2 urtetxo bete
zenduazen-eta. Ama,
aitta, Aitana eta
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ARATZ,
25ian urtetxua egingo
dozu-eta. Bizipoza
ekarri deskuzuna!
Illargiraiño eta
bueltan maite
zaittugu.

Zorionak, ANE,
martitzenian 15 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixa guztiaren
eta, batez be, Iraiaren
partez.

Zorionak, HARAN!
Hillaren 18xan
urtetxua bete
zenduan-eta. Musu
potolo bat, bihotza,
etxekuen partez.

Zorionak, MARKEL!
Datorren eguenian
16 dagoeneko... Oso
ondo pasau! Famelixa
guztiaren partez!

Zorionak, OIHAN,
gaur urtiak egitten
dozuz-eta! Besarkada
haundi bat eta patxito
mordua etxekuen
partez. Aupa, mutil!!

Zorionak, MIKEL eta ANDER,
hillaren 26xan 4 urte beteko
dozuez-eta. Ondo ospatuko dogu
eguna! Famelixaren partez.

Zorionak, HIRUKOTE, urtiekin
alkar handitzen ari zarie-eta.
Famelixa guztiaren partez.

Zine karteldegia LABI-ren erabakien menpe

Zorionak, Amama MARIMAR! Gaur
63 urte betetzen dozuzelako! Zure
JULEN eta etxekuen partetik. Asko
maite zaittugu.

Asteburu honetako programazioa honako filme eta
proiekzioek osatuko dute, beti ere gaur Eusko Jaurlaritzak
LABI-ren bileran erabaki dezakeenaren zain.
1 Aretoan, “Vacaciones contigo... y tu mujer” (bihar, 16:00
eta 19:00; etzi, 16:00 eta 19:00; astelehenean, 19:00etan).
2 Aretoan, “Manual de la buena esposa” (aurrekoaren egun eta ordutegi
berean). Antzokian, “Salvaje” (hiru egunetan, 19:00etan) eta “Elfkinak”
(bihar eta etzi, 16:00etan).
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Iragarki laburrak

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko
Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK,
beti ere 4 ASTERAKO, honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak:
12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan

•• Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 662012834.
•• Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 662012834.
•• Senar-emazte gazte eta arduratsuak
(erreferentziekin) pisua hartuko luke
alokairuan. Tel. 689571882.

2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

3. LOKALAK
3.1. Salgai

•• Jubilazioa dela-eta, martxan dagoen
ileapaindegia salgai. Tel. 600820108.
•• Garajea erosiko nuke Ego-Gain edo
Ardantza aldean. Itxia edo plaza trasteroarekin. Tel. 646369330.
•• Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziurtagiri eta gidatzeko baimenarekin. Tel.
612230075.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 632402564.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Gaikuntza sozio-sanitario tituluarekin. Tel.
602490595.
•• Emakumea eskaintzen da etxeak garbitzeko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 693515502.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko 13:00etatik aurrera. Gaikuntza
sozio-sanitario tituluarekin. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.
•• Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.
612245673. Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel.
617571210.
•• Neska eskaintzen da tailerrean edo
tabernetan lan egiteko, garbiketan
jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
610822495.
•• Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Orduka. Tel. 662012834.
•• Neska arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 612574783.
•• Mutil arduratsua eskaintzen da garbiketak egiteko eta mendian edo baserrian lan egiteko. Tel. 602188264.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (ziurtagiriarekin) eta etxeak
garbitzeko. Orduka. Tel. 667060292.

•• Neska arduratsua eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko (ikastaro sozio-sanitarioa eginda)
eta garbiketak egiteko. Tel. 631342098.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta etxeko-lanak egiteko. Tel.
722455875.

4.2. Langile bila

•• Odontologoa eta aho-hortzetako higienista behar dira hortz-klinikarako.
Berehala hasteko. Bidali Curriculuma:
hortzklinika.06@gmail.com
•• Estetizista eta tatuatzailea behar dira
Eibarko ilepaindegi batean. Lan-giro
bikaina. Tel. 678674250.
•• Ileapaintzailea behar dugu. Tel.
619928881.

6. DENETARIK¡
6.1. Salgai

•• 3 plazako sofa zuria salgai. Funda aldatzeko aukerarekin. Ia berria. Prezio
onean. Tel. 606882043.
••

6.3. Galdu/Aurkitu

•• Akondiarako bidean mendiko eskiaren
larrua topatu nuen. Jabea kiroldegitik
pasa dadila.

5. IRAKASKUNTZA¡
5.2. Eskaintzak

•• LH, DBH eta Batxilergoko laguntzaklaseak ematen ditut. 1-3 laguneko
taldeak. Tel. 678937827.
•• DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.eko klaseak ematen dira. Banakako
klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677 592509. Alberto.
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