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Elkartu nahian

Aldundiak 33 egoitza ditu Bilbon b Sailak eta langileak sakabanatuegi dituela eta, eraikin gutxiagotan
batu nahi ditu b Egoitza erraldoi berri bat egitea da gustukoen duen aukera, baita garestiena ere 2-3
b

2 b Astekoa

Handitasuna erakusten du Foru
Jauregiaren ondoan dagoen foru
liburutegiak. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Batu, eraginkorrago izateko
Bizkaiko Foru Aldundiak 33 egoitza ditu Bilbon b Sailak eta langileak sakabanatuegi dituela uste du
b Bulegoetako batzuk saldu, eta 3.000 langileetatik 1.000 egoitza erraldoi batean biltzea nahi luke
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Bulego asko Bilbon, denetariko
eraikinetan: balio arkitektoniko
handiko jauregi ederretan, eraikin moderno ikusgarrietan, zein
etxebizitza arruntenak diruditenetan. Eraikin osoak zein solairu
solteak. Jabetzan dituenak,
utziak dizkiotenak, eta alokairuan hartutakoak. Ikur sinboliko
nagusitzat duen Foru Jauregiaz
gain, beste 32 egoitza ditu Bizkaiko Foru Aldundiak hiriburuan.
Asko, eta sakabanatuta; sakabanatuegi, bertako arduradunen
begietan. Aspalditik aldatu nahi
duen egoera da, baina eska lezakeen dirutza dela-eta atzeratuz

joan dena. Gaia mahai gainean jarri du berriro, neurriak hartzeko
helburuarekin: egoitza gutxiagotan batu nahi ditu bere langileak,
praktikotasunaren eta eraginkortasunaren izenean.

Sail bera bost egoitzatan
Hiru mila langiletik gora ditu aldundiak 33 egoitza horietan. Eta,
dioenez, bulegoetako asko ez dira
egokiak: behar baino txikiagoak
direlako edo egitura desegokia
dutelako batzuk. Beste batzuk,
berriz, handiegiak dira ematen
zaien erabilerarako; ehunka edo
milaka metro dituzte, horietako
asko aprobetxatu gabe. Indarrak
galtzea dakar horrek; ez izatea be-

har bezain eraginkor. Horren erakusle, badira bost egoitzatan banatuta dauden sailak, adibidez.
Bestelako egituraketa baten
bila ari da horregatik aldundia.
Egokiena egoitza erraldoi bat izatea litzatekeela iruditzen zaio;
bertan jardutea langileen herenak: 3.000 funtzionariotik mila
inguru egoitza berean biltzea.
Horrela, sail osoak leku berean
egoteaz gain, elkarlanean aritzen
diren sailen arteko lankidetza ere
erraztu egingo litzatekeela dio; elkarren ondoan egoteak tramitazioak eta administrazio lanak nabarmen arinduko lituzkeela. Bai
aldundiaren beraren barne lanei
begira, eta bai tramiteak egin be-

har dituzten herritarrei begira. Ez
batzuek ez besteek ez lukete alde
batetik bestera ibili beharko.
Baina non bildu mila langile?
Gaur egun aldundiak dituen eraikinek ez dute horretarako gaitasunik, eta, beraz, beste bat alokatu edo erostea, edota eraikin berri
bat egitea litzateke horretarako
modua. Bai bata bai bestea aukera
garestiak dira oso, baina aldundiak mahai gainean dituenak. Halako eraikin erraldoiren bat topatzea zaila dela badakite agintariek. Aukera gutxi daudela, eta
oso garesti. Hala ere, bila dabil aldundia, eta «aukeraren bat» sor
litekeela adierazi du Ibone Bengoetxea Administrazio Publiko eta

Harreman Instituzionaletarako
diputatuak, egoitza zehatzen bati
buruz ari ote den argitu gabe.
Egon, badago Bilbo erdian oso
handia den eta hutsik dagoen
eraikin bakanen bat. Plaza Biribilean dagoen BBVAren egoitza
zena da horietako bat, adibidez.
Erabat eraldatzen ari dira Bilboko
lehen etxe orratza izan zena. Beheko lau solairuak Primark dendak hartuko ditu, baina gainerakoentzako egoile jakinik ez dago
oraingoz.

Eraikin erraldoi bat amets
Nahiago, eraikin berri bat egitea
nahiago izan du beti aldundiak.
Eta, aurrez ere egitekotan izan
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Metroaren 2. linea egiteko behar
zen aurrekontuaren erdia behar
litzatekeela gutiziatzat har zitekeen nahia betetzeko. Krisi garaian,
lehentasunak beste batzuek behar zuten izan. Temati jarri zen
horrekin Bilbao, Azkunarekin luzaro iraun zuen liskarra izan
zuen, baina aldundiak ez zuen
halako dirutza eskatzen zuen
eraikina beretzat hartu.
Orain, aldundiaren beharretara egokituko den eraikin handi
bat propio egiteko aukera mahai
gainean dago berriro. Eta zalantzak sortzen dituen alor bakarra
duela hamabost urteko berbera
da: eskatzen duen dirutza.
Egoitzak gutxitzeko mahai gainean dituen aukeretako edozein
gauzatzeko, zenbait egoitza salduko lituzke aldundiak, diru sarrera batzuk lortzearren. Eta egun
alokatuak dituen beste batzuk
alokatzeari utzi ahalko lioke.
Kontuan hartu behar da gaur
egun alokatuta dauzkan zazpi
egoitzen truke 1,3 milioi euro ordaintzen dituela aldundiak, urtero. Jabetzan dituen eraikinek 147
milioi euroko balioa dute. Edonola ere, aldundiak ez lituzke, inola
ere, horiek guztiak salduko. Hemeretzi ikusten ditu saldu, berregituratu edota bateratzeko moduan.

Edo dagoenarekin moldatu
Hirugarren aukera ere badute aztergai agintariek: eraikin erraldoi
berri batera joan ordez, aldundiak
gaur dituen 33 egoitza horietan berregituratzea. Moldagarri gisa dituen hemeretzi egoitza horietako
batzuk utzi, besteetako espazioa
hobeto aprobetxatuta egituraketak aldatu, eta horietan batzea sail
eta langile guztiak, egoitza gutxiagotan. Aukerarik merkeena litzateke hori, baina ez aldundiak
amesten duena.

den arren, beharrezko dirutzak
bota du atzera orain arte. 2003.
urtean gertatutakoa da egoera argien erakusten duena. Bizkaiko
administrazioaren egoitzak eta
funtzionarioak biltzeko helburuz, eraikin moderno, handi eta
ikusgarria egin nahi zuen Josu
Bergara ahaldun nagusi izandakoak. Eta apustua egina
zuen: Abandoibarraren Eraikin erraldoi berri bat
gainean agertuko zen eraikitzea da aldundiak
eraikin ikusgarria bere- gustukoen duen aukera,
tzat nahi zuen: gaur egun baina oso aukera garestia da
Iberdrola dorrea dena.
Erabakiak hartua zi- Iberdrola dorrea bere egoitzak
rudien, eta Iñaki Azkuna batzeko nahi zuen aldundiak;
alkate zena ere aukera behar zen dirutzagatik gelditu
horren defendatzaile su- zuen asmoa Jose Luis Bilbaok
tsua zen. Baina, Jose Luis
Bilbao ahaldun nagusi kargura
Eta gauza bat argi du alduniritsi zenean, aldatu egin zen as- diak: 33 egoitzetatik hemeretzi
moen norabidea. Halako eraikin- moldatu, batu edo saltzeko prest
tzarra egiteak diru gehiegi eska- dago, baina beste hamalauak ez.
tzen zuela ohartarazi, eta geldia- Foru Jauregia, argi eta garbi,
razi egin zuen proiektua. Ordura ukiezintzat du. Argi du aldundiaarte aldundiak beretzat amesten ren sinbolo nagusia den eraikin
zuen etxe orratza ordaintzea horrek bere horretan jarraituko
Guggenheim egitea baino hiru al- duela, eta irudi ofiziala emateko
diz garestiagoa izango litzatekee- zereginaren bidetik mantenduko
la nabarmendu zuen Bilbaok; du, batez ere. XIX. mende amaie-

rako jauregi dotorea ekitaldi instituzionaletarako soilik gordetzea
ere pentsatu izan dute agintariek.
Foru Jauregiaren ondoan dagoen foru liburutegia ere bere horretan mantendu nahi du. Jauregiaren ondoan, ikono gisa du kristalezko eraikin moderno hori, eta
egoitza instituzional klasikoaren
ondoan eraikin modernoa izateak
osotasun sinbolikoa ere ematen
dio; lehengoaren sendotasuna eta
aurrera begirako berritasuna.

Ukitu ezin diren besteak

Artxibo Historikoari erabilera handiagoa emateko aukera dago. WIKIPEDIA

BATU LITZAKETENAK
Bizkaiko Foru Aldundiak dituen
egoitzetatik hemeretzi batu eta
berrantolatzeko aukera mahai
gainean du aldundiak:
Rekalde zumarkalea, 18. Aldundiaren jabetzakoa da. 2.348
metro koadro ditu, eta Enplegua, Gizarte Inkusioa eta Berdintasuna Sustatzeko saileko eta
Garraioa, Mugikortasuna eta Hirigintza saileko 75 langile aritzen
dira bertan.
Foru inprenta. 1.716 metro koadro dituen egoitza hori aldundiaren jabetzakoa da. Aita Larramendi kaleko 1 eta 3 zenbakietan dago. 15 langile daude.
Ugasko. 7.631 metro koadroko
egoitzan 349 langile ari dira: Gizartekintzako eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko saileko langileak.
Aldundiaren jabetzakoa da.
Bilbo-Galdakao bidean. Bilbotik Galdakaorako errepidearen
18. zenbakian 5.257 metro koadroko egoitza du aldundiak,
jabetzan. Egun ez da erabiltzen
aldundiaren lanetarako.
Delclaux eraikina. Rekalde
zumarkalearen 30. zenbakian
dago, 13.048 metro koadro ditu,
eta aldundiaren jabetzakoa da.
214 langile aritzen dira bertan.
Kanariar irlak, 21. 2.302 metro
koadroko egoitza du, jabetzan.
Azpiegiturak arloko 79 langile
hartzen ditu.
Kirolaren Etxea. Jose Maria
Eskurtza kalearen 16. zenbakian
3.307 metro koadro ditu jabetzan; ez da aspaldian erabiltzen.
Zorrozgoiti, 21. Aldundiaren
jabetzakoa da 1.229 metro koadroko egoitza. Ez da aldundiaren lanetarako erabiltzen.
Etxe Berdea. Merkataritza Ganberaren egoitzak 1.094 metro
koadro ditu Rekalde zumarkaleko 50. zenbakian. Utzia diote al-

dundiari, eta Administrazio Publikoko eta Harreman Instituzionaletarako 31 langile aritzen dira.
Mazarredo, 63. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko saileko 24 langile aritzen dira aldundiak jabetzan
duen 766 metro koadroko egoitzan.
Marcelino Oreja, 3 eta 5. 975
metro koadroko egoitza transferitua du, eta Gizarte Ekintzako
26 langile aritzen dira bertan.
Automobilen gordelekua. Iparragirre kalearen 46. zenbakian
575 metro koadroko egoitza du
aldundiak, jabetzan. Ibilgailuak
godetzen ditu bertan, eta Administrazio Publikoko eta Harreman Instituzionaleko 46 langile
hartzen ditu.
Kale Nagusia, 44. Garbikerreko
16 langile aritzen dira 339 metro
koadroko egoitza horretan. Jabetzan du aldundiak.
Kanariar Irlak, 19. 1.230 metro
koadroko egoitza alokatua du
aldundiak. Interbiakeko 35 langile aritzen dira bertan.
Madariaga etorbidea, 1. Alokatua du 1.380 metro koadroko
egoitza hori. Iraunkortasuna eta
Inguru Naturaleko zein Basalaneko 24 langile aritzen dira.
Agirre Lehendakaria, 9. 2.000
metro koadroko egoitza, alokatuta. Iraunkortasuna eta Inguru
Naturaleko 95 langilek egiten
dute lan bertan.
Uribitarte, 15. Gizarte Ekintzarako egoitza horrek 991 metro
koadro ditu. Alokatua du.
Lesundi, 14. Gizarte Ekintzako
46 langile hartzen ditu 1.760 metro koadroko egoitza horrek.
Alokatuta dago.
Nicolas Alkorta, 4. Enplegua,
Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko saileko 50 langile
aritzen dira foru aldundiak alokatua duen egoitza horretan.
1.900 metro koadro ditu.

Kaputxinoen kalean Ogasunerako duen eraikina ez du ukitzeko
asmorik aldundiak. «Ez da aldatuko», adierazi du Bengoetxeak.
«Oso behar bereziak dituzten herritar asko hartzen ditu». Eraikin
osoa du Ogasunak Basurtun, eta
hala jarraitu behar duela iruditzen zaio aldundiari.
Honako hau da beste egoitza
batzuekin batu eta funtzionamendua aldatzea planteatu ere
egingo ez duen gainontzeko eraikinen zerrenda: Foru Artxibategia, Miribillako Kirol Etxea, Sota
Eraikina, Albia, Sabino Aranaren
8. zenbakian duena, Orueta Gotzainaren kaleko eraikin historikoa, Hurtado Amezaga eta Aiala
artekoa, Euskararen Etxea, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren egoitza, Lersundi kaleko 9. zenbakian
duena eta Lantiken egoitza.
Aukera asko ditu mahai gainean aldundiak. Hiru egoitza handi
berregituratu eta horietan «zerbitzuetarako triangelua» sortzea
ere aztertzen ari da. Delclaux eraikina, Euskadiko Artxibategi Historikoa eta Orueta Gotzainaren
kaleko eraikina dira horretarako
egoki ikusten dituen kokaguneak, eta, beraz, aukera hori gauzatzea erraztuko luketenak. Rekalde zumarkalearen 30. zenbakian
dagoen Delclaux eraikinak 13.048
metro koadro ditu. Estilo klasizistako eraikin osoa da, eta 214 funtzionario aritzen dira bertan. Berregituratu eta milaka metroko
espazio hori askoz hobeto aprobetxatzeko aukera ematen du.
Maria Diaz de Haro kalean dagoen Euskadiko Artxibo Historikoak 44 langile ditu 7.077 metro
koadrotan; dokumentu historikoak gordetzen dira bertan, baina espazioak hobeto banatzeko aukera
ematen du. Baita Banco Urquijoren egoitza izan zen Orueta Gotzainaren kaleko eraikin klasikoak ere. 98 langile aritzen dira 2.672
metro koadroko espazio horretan.
Erabakirik ez du hartu oraindik
aldundiak. Aukera guztiak aztertzen ari da, eta bataren zein bestearen prezioek baldintzatuko
dute, nagusiki, erabakia.
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Musua

M

usuz bete zaizkit
Facebook, Twitter,
WhatsApp... Arrazoia? Nonbait, Musuaren Nazioarteko Eguna da
gaur. Bai, bai, hala da; ez dut asmatu. Ez da nazioarteko egun
ofizial bat, Nazio Batuen Erakundeak ematen dituen horietako
bat esan gura dut; baina izan,
bada.
Kuriositateak eraginda, Internetera jo dut, zer dela-eta den apirilaren 13a Musuaren Eguna jakitearren. Horrela jakin dut 2011n,
gaurko egunez, Thailandiako bikote batek hautsi zuela, txapelketa batean, historiako musurik luzeenaren errekorra. Antza, 46
ordu jarraian egon ziren elkarri

R
PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria
musu ematen, bata besteari ezpainak itsatsita; ez jan, ez edan, ez
lo... Ez zituzten ezpainak askatu
ezta komunera joateko ere. Sari
potolo samarra eskuratu zuten,
hori bai. Eta harrezkero da gaurko eguna Musuaren Nazioarteko
Eguna.
Gauza ederra da musua benetakoa, sentitua, denean. Euskaltzaindiaren Hiztegiak honela definitzen du musua: «Adiskidetasuna, maitasuna edo begirunea
erakusteko, norbait edo zerbait
ezpainez ukitzea». Ederra da musua, ederrak direlako maitasuna,
adiskidetasuna eta begirunea. Eta
ederra da, definizioan agertu ez
arren, ederra delako plazera ematea zein hartzea.

Ai, zer plazera den, zenbaitetan, musukatzea! Musua ederra
dela esan dut. Alabaina, ederra
izateaz gain, osasuntsua ere bada.
Esaten dutenez, musuak estresari
zein depresioari aurre egiteko
onak dira; endorfinak askatzen
dituzte eta kolesterola gutxitzen
laguntzen dute.
Musu guztiak ez dira berdinak,
ordea. Musu-motaren, mementoaren edota musu-emaile zein
musu-hartzailearen arabera, izan
daitezke musuak hotzak ala
beroak, hezeak ala lehorrak, lizunak ala kastoak, lotsatiak ala
ausartak... Eta musu mota asko
dago gure kulturan: apasionatuak, gabon esateko musuak,
egun on esatekoak, aurkezpen-

musuak, agurtzeko musuak eta
abar, eta abar. Zenbat musu ematen dugun bizitzan zehar. Eta,
aldi berean, zenbat geratzen
diren eman barik. Zenbat eman
ditugun alferrik, debalde (musutruk, esan beharko genuke), eta,
ostera, nola akordatzen garen
eman behar izan genuen (eta
eman ez genuen) hartaz.
Ikasi, eta irakatsi, beharko
genuke konbentzioz ematen

Ikasi, eta irakatsi,
beharko genuke
konbentzioz ematen
ditugun musuei
garrantzi gutxiago
ematen eta barrutik
ateratzen direnak
ez ostontzen

Irudia b Getxo

ditugun musuei garratzi gutxiago
ematen, eta bene-benetan barrutik ateratzen direnak ez ostentzen.
Alabari zor diot, hiruzpalau urteko haur koxkorra zela, inoiz
ahaztuko ez dudan lezioa. Bolada
batean (bolada luzea, inondik
ere), alabak uko egiten zion inori
musu emateari; ez bazen amari
eta ume txiki-txikiei, kasik jaioberriei. Ezta niri, aitari, ere. Horrenbesteren aurrean desenkusatu behar izaten genuen, aldiro-aldiro: halakoa da bera, ez da
zugatik, ez dio inori musurik
ematen...
Konturatu ginenera arte ez zela
ez zitzaizkiolako musuak gustatzen, baizik eta kontrara, berarentzat musuak zirela (eta direla)
egiazko maitasun-keinuak, ez
edonori, ez edozelan, ematekoak.
Behin hori ulertuta, eskatzeari
utzi nion eta, halako batean, hasi
zen niri ere musu ematen. Bejondeizula, alabatxo. Pa!

Etzi Euzkadiko
Gudontzidia
omenduko dute
BERMEO b 1936ko gerraren tes-

tuinguruan sortu zen Euzkadiko
Gudontzidia, Errepublikako Armadari laguntzeko, itsas trafikoa
eta arrantza lanak babesteko eta
euskal portuetan urpeko minak
kentzeko. Matxitxako elkarteak
12:00etan egingo die omenaldia
etzi, Bermeon, Nestor Basterretxearen Matxitxakoko Guda eskulturaren ondoan.

Q sukarraz kutsatu
dira TMB plantako
bi langile
BILBO b Martxoaren 28an jakina-

razi zuten Bilboko Arraiz mendian dagoen TMB tratamendu
mekaniko-biologikoko plantako
lau behargin ustez Q sukarraz
kutsatuta zeudela; oraingoz, bik
positibo eman dute analisietan.
Sukarra sortzen duen bakterioa
aurkituz gero, planta itxi beharko
dute, hura desinfektatzeko.

%
Zabalik da Itzubaltzetako kultur etxe berria
Astelehenean egin zuten Getxoko Itzubaltzeta auzoko kultur etxe berriaren inaugurazioa. Guztira, 5.500 metro koadro ditu, eta, besteak beste, udal
euskaltegia, gaztelekua, liburutegia eta nagusien etxea jasoko ditu sei solairuko eraikin horrek. Imanol Landa Getxoko alkatearen esanetan, «estrategikoa» da eraikina, «modernizazioaren eredu», baina bestelako iritzia du EH Bildu koalizioak: salatu dutenez, adineko auzokideentzat espazio gutxi
gorde dute kultur etxe berrian, eta irisgarritasun irizpideak ere ez ditu betetzen. Akats horiek zuzentzeko eskatu du koalizio abertzaleak. P. URRESTI

Bizkaiko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte
1.400 karaktere baino gehiago
izan behar, tarteak barne, eta
Bizkaiko Hitzak mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta
herria adierazita: Bizkaiko Hitza,
Uribitarte kalea 18, 3.C, 48001
Bilbo. Eskutitzak Internet bidez
bidali nahi izatekotan, idatzi helbide honetara:
bizkaia@hitza.eus.
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Etxebarritik
Erandiorainoko
pasealeku bat
iragarri dute
oinezkoentzat
Ibaiertzetik joango da ibilbidea, etenik
gabe, eta bederatzi kilometro izango ditu
b Bilboko Hirigintza Antolaketarako
Plan Orokorrean bildu dute egitasmoa
Peru Azpillaga Bilbo

Nekez topa liteke Bilboko metamorfosiaren ezaugarrien artean
itsasadarra baino adierazgarriagorik: Bilbo industrialaren muina
bilakatu zen ibaia, eta, hiria aldatu
bada ere, Bilbo berriaren ardatza
da oraindik ere gaur egun. Areatza, Uribitarte, Campo Volantin...
pixkanaka hasi zen Bilboko Udala
itsasadarraren bidez hiria eraldatzen, eta, orain, hirigintza antolaketarako plan orokorrean onartutako egitasmoaren bidez, eraldaketa hori burutu nahi du, Etxebarritik Erandioraino bederatzi
kilometroko etenik gabeko oinezkoentzako ibilbidea osatuz.
Aspaldi amatatu ziren azken fabriken tximiniak, eta, kea desagertu zenetik, Bilbo garaikidearen
mugarri nagusien lekuko bihurtu
da itsasadarra. Bertan altxatu dira
Guggenheim museoa, Zubizuri,
eta Isozaki eta Iberdrola dorreak,
baita palmondoak eta farol modernoak ere. Eta bertatik igarotzen da egun herritar eta turista
andana, garai bateko langileen lorratzak estaltzen dituzten baldosen gainetik.
Horregatik, hiriaren eraldaketan aurrera jarraitzeko apustua
berretsi du udalak, eta Bilbo berriaren fotograma guztien atzean
ageri den pasealekua luzatzeko
asmoa azaldu du, inongo etenik
gabe Bilboko muga batetik besteraino oinez ibili ahal izateko.

Hainbat korapilo askatzeko
Bederatzi kilometroko pasealekua osatzeko, bi motatako lanak
aurreikusten ditu proiektuak. Alde batetik, ibilbidea eteten den lekuetan moldatu beharreko za-

tiak; eta, bestetik, oraindik eraiki
edo eraberritu ez diren ibaiertz zatiak, oro har Zorrotzaurreko
proiektuarekin batera eraikiko
direnak.
Guztira, itsasadarraren ondoko
lau gunetan egingo dira lanak, eta
horiei esker etenik gabeko pasealekua osatzea aurreikusten dute.
Lan gehienak eskuinaldeko isurialdean egingo dituzte, baina ezkerraldean oraindik badira hobetu beharreko tarteak. Lehen gunea San Antonetik gora doan tartea da. Bertatik, Boluetaraino luzatu nahi da ibilbidea, han egiten
ari den urbanizazio prozesuarekin bat egiteko. Itsasadarraren eskuinaldean, itsasadarraren ondoko paseoa etenda geratzen da
Atxuri parean, Euskotrenen Bilbo-Donostia lineak eta tranbiaren

Bilbo alderik alde zeharkatuko du oinezkoentzako guneak, itsasadarraren ertzetik. MARISOL RAMIREZ / FOKU

itsasadarraren eskuinaldean, Botika Zaharretik Erandioko mugaraino eta Elorrietako bihurguneraino luzatuko da pasealekua.
Elorrieta industriala ere Zorrotzaurreko eredu moderno horren
jarraipen gisa eraldatuko du Bilboko Udalak, eremua San Ignazioren luzapen gisa landuz. Itsasadarraren ertzeko pasealekua leheneratzeko, auto zirkulazioa
mendialde ingurura eramatea aurreikusten du.
Azkenik, ezkerraldeko isurialdean ere lanak egitea aurreikusten dute. Pasealekua isurialde horretan egun ia
Bederatzi kilometroko
eraikita dagoen arren,
pasealekuak Bilbo puntatik
Zorrotzako Puntako zapuntara oinez zeharkatzeko
tia osatzea falta da, Baraaukera emango du
kaldoko mugaraino helhelmugak baldintzatuta. Baina du ahal izateko. Horrela, etenik
gune hori libratzeak aukera gabeko pasealekua izango du Bilemango du erribera hiritarrentzat bok bi aldeetan. Ibaiertzaren inguruan eraiki da horrenbesteko
berreskuratzeko.
Bigarrena, Naxako espaziotik ospea lortu duen Bilbo garaikidea,
Mesedeetako zubiraino doan tar- eta badirudi bertan eraikiko dela
tea da. Erripako nasan egindako etorkizuneko Bilbo ere.
moldaketarekin bat egingo du
tarte berriak, eta egun dagoen ete- Pasealekua baino gehiago
na konpondu egingo du. Alta, zati Dena den, udalak adierazi duenahorretan hainbat lokal pribatu ren arabera, ibaiertza ez da izango
daude, eta udalak akordio bat pasealeku bat soilik. Bilboko Hirigintza Antolaketarako Plan Oroegin beharko du bizilagunekin.
Zorrotzaurreko proiektuarekin korrean beste hainbat egitasmo
lotutako tartea ere aipatzen da ageri dira. Itsasadarrari lotuta,
HAPO Hirigintza Antolaketarako besteak beste, Zorrotzaurren
Plan Orokorrean; hain zuzen ere, 400.000 metro koadro gordeko
kanal berriak sortutako ibaiertza- dira enpresek beren egoitzak berren moldaketa. Horrekin batera, tan zabal ditzaten.

Amaitzean konturatzen
gara zenbat gauza
egiteko gai garen.

Ane Zuazubiskar Iñarra
Arrasate. Ikus-entzunezko Komunikazioa,
3. maila
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Parke batekin estaliko
dute Zabala auzoa
zatitzen duen trenbidea
AHTa lurperatzeko proiektuak aurreikusitako estalkiaren gainean
kokatuko da parkea b 14.000 metro koadroko azalera izango du
b Berdegunea «erakartze gune» bilakatzeko ideiak lantzen ari dira
Asier Arrate Iruskieta Bilbo

Urteak daramatzate Zabalako bizilagunek auzoa banatzen duen
trenbidea estaltzeko proiektu baten zain. Udalak sarritan agertu
du asmoa «trenbide lubakia» estali eta erabilera berri bat emateko, baina ez du inoiz proposamen
zehatzik agertu. Oraingoan, ordea, badirudi udalak AHTa lurperatzeko Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Sustapen Ministerioak
lortutako akordioa baliatu nahi
duela auzoa banatzen duen trenbidea estaltzeko. Udalak jakinarazi duenez, estalkiak libre utzitako zati batean parke bat eraikitzeko asmoa dute, eta espero dute
espazio berria «auzoaren bilgune» bilakatzea.
AHTa lurperatzeko proiektuak, beraz, Abandoko geltokiko
trenbideak estaltzeaz gain, Zabala
eta Juan de Garai kaleak banatzen
dituen trenbidea ere estaliko du,
eta 90.000 metro koadroko espazioa utziko du libre. Udalak adierazi du horrek «aukera asko» zabalduko dituela. Oraingoz, baina,
parke bat eraikitzeko proiektua
baino ez dute ezagutarazi. 14.000
metro karratu izango ditu, eta
Cantalojas zubitik Zabala kalearen goialdera arte iritsiko da.
Udala lanean ari da espazio berriaren proiektuan.

350 metroko berdegunea
Zabala auzoko «trenbide lubakiaren» gainean eraikiko den
berdegunea 350 metro luze izango da. Hala ere, trenbidearen
ezaugarriak direla eta, tarte zabalenean parkeak ez ditu gaindituko 50 metroak. Hori dela eta, udalak azaldu du teknikariek «oso
ondo» pentsatu beharko dutela
espazioa nola banatu. Asier
Abaunza Hirigintza zinegotziak
azaldu du parkearen 14.000 metro koadroak gune berdeekin eta
aisialdirako guneekin beteko dituztela «osotasunean». Hirigintza Sailak aurreratu du parkea ez
dela joango kalearen maila bere-

an. Metro batzuk beherago eraikiko dute, eta ibilbide guztian zehar sakonune baten itxura izango
du.
Espazio berde bat sortzeaz gain,
Zabala eta Juan de Garai kaleak
eta, beraz, Zabala auzoko bi eremuak ere lotuko ditu parke berriak. Une honetan soilik bi zubik
baino ez dituzte lotzen bi kaleak.

Trenbidearen
ezaugarriak direla eta,
tarte zabalenean
parkeak ez ditu
gaindituko 50 metroak
Hala ere, Abaunzak aitortu du
«eraikinen kokapenak eta ezaugarriek» ez dutela eskainiko bi
kaleen arteko «lotura handia»
sortzeko aukera.

Proposamenak lantzen
Oraingoz, udalak ez du eman
parkearen inguruko beste xehetasunik, baina azpimarratu du
parke berria Zabala auzoko «erakartze gune» berri bilakatzeko
asmoa dutela, eta horretarako
«formula ezberdinak» proposatu dituela Hirigintza Sailak. Proposamenen artean, udalak azaldu
du aztertzen ari direla Juan de Garai kalean trenbidera begira dauden etxebizitzen fatxadetan
leihoak eta balkoiak irekitzeko
aukera.
Abaunzak adierazi duenez, Zabalako bizilagunek ere helarazi
dizkiote proposamenak udalari.
Horien artean, bizilagunek proposatu dute estalkiak utzitako espazioa baliatuz eguneko zentro
bat eraikitzea «trenbide lubakira» begira dagoen Conde Aresti
zahar etxearen atzealdean. Zentroaz gain, ostalaritzako lokal bat
edo jatetxe bat gehitzea ere proposatu dute. Abaunzak adierazi
du «proposamen ona» dela, eta
«ustiatze urbanistikoaren» dokumentura txertatuko dutela.
Udalak interesa du espazio berria
bizilagunen gustuko bihurtzeko.
«Espazio berria ezin daiteke bila-

katu gune ilun bat», adierazi du
zinegotziak.
Parkea eraikitzeko proiektua
AHTa lurperatzeko proiektuari
lotua dago, eta, beraz, lanak ez
dira abiatuko lurperatze lanak
hasi arte. Bilboko Udalak, Eusko
Jaurlaritzak eta Espainiako Sustapen Ministerioak adostutako
proiektuaren arabera, lurperatze
lanak hasi aurretik trenen trafikoa desbideratu behar dute. Trafiko aldaketa hori gauzatzeko
eperik ez dago oraingoz, ez eta lanak hasteko datarik ere.
AHTaren lurperatzeak erabat
eraldatuko du trenbide sarearen
ingurua. Zabalako parkeaz gain,
udalak aurreikusi du Abandoko
geltokiaren gainean «mila etxebizitza inguru» eraikiko dituztela. Hala ere, hirigintza zinegotziak
ziurtatu du ez dela «inolako basakeriarik egingo». Bi proiektu horiekin, udalaren aspaldiko nahi
bat betetzea espero dute; hiriko
erdigunea eta Bilbo Zaharra batzea.

Trenbideek eragiten duten lubakia parke batekin estaliko dute. M. RAMIREZ / FOKU

H&M-k Bilbon duen denda
handiena itxiko du maiatzean
Asier Arrate Iruskieta Bilbo

Alokairuarekin arazoak dituztela
argudiatuta, H&M arropa markak Bilboko Plaza Eliptikoan
duen denda itxiko du. Suediako
arropa marka horrek aurreko ostiralean jakinarazi zien enpresa
batzordea osatzen duten ELA,
LAB eta CCOO sindikatuetako ordezkariei maiatzean itxiko duela
Bizkaian duten denda handiena.
Erabaki horren ondorioz, dendako 68 langileen etorkizuna kolokan egon liteke. Emakumeak dira
langile gehienak.
Enpresak ziurtatu du langile
guztiak kokatuko dituela arropa
markak Bizkaian dituen beste lau
dendetan. Guztiak, Bilbo ingu-

ruan: Zubiarte (Bilbo), Max Center (Barakaldo), Ballonti (Portugalete) eta Artea (Getxo). Haatik,
enpresako sindikatu nagusiak,
ELAk, salatu du beste postu batean kokatzearen atzean kaleratzeak ezkutatzen direla.

Gaur, bilera sindikatuekin
ELAko eledunek azaldu dutenez,
enpresak ez du aurreikusten langile guztiei Bizkaian ematea beste
postu bat. Eskainitako tokien artean Euskal Herritik kanpokoak
ere ageri direla adierazi dute. Zehazki, Kantabrian eta Burgosen.
Sindikatuak salatu duenez, langile askok lanaldi erdiko kontratuak
dituzte, eta ezinezkoa zaie Bizkaitik kanpo lan egitea. Eta langile

guztiak arropa markak Bizkaian
dituen dendetan kokatu arte borroka egingo dutela jakinarazi du.
Enpresa gaur bilduko da sindikatuekin itxieraren eta beste postu
batean kokatzearen inguruko informazio zehatzagoa emateko.
Oraingoa ez da H&M arropa
markak Bilbon denda bat ixten
duen lehen aldia. 2012an, Zazpikaleetan zuen denda itxi zuen.
Urte hasiera kaxkarra izan du
Suediako markak. Urteko lehen
hiruhilekoan, irabazien %44ko
galera izan du. Horrez gain, urtarrilean H&Mk propaganda arrazista bat erretiratu behar izan
zuen, haur beltz bat tximuekin alderatu ostean. Boikoterako kanpainara ere deitu zuten.
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bueltatzean jazarri egingo zaizkizula esanez mehatxatzen zaituztenean, zaila da lanpostura itzultzea. Emakume askok egoera horretan nahiago dute dirua hartu
eta joan». Horregatik dio badirudiela ez direla halako diskriminazioak gertatzen, gehienetan ez
baitira salatzen. «Normala denez,
emakume askok ez dute trantze
hori pasatu nahi, eta, hein batean,
enpresariak horretaz baliatzen
dira», erantsi du.
Hala ere, arazoa ez da hor bukatzen; salatzeko prest dauden
emakumeek ere trabak izaten dituzte, oro har, asko kostatzen delako hori horrela izan dela frogatzea. Beraz, Ibeasen aburuz,
urrats sendoagoak egin behar
dira, egungo legeak praktikan jarri ahal izateko hainbeste trabarik
gabe.

Legeak bai, emaitzarik ez

Emakume jazarriari babesa helarazteko eta kasuaren larritasuna salatzeko, elkarretaratzea egin zuten Bilboko epaitegien aurrean. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Enpresa bat epaitu dute ama izan
zen langile bati jazartzeagatik
Langileak salatu du Abrasivos Texajax enpresak baztertu egin duela amatasun baimenetik
itzuli zenetik b Lana uzteko eskatu, eta hartara behartzeko ahaleginetan aritu da ordutik
Peru Azpillaga Bilbo

Legeak babesten duen arren,
amatasuna, oraindik ere, emakumeen lana kolokan jarri eta lanpostua uztera behartzeko erabiltzen da. Hain zuzen ere, arrazoi
horregatik salatu zuen langile batek Zornotzako Abrasivos Texajax
enpresa; ama izan ostean, lana uztera bultzatu, eta mehatxatu egin
zuten langilea. Asteartean egin
zen epaiketa, eta epaia hilabete
baten bueltan emango dute. Hala
ere, langilea ez da bakarrik egon.
Besteak beste, LAB sindikatuak
elkarretaratzera deitu zuen epaitegien aurrean, langileari elkartasuna adierazi eta egoera salatzeko. Horixe bera egingo du Zornotzako mugimendu feministak
ere: elkarretaratzea antolatu du
biharko, 12:00etan, herrian.
«Oso larritzat jotzen dugun
egoera batean gaude, uste baino
gehiagotan gertatzen baitira
mota honetako kasuak, eta, egoe-

ra horiek ekiditeko legeak egon
badauden arren, errealitateak
argi erakusten du, praktikan, ez
direla baliagarriak». Hala salatu
du epaitegien aurrean Zaloa Ibeas
LAB sindikatuko kideak.
Azaldu duenez, langilea jada
haurdun zegoenean hasi ziren
arazoak: debekatu egin zioten
haurdunaldiaren arriskuaren in-

lekuan beste langile bat dagoenez –gizona– ez zutela nahi bera
berriro lanpostura bueltatzerik.
«Langileak esan zienean egoera
hori legez babestua dagoela eta
lantokira bueltatzeko eskubidea
zuela, enpresak jakinaren gainean zegoela adierazi, eta mehatxatu egin zuen», salatu du Ibeasek.
Hala ere, lanera bueltatzea erabaki zuen emakumeak,
baina itzultzean beste buAmatasunarekin lotutako
lego batean sartu zuten,
jazarpenak nekez heltzen dira
bakarrik. Horretaz gain,
epaitegira, eta, hala denean
ez zioten bere lana egiten
ere, traba asko izaten dira
utzi. Ibeasek dioenez,
guruko probak egitea. Emaku- helburua argia zen: emakumeak
mea egun gaixoaldian dago, lane- berak lana uztea eta enpresatik
ra bueltatu zenean jasandako ja- bere kabuz ospa egitea.
Praktika hori, hots, emakumezarpena eta mobbing-a dela
medio. Ibeasek azaldu duenez, la- en amatasun eskubidea ez erresnera bueltatu behar zuenean en- petatzea eta horren ondorioz
presak esan zion nahiago zuela haien lanpostuak uztera bultzakontratua bertan behera uztea; tzea, uste baino orokortuago
kontziliazio neurriak hartuz gero dago. Emakumeek pairatzen duez zitzaiela interesatzen berak ten egoera latza dela eta, zaila da
bertan jarraitzea, eta orain bere epaitegietaraino heltzea. «Asko-

tan ikusten dugu nola saiatzen diren egoera diruarekin konpontzen, emakumeei ordainketa bat
eskainiz lanpostua uztearen truke». Ibeasek argudiatu duenez,
gainera, emakume askok, «zoritxarrez», onartu egiten dute hori,
uste dutelako ez dutela beste aukerarik. «Behin harremanak
kaskartzen direnean eta lanera

Elkarretaratzearekin, beraz, botere judiziala ere interpelatu nahi
izan dute, «lege urraketa horien
aurrean, behingoz, neurri errealak hartzeko eta enpresak zigortzeko» eskatuz. Ibeasek argudiatu du horrelako egoerak oraindik
gertatzen direla, enpresariek ez
dutelako benetako zigorrik jasotzen; «debalde ateratzen zaizkie
diskriminazio horiek», argudiatu
du.
Azken boladan pil-pilean dago
gizon eta emakumeen arteko soldata arrakalari buruzko eztabaida. Jaiotza gutxiegi daudela eta,
horiek areagotzeko neurriak hartu beharra ere eztabaida publikoan dago, batez ere, lana eta zaintza uztartzeko neurriak hartzeari
begira. Ordea, Ibeasen ustez,
neurri horiek ez dira nahikoa
izango, jatorrian gertatzen ari diren diskriminazioak zuzentzeko
benetako pausorik ez bada egiten:
«Hor dago gakoa; azken finean,
bestelako neurri horiek guztiak
partxeak baino ez dira izango
emakumeek lan merkatuan ama
izateagatik zigortuak izaten jarraitzen badute».
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«Patakon eta Tretatxu,
biak bihurtu ziren
baserritarren heroi»
Hektor Ortega b Historialaria
Euskal Herriko imajinarioan bada ezaguna den lapur maitatu bat:
Patakon. Izan ziren gehiago. Ikerketa luze baten ondoren, haietako
baten historia bildu du Ortegak: Larrauriko Tretatxu bidelapurrarena.
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Bidelapurren istorioek beti erakarri dute Hektor Ortega kazetari
eta historialaria (Bilbo, 1966), eta
Xabier Amurizak Bizkaiko kopla
eta bertso zaharrei buruz egindako liburu batek erabat esnatu
zion harra. Tretatxu bidelapurra
aipatzen zuen kopla batzuetan,
hari gorazarre eginez: «lapurren
gobernadore» esaten zion. Astia
zuenean Tretatxu hura benetan
existitu zen ikertu behar zuela
pentsatu, eta hala egin du urte
asko geroago, kontu kontari aritu
zitzaion gizon batek hari buruzko
aipamena egin eta gero. Kaleratu
berri du urteetako lanaren emaitza: Tretatxu lapurren gobernadorea. XVIII. mendeko bandolero, gaizkile eta heroia liburua.
Gehiago ere izango direla eta,
gaiaz gehiago ikertzea nahi luke.
Nor zen Tretatxu?
XVIII. mendeko baserritar bat
zen, Larrauriko baserritarra. Bere
bizitzako une batean baserria eta
familia alde batera utzi, eta bidelapur bilakatu zen. Horrek egiten
du interesgarri guretzat, eta horregatik hartu dut bere bizitza berreraikitzeko lana.
Lapur, bidelapur bihurtu zen,
baina zergatik da berezia?
Historialarientzat berezia da, has-

teko eta bat, bere garaian bidelapur karrera egin zuenean oso ospetsu bilakatu zelako.
Zergatik?
Bere lapurretak ez ziren beste
munduko ezer izan; beste lapur
batzuek handiagoak egin zituzten. Baina sona handia lortu zuen.
Orozkoko gertaera batek ospea
eman zion: bertako alkateak segada bat prestatu zuen haren
kontra, eta segadatik trabukazoka atera zen. Horrek ausart fama

bere oroitzapena ahozko tradizioaren bidez heldu da XXI. mendera, eta hori ere ez da oso ohikoa;
ia 300 urte pasatu dira jaio zenetik, eta oraindik bere izena hor
dabil ahozko tradizioan. Eta laugarren ezaugarri berezia da baserritar etxejabea zela. Oso gutxi
izan dira Euskal Herriko historian, baserriaren jabe izanda, baserria eta familia utzi eta bidelapurretara joan ziren nekazariak;
zeozer larria gertatu behar zen.
Eta jakina da zer?
Bai. Batetik, testuinguru
«Tretatxuk erakusten digu
sozioekonomikoa dago.
norainoko aldea zegoen
XVIII. mendea hazkunde
agintarien eta baserritarren
beteko mendea izan zen,
justizia kontzeptuen artean»
baina etekinak gutxi ba«Jauntxoentzat gaiztoetan
tzuentzat baino ez ziren
gaiztoena zen, baserritarrek
izan, eta gizarteko sektoheroitzat zuten, eta 250 urtean re zabalak onura horiekantatu dira koplak hari buruz» tatik kanpo geratu ziren.
Bereziki baserritarren
eman zion. Badakigu Bizkai oso- artean, asko izan ziren kaltetuta
an ezagutzen zutela, baina baita atera zirenak; Mungialdean, asko.
ere Arabako Aramaio aldean, Gi- Baserria ere galdu zuten askok.
puzkoako herri askotan, eta pen- Tretatxu izan zen bere burua kaltsatzen dugu Nafarroan ere eza- tetuta ikusi zuenetako bat. Besteguna zela... Dokumentazio asko tik, bertako jauntxoekin talka gogorde da bidelapur honen gaine- gorrak zituen, eta jauntxo horiek
an, eta hori ez da oso normala. jazarri egin zitzaizkion. Eta nortaDokumentazio aberats horri es- sun handiko pertsona zen, borroker, bere bizitza nahiko modu ze- karako prest egoten zena, eta ez
hatzean berreraikitzeko moduan zegoena prest bere bizitza emateizan gara. Bestetik, bere gomuta, ko modu errukarri batean doi-doi
bizitzeko.
Gaizkile eta heroia, dio liburuaren azpitituluak.
Bai. Gaizkilea, agintarien begietara; gaizkilea korrejidorearentzat,
eskribau eta aguazilentzat, eta
Mungialdeko jauntxoentzat. Heroia, ostera, baserritarrentzat; Larrauri, Meñaka inguruko baserritarrentzat. Bandolerismoa ikertzean badago, mundu mailan,
kontzeptu bat: bandolerismo sozialarena. Kontzeptu horrek esaten duena da mundu osoan daudela baserritarrek mitifikatu dituzten bandolero jakin batzuk.
Orain arte Euskal Herrian lapur
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mitifikatu bakarra ezagutu dugu,
Manuel Antonio Madariaga Patakon, eta nik liburu honetan defendatzen dudana da Patakon ez
zela bakarra izan, gehiago izan zirela, eta horietako bat Tretatxu
izan zela.
Zein antzekotasun ditu Patakonekin?
Patakon eta Tretatxu, biak bihurtu ziren baserritarren heroi; biak
mitifikatu dituzte baserritarrek.
Gertatzen dena da Patakon berriagoa dela, XIX. mendekoa, eta
haren historia gehiago zabaldu
dela. Tretatxu ere Mungialdeko
baserritarren heroia bihurtu zen
baserritarrek hala nahi izan zutelako. Hori erakusten dute ahozko
tradizioaren bidez heldu zaizkigun kopla batzuek. Kopla horietan esaten da «Bizkaiko lapur danen gobernadorea», eta hortik
dator liburuaren titulua. Inportantea da guretzat; ez soilik Robin
Hood modukoekiko erromantizismoagatik, baizik ikusten delako gatazka bat egon zela. Aurkakotasun handia agertzen zaigu,
zeren, pentsa: agintariek, korrejidoreak eta bertako jauntxoek
gaiztoetan gaiztoena zela esaten
zuten, baserritarrek euren heroi
bihurtu zuten, eta haren aldeko
kopla batzuk 250 urtez kantatu
dira. Horrek erakusten digu Tretatxuk utzi zuen aztarnaren sakona, eta erakusten digu norainoko
aldea zegoen agintarien justizia
kontzeptuaren eta baserritarren
kontzeptuaren artean. Baserritarrek euren kontzeptua zuten:

Tretatxu ez zen gaiztoetan gaiztoena; Tretatxu heroia zen. Hor
ikusten dugu klase arteko gatazka bat baserritarren eta agintari
eta jauntxoen artean.
Larrauritik atera, eta Baiona,
Iruñea, Bilbo, Gipuzkoako mendialdea... Leku askotatik igaro
zen ihesean.
Asko mugitu zen; alde batetik, lapurretak egiteko, batez ere Bizkaia
eta Araba arteko mendate batzuetan: Altube, Urkiola... Baita Araba
eta Gipuzkoa artean ere. Ihesean
ibili behar izan zuelako ere mugitu
zen asko, eta baita kontrabandoan
ibili zelako ere. Horregatik aurkituko dugu Baionan, aurkituko dugu Iruñean, Gipuzkoan barrena
bentarik benta bizitzen, Bizkaian
barrena zer esanik ez... Euskal Herriko bazter asko ezagutu zituen,
eta denak oinez.
XVIII. mendeko Euskal Herri
hura ere ezagut daiteke Tretatxuren ibilbideen bidez liburuan?
Bai, zeren, alde batetik, testuinguruan jarri behar da, batez ere,
arlo sozioekonomikoan, azaltzeko zein mundu zen Tretatxurena.
Eta, bestetik, Tretatxuren historiari segika ezagutuko dugu zelan
funtzionatzen zuten garai hartako justiziak, foruetako agintariek,
eta eskualde eta herri mailako
agintariek. Ezagutuko dugu herritarrek zelan erantzuten zuten,
garraioak zelan funtzionatzen
zuen... Uste dut garai hartako gizartearen arlo asko islatuta geratu
direla.

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2018ko apirilaren 13a

Gaiak b 9

Neandertalen
itzalak
argitzeko bidea
Duela 90.000 urte neandertalek egindako
15 zentimetroko egurrezko pieza bat aurkitu
dute Barrikako Aranbaltzan b Europa osoan
halako beste lau soilik aurkitu dituzte
Ainhoa Larrabe Arnaiz

Ia ustekabean agertu da hamabost zentimetro luze den egurrezko punta txiki bat Barrikako
Aranbaltzako aztarnategian.
Martxoaren 28an eman zuten horren berri, PLOS One zientzia aldizkarian: hagin zuhaitzaren enborrez egindako pieza bat azaldu
zen aztarnategian. Zertarako erabiltzen zen ez dago argi oraindik;
bai, ordea, noiz eta nork egin
zuen, eta horrek egiten du aurkikuntza berezi eta ezohiko: arkeologoen arabera, Aranbaltza aztarnategian aurkitutako tresna hori
duela 90.000 urtekoa da, eta neandertalek egina da. Azterketak
egiten jarraitzen duten arren,
zera frogatu dute egur zati txiki
horri esker: Barrika neandertalen
bizileku izan zela duela 100.000
eta 44.000 urte artean. Aurrez,
Europako beste lau aztarnategitan besterik ez da halako tresnarik aurkitu: Clacton-on-Sean
(Erresuma Batua), Schöningenen
eta Lehringenen (Alemania), eta
Poggetti Vecchin (Italia). Oraingoz, Iberiar Penintsulan agertu
den neandertalen garaiko tresnarik zaharrena da.
Oraindik ere ezezaguna da neandertalen bizimodua eta historia. Azken hamarkadetan bestelakorik dioten ikerketak ugaritu
diren arren, adituek azaldu izan
dute egoera eta baldintza berrietara moldatzeko zailtasunak zituztela; hein handi batean, arrazoi horrekin lotu da neandertal
espeziearen desagerpena ere. Barrikako aurkikuntzek uste hori
iraultzen dute, eta gizaki espezie
konplexua izan zela azaltzen.
Adituek lanabesa eraikitzeko
prozesua aztertu dute , eta, azaldu
dutenez, hagin adar luzea moztu
eta, gero, harriz egindako erreminta batekin zorroztu zuten. Arkeologoek azaldu dute sua erabilita tresna gogortu zutela.
Lehenengo hipotesien arabera,

lanabesa lurra zulatzeko zen; ez
dago argi zertarako, ordea. Joseba
Rios Aranbaltza aztarnategiko lanak zuzentzen dituen arkeologoak hiru aukera azaldu zituen aurkikuntzaren berri ematean. Bat:
Barrikako flyschetan zegoen
suharria lortzeko hondealana
zuela helburu. Bi: jangarriak ziren
sustraiak lurpetik ateratzea. Hiru:
eraikuntza lanetarako zuloak egitea. Nolanahi ere, ez da erraza
ziurtasun osoz ezer baieztatzea.

Barrikako Aranbaltzako aztarnategian aurkitutako egurrezko tresna. JOSEBA RIOS

Neandertalen informazioa

tserbatzea. Horrek ere egiten du
berezi Aranbaltzakoa, aitzuloetan ez zeudenean neandertalak
nola bizi ziren eta nola antolatzen
ziren aztertzeko aukera ematen
baitu. Ikerlariek baikortasunez
begiratzen diote etorkizunari: gerora aztarnategian egingo dituzten indusketa eta azterketek neandertalen bizimoduari
buruzko informazio
Azken neandertalen eta
gehiago emango dutelalehenengo gizaki modernoen
koan baitaude.
trantsizio prozesuaren frogak
Harrizko tresnak dira nagusi historiaurreko aurkikuntzetan. Izan
ere, oso zaila da aztarnategietan
egurrezko piezak kontserbatzea,
oro har oso azkar desegiten direlako. Ia ezinezkotzat jotzen da halako tresnak agertzea 40.000 urte
baino gehiago igaro direnean,

daude Barrikako aztarnategian
Azken hamarkadetan egin
diren aurkikuntzek guztiz
aldatu dituzte historiaurreari
buruzko teoriak
baina, Riosek hedabideen aurrean azaldu zuenez, Barrikakoa inguru lohitsua izateagatik aurkitu
dute: nolabait, gehiegizko ura
egoteak oxigenoa murriztu eta
material organikoa usteltzea
atzeratu du.
2013an hasi zituzten arkeologia
lanak Barrikan, Rios arkeologoaren gidaritzapean. Azkenengo
neandertalen eta lehenengo gizaki modernoen arteko trantsizio
frogak izan zitezkeen aztarnak
aurkitu zituzten bertan egindako
lehen esku hartzeetan: Chatelperron aldikoak. Eta aire zabaleko
kanpamentu bat ere aurkitu da.
Aire zabaleko aztarnategiak gutxiago ezagutzen dira haitzuloak
baino, zailagoa baita horiek kon-
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hizkuntza euskara». Pierrre Lotik ere Euskara eta Euskaldunak
olerkia idatzi zuen 1897an, eta Richard Ford estatubatuarrak era
erromantikoan eman zuen euskaldunon izaeraren berri. «Xumeak dira, erresistentzia eta pazientzia handikoak, mendiko
jendearen bertute eta bizioekin.

Bisitariek XIX. mendeko
Euskal Herria nola
irudikatzen zuten
azaltzen dute
erakusketako testuek
Orotara, 21 liburu
jarri dituzte ikusgai:
euskaldunen hizkuntza
eta izaerari buruzkoak
dira aipamen gehienak

1817tik 1936ra bitarte idatzitako liburuak jarri dituzte ikusgai. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Kanpokoen begiradapean
‘Bidaia XIX. mendeko Euskal Herrian barrena’ erakusketa ikusgai dago Bilboko Azkuna zentroan
Ainhoa Larrabe Arnaiz

«Satanasek zazpi urte egin zituen
Bizkaian, eta joan egin behar izan
zen, ez baitzien bizkaitarrei ulertzen, eta bizkaitarrek berari ere
ez». Hala idatzi zuen George
Henry Borrow idazle eta bidaiari
ingelesak 1845ean, Bizkaian izan
ondoren. Kanpotik etorritakoek,
bisitariek, Euskal Herria eta euskal herritarrak nola ikusten zituzten ezagutzeko, Bidaia XIX. mendeko Euskal Herrian barrena
erakusketa jarri dute Bilboko Azkuna zentroan. 1817tik 1936ra bi-

tarteko 21 liburutan jarri dute fokua horretarako. Besteak beste,
Wilhelm von Humbold, Victor
Hugo eta Theophile Gautier idazleen lanak bildu dituzte. Maiatzaren 6ra bitarte izango da ikusgai,
Azkuna zentroaren Mediateka
gunean. Hilaren 23an hasiko den
Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko XI. Jaialdiaren hasierako ekitaldi gisa aurkeztu dute erakusketa.
Aurtengo Gutun Zurian landuko den gaiari lotuta dago erakusketa, Alazne Martin jaialdiko
zuzendariaren arabera. Zehazki,

DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Naturara itzultzea, Utopia literarioa ote? goiburupean antolatu
dute aurtengoa, eta nazioarteko
bidaiari eta idazleek Euskal
Herriko naturarekiko jasotzen
zuten irudiaren berri ematen
dute bertan bildutako idazkiek,
Martinen hitzetan. «XIX. mendean Europan zabaldu zen izpiritu
ibiltariaren ondorioz, idazle eta
pentsalari askok hainbat lan argitaratu zituzten inguruko herrialdeetako ohiturak eta hizkuntzak
ezagutzera emateko. Bada, horiei
guztiei keinua egin nahi izan
diegu».

Natura eta literatura elkartzen
dira izkribu guztietan, Martinen
arabera. «Natura eta pentsamendua elkarri lotuta joan dira beti.
Idazleek naturari begiratzen diote
beti».

Hizkuntza eta izaera
Bidaia kontakizunetan, euskaldunen izaera eta hizkuntza dira
gehien aipatuak, Gutun Zuria
jaialdiko arduradunaren iritziz.
Hala zioen Humboldek 1866an:
«Izan ere, gaur egungo Bascoak
ez dira Bascoac, beren herria,
Euscalerria, Eusquererria eta bere

Ez dutenez ezer hoberik ezagutzen, ez dira beren zorteaz kexatzen; aitzitik, indar handiz sentitzen dute mendiko etxeen erakargarritasuna, beren harkaitzak
eta mendiak maite dituzte, eta
oso zoritxarreko sentitzen dira
horietatik banatzean».
Gizonek idatzitakoak dira
testu gehienak, baina bada salbuespenik ere. «Emakumeek ere
espiritu bidaiari eta erromantiko
hori izan zuten. Erakusketak
emakume horietako batzuen
lanak jaso ditu: Gilberte Reicherrek, Blanche eta Helene Hennebuttek eta Menassade ahizpek
beren nortasuna ezkutatu zuten,
izenen lehen hizkiak hartuta
obrak errazago argitaratu ahal
izateko».

Natura eta literatura
Aurten, 200 urte beteko dira
Henry David Thoreau zientzialari, idazle eta naturazalea jaio zela.
Walden eta Desobedientzia zibila lanek egin zuten Thoreau ezagun, eta jaiotzaren bigarren mendeurrenaren aitzakia hartuta
antolatu dute, hain zuzen, Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiko
aurtengo egitaraua. Norabide
horretan, natura eta literatura
uztartu dituzten idazleak gonbidatu dituzte XI. Gutun Zurira:
besteak beste, Manuel Rivas galiziarra, Maja Lunde eta Lars
Mytting norvegiarrak, Bernardo
Atxaga, Hasier Larretxea, Ixiar
Rozas, Aingeru Epaltza, Juanra
Madariaga, Terry Tempest
Williams, Cesar Aira eta Maider
Lopez artistak izango dira hilaren
23tik aurrerako ekitaldietan.
Hitzaldiak eskainiko dituzte guztiek arratsaldeetan, Azkuna zentroko entzunaretoan, eta irakurleek haiekin solasean aritzeko
aukera ere izango dute solasaldien ondoren.
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Jose Fernandez Torres Tomatito gitarristak itxiko du flamenko zikloa. Irudian, Gasteizko jazzaldian. JUANAN RUIZ / FOKU

Flamenkoaren izen
ezagunenak arituko dira
Bilboko BBK aretoan
Apiriletik ekainera arte iraungo duen zikloak hainbat artista ezagun
bilduko ditu b Besteak beste, Farruquito eta Sara Calero dantzariak,
Maria Terremoto abeslaria eta Tomatito gitarrista izango dira
Asier Arrate Iruskieta Bilbo

Udaberriarekin batera, flamenkoaren doinuek hartuko dute Bilbo. Urtero legez, BBK aretoak flamenko zikloa antolatu du. Bilboko aretoak urtero antolatzen
dituen ekintzetatik arrakastatsuena eta jendetsuena da flamenko zikloa, eta aurten estilo
musikal horretako izen ezagunenak, artista berriak eta proposa-

men eszeniko bereziak bilduko
ditu. Hamahirugarren zikloaren
egitarauak apiriletik ekainera arteko ekitaldiak izango ditu.
Aurtengo zikloak kalitate handiko eta ibilbide luzeko artisten
aldeko apustua egin du. Izan ere,
flamenkoaren izar handiak batuko dira BBK aretoan: Juan Fernandez Montoya Farruquito, Maria Terremoto eta Rancapino Chico, Sara Calero, David Palomar, El

Junco eta Roberto Jaen, Riki Rivera eta Jose Fernandez Torres Tomatito.

Hasteko, Farruquito
Aurtengo zikloko programazioa
apirilaren 18an hasiko da flamenkoaren erreferente den Juan Fernandez Montoya Farruquitodantzariaren ikuskizunarekin. Dantzari espainiarra bere aitona
Antonio Montoya Flores Farru-

co-k sortutako eskolaren ondorengotzat dute, eta flamenko
dantza estilo puruenaren erakusletzat. Antolatzaileen berbetan,
Bilbon eskainiko duen ikuskizunak bere dantza estiloaren muinarekin bat egiten du.
Maiatzaren 2an, 20:00etan ere,
izen handiek tokia egingo diete
musika flamenkoaren eta cante
hondo-aren zirkuituak konkistatzen ari diren bi gazteri: Maria Terremoto eta Rancapino Chico.
Bi artistak elkarlanean arituko
dira, eta errezital bikoitza emango dute BBK aretoko taula gainean.
Cante hondo-a eta musika albo
batera utzi gabe, maiatzaren 16an
dantza izango da berriz protagonista. Sara Calero dantzariak El
Mirar de la Maja ikuskizuna eskainiko du. Dantzari espainiarraren ikuskizunak emakumezko
irudietan inspiraturiko sorkuntza
dantza eta flamenkoaren elementuak uztartzen ditu.
Maiatzaren 30eko proposamena, berriz, ohiko flamenko ikuskizunen moldetik kanpo dago.
¿Qué pasaría si pasara? ikuskizunak musika, kantua eta dantzarekin batera, umorea, surrealismoa eta ironia baliatzen ditu.
David Palomar flamenko kantaria, Riki Rivera gitarra jotzailea, El
Junco flamenko dantzaria eta Roberto Jaen perkusio jotzaileak arituko dira.
Ziklo flamenkoko egitaraua
amaitzeko, ekainaren 13an, Jose
Fernandez Torres Tomatito gitarrista ospetsuak kontzertua eskainiko du.

Programazio paraleloa
Aurten, BBK Flamenko zikloak
jarduera paraleloak izango ditu.
Jarduera horien artean, prestakuntzak tarte garrantzitsua izango du. Izan ere, dantza flamenkoaren bi eskola magistral antolatu
dituzte. Lehena, Juan Fernandez
Montoya Farruquito-k emango
du BBK Aretoko agertokian apirilaren 18an; eta bigarrena, Sara
Calerok, Leioako Andoni Aresti
dantza eskolan, maiatzaren
15ean.
Ekainaren 23an, formakuntzak
flamenko ikuskizun baten sortze
prozesuari egingo dio tokia. Lekuz Leku festibalarekin lankidetzan, Patricia Guerrero flamenko
dantzariak Distopia bere ikuskizun berriaren sortze prozesuaren
parte bat aurkeztuko du Guggenheim museoaren zabalgunean.
Ikuskizuna Sevillako (Espainia)
Bienalean eskainiko du.
Antolatzaileek adierazi dute
musika, dantza, kanta eta formakuntza uztartzen dituen zikloa-

EGITARAUA
Flamenko munduko izen ezagunenak, artista berriak eta proposamen eszeniko bereziak bilduko
ditu BBK aretoak antolatutako flamenko zikloaren hamahirugarren
aldiak. Apiriletik ekainera arte izango dira ekitaldiak.
Apirilak 18
20:00etan. BBK aretoan (Bilbo),
Juan Fernandez Montoya Farruquito dantzariaren ikuskizuna.
Harekin batera arituko dira, kantatzen, Juan Carrasco Juañares eta
Ismael Martinez Bolita; gitarrarekin, Yeray Cortes; perkusioarekin,
El Polito; eta kaxarekin, Bandolero.
Maiatzak 2
20:00etan. BBK aretoan (Bilbo),
Maria Terremoto eta Rancapino
Chico kantarien cante hondo ikuskizun bikoitza. Haiekin batera arituko dira gitarrekin Nono Jero eta
Antonio Higuero, eta txaloak jotzen Manuel Cantarote eta Manuel
Valencia.
Maiatzak 16
20:00etan. BBK aretoan (Bilbo),
Sara Calero dantzariaren El Mirar
de la Maja ikuskizuna. Harekin batera arituko dira kantatzen Gema
Caballero; gitarra flamenkoarekin
Jose Almarcha, eta, gitarrarekin,
Pablo Romero.
Maiatzak 30
20:00etan. BBK aretoan (Bilbo),
¿Qué pasaría si pasara? ikuskizuna. Kantatzen David Palomar, gitarrarekin Riki Rivera, dantzatzen El
Junco eta perkusioarekin Roberto
Jaen.
Ekainak 13
20:00etan. BBK aretoan (Bilbo),
Jose Fernandez Torres Tomatito
gitarristaren ikuskizuna. Harekin
batera arituko dira: bigarren gitarrarekin, Jose del Tomate; kantatzen, El Saul eta Kiki Kortiñas;
eta perkusioarekin, Israel Suarez
Piraña.

ren helburua dela kultura bultzatzea, eta BBK aretoak musikarekin eta kulturarekin egiten duen
apustuaren barruan dagoela.
Ikuskizun guztiak, jarduera
paraleloak izan ezik, 20:00etan
hasiko dira BBK aretoan. Sarrerak
leihatilan eskuratu ahalko dira.
Baita Kutxabanken kutxazainetan eta BBK aretoaren webgunean ere. Leihatilan aukera egongo
da ziklo guztirako abonamendua
erosteko. Antolatzaileek jakinarazi dute Kutxabank txartela erabiltzen dutenek %15eko beherapena izango dutela.
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Animal Farm lana eta Joy Batcelorren beste obra batzuk ikusteko aukera izango da hainbat egunetan. JOY BATCHELOR

Animakom Fest jaialdia abiatu dute. Igandera bitartean animazio lanen erakusleiho bihurtuko da
Bilbo. ‘Animal Farm’ animaziozko filmaren zuzendari Joy Batchelor zena aukeratu dute aurten
Animakom saria emateko. Emakumeen lana ikusarazten saiatuko da jaialdia aurten ere.

Fikziozko irudien iraultza
Natalia Salazar Orbe Bilbo

raultza piztu da Manor
etxaldean. 1950eko
hamarkada da, Ingalaterran. Jones baserritar
basatiak ematen dien
tratu txarraz nazkatuta,
abere guztiek bat egin dute, eta,
gizakiak alde batera utzita, iraultza abiatu dute. Hasierako poza
berehala itzaliko da, ordea. Txerrien taldeak, Napoleon diktadorea buru duela, iraultzaren kontrola hartu du. Txakur hiltzailez
osatutako armadaren laguntzarekin tirania eta beldurra ezarri-

I

ko dituzte sortu berri duten errepublika txikian. Horra hor George Orwellen Animal Farm eleberrian oinarrituta Joy Batchelor
zuzendariak 1954an pantaila
handira eraman zuen animaziozko filma. Aitzindaria izan zen
andre ingeles hura: animaziozko
film luze bat zuzendu zuen lehenengo emakumea izan zen Lotte
Reinigerren ostean. Atzo egin
zuten bezala, gaur ere, filmaren
emanaldia egiteaz gain, haren
atzera begirakoa eskainiko dute,
Animakom Fest jaialdiaren
barruan. Bigarren aldia jarri dute
abian. Igandera bitartean, filmik

onenaren saria lortzeko lehian
ariko diren 100 lan eta lehiaketatik kanpoko beste hainbat ikusteko aukera izango da. Bilbao Berrikuntza Faktoriako Dock espazioa
izango da jaialdiaren egoitza
nagusia.
Joy Batchelorren atzera begirakoa izango da jaialdiko jarduera
garrantzitsuenetakoa. Emakume
horrek eta, berak bezala, beste askok egin duten lanari ikusgarritasuna eman nahi dio, aurten ere,
jaialdiak. Hala azaldu du bertako
zuzendari Pedro Riverok. «Deigarria eta esanguratsua da historiako liburuek ahaztu egin dutela

bera, agian, lanaren zati handi bat
senarrarekin elkarlanean egin
zuelako. Badirudi, beraz, emakumeen lana soilik azpimarra daitekeela bakarrik lan egiten dutenean. Hala ere, garrantzitsuena norbaitekin elkarlanean aritu ahal
izatea da».
Ia 40 urteko ibilbide profesionalean, zuzendari, idazle, ekoizle
eta diseinatzaile lanetan jardun
zen Batchelor zena. Animal Farm
lanik ezagunenaz gain, Ruddigore film luzea eta film laburren aukeraketa bat ere ikusgai jarriko
dituzte egunotan. Leioako Arte
Ederren fakultatean emango dio-

te Animakom saria, gaur. Bibianne Halas alabak jasoko du.

Bi lehiaketa
Batchelorren lanez gain, film laburren bi lehiaketatara aurkeztutako lanak ere ikusi ahalko dituzte bisitariek: profesionalen lanak
lehiatuko dira, batetik, eta ikasleenak, bestetik.
Jaialdia sona handia hartzen ari
den seinale da aurten jaso duten
lanen kopurua. 1.500 film labur
iritsi dira antolatzaileen eskuetara. «Iaz, 600 jaso genituen. Ikaragarria da. Mundu mailan garrantzitsuenetakoa den Zagrebeko
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jaialdian, esaterako, 1.800 jasotzen dituzte».
Bistan da, beraz, animazioaren
sormen industria goraka doala.
Hala ekarri du gogora Nekane
Alonso Bilboko Udaleko Kultura
zinegotziak. «Zinebi eta FANT
jaialdietan areagotu egin da animaziozko filmen kopurua. Horrez gain, kalitate handiko lanak
dira. Besteak beste, Zinebiko iazko sari nagusia animaziozko film
frantses bati eman zioten. Eta
euskal zinemarentzako sari na-

Proposamena b 13

fakultateko eta Campos Eliseos
antzokiko espazioak ere bere egin
ditu.

Esku-argien tailerra

Umeentzako filmez gain, bestelako jarduera hezitzaile edo trebatzaile bat ere prestatu dute jaialdirako: animazioa esku-argiekin
egiteko tailerra, hain zuzen ere.
EHUko irakasleek koordinatuta
eta SGAE fundazioak lagunduta
egingo dute saioa, bihar. Campos
antzokiko Cupula aretoan ipini
dute ordua, goizeko hamaiketan. Gainerako
jardueren modura, doakoa izango da hori ere,
eta lekuak bete arte harBadirudi, beraz, emakumeen
tuko dituzte parte harlana soilik azpimarra
tzaileak. Parte hartu nahi
daitekeela bakarrik
dutenek izena eman belan egiten dutenean»
har dute aurretik,
Pedro Rivero
Animakom Fest jaialdiko zuzendaria
info@animakom.com
helbidera idatzita, eta pi«Zinebi eta FANT jaialdietan
lak kargatuta dauzkan
areagotu egin da animaziozko esku-argi bat eraman
filmen kopurua. Horrez gain,
beharko dute. «Campos
kalitate handiko lanak dira»
antzokiko Cupula aretoNekane Alonso
an egingo dugu dena
Bilboko Udaleko Kultura zinegotzia
ondo atera dadin iluntagusia ere animaziozko film ba- sun baldintza jakin batzuk behar
tentzat izan zen». Genero zaila ditugulako».
7 eta 14 urte arteko ume eta gazda, eta aurrekontu handia behar
du, baina oso maila altura iritsi teentzat da tailerra, eta Begoña
Vicario irakasleak emango du.
dela sinetsita dago Alonso.
Hala, lanak aukeratzea zaila Animazioaren oinarriak azalduizan dela aitortu du Riverok: ko dizkiete tailerraren hasieran.
«Kalitate handiko lanak iristen Ostean, parte hartzaileek keinu
dira. Eta 100 film labur inguru batzuk egin beharko dituzte
esku-argiak baliatuta. Antolalehiatuko dira».
tzaileek filmatu eta editatu egingo
dituzte jarduera horiek, ikasleek
Nazioarteko epaimahaia
Epaimahaia ere bi ataletan bana- prozesua zer-nola gauzatzen den
tu dute: profesionalen lanak epai- uler dezaten.
Ondoren, parte hartzaile batuko dituzte batzuek, eta ikasleenak besteek. Lehenengo sailean koitzak aukeratu duen irudi geokokatu dituzte Yves Nougarede metrikoa irudikatuko du, eta
Annecyko Animaziozko Zinema- norberak erabakiko du zer-nola
ren Nazioarteko Jaialdiko progra- eraldatuko duen, tamaina aldamatzailea, Priit Tender Estoniako tuz edo beste irudi bat eratuz. Arzuzendaria eta Kim Keukeleire giz egindako irudiak jaso eta edijaialdia inauguratu duen zuzen- tatu ostean, pantailan erakutsiko
daria. Ikasleen lanak saritzeko la- dituzte. Lan hori bukatzean bi talnetan ariko dira, bestalde, Britt detan bereiziko dituzte tailerreko
Raes iazko jaialdian zuzendari kideak. Besoak gora altxatu eta
onenaren saria lortu zuen zuzen- batera eta bestera mugitzeko
daria, Olatz Beobide aktorea ikus- aginduko diete. Bien bitartean,
entzunezko sektoreko emaku- beste ilara batzuetan egongo dimezkoen (H)emen taldearen ize- ren parte hartzaileek euren siluenean, eta Petrit Gora Kosovoko tak marraztuko dituzte esku-arAnibar jaialdiko zuzendari artisti- giekin.
Jaialdia igandera arte aurreikukoa.
Lehian ariko diren obrez gain, sita badago ere, apirilaren 18an
Annecyko jaialdiko eta Zinebiko eta 19an Joy Batchelorren atzera
lanak ere emango dituzte. Horien begirakoaren bi emanaldi egingo
artean, haurrentzako lan bat dituzte Bilbao Berrikuntza Faktoizango da. Igande eguerdian rian, «EHUren Arte Ederretako
emango dute, Otxarkoagako Leioako fakultatera joan ezin daitezkeenek ikusteko aukera izan
udaltegian.
Espazio eta agertokiei dagokie- dezaten». Marrazkien eta animanez ere dibertsifikazioari ekin zioaren iraultzaren agertoki
dio-eta jaialdiak. Arte Ederretako bihurtu da hiria.

‘‘

DOKUMENTALAK

solaskide bakarra besterik ez du
aldamenean: bere burua».

ANIMAKOM FEST
Egitarau ofizialetik kanpo, asteartean hasi zituzten Animakom Fest
jaialdiaren barruko saioak. Gaurtik
igandera bitarterako hainbat ikuskizun eta jarduera prestatu dituzte,
eta hilaren 18 eta 19an ere egingo
dituzte saio batzuk.
Gaur
11:00. Joy Batchelor ilustratzaile,
gidoigile, zuzendari eta ekoizle zenari buruzko atzera begirakoa.
Arte Ederren fakultatean, Leioan.
18:00. Ikasleek egindako filmen
lehiaketaren emanaldia, BBF Bilbao Berrikuntza Faktorian.
19:30. Profesionalek egindako
film luzeen lehiaketaren emanaldi
bat. BBF eraikinean.
21:00. Animakom sariaren banaketa. Joy Batchelorri (1914-1991)
emango diote. Bibianne Halas alabak jasoko du. Animal Farm film
luzearen emanaldia ere egingo
dute. BBF eraikinean.
22:30. 2017ko Annecyko jaialdiko
lanik onenen lagin bat ikusteko
aukera emango du Animakom
jaialdiak. BBF eraikinean.
00:00. Film labur zoro eta alternatiboentzako tartea zabalduko dute
Krazykom atalean. BBF eraikinean.

‘The Box’
Dusan Kastelic. Hamabi minutuko film laburra osatu du film
egile esloveniarrak. Kutxa batean bizi diren gizaki «aspergarri
eta tristeekin» irudikatu du gizartea filmean. Baina «bestelakoa»
den gizaki bat jaioko da, bat-batean, eta haren zoriontasunak
hankaz gora jarriko du dena.

Etzi
12:00. Annecyko jaialditik iritsitako umeentzako emanaldia. Otxarkoagako udaltegian.
18:00. Panorama sailaren barruan,
film labur zoro eta alternatiboen
emanaldia. BBF eraikinean.
20:00. 2018ko Animakom Fest
jaialdiko sariak.

Alice Saey. Mark Lotterman musikagile herbeheretarraren Hollan (2017) albumaren Happy
abestirako bideoklip animatua
sortu zuen Alive Saey ilustratzaileak. Antzara baten bidez gizartearen norberekoitasuna irudikatzen du sortu duen sei minutu eta
erdiko filmean. Banaka agertzearen eta taldean azaltzearen arteko ezberdintasunak azaldu ditu
egileak.

‘Intimity’
Elodie Dermange. Emakume
baten edertasunari buruzko film
laburra osatu du ilustratzaile suitzarrak. Bere gorputzaren markak
gorroto dituen andre bat lagun
baten aurrean biluzi eta bere beldur eta konplexutasunez hitz egiten hastean bere burua maitatzen
nola hasten den irudikatu du.

Bihar
11:00. Esku-argiekin animazioa
egiteko tailerra. Campos Eliseos
antzokiko Cupula aretoan.
18:00. Ikasleen filmen lehiaketa.
BBF eraikinean.
19:30. 2017ko Zinebi jaialdiko
emakumeen lanen emanaldia.
BBF eraikinean.
21:00. Profesionalek egindako
film laburren lehiaketa. BBF eraikinean.
22:30. Sari banaketa. BBF eraikinean.
00:00. Amaiera ekitaldia. BBF
eraikinean.

‘Happy’

‘The Psychedelic Rope’
Liu Gaoxiang. Antzinako Txinara jo du Goaxiang egile txinatarrak pelikula girotzeko. Gerra
luze eta krudel baten ostean,
mago gazte bat hirira itzuli eta
Guangdon Tenplu hondatuan dituen bizipenak kontatuko ditu.
Iragana eta oraina nahasiko dira
hamar minutuko filmean. Hitzik
gabeko lana da.

‘Androktasiai’
Yufeng Li. Inteligentzia artifizialaren eztabaida landu du Li estatubatuarrak film laburrean. Asmo
onez sortutako eta programatutako robota da Androktasiai, pertsona onak babestu eta txarrei
aurre egitea helburu duena. Polemika eragin nahi du horrekin
egileak: «Nola erabaki dezake
robot programatu batek hezurharagizko pertsonak onak ala
txarrak diren?».

‘Areka’
Atxur Animazio taldea. Begoña
Vicario EHUko irakasleak eta animatzaileak zuzendu du lana, eta
Andoni Egañaren bertso eta
ahotsekin sortu dute Areka film
laburra. Euxebiren istorioa du ardatz lanak: aita hil egin zioten
1936ko gerran, eta haren hobia
berreskuratuko du.

Apirilaren 18a, asteazkena
19:30. Joy Batchelor zuzendariari
buruzko atzerabegirakoaren errepikapena. BBF eraikinean.
Apirilaren 19a, osteguna
19:30. Joy Batchelor zenari buruzko atzerabegirakoa errepikatuko
dute, berriz, Bilbao Berrikuntza
Faktoria eraikinean.

‘Woody & Woody’
Jaume Carrio. Woody Allen zinema zuzendariari buruzko komediazko film laburra sortu du
Carriok. Zinema zuzendariaren
buruhausteak aurkeztu ditu.
«Sortzaile beldurgarria eta bikaina da Allen. Baina errealitatean,

‘Nothing Happens’
Michelle Kranot eta Uri Kranot.
Behaketari buruzko film laburra
sortu dute anai-arreba frantsesek. Zer gertatuko zain bizi den
gizartea irudikatu dute lanean.
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MUSIKA

Bilbo b UniSound jaialdia

BILBO UniSound: Mimoloco,

Esteban y Manuel eta Alvva DJ.
b Bihar, 00:00etan, Rocketen.

ABANTO Putakaska, La Tronera,

Turbofuckers, Ultima Generacion,
La Soga del Muerto, Ke Parezka un
Akzidente eta Dinamita Brothers
Band.
b Gaur, 21:00etan, Burdin Rock-en.

BILBO Gabriel Peso Trio.
b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Honeymoon Disease.
b Igandean, 13:00etan, Satelite T-n.

ARRANKUDIAGA Disaster Now

eta Astarte.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

BILBO Mutagenicos eta 13 Bats.

ARTEAGA Abereh.

BILBO Paniks! eta Morenas.

b Bihar, 13:30ean, Mataderoan.

b Igandean, 16:30ean, Nave 9-n.

ARTEAGA HdH, Elortegi Anayak

BILBO Kinga Glyk.

eta AK Dj.
b Bihar, 22:00etan, plazan.

b Igandean, 20:00etan,

BARAKALDO Las Sexpeares

BILBO Haur Musika Topaketak.

eta Free City.
b Gaur, 20:00etan, Mendigon.

b Astelehenean eta asteartean,

BARAKALDO Slowmo.
b Gaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDO 12 Strings.
b Gaur, 20:00etan, Retrokafen.

b Igandean, 13:00etan, Nave 9-n.

BBK aretoan.

Unibertsitate giroko kontzertuak
Asteazkenetik martxan da UniSound musika jaialdia, Bilbon, bihar arte. Unibertsitate garaian diren musikariek
osatutako taldeen jaialdia da. Gaur, 19:00etan, EHUren Bizkaia aretoan izango da saioa, eta, 22:00etan, Itsas
Museoan. Bihar, berriz, 19:00etan, Lester y Ekiza eta Hegaz ariko dira Berreginen Museoan; eta, 21:00etan, Las
Odio —argazkian—, Free the Wheel eta Somadantina Bilborrocken, besteak beste. SARA MEREC

BARAKALDO Miguel de Tena.

18:00etan, Kafe Antzokian.
BILBO Miren Urbieta, Ainhoa

Zubillaga eta Ruben Fernandez
Agirre: musika ziklo frantziarra.
b Astelehenean, 20:00etan,
Arriaga antzokian.
BILBO Abeltxuriak.

b Gaur, 20:30ean, Barakaldo

BERMEO Infest, Ras, Himura,

BILBO Porretas eta Nalga.

BILBO Akauzazte.

b Asteartean, Begoñako

antzokian.

Mutilated Judge, Kamorräh eta
Urbangrind.
b Bihar, 20:30ean, Nuntxaku
kaperan.

b Gaur, 21:30ean, Azkenan.

b Bihar, 20:00etan, Azkuna zentroan.

udaltegian, eta asteazkenean,
Errekaldeko udaltegian, 18:00etan.

BILBO Fantabulous & Furry R’n’R

BILBO Embusteros.

Revival.
b Gaur, 21:30ean, Irish Stonesen.

b Bihar, 20:00etan, Cotton Cluben.

BARAKALDO Sin Pegas.
b Gaur, 21:00etan, Serralta

garagardotegian.
BILBO UniSound: Las Selvas,
b Gaur, 23:15ean, Lutxanako jaietan.

Los Nastys eta Wizard.
b Gaur, 19:00etan, Bizkaia aretoan.

BARAKALDO Lutxana Rock:

BILBO Four Friends.

Debora Riff, La Krisis Averno,
D-Pression eta Disharmonik.
b Bihar, 18:00etan, Foro tabernan.

b Gaur, 19:30ean, Bertendona

BARAKALDO Fitoterapia.

BARAKALDO Itxartu, Zigor

eta Pleamar abesbatzak.
b Bihar, 19:30ean, Esperantza elizan.

BILBO UniSound: Boyanka

Kostova, Los Manises, Palida,
Bsn Prosse eta La Trini DJ.
b Gaur, 22:00etan, Itsas Museoan.

BILBO Harry Bird.
b Asteartean, 19:30ean,

BILBO Otxarkoaga, Ekidazu

Bertendona institutuan.

eta Txuma Olague abesbatzak.
b Bihar, 20:00etan, Otxarkoagako
elizan.

BILBO Sven Hammond.
b Asteartean, 21:00etan,

Kafe Antzokian.
BILBO Mi Capitan.

institutuan.

BILBO Nassau, Eres Tonto eta

b Bihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBO Bilboko Orkestra Sinfoni-

Algo para Cantar.
b Gaur, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBO Ornamento y Delito

Itsas Museoan.

BILBO Willie Gonzalez.

eta Arana.
b Bihar, 20:30ean, Shaken.

BILBO Noga.

koa eta Koroa: Johannes-Passion.
b Gaur eta bihar, 20:00etan,
Arriaga antzokian.

BILBO Neuman eta Nuria Graham.
b Asteazkenean, 22:00etan,

b Gaur, 00:00etan, Santana 27n.

b Ostegunean, 19:00etan, Fnac-en.

BILBO UniSound: Las Odio,
BARAKALDO Carroña eta Desidia.

BILBO San Inazio, Irutasun eta

BILBO Sampha DJ Set,

b Bihar, 20:00etan, Mendigon.

Schola Cantorum abesbatzak.
b Gaur, 20:00etan,
Ibarrekolandako elizan.

Young Turks DJs, Warm Up
eta Les Alsborregach.
b Gaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BARAKALDO Sabes muy Bien.
b Bihar, 21:30ean, Katakumban.

BARAKALDO Thirty Seconds

to Mars.
b Bihar, 22:00etan, BEC aretoan.
BARAKALDO Goizargi Gospel

Choir.
b Igandean, 19:00etan, Barakaldo
antzokian.

Free The Wheel eta Somadantina.
b Bihar, 21:00etan, Bilborocken.

BILBO Tom Boyle eta Juls DJ.

BILBO Sara Perez.

BILBO Charlie Cosh & Mikel

b Bihar, 21:00etan, Hacerian.

b Ostegunean, 20:00etan, Shaken.

BILBO Skarra Mucci & Dub Akom

BILBO David Ruiz Trio.

eta Piara.
b Gaur, 20:00etan, Stage Liven.

b Bihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Lie Detectors, Discipulos

Gaztañaga.
b Ostegunean, 20:00etan,
The Boarren (AZ).

BILBO Norte Flamenco.

de Dionisos eta Stupiditos.
b Bihar, 21:00etan, Itsas Museoan.

BILBO Mikel Uraken.

BILBO Franz Reichelt.

b Bihar, 13:00etan, Antxon / Donde

b Gaur, 20:00etan, La Riberan.

Zior tabernan.

BILBO El Capitan Elefante

Kafe Antzokian.

BILBO TriTones eta Nonguayaz.

BILBO Uni Sound: Lester y Eliza,

eta Inerttes.
b Bihar, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBO Antilopez.

b Gaur, 20:30ean, Hika ateneoan.

Fantastic Explosion eta Hegaz.
b Bihar, 19:00etan, Berreginen
Museoan.

BERANGO The Old Timey String

BILBO Lo Stato Sociale.

Band.

b Gaur, 21:00etan, Hacerian.

b Bihar, 19:00etan, antzokian.

b Ostegunean, 20:15ean,

b Ostegunean, 21:00etan,

BILBO Niños Mutantes, Correos

Rock Star aretoan.

eta Pol.
b Bihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Joseba B. Lenoir & Pela

BILBO Te Canela.
b Bihar, 22:00etan, Via de Fugan.

eta Señor No.
b Ostegunean, 21:30ean,
Kafe Antzokian.

BILBO Dark Tranquility, Adimiron,
BILBO The Yawpers.

BERMEO The Braves eta

b Gaur, 21:00etan, Kafe Antzokian.

Equilibrium eta Miracle Flair.
b Bihar, 19:00etan, Santana 27n.

Oskar Benas Instro Combo.
b Gaur, 22:00etan, Beleza
Malandran.

BILBO Chiki Lora.

BILBO Gabriel Peso Trio.

BILBO Grandmasterband.

DURANGO Doctor Deseo.

b Gaur, 21:00etan, Shaken.

b Bihar, 19:30ean, La Riberan.

b Bihar, 00:00etan, La Riberan.

b Bihar, 22:00etan, Plateruenan.
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GERNIKA-LUMO Late to Scream,

SOPELA Liher eta Siroka.

Mitosia, Ost eta DJ Xarles.
b Bihar, 21:30ean, Astran.

b Bihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

Bermeo eta Berriz b Antzerkia

BILBO Eskolarteko Txapelketa.
b Ostegunean, 17:00etan,

Deustuko institutuan.
SOPUERTA Atxaxpe, Xuxurlariak

GETXO The Bilbobillies.
b Bihar, 13:00etan, Igeretxe hotelean.

GETXO Confluence.

eta Zeanuriko abesbatzak.
b Bihar, 20:00etan, elizan.

DERIO Bizkaiko Txapelketa:

Malen Amenabar, Koldo Gezuraga,
Aissa Intxausti, Iñigo Kortazar,
Enare Muniategi, Mikel Retolaza.
b Igandean, 17:30ean, Gurea
aretoan.

ANTZERKIA

b Bihar, 19:30ean, Golfo Norten.

ARTEAGA Bertsxortan ikuskizuna.
GETXO Red Clover.

b Gaur, 20:30ean, kultur etxean.

b Bihar, 22:00etan, Baste tabernan.

ERRIGOITI Kopla Desafioa Xtrem.
BALMASEDA Yllana: Chefs.

GETXO Perfect World eta

The Chambangers.
b Bihar, 22:30ean, Zear Biden.

b Bihar, 20:00etan, Klaret antzokian.

BARAKALDO Paolo Nani: La carta.
b Bihar, 20:00etan, Barakaldo

GETXO Minima.

antzokian.

b Ostegunean, 20:00etan, Silversen.

BERANGO Txirri, Mirri eta

Emozioen alde herdoildua

b Ostegunean, 20:00etan, Pipersen.

Txiribiton: Patxistein doktorea.
b Igandean, 18:00etan, antzokian.

IURRETA Kherau.

BERMEO Pez Limbo: Oxido.

b Bihar, 18:00etan, Oromiñon.

b Igandean, 20:00etan, Hori Bain.

Umore garratza.
b Gaur, 20:00etan euskaraz,
eta 21:30ean gazteleraz,
Nestor Basterretxea aretoan.

LEIOA Herio, Devil Vow eta

BERRIZ Pez Limbo: Oxido.

Guns N’Cloners.
b Bihar, 20:00etan, Udondon.

b Bihar, 19:00etan euskaraz, eta

GALDAKAO Kulunka: Taxidermia

20:30ean gazteleraz, kultur etxean.

de un gorrión.
b Gaur, 21:00etan, Torrezabalen.

GETXO Confluence.

LARRABETZU Libe.

b Asteazkenean, 21:00etan,

BILBO Faemino y Cansado:

Kultur Leioan.

Quien tuvo retuvo.
b Gaur, bihar eta igandean,
20:00etan, Campos Eliseos
antzokian.

b Ostegunean, 19:30ean, Ikusgarrin.

MUNGIA Cruce de Miradas

BILBO Mikel Martinez: Tabernaria

eta Black Valerie.
b Bihar, 22:00etan, Zubikoan.

Instrukzioak botatzeko ondo bat
kaña.
b Gaur, 19:00etan, Pabeloi 6en.

b Gaur, 17:00etan eta 19:00etan,

b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

politikoak urratzeko tresna berriak:
errepresio zuria.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

ZORNOTZA Cancamisa: Rámper.

BILBO Juan Ignacio Perez Iglesias:

Ermua antzokian.
b Gaur, 20:15ean, Zornotza aretoan.

DANTZA

GERNIKA-LUMO Tanttaka: Soka.

BILBO Dantzatu jaialdia.

BILBO Santiago Perez Hoyos:

b Bihar eta etzi, 10:00etan, Casillan.

GERNIKA-LUMO Eneritz Artetxe:

BILBO La Cavale: Sas eta Suite.

Karramarroa.
b Gaur, 21:30ean, Trinkete
antitxokoan.

b Bihar, 20:00etan, eta igandean
19:00etan, Fundicion aretoan.

Espazioa zientzia-fikzioaren
bitartez arakatzen.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Azkuna zentroan.
BILBO Asier Serrano: Sormenaren

GERNIKA-LUMO Mons Dansa:

b Asteazkenean, 20:00etan,

BBK aretoan.

geografiara itzulera.
b Ostegunean, 19:00etan, Bizkaiko
Foru Liburutegian.

BILBO Natalia de Miguelen Clara

BILBO Blanca Maria Martinez

Garcia: Verneren, Poeren eta H.P.
Lovecraften fantasiazko geologia.
b Ostegunean, 19:00etan, Azkuna
zentroan.

BILBO Farruquito.

Caballo / Dostoyevski.
b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

IURRETA La Sombra Teatro:

BILBO Alanbike: Sal Marina.

Así vamos muy mal.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

eta Johanna Tenganen Singular
b Ostegunean, 20:00etan,
Azkuna zentroan.

LEIOA Il Maquinario: Resaca.

ERMUA Euskal Jaia: erromeria,

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

larrain dantza eta plaza dantza.
b Bihar, 19:00etan, eta igandean,
11:30ean,Orbe kardinalaren plazan.

b Asteartean, 18:30ean, EHUren

Bizkaia aretoan.
BILBO Huts Teatroa: Hozkailua.

PORTUGALETE The Sheriff Band.

b Asteazkenean, 11:00etan eta

LEIOA La Maquine: La semilla.

b Gaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

20:00etan, Kafe Antzokian.

b Igandean, 18:00etan,

PORTUGALETE Takoma.
b Bihar, 22:00etan, Adimusiken.

PORTUGALETE Rodeo Rose.

MARKINA-XEMEIN Uhagoneko

Nazionala: An und Aus.

MUNGIA Pirritx, Porrotx eta

b Asteazkenean, 20:00etan,

Marimotots: Borobilean.
b Bihar, 16:30ean eta 19:00etan,
Olalde aretoan.

Ballet eta Dantza Moderno taldea
eta Zerutxu taldea: Dantza kalean.
b Bihar, 12:00etan, Arkupean.

BILBO Mannheimeko Antzoki

b Bihar, 22:30ean, Rock Volatinen.

BILBO Jon Maia: Berriak jaio ginen.
b Ostegunean, 19:30ean, Xaken.

MUNGIA Juanra Madariaga:

Kultur Leioan.

Arriaga antzokian.

Azkuna zentroan.

b Gaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

ONDARROA Blue Boss Sounds

b Igandean, 13:00etan, Bahian.

Animalien letrak.
b Astelehenean, 19:00etan,

Wabi-Sabi.
b Igandean, 17:00etan, Lizeoan.

PLENTZIA The Associados.

HITZALDIAK

SOPELA Huts Teatroa: Hozkailua.

BILBO Richard Sahagun:

eta DJ Niño & Elordi.
b Bihar, 00:00etan, Beikozinin.

Sustrai Colina eta Onintza Enbeita.
b Gaur iluntzean, Uranga jatetxean.

ERMUA Glu Glu: Go!azen 4.0.

b Gaur, 22:30ean, Portuko Ranpin.

ONDARROA Rukula eta Norman.

ZORNOTZA Bertso afaria:

ARTEAGA Eleak: Eskubide zibil eta

Umore garratza.

LEIOA La Canalla.

LEKEITIO Gatibu.

Pez Limbo antzerki taldeak bete-betean jarraitzen du Oxido. Umore garratza lanaren emanaldiekin. Gasteizko taldeak euskaraz egin duen lehen
lana da, bizitzaren absurdoari aurre egin nahian ari diren pertsonaia batzuk oinarri hartuta. Gaur Bermeon eta bihar Berrizen, saio bikoitza egingo dute bietan: aurrena euskaraz, eta gero gazteleraz. J. MANTEROLA / FOKU

Gernika eta Mungiako bertso
eskolak: Ibai Amillategi, Julen
Erezuma, Mikel Goiriena, Julen
Ibarguengoitia, Jone Larrinaga
eta Etxahun Lekue.
b Gaur, 20:00etan, Ikuilu elkartean.

BERTSOLARITZA

DERIO Tartean: Desentxufatuak.

Manasluko begiradak.
b Gaur, 19:00etan, Mugire txokoan.

BESTELAKOAK
BERRIZ Amaia Elizagoien eta

b Asteazkenean, 19:00etan, Gurean.

PORTUGALETE Nomofobikak:

BASAURI Eneko Arrate eta Nerea

Olaia Intziarte: Xirrikituen jostunak.
b Bihar, 12:15ean, kultur etxean.

b Bihar, 19:30ean, Musika Eskolan.

DURANGO Vaiven: Sherezade y

Sarean kateatuak.
b Gaur, 19:00etan, Santa Klaran.

b Bihar, 11:00etan, Zorrotzako

SOPELA Zatika, Ezberdin Jacks

las capas de la cebolla.
b Bihar, 20:00etan, San Agustinen.

Ibarzabal: Hor konpon Marianton.
b Ostegunean, 17:30ean,
Pozokoetxe gizarte etxean.

PORTUGALETE Agustin Jimenez:

ELORRIO Pirritx, Porrotx eta

¿Quién soy? bakarrizketa.
b Bihar, 21:00etan, Santa Klaran.

SESTAO Sestaoko Orfeoia, Soinu

Bidea eta Bakioko abesbatza.

eta Los del Humo.
b Gaur, 20:00etan, Plaza Beltzan.
SOPELA Devil Vow.
b Gaur, 22:30ean, La Triangun.

Marimotots: Borobilean.
b Gaur, 17:00etan eta 19:00etan,
Arriola antzokian.

SESTAO Paolo Nani: La carta.
b Gaur, 20:00etan, Musika Eskolan.

BILBO Odei Arregi: Ipuin lotsatiak.

udaltegian.
BILBO Bizkaiko Txapelketa: Peru

Astigarraga, Mikel Goiriena, Ekaitz
Larrazabal Katxo, Asier Legarreta,
Maddalen Ruesgas, Bikain Urkiri.
b Bihar, 17:30ean, BBK aretoan.

IURRETA Gilles Rieviere eta Paxkal

Bourgoin: Ina, nire ama afrikarra
ipuin musikatua.
b Gaur, 18:00etan, liburutegian.
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BIZKAIA MAITE

UR GARDENA. Ur urdineko lakuak agertzen dira zulatutako lurren azpian. EEE

Kaltzita mineral zuri bizia eman du urteetan Turtziozko
Pandos meatzeak. Familia negozio apal gisa jaio zen, baina
duela 10 urtetik Energiaren Euskal Erakundearen esku dago.

Zuriz jantzitako
barrunbeak
Natalia Salazar Orbe Turtzioz

eatze inguruak
aberastasun
iturri izan dira
urteetan Bizkaian. Lur zein
haitz azpiko mineralak ustiatzeko lanetan gogor tematu dira behargin asko eta asko, lehengai
preziatu askoren garrantziaz jabetuta. Gaur jada ez da horrelakorik geratzen. Aspaldi geratu ziren
isilpean bateko eta besteko galeria luzeak. Abandonatuta. Burdinaren kolore gorrixka leku askotatik desagertu ez bada ere. Turtziozen dago salbuespen bat.
Mineralaren kolorea ez da industrializazio garaiko gorriarekin lotzen dena, guztiz bestelakoa baizik: zuria. Europako kaltzita eremu puru eta handienetakoa
dago-eta bertan, Armañon Parke
Naturalaren bihotzean. Pandosko kaltzita meatzea da lehengai
horren etxea. Eta hori ustiatzeko
lanean ari da Energiaren Euskal
Erakundea.

M

Kaltzitaren zuri itsugarria uraren urdin bizian islatzen da lurrean egindako zulo handietan. Filmetako agertoki bateko lakuak
dirudite urdingune horiek, horma sendoek babestuta. Neguan
izaten da ur kopururik handiena.
Eta meatzea ustiatzen duen enpresak ura ateratzen ere ibili behar izaten du.
Emmental gazta baten itxura
du eremuak. Hala zulatu dituzte
haren horma eta sabaiak. Hain zuzen, duela
Kaltzitaren zuri itsugarria
hamar urte meatzearen
uraren urdin bizian islatzen da
Jorrios mendigunearen azpian, zorua 30 metro gorago
zegoen. Arakatu eta uslurrean egindako zuloetan
tiatu ahala egin du beheratzeko lanek kostu handia izan- raka. Ateratako materiala beti
go zutela eta, bertan behera utzi izan da purutasun berekoa, beti
mantendu du kaltzitaren zuritazuten ustiatzea.
Urte batzuk geroago izan zuen suna. Hormetatik ateratako zaEEEk meatzearen berri. Puruta- tiek laukizuzen itxura hartzen
sun kimiko bikainak eman zion dute. Berdin dio zati handiak zein
atentzioa. Bazkide bat aurkituta, txikiak atera; mineralaren ezauMicronatur enpresa jarri zuten garriak direla medio, beti izango
martxan 2007an. Hamar urteko dute forma bera.
Urte askoan ustiatzeko mateibilbidean 250.000 tona lehengai
riala dute barruan. Hala uste dute
atera ditu enpresak handik.
Pericoren meatzea izenez ezaguna zen gaur egun EEEk ustiatzen duen eremu hori. Jorrios
mendigunearen azpian dago meatzea, familia negozio apal gisa
jaio zena. Dozenaka urtez atera
zuten handik karbonato kaltziko
naturala. Minerala ondo txikitu
ostean, oilo eta txerrientzako
pentsua egiteko erabiltzen zuten.
1983ko uholdeen ondorioz, sarrera itxita geratu zen. Eta, berresku-

ZULO HANDIAK. Meatzea osatzen duten haitzetan zulo handiak ageri dira. EEE

KALITATEA. Purutasun handiko kaltzita dago meatzean. EEE

enpresako arduradunek. Hogeita
hamar urteko kontzesioa dute,
eta, denbora hori agortuta, baita
luzatzeko aukera ere.
Kaltzita meatzearen ingurua
ere ez da nolanahikoa. Raneroko
haitzen azpian dago mineral
mota horren emaria. Multzo
karstiko izugarria du, beraz, inguruetan.
Natura basatiaren eremuan gizakiaren esku hartze ikusgarria
geratzen da agerian. Bera bezalako beste hainbat lurpeko altxorrez inguratuta dago Pandos, eta
horrek mundu osoko hainbat espeleologorentzako erakargarri
egin du eremua. Ventalaperrako

aztarnategia ere handik gertu
dago. Euskal Herriko historiaurreko grabaturik zaharrenak aurkitu zituzten barruan. Eta sai
arreen kolonia garrantzitsuen
gordeleku ere izan dira inguruko
haitzetako lekurik malkartsuenak eta ezkutuenak.
Haitz sendoak, landareak, natura eta ingurumena lau haizeetara. Gizakiaren esku hartzeak
moldatutako paisaia, gizakiak
berak aurkitzeko eta gozatzeko
zain. Ustiatze eredu askoren
agertokia. Karrantzako Pozalaguako kobazuloa ere gertu izango
baitu bidaiariak. Ezkutuko mundua bisitariaren esku jarrita.

