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nak besteak; produkzioaren zati
bat soilik bideratzen dutenak ar-
magintzara, eta, gehienetan, arlo
hori oharkabean igarotzen dena
herritarrentzat. Baina deigarriak
dira datuak: Bizkaian, 33 enpresa
daude armagintza jarduerari lo-
tuta.
Bardea ere (Nafarroa) izango da

armen eta gerraren aurkako pro-
testen jomuga. Bardeako Batzor-
deak Nafarroako basamortua tiro
eremu gisa mantentzeko akor-
dioa berritu nahi du Espainiako
armadarekin, eta hori salatuko
dute Tuteran, igandean, Bardea-
ko Batzordearen egoitzaren au-
rrean.  
Aurrez, errefuxiatuek jasaten

dituzten hainbat egoera gaitzetsi-
ko dituzte karabanako parte har-
tzaileek. Hasi, adibidez, Hen-
daian (Lapurdi) hasiko da martxa.
Iaz, Melillara (Espainia) egin zu-
ten martxan, errefuxiatuen egoe-
ra eta haien bat-bateko itzulketak
salatu zituzten. Baina Euskal He-
rrian ere gertatzen da hori. Hen-
daia eta Irun arteko mugan, az-
ken bost urteetan, 7.500 pertsona
atxiki eta berehala euren jaiote-
rrira inolako bermerik gabe itzuli
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B
ai, gurea ere ba-
da erantzukizu-
na». Javi Secok
argi du. Bizkai-
ko Ongi Etorri
Errefuxiatuak

plataformako kidea da Seco, eta
ezinegona sentitzen du azken ur-
teetako egoera dela eta: telebista-
ren bidez ezagutzen diren irudi
gogorrengatik, eta krudeltasun
horiei erreparatzeko lasaitasun
orokortuagatik. Iruditzen zaio
milaka pertsonaren heriotzak da-
kartzaten gerrei urrunegitik begi-
ratzen zaiela; pelikula bat balitz
bezala, edo hemengo gizarteare-
kin «zerikusirik» ez balu bezala.
Baina ohartarazpena egin du:
«Gurea ere bada erantzukizu-
na». Azken hiletako hausnarke-
tek ondorio hori utzi diote Ongi
Etorri Errefuxiatuak plataforma-
ri, eta bide horretan ekitea erabaki
du, helburu argi batekin: herrita-
rren inplikazioa lortzea. Hiru egu-
neko karabana antolatu du horre-
gatik hilaren 28tik 30erako; Eus-
kal Herrian egingo da, lehen aldiz,
hemengo egoeraz konturatzeko:
«Gerra hemen ere hasten da», eta
horren ondorio diren errefuxia-
tuei Bizkaian bertan ere ixten
zaizkie ateak, hemen bertan ere
jazartzen zaie.
Praktikoa izango da martxa.

Geldiuneak ez dira ausaz aukera-
tu, eta horietako bakoitza plata-
formaren hausnarketaren adibi-
de argigarria izango da. 
Bizkaira, esaterako, hurrengo

asteko astelehenean sartuko da
karabana, hilaren 30ean. Mugak

gainditzen leloarekin iritsiko da
Bilbora, eta manifestazioa egingo
du Plaza Biribilean hasi eta atze-
rritarren bulegoraino. Hileta
martxa izena eman diote mobili-
zazio «berezi» horri, zendutako
migratzaile bat oroitzeko baliatu-
ko baitute protesta. «Bidean

hainbat gauza salatuko dira»,
azaldu du Secok: «Hor daude ar-
mak ordaintzen dituzten ban-
kuak, eta hor daude Inditexeko
hainbat denda; oso merke saltzen
dute arropa, baina badakigu zein
baldintzatan ekoizten den arropa
hori hirugarren mundua esaten
zaion horretan». 
Foru aldundiaren egoitza ere

badago Kale Nagusi berean, eta
adingabeen kudeaketa eredua sa-
latuko dute eraikinaren aurrean.
Gobernu zibilaren aurrean, Es-
painiako Gobernuak migratzaile-
ekiko duen politika bortitza sala-
tuko dute. Eta, atzerritarrentzako
bulegoaren aurrean, atzerrita-
rrentzako legea; «zer-nolako oz-
topoak jartzen zaizkion migra-
tzaile kolektiboari».

«Lotsaren harresia»
Bizkaiko portuetara egingo du
jauzi martxak arratsaldean. «Biz-
kaiko portuetako bi errealitate»
azalarazteko, Zierbena eta San-
turtzi lotuko dituzte «giza eta be-
sarkada katea» eginda, «lotsaren
harresia eta armen trafikoa» sa-
latzeko. Herritar gehienek tele-

bistan ikusiak izango dituzte ge-
rratik ihesi doazenei bidea ixteko
eraikitako harresiak. Bizkaian ere
badago halakorik: Zierbenan, mi-
gratzaileak Bizkaira sar ez daite-
zen. «Lotsaren harresia» esaten
dio Ongi Etorri Errefuxiatuak pla-
taformak. «Pertsonen eta giza es-
kubideen kontrako harresia da,
baina ez dirudunentzako mer-
kantziak edo armak garraiatzeko

oztopoa», hausnartu du Secok.
Eta, noraezean, zain egoten dira
dozenaka errefuxiatu Zierbenan,
euren helmugara iristeko itsa-
sontziren batean sartzeko aukera
amesten. 
Bai, errefuxiatuen kanpaleku-

rik ere bada Bizkaian. Migratzai-
leek etengabe sortu, eta poliziek
desegin dituzte Zierbenan. Mar-
txoa hastearekin batera suntsitu
zituzten, azkenekoz, errefuxia-
tuen telazko dendak. Albaniar ja-
torriko pertsonak dira kanpaleku
horietan batzen diren gehienak,
eta 200 ere pilatu izan dira garai
batzuetan. Ezkutuan iritsi, Zier-
benako hesia gainditu, eta gorde-
ka ibiltzen dira poliziek pasapor-
tea kendu ez diezaien edota atxi-
kitze zentroetara eraman ez
ditzaten. Kamioi edo ibilgailuren
batean ezkutatuta Portsmouthe-
ra doan ferryan sartzea da haien
helburua; egun eta erdiko bidaia
ibilgailuan ezkutatuta egin, eta
bizimodu berri bat hastea. Lana
aurkitu eta normal-normal bizi-
ko diren lekuren batera heltzea da
euren ametsa.
Zierbenatik lau kilometrora

dago Santurtzi. Saudi
Arabiara tonaka arma
bidali dira bertatik. Ar-
magintzari lotutako
gaietan nagusi den isilta-
suna dela-eta datu zeha-
tzik ezagutzen ez den
arren, lehergailuak iden-
tifikatzeko zigilua zuten
312 edukiontzi gutxienez
garraiatu ziren Bilboko

Portutik Saudi Arabiara, 2016ko
urritik iazko uztailera bitartean.
Horiek ikusi eta zenbatu dituzte
portuan.
Gerra hemen hasten da leloa-

rekin, hainbat protesta egin ditu
Ongi Etorri Errefuxiatuak plata-
formak portuan, beste hainbat
eragilerekin. Izan da armak ga-
rraiatzen dituzten itsasontziak
seinalatu eta geldiarazten saiatu

denik. Eta ekintza horiek eman
dute fruitua, nolabait. Azkenal-
dian arma horiek ez dira Bilboko
Portutik irteten. Ez dira oso urru-
tira joan, hala ere; Santurtzitik
abiatu ordez, Santandertik (Kan-
tabria, Espainia) ateratzen dira,
orain, gerretara bideratutako
arma horiek. «Armak Bizkaitik
ez ateratzea lortu zen, baina,
oraingoz, ez da lortu bidalketak
etetea», dio Secok sentsazio gazi-
gozoarekin.

Armagintza
Eta garraiatu soilik ez. Egin ere
egiten dira armak Euskal Herrian.
Martxaren lehen egunean salatu-
ko dute hori, Andoainen (Gipuz-
koa), Sapa enpresaren aurrean.
«Euskal Herriko leku askotan
aritzen dira armagintzan, enpresa
askotan», azaldu du Secok; Sapa
enpresaren kasuan, %100ean.
Produkzio guztia du armagintza-
ra bideratua. 
Baina Euskal Herrian dozenaka

enpresak lan egiten dute arma-
gintzarako; osotasunean euren
lana armak egitera bideratzen
duten enpresak dira batzuk, eta
produkzio zibila ere egiten dute-

Greziara eta Melillara karabanak eginak ditu Ongi Etorri
Errefuxiatuak plataformak, Europaren migrazio politikak
salatzeko. Hemen ere erantzukizunak badaudela eta,
Euskal Herriko karabana egingo du apirilaren 28tik 30era.

Ardurak etxean

hasten direlako

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak

protesta ugari egin ditu errefuxiatuen 

eskubideen alde eta gerraren aurka. 
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30ean helduko da martxa
Bizkaira, astelehenez; Bilbon
manifestazioa egingo dute; giza
katea Santurtzin eta Zierbenan

Errefuxiatuak ixteko zentroak,
hesiak, sarekadak... badira
Euskal Herrian, eta migranteak
sortzen dituzten arma lantegiak



dituztela ohartarazi du Ongi Eto-

rri Errefuxiatuak taldeko kideak.

Hain zuzen, giza katea egingo

dute Hendaiatik Irunera, Lapurdi

eta Gipuzkoa batzen dituen San-

tiago zubitik igarota. Aurrez,

Hendaian, zabaldu berri duten

Atzerritarrentzako Zentro Itxia-

ren aurrean egingo dute protesta,

halakoetan sartzen dituzten erre-

fuxiatuen egoera salatzeko. 30

migranterentzako lekua duen

zentro hori hil hasieran zabaldu

zuten berriz.

Lehen egun horretako arratsal-

dean, Elhadji Ndiayearen ome-

nezko ekitaldia egingo dute

Iruñean. Jatorriz senegaldarra

zen herritar hori Iruñeko komisa-

rian hil zen, 2016an, atxilotze bor-

titz baten ostean, Poliziaren zain-

tzapean zegoela. «Atzerritarren

legea salatuko dugu, sarekada

arrazistak...». Duela aste batzuk

Madrilgo Lavapies auzoan gerta-

tutakoa ekarri du gogora Secok;

«Lavapiesen gertatu bezala,

Iruñean, duela bi urte, Senegalgo

jatorriko pertsona bat hil zen atxi-

loketa bortitz baten ostean». Eta

are gehiago esan du plataformako

kideak: «Bilbon ere, adibidez,

etengabeak dira arrazakerian oi-

narritutako halako sarekadak».

Gasteizen, gizarte plural eta in-

tegratuari buruz hausnartuko

dute parte hartzaileek igande

arratsaldean, eta astelehen goize-

an protesta egingo dute Eusko Le-

gebiltzarraren aurrean, euskal

instituzioei egoera iraultzeko

neurriak har ditzatela eskatzeko. 

Baina, horiei presio egiteko he-

rritarren mobilizazioa ezinbeste-

koa izango dela sinetsita, autobu-

sean egingo den karabanan parte

hartzeko edo bestela herriz herri

egingo diren mobilizazioetara jo-

ateko eskatu du Secok. «Oso ga-

rrantzitsua da». Izena emateko

edo informazio osagarria eskura-

tzeko, Mugak Zabalduz elkartea-

ren webgunea egokitu dute.
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Bihar zortzi abiatuko da auto-

busean egingo den karabana.

Martxa osoa egingo ez dute-

nei, lekuan lekuko ekintzetan

parte hartzeko deia egin die

Ongi Etorri Errefuxiatuak-ek.

APIRILAK 28, LARUNBATA

Hendaia-Irun

10:15.Hendaian batuko dira

martxistak. 

11:00.Elkarretaratzea Hen-

daiako Atzerritarrentzako Zen-

tro Itxiaren aurrean, eta giza

katea Irunera, Santiago zubitik

igarota.

12:00.Prentsaurrekoa egin,

eta ofizialki hasiko da Euskal

Herriko karabana.

Andoain

13:00.Elkarretaratzea armak

egiten dituen Sapa enpresa-

ren aurrean.

13:30.Herri erdigunera mar-

txa, manifestazioan. 

Iruñea

19:00.Elkarretaratzea Ndiaye

mutil senegaldarraren ome-

nez. 2016an hil zen, Iruñeko

komisarian. Ostean, kalejiran

Alde Zaharrera.

APIRILAK 29, IGANDEA

Tutera

12:30.Manifestazioa Bardea-

ko Juntaren egoitzatik udale-

txeraino. Bazkaria gero, Siria-

ko errefuxiatuen talde batek

prestatuta.

Gasteiz

18:30.Ongietorria.

19:30.Hitzaldia euskal eskola

inklusiboari buruz eta gizarte

integrazioari buruz.

20:30.Mursegoren kontzertu

didaktikoa gaztetxean, Siriako

talde batek prestatutako afa-

ria, eta afrobeat kontzertua.

APIRILAK 30, ASTELEHENA

Gasteiz

10:00.Elkarretaratzea Eusko

Legebiltzarraren aurrean. 

Bilbo

12:30.Hileta martxamigra-

tzaileen oroimenez, Plaza Biri-

biletik hasi eta atzerritarren

bulegoraino, Gobernu Zibile-

tik igarota.

Zierbena eta Santurtzi

17:30.Giza eta besarkada ka-

tea, Bizkaiko portuetako bi

errealitateak lotzeko: Zierbe-

nako harresia eta Santurtziko

armak. 19:30ak aldera amaitu-

ko da karabana.

Bilbo

21:30.Amaierako festa San

Frantzisko auzoko Mariaren

Bihotza plazan. Kontzertua.

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

jo webgune honetara:

mugakzabalduz.eus

@

Errefuxiatuen egoera eta horiei bidea ixteko jartzen diren hesiak salatzeko protesta, Bilbon. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Karnizeria

T
eoriek eta diskurtso-

ek tarte bat behar

dute poroetan barre-

na sartzeko. Bizitza

oso bat batzuetan. Ez da aski

larruazalean behin eta berriro

zabaltzea, barrura sartzeko

denbora bat eman ezean. Dena

ulertu eta barneratu duzula

uste duzunean ere, beti egon

daiteke nabarmen utziko zai-

tuen azken azal txatal biluzi

bat, zure barruko azken zenti-

metro karratu bat: inertziena. 

Inpultsua, bat-batekotasu-

na, erortzen ari zarenean zeri

heltzen diozun lehendabizi.

Hor ikusten da zenbateraino

errotu zaizun zuk nahi zenu-

keen ideia hori, edo zenbate-

raino agintzen duten oraindik

erro zaharrek. Inertziek balio

dute konturatzeko, adibidez,

zuk nahi baino matxistago,

arrazistago, klasistago, zeure-

koiago... izaten jarraitzen du-

zula. Batzuetan zu zeu ohar-

tzen zara, ahotik zapo bat atera

izan balitzaizu bezala, «nire

barruan al zegoen hori?». Bes-

te batzuetan parekoek abisa-

tzen dizute. 

Ipar Euskal Herriko entzule-

engana gerturatu behar izan

dut nik, ikusteko euskaltzale,

bizkaitar, kazetari eta beste

hainbat euskal -ari-rekin

identifikatzen naizen honen

euskara zenbateraino duen

konkistatuta gaztelaniak. Ber-

tsotan genbiltzala, azken pun-

tu bat «karnizeriren batean»

esanez amaitu nuen. «Hau oso

ondo moldatuko da / karnize-

riren batean». Publikoan de-

nak umeak eta gaztetxoak zi-

ren, eta mutiko batek beste

bati ahapeka esan zion orduan,

itzulpen lanetan: «Karnizeria

euskaraz harategia da». 

Kar-ni-ze-ri-a, bost silaba;

ha-ra-te-gi-a, beste bost. Ez

dago bertso-aitzakiarik justifi-

kaziorako balio didanik. Muti-

ko horren hitzak aski izan zi-

ren ahotik ateratzen zitzaizki-

dan zapo espainol denak argi

ikusteko bat-batean, madari-

kazio batean bezala: monitore,

klaro, benga, nobedade... bata

bestearen atzetik eta saihestu

ezinda. Ikusezinak liratekeen

zapoak, publikoko haurrak le-

keitiarrak balira eta Durangon

bageunde kantuan.  

Metafora polita da harate-

giarena, ikusteko oraindik

zenbat falta zaidan azaletik

okelara iristeko. Kritikatzen

dut gure hegozentrismoa, Bil-

botik eta Donostiatik haratago

ezer ez ikustea eta Errioxa ho-

beto ezagutzea Zuberoa baino,

baina uste dut nik ere lotsa

ederra pasako nukeela Iparral-

deko herriak probintziaka sail-

katu beharko banitu. Harategi,

begirale, noski, goazen, berri-

tasun idatziko dut beti testue-

tan, mutiko hark bezain ongi

dakit hala esan behar dela eus-

karaz, baina nire herrian kar-

nizerixan erosten da okela beti.  

Elkartzen garen uneetan el-

karri ulertzen ez dizkiogun hu-

tsune horiek, zapo erdaldun

horiek ikusten saiatuko bagina

elkarrekin ez gaudenetan ere,

agian neurtu ahalko genuke

noraino heltzen diren konkis-

taren erroak. Mugak geroz eta

lodiagoak diren garaian, hiz-

kuntzak batuko gaitu, zerbai-

tek batzekotan.

Mugak geroz eta
lodiagoak diren

garaian,
hizkuntzak batuko

gaitu, zerbaitek
batzekotan

Irudia b Bilbo

Atxurra, «historiaurreko santutegia»
Berriatuko Atxurra aztarnategia «historiaurreko santutegitzat» jo dute adituek. 113 irudi aurkitu dituzte ber-

tan: zaldien eta bisonteen irudiak, baita ahuntzen, uroen eta oreinenak ere. «Euskal Herrian irudi gehien

duen santutegi paleolitikoa da», adierazi du aldundiak. Eta ez marrazki kopuruagatik bakarrik. Izan ere, ar-

giztapenerako erabili ziren 500 ikatz hondakin ere aurkitu dituzte, eta kobazuloan giza jarduera izan zela

erakusten duten frogak. Besteak beste, silexezko zulakaitz bat, silexezko xafla batzuk eta hareharrizko lan-

para bat. Bilboko Arkeologia Museoan daude ikusgai —argazkian—, hilaren 29ra arte. MARISOL RAMIREZ / FOKU



Peru Azpillaga Bilbo

Txirrinak jo, eta ume guztiak

arrapaladan irten dira patiora.

Gazteak diren arren, bakoitzak,

birritan pentsatu gabe, erraz to-

patzen du tokia jolastokian; istant

batean, mutiko nagusiak erdigu-

nearen jaun eta jabe egin dira, eta,

zirt edo zart, baloiaren atzetik os-

tikoka dabiltza. Besteren batzuk,

tokian toki, saskibaloiko kantxe-

tan edota frontoian ere ibiliko

dira —betiere pilota baten ingu-

ruan—, eta hor, agian, neskatoren

batek parte hartuko du. Gainon-

tzekoak, ordea, jolastokiaren pe-

riferiara kondenatuta geratuko

dira, txokoren batean hizketan

aritu, mutikoen partidak ikusi,

edota, besterik gabe, jolastokiari

bueltak ematen.

Hain zuzen ere, txikitatik jada

gertatzen den bereizketa hori era-

gozteko, jolastoki berria eraiki-

tzeko egitasmoa abiatu zuen Ku-

rutziaga ikastolak. Egun, lau urte

baino gehiago iraun duen proze-

su parte hartzailearen ostean,

haien ametsetako jolastokia egia

bilakatu da. Urko Rodriguez ikas-

tolako zuzendariak azaldu due-

nez, haien jolastokia helburu ja-

kin batekin eraiki zen:«Ikuspun-

tu parekide batetik egindako

espazioa da». 

Baina ez hori bakarrik, 1970eko

hamarkadan eraikitako porla-

nezko urbanismotik alde egin, eta

ikastolak ematen dituen aukeren

barruan, gune natural bat berres-

kuratu dute: lehen gordeta edo

ezkutuan zeuden errekak bista-

ratu, tontor batzuk eraiki... «Guk

umetan errekak eta mendiak ge-

nituen aisiaren oinarri; natura eta

imajinazioa; galtzen joan den bi-

zitasun hori berreskuratzen saia-

tu gara». Patio berriarekin, beraz,

umeek beste era batera jolastea

espero dute, eta aisialdia ez egotea

beti pilota baten menpe. Jolasto-

kia eraldatuta umeen arteko ha-

rremanak ere alda daitezkeela

uste du Rodriguezek: «Espazioa

aldatzen bada harremanak izate-

ko era ere aldatzeko aukera dago-

ela uste dugu, horrela ikasleen ar-

teko bereizketa ekidinez; ez dira

batzuk erdian eta besteak perife-

rian egongo beti».

Jolastokia, ordea, ez da zerutik

erori, eta prozesua luzea izateaz

gain, hainbat pertsona bildu ditu:

besteak beste, ikastolako guraso-

ak, ikasleak, irakasleak eta udale-

ko ordezkariak. 

Jolastokia amesten
Ikastolak hainbat ardatz dituen

hezkuntza proiektu bat du oina-

rri. Euskara da nagusia, baina,

aldi berean, hezkidetzari ere be-

rebiziko garrantzia eman nahi

izan diote. «Gure proiektuaren

ardatzetako bat zen, eta, horrega-

tik, ez dugu beldurrik izan ezta-

baida planteatzeko garaian. Gai-

nera, hau era sano eta aberasga-

rrian eraman dugu aurrera»,

erantsi du Rodriguezek. Hori bai,

gauza bat argi izan dute hasiera-

tik: parte hartzea izan da momen-

tu oro egitasmoaren muina. 

Rodriguezek azaldu duenez,

Kurutziaga ikastola gurasoen ko-

operatiba bat da, eta, ildo horre-

tan, genero ikuspegiarekin sen-

tsibilizatutako guraso batzuen

proposamenetik jaio zen proiek-

tua. Ibilbideari orain dela ia bost

urte ekin zioten, eta, aurrera egin

ahala, ikuspuntu desberdinak

batzen joan dira. «Genero ikus-

puntuak indarra hartu zuen lehe-

nik, eta, ondoren, borobildu egin

genuen ideia. Ostera, irakaslee-

kin eta hezkuntza komunitatea-

rekin batera landu genuen»,

adierazi du. 

Proiektua aurrera eramateko

eta parte hartzea bermatzeko, Jo-

lastokia Amestendeituriko pro-

zesua jarri zuten martxan. Horre-

tarako, lehenik eta behin, umeei

galdetu zitzaien ea zer jolastokire-

kin egiten zuten amets: «Ikasleak

amets hori paperean islatzen saia-

tu dira, marrazki edo diseinu an-

tzeko baten bidez». Aldi berean,

hezkidetza taldeak azterketa ba-

tzuk egin zituen, ikasleak non ko-

katzen ziren identifikatzeko.

«Horrek, teoriak esaten dituen

gauza batzuk praktikan ikustea

ahalbidetu zuen», aitortu du zu-

zendariak. «Jolastokiaren epi-

zentroa futbola zen, eta bertan

futbola gustuko zuten mutilak

biltzen ziren; neskak, periferian».

Informazio horrekin sortu zen

eztabaida hezkuntza komunita-

tean, «nahiko sakona eta korapi-

latsua». Emaitza, ordea, positi-

boa izan zen. «Ikusi genuen ez

zela hezkidetza versus futbola;

denontzako espazioa zeukan to-

kia antola zitekeen», azaldu du

Rodriguezek. Azkenik, jasotako

ideietatik eta hezkuntza komuni-

tatean sortutako eztabaidetatik,

gurasoek diseinu bat planteatu

zuten. Diseinu hori udalarekin

batera egindako lanketari esker

gauzatu da. Utzitako lur eremu

publiko bat zegoen ikastolaren

ondoan, eta ikastolari laga diote,

udalbatzaren ia gehiengo osoare-

kin. Trukean, ikastolak, lurrak

eraldatu, eta eskola orduetatik

kanpo jolasgune ireki bat sortze-

ko konpromisoa hartu zuen.

Zuzendariak esan duenez, za-

baldu zen momentutik, umeek

espektatiba eta antsietate handia-

rekin bizi izan dute jolastokia,

baina pixkanaka ari dira oreka

hartzen. Haiek ere ikasten ari di-

rela dio, eta ikasturte hau antola-

ketari beste buelta bat emateko

erabiliko dutela. Hala ere, «oso

pozik» ageri dira, eta argi dute

eraldaketak etengabeko hobe-

kuntza prozesu batean murgildu

dituela: «Prozesu hau ez da inon-

dik inora amaitu, ondorioak be-

rraztertu eta jolastokia hobetu

beharko da; hori bai, umeak le-

hen baino lokatz gehiagorekin

bueltatzen dira etxera!».

Jolastoki parekidea eraiki dute
Durangoko Kurutziaga ikastolan
Lau urteko prozesu parte hartzaile baten ostean ireki dute jolastokia, udalaren laguntzarekin

Belarrak eta areak ordezkatu dute porlana jolastoki berritzailean. KURUTZIAGA IKASTOLA
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Espazioa aldatzen bada
harremanak izateko era
ere alda daitekeela uste
dugu, ikasleen arteko
bereizketa ekidinez»
Urko Rodriguez
Kurutziaga ikastolako zuzendaria

‘‘
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Ainhoa Larrabe Arnaiz

F
rancoren diktadu-

rak iraun zuen 40

urteetan gorde

zen gezurra, eta

egia azaleratzea

zaildu du horrek.

81 urte igaro diren arren, eztabai-

da politiko bizia sortzen du orain-

dik 1937ko apirilaren 26ko Gerni-

kako bonbardaketaren auziak.

Kontakizuna da guztiaren gakoa:

gertakariari buruz zer esaten den

eta 1936ko gertakariak nola oroi-

tzen diren. Hilaren 10ean Espai-

niako Senatuko Justizia Batzor-

dean jazotakoa da adibiderik hur-

bilena: PPk gelditu egin zuen

Gernikako bonbardaketa lantze-

ko adituen nazioarteko kongresu

bat antolatzeko proposamena,

argudiatuta halako ekitaldi batek

1936ko gerrako gertakarien az-

terketa «partziala» bultzatzen

duela.

Gernikako herri eragileek, or-

dea, eutsi egin nahi diote erakun-

deetatik geldiarazi nahi den ibile-

rari, eta ekitaldi sorta bat antolatu

dute bonbardaketaren 81.urte-

mugaren harira. Astelehenean,

adibidez, Lobak kolektiboak Ger-

nikako sarraskiak udalerrian

utzitako aztarnei buruzko egitas-

mo bat aurkeztuko du: 2037 Me-

moriaren mapa. Halere, egita-

rauaren prestaketan ez ezik, ger-

nikarrek ardatzak marraztu di-

tuzte aurrera begira elkarlanean

aritzeko; besteak beste, egia his-

torikoa lantzea eta 1937ko apirila-

ren 26ko gertakariei buruz inpo-

satutako gezurra salatzea.

Pablo Picasso margolariaren

Gernika izan da, historikoki, es-

kaera horien bilgunea, eta aurre-

rantzean elkarlanean arituko dira

margolan hori Gernikaratu da-

din. «Desberdinen arteko lotura

da Gernika». Hala azaldu du Sa-

bin Ibazetak, Gernika Batzordeko

kideak. «Gernika koadroa gure

paisaia emozionalean txertatuta

dagoen irudia da, urte luzez eta

etxe askotan izan den irudia».

1936ko gertakarien ikurra bihur-

tu da Gernika, eta, horregatik,

margolana Gernikaratzeko eska-

era Euskal Herriko oroimen ko-

Gernikako bonbardaketaren 81. urtemugan, herriko oroimen kolektiboa berreraikitzeko lan
ardatzak zehaztu dituzte hainbat elkartek. 1937ko apirilaren 26az geroztik sarraskiaren ikur
bihurtu den Picassoren margolana Gernikaratu dadin eskatuko dute, elkarlanean.

‘Gernika’ Gernikaratu dadin

Pablo Picassoren Gernika margolana Gernikaratzeko 1987an egindako manifestazioa. ALDABA
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lektiboaren eraikuntzari lotzen

zaio, nolabait. Izan ere, aski eza-

guna da 1937ko Gernikaren aur-

kako erasoa ez zela hutsala izan;

gizarte zibilaren aurka egin eta

armategi berria erabiltzea ez ezik,

erasoak euskalduntasunaren

aurka egitea zuela helburu.

Koadroaren esangura
Euskal askatasunen ikurra zen

Gernika. Horren adibide dira Wil-

helm von Humboldtek Euskal

Herrira egindako bigarren bisital-

diaren ondoren idatzitako tes-

tuak, William Wordsworth poeta

ingelesak 1810ean publikatutako

The Oak of Guernica poema eta

Jose Maria Iparragirrek 1853an

idatzitako Gernikako Arbola

kantua. Herriaren sinbologia ho-

rrek lagundu zuen, besteak beste,

apirilaren 26ko sarraskia mundu-

ra zabaltzen; era berean, sarras-

kiak, Gernika memoriaren leku

bihurtu zuen nazioartean. Horre-

gatik, hein handi batean, Gernika

Gernikaratzea gertakarien aitor-

tzarako ezinbesteko elementua

ere bada.

Ibazetaren hitzetan, margolana

jende askotarikoa biltzen duen al-

darrikapena da. Eta azken ha-

markadetan egindako hainbat

eskaera ekarri ditu gogora, tarte-

an 2013an Gernikako Udalak

margolana herriratzeko eginda-

ko eskaera eta, iaz, bonbardake-

taren 80. urtemugaren testuingu-

ruan, Eusko Jaurlaritzak eginda-

ko lege proposamena. Hari horri

eutsi nahi diote orain. «Ez dugu

bonbardaketaren urtemugaren

datetara mugatzen den aldarrika-

pena izatea nahi; jarraipena izatea

nahi dugu. Borondatezko atxiki-

mendu batetik datorren aldarria

izatea nahi dugu».

Pixkanaka egingo dute aurrera,

eta, herriko elkarteak bildu ondo-

ren, Eusko Legebiltzarrean or-

dezkaritza duten alderdi politiko-

ei egin diete elkartzeko deia. Aste-

lehenean dira batzekoak: «Ez da

erraza izango». Ibazetak argi du

zaila izango dela GernikaMadri-

leko Reina Sofia museotik mugi-

tzea, baina, arazoei erreparatu

baino, eremu politikoan jarri du

arreta. «Ez da erraza izango. Es-

painiako Gobernu frankistaren

itxuraldatze demokratikoaren

ziurtagiria izan zen Gernika».

Koadroa New Yorken izan zen

frankismo garaian, eta Picassok

berak agindu zuen margolana

ezingo zela Espainiaratu harik eta

eskubide demokratikoak ezarri

arte. «1981ean lortu zuten Gerni-

kaMadrilera eramatea, nolabait,

demokrazia ezarrita zegoela iru-

dikatzeko operazio argi batean».

Gernikak nazioartean duen

esangurari ere begiratu dio Ibaze-

tak. «Azken urteetan, sarritan

erabili dugu Gernikak kontzep-

tua». Ekialde Hurbileko gerrak

sortzen ari diren egoerez ari da.

«Enpatia ariketa bat bultzatu

dugu sufritzen ari direnekin;

gehienbat sufrikario horien on-

dorioz, behartuta, erbes-

terako bidea hartzen du-

ten pertsona horiekin».

Asteartean egingo dute

gaiari buruzko hitzaldia.

Gerrak hemen hasten

dira goiburupean arituko dira so-

lasean Ignacio Robles, armagin-

tzaren aurkako suhiltzailea, eta

Nati Oliveiro, Ongi Etorri Errefu-

xiatuak plataformako kidea.

Aldarrikapen historiko bati

helduko diote gernikarrek dato-

zen asteetan, Gernika koadroare-

kin batera, 1936ko gertakarien

egia historikoa Gernikaratu dadin

indar egiteko.

1936ko apirilaren 26ko Gernikako bonbardaketaren irudi bat. BIZKAIKO HITZA

81. URTEURRENA 

Faxistek Gernika bonbardatu

zutela 81 urte diren honetan,

Gernikako elkarteek gertakari

hori gogora ekartzeko ekitaldi

sorta bat antolatu dute elkarla-

nean. Besteak beste, Gernika

Batzordea, Ongi Etorri Errefu-

xiatuak, Lobak, Gernika Garre-

tan, Arrano, Sare Gernika eta

Ipes elkarteek prestatu dute

egitaraua.

Apirilak 20

2037 Memoriaren mapa.Lo-

bak elkarteak egitasmoa aur-

keztuko du, 19:30ean Elai Alai

aretoan.

Apirilak 23

Eztabaida. ‘Guernica Gerni-

kara’ jarduerari buruzko ezta-

baida kolektiboa, Eusko Le-

gebiltzarrean ordezkaritza du-

ten alderdi politikoekin.

Apirilak 24

Solasadia.Gerrak hemen

hasten dira goiburupean, hi-

tzaldia eskainiko dute Ignacio

Robles armagintzaren aurka-

ko suhiltzaileak eta Nati Olivei-

ro Ongi Etorri Errefuxiatuak

plataformako kideak,

19:00etan Astran.

Zine kluba.Land Of Mine

filmaren emanaldia Lizeo 

antzokian, 20:30ean.

Apirilak 25

Mahai ingurua. Josu Ibargu-

txi Frankismoaren krimenen

aurkako Platamorako kideak,

Amagoia Gurrutxaga BERRIA

egunkariko kazetariak eta 

Maria Gonzalez EHUko komu-

nikazio irakasleak parte hartu-

ko dute Astran 19:00etan

egingo den solasadian.

Zine Kluba.La decisión del

rey pelikularen emanaldia 

Lizeo antzokian, 20:30ean.

Apirilak 26

Lau minutuko geldiunea.

15:45ean hasita, 1937ko era-

soan entzun zen Astrako sire-

na aktibatuko dute Gernikako

ikastetxeetako gazteek. 

Kontzertua.Marala Trioren

emanaldia, 19:30ean.

Ibilbidea kandelekin.

21:00etan, Foruen plazatik.

Apirilak 28

‘Gernika-k Gernikan’.Gerni-

kako graffittigile eta sortzaile-

en murala, 10:00etan.

Ibilbidea. ‘81 urte espetxez

espetxe’ oroimen ibilbidea,

12:00etan Foruen plazatik

abiatuta.

29585 gaua.El grito de 

Guernica filmaren proiekzioa

21:30etan, eta, ondoren, kon-

tzertuak: Marala Trio, El Txefa

eta Kool Things.

Euskal Herriko oroimen
kolektiboarekin lotzen da
‘Gernika’ koadroa, eta
horregatik nahi dute herrian



E
remu askota-
rikoa da Ibai-
zabal ikastola,
batxilergoa,
lanbide hezi-
keta eta profe-
sionaltasun

ziurtagiriak zerbitzuekin uztar-
tzen dituena Durangon. Erreali-
tate berezia, hainbat jarduerak
(gimnasioa, aterpetxea eta osta-
tua) bat egiten baitute eskaintza
akademikoarekin. Aniztasunak
aberasten du leku hori, eta etor-
kizuneko hiritar euskaldun eta
jantziak hezten ditu ezinbestean;
bizitzari axolagabekeriaz behin-
tzat begiratuko ez dioten euskal
herritarrak. Hona hemen
noranzko horretan eragiten
duten gako batzuk:

BATXILERGOA, 
ERABAKIAK HARTZEKO
TARTE HORI
Erabaki garrantzitsuak hartu be-
har dira batxilergoan. «Horrega-
tik, uste dugu ikasleak izan behar
duela bere noranzko akademiko-
aren gainean kontrola, batxiler-
goa hasten duen lehenengo egu-
netik, erabaki garrantzitsuak au-
tonomiaz eta heldutasunez har
ditzan. Bidean, ikaslea babestua
eta indartsu sentitzeko lan egingo

Ibaizabal ikastola

IBAIZABAL
IKASTOLAN...
POZIK!
Durangoko Ibaizabal ikastolak konfiantzazko
irakaskuntza eskaintzen du, bertatik
bertarakoa.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.ibaizabalikastola.
eus

@

Durangoko Intxaurrondo kaleko 54. zenbakian dago Ibaizabal ikastola. GEURIA

lantzen dugu. Jendartearen
erronka eta ametsen parte izan
nahi dugu. Ikastola soil batetik
harago joan nahi dugu, eta gure
ingurua eraldatu».
Zentzu horretan, uste dute

ezinbestekoa dela  ikaslea bera ere
erabaki eta eztabaida guneetan
egotea. Ikasle kontseiluan propo-
samenak eginez, iritzi eta propo-
samenak Irakurrixu aldizkarian
plazaratuz edo tertulia eta ezta-
baida foroetan parte hartuz.
«Ikastola auzolanean ulertzen
dugu nahitaez. Beraz, gutako ba-
koitzak gure ekarpentxoa egin
dezake Ibaizabal ikastolan. Izan
ere, kooperatiba gara, eta guraso-
ek eta ikasleek zuzeneko esku
hartzea dute ikastolako erabaki
nagusietan. Nahi baduzu, ezagut
gaitzazu ate irekien saioetan. Ba-
zatoz Ibaizabalera?».
Hain zuzen ere, apirilaren 24an

egingo dute ateak zabaltzeko
eguna Durangoko Ibaizabal ikas-
tolan, 18:00etan.

LANBIDE HEZIKETA
ARAUTUA ETA 
EZ-ARAUTUA
Lanbide Heziketaren alorrean,
Ibaizabalen Haur Hezkuntzako
Goi Mailako Zikloa eskaintzen da.
Ziklo horrek haurtzaindegietako
teknikari lana egiteko zein uni-
bertsitatean ikasteko aukera za-
baltzen du. Horrez gain, ikastola-
ren izaera profesionala eta tekni-
koa sakondu duen Hobetuz eta
Lanbideko prestakuntza eskain-
tza zabala du Ibaizabalek.

IBAIZABAL ETA
ELKARRERAGINEKO
ESPAZIOA
Antzerkia, mekanografia ikasta-
roak, Oxford azterketen eremu
ofiziala, Kirolerrota gimnasioa,
Errota ostatu-aterpetxea zein
bestelako eskolaz kanpoko jar-
duera askotarikoak egiten dituzte
Ibaizabal ikastolan.
Ezin baitute hezkuntza barne-

ko eremu bakantzat hartu. «Hez-
kuntzatik abiatzen dugu gure
ekarpena, baina, aldi berean, era-
gileak gara. Euskalgintzan, herri-
gintzan, kulturgintzan... euskal
nortasuna oinarri izanik, mun-
dura zabalik dagoen ikuspegia

BIZKAIKO HITZA
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dugu guk, gertu-gertutik», azpi-
marratu dute Ibaizabal ikastolako
arduradunek.
Izan ere, ikaslea ondo senti

dadin tematuta daude Ibaizabal
ikastolakoak. Horretarako, bere-
zia da ikaslearen jarraipena: ira-
kasle guztiak tutore dira, eta
bakoitzak ikasle gutxi dauzka.
Familiek, irakasleek eta ikasleek
elkarlanean funtzionatzen dute;
ondorioz, ikasle bakoitzak bere
bidelagun izango den irakaslea
izango du erreferentzia lehenen-
go egunetik.
Horrez gain, Ibaizabal ikasto-

lan errefortzu sistema bat jartzen
dute ikasleen eskura, zenbait

ikasgaitako prozedura eta edu-
kiak indartzeko. Errefortzu saio-
ak eska ditzakete, ikasturtean
hutsuneak osatuz joan ahal izate-
ko.
Neurri horiek guztiek fruituak

ematen dituzte. 34 ikaslerekin
hasi zen ikastola, eta, gaur egun,
300 ikasle baino gehiago aritzen
dira. «Matrikularen goranzko
joerak epe ertainean berdin

jarraituko duela aurreikusten
denez, laugarren lerroa zabaldu
dugu. Horri erantzuteko, 1.000
metro koadroko eraikin berria
inauguratu genuen 2013ko iraile-
an».

ORIENTAZIOAREN
GARRANTZIA
Ikasketa prozesua ikaslearengan-
dik abiatzen da. «Norberaren
asmoak identifikatu behar dira,
eta asmo horiek lortzeko behar
dituzten lanabesak lor ditzaten
lan egiten uzten diegu. Eta hori
guztia orientazio egoki batekin
gauzatzen da. Ziurtatuko dugu
informazio osoa jasotzen dutela
aukera akademikoen zein lan
aukeren gainean».
Horretarako, ikasle ohien eta

inguruko unibertsitateetako adi-
tuen testigantzak ekartzen dituz-
te. «Unibertsitate eta ikastetxee-
tarako irteerak eta aurkezpenak
edo gure trebakuntza eskaintza
teknikoak jartzen ditugu eskura.
Helburua argia da: ikaslea %100
trebatzea hemendik ateratzean
dagokion bidea ondo egin dezan.
Ikasleak akademikoki zein
sozialki janztea eta iaioa izateko
prestatzea, alegia».

Ateak zabaltzeko eguna
apirilaren 24an izango
da, Durangoko Ibaizabal
ikastolan, 18:00etan



Ane Maruri Aransolo Sukarrieta

Arrain kontserben isuriek itsas
ekosisteman duten eragina mu-
rrizteko sortu da Life Vertalim
proiektua. Monica Gutierrez ko-
ordinatzaile teknikoa da.  
Zertan datza Life Vertalim

proiektua?

Life Vertalim esaten zaion
proiektua eremu berean dauden
elikadura enpresa txikietako
isurketek sortzen duten kutsadu-
ra arazoa konpontzean datza.
Hau da, enpresa txikien isurketak
hiri saneamendurako sistemaren
barruan sartzea, eta itsas ekosis-
teman dituzten eraginak murriz-
tea. Proiektuak balio duela froga-
tzeko lanetan ari gara.  
Zergatik sortu zen Life Vertalim

proiektua?

Ikusi genuen ezinezkoa zela en-
presa handiek dituzten araztegi
osoak inguruko enpresa txikietan
ezartzea, kostua oso handia izan-
go litzatekeelako. Beraz, ordezko
aukera bat pentsatu genuen Az-
tin, kontserben sektorean egin-
garria zena. Hau da, erabaki ge-
nuen isurketak hiriko saneamen-
du sarean ezartzea. Baina
bagenekienez  ezinezkoa zela en-
presetan araztegi osoa ezartzea,
erabaki genuen enpresa bakoi-
tzean isurketen tratamendu erra-
zagoa bideratzen zuen araztegi
txikiago bat ezartzea, konektore
nagusira eramateko ur egokia
sortuko zuena. Eta horretan ga-
biltza orain.
Zeintzuk dira proiektuaren hel-

buruak?

Ura kudeatzen duten entitateen-
tzako eta elikadura sektoreko en-
presa txiki eta ertainentzako ku-
deaketa tresna erabilgarria gara-
tzea da helburua. Guk sortutako
kudeaketa tresnak esandakoa
egin dezakeela frogatu behar da;
erakutsi behar dugu proposatuta-
ko irtenbidea integratutako auke-
ra bat dela, eta teknika, lege eta in-

gurumen baldintzak errespeta-
tzen dituela. Gainera, egiaztatu
behar dugu kontserben indus-
triak eragiten dituen kutsadurak
murriztu ahal ditugula, eta ho-
rrek ez duela ingurumenean on-
doriorik  eragiten. 
Proiektua bigarren fasean dago.

Zenbat denboran egitea espero

duzue? 

2016ko uztailean hasi zen proiek-
tua, eta 2019ko abenduan buka-
tuko da. Lea-Artibai eskualdean
egiten ari den frogatze fasea
abenduan bukatuko da, baina,
baliozkoa dela frogatu ondoren,
proiektuak bertan jarraituko du;
izan ere, arrain kontserben isur-
ketek itsas ekosisteman duten
eraginarekin zerikusia duten alde
guztiak batzea lortu dugu. Azpi-
marratuko nuke elkarlana dela
proiektuaren arlo garrantzitsue-
netarikoa.
Zer da orain arte Aztitik egin

duzuena?

Igaro den urte eta erdian kontser-
ba fabrikekin lan egiteaz ardura-
tu gara, eta haien produkzioa era-
ginkorragoa bihurtzeko teknikak
eman dizkiegu. Enpresa gehie-
nek beren produktua asko babes-
ten dutenez, ez dugu produktua
bera moldatu nahi izan. Baina
enpresek sortzen dituzten isur-
ketak eta azpiproduktuak erren-
tagarriagoak eta jasangarriagoak
izateko aholkuak eman dizkiegu
lehenengo fasean. Bestalde,
Berriatuko enpresekin lan egiten
ari gara, eta, bigarren fasean,
haien isurketa propioak Onda-
rroako ur hondakinen hiri sanea-
menduko sarean integratzeko
prozesua gauzatu dute. Araztegi
txikiak jarri dituzte beren instala-
zioetan. Hala, enpresen isurketak
Ondarroako ur hondakinen araz-
tegira egokitzen dira.
Zergatik instalatu behar izan

ditu enpresa bakoitzak araztegi

indibidualak ? 

Berriatuko enpresen isurketak

bere horretan kutsatzaileak izan
ez arren, gatz eta koipe askokoak
dira. Gazitasun horrek araztegiko
makinen funtzionamendu eska-
sa sor dezake, eta koipeak arazo
bera sortzen du, baina fabrikako
konektore guztietan eragiten du
horrek. Enpresetan instalatutako
araztegi txikiek koipea kanpora-
tzen dute, eta gazitasuna murriz-
tu. 
Zer momentutan dago orain

Life Vertalim proiektua?

Ur partzuergoa sentsore berezi
batzuk jartzen aritu da kontserba
enpresa eta bestelako konektore-
etan. Sentsore horiei esker, posi-
ble da jakitea zenbatekoa den
isurketen gazitasuna eta ur kan-
titatea. Bitartean, simulazio pla-
taforma bat sortu dugu, isurke-
tak urrunetik kontrolatzen
dituena. Plataforma horien bitar-
tez, isurketak noiz eta nola bidali
behar diren jakingo dute enpre-
sek, eta araztegiak bakoitzaren
energia neurtzea ahalbidetuko
du. Horrela, urte bukaeran,
gomendio eraginkorrak emateko
prest egongo gara, arazoak dau-
denean nola jokatu behar den
azaltzeko. 
Egiaztatze prozesua bukatu

ostean, zein da Life Vertalim

proiektuaren etorkizuna?

Ipiniko ditugun sentsore guztiak
enpresetan eta araztegian gera-
tuko dira, baita araztegi indibi-
dualak ere.  Proiektua egiaztatu
ondoren, gauzatzea gustatuko
litzaiguke. Proiektu hau beste
eremu batzuetan ere erabilgarria
dela ikusarazi nahi dugu; Mutri-
kun eta Bermeon, besteak beste.
Europan ere, proiektua Siziliara
(Italia) eramatea gustatuko litzai-
guke. Busturialdeko Ur Partzuer-
goarekin kontaktuan gaude,
baita Bermeoko Serrat enpresa-
rekin ere. Markina-Xemeingo
enpresek ere interesa agertu
dute, baita Gipuzkoako Ur Par-
tzuergoak ere.

«Proiektua egiaztatu
ondoren, gauzatzea
gustatuko litzaiguke»

Monica Gutierrez b Life Vertalim proiektuaren koordinatzailea

Life Vertalim proiektuaren helburua da kontserba enpresen isurketek
eragiten duten arazoa konpontzea, hondakin urak hiri saneamenduko
sarean bilduz; egiaztatze prozesuan dago orain proiektua.

JAVIER LARREA

Nerea Sanchez Echezarreta

Errenteria. Prozesu Industrialetako 
Ekoteknologien Ingeniaritza, 3. maila

Auto baten xasis-a 
3D inprimagailu baten 

eraiki dugu.

ARRASATE · APIRILAK 26 

OSTEGUNA, 17:30 / Areto Nagusia

ORONA IDEO · MAIATZAK 5 

LARUNBATA, 10:30 / Areto Nagusia

GOI ESKOLA 

POLITEKNIKOA

ESKORIATZA · MAIATZAK 12 

LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

ARETXABALETA · MAIATZAK 12 

LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

HUMANITATE ETA 

HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

DONOSTIA · MAIATZAK 12 

LARUNBATA, 10:30 / Auditorium

GASTRONOMIA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

Basque Culinary CenterOÑATI · APIRILAK 28 

LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

BILBAO · MAIATZAK 5 

LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

BIDASOA · MAIATZAK 17
OSTEGUNA, 18:00 / Areto Nagusia

ENPRESAGINTZA 

FAKULTATEA

902 110 436
www.mondragon.edu/prest

etorriko 

zarela

jakinarazi!
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Peru Azpillaga Bilbo

F
rankismo garaian

sortu zen Beti Jai

Alai dantza taldea,

1968. urtean. Egi-

tasmoa Bilboko

Basurtu auzoan

jaio zen, euskal kultura, folklorea

eta, batez ere, dantzak sustatzeko

zegoen beharrari erantzun bat

emateko; euskal kultura bultzatu

eta garai ilunei argitasun pixka

bat igortzeko. Mende erdi igaro da

geroztik, baina taldearen helbu-

rua berbera da oraindik ere, eta,

hala diraute haien lan egiteko go-

goak eta bizitasunak ere.

Auzo berezia da Basurtu. In-

dustrializazio garaian izugarri

hazi zen, eta Espainiatik Bilbora

etorritako langile askok han to-

patu zuten bizilekua. Lehendik

baserriren batzuk egon arren, in-

guruko lantegietara –batez ere,

Euskaldunara– lanera zetozen

etorkinek osatu zuten, batik bat,

Basurtu. Sasoi hartan, auzoaren

bereizgarriak ziren, besteak bes-

te, La Cervecera del Norte –gara-

gardoa egiteaz gain, bilbotar as-

korentzako aisialdirako gunea–,

ospitalea, tren geltokia eta hileko

bigarren eta laugarren igandee-

tan egiten ziren abere-azokak. 

Testuinguru horretan, hainbat

auzokidek, Beti Alai dantza taldea

utzi ondoren, Beti Jai Alai taldea

sortu zuten; besteak beste, Jon

Pertikak, Gregorio Berriatuak,

Roman Sanzek eta Juan Mari

Igarzak. La Cervecera del Norteko

zuzendaritza taldearengana jo

zuten lehenik, eta, han, garagar-

dotegiko bolalekuan, entseatzeko

baimena eskuratu zuten. Hasie-

ran dantzatzen ere ez bazekiten

ere, euskal kultura sustatzeko zu-

ten grinak bultzatu zituen taldea

aurrera eramatera.

Dantza taldeak 50 urte beteko

ditu aurten, eta, hori ospatzeko,

ekintza ugari antolatu dituzte

urte osoan zehar. Egun, Alfonso

Larrazabal da taldearen kudeake-

taz arduratzen den kideetako bat.

Hark azaldu duenez, taldea beti

saiatu izan da auzoko ezaugarrie-

tara moldatzen; etorkinekin ba-

tera Basurtu euskalduntzen eta

auzoa bizitzaz betetzen. Orduz

geroztik egindako lanari esker,

«pixkanaka-pixkanaka» handi-

tuz joan da dantza taldea, eta,

gaur egun, 140 bat lagunek osa-

tzen dute. Hasieran, egitasmoa

dantzetan soilik oinarritzen ba-

zen ere, orain abesbatza sortu

dute, dantzari ohiek eta gurasoek

osatua. Gainera, umez osatutako

bost talde ere badituzte, baita

erraldoien konpartsa bat ere. 

«Auzoan denbora gehien dara-

man elkartea gara; Basurtu eus-

kalduntzen daramatzagun 50 ur-

teetan, hamaika ikuskizun egin

ditugu, eta egun berezietan beti

atera gara kalera auzoari bizitasu-

na emateko; besteak beste, Olen-

tzero egunean, inauterietan edota

sanjuanetan», azaldu du Larra-

zabalek. Gainera, haren esanetan,

gero eta toki gehiagotik hurbil-

tzen da jendea haien dantza talde-

ra. «Batik bat, Basurtu eta Erre-

kalde inguruko jendea biltzen ge-

nuen lehen, eta egun zonaldea

asko hazi da». Hala ere, Larraza-

balek aitortu du, egun ez dela ga-

rai bateko zaletasuna ikusten:

«Lehen ohitura bat zen, aberria

sustatzeko era bat, eta, zoritxa-

rrez, orain asko lausotu da dan-

tzek zeukaten alderdi aldarrika-

tzaile hori».

Dantzak berreskuratu
Bereizgarria izan da 50 urte haue-

tan Beti Jai Alai taldeak egindako

jarduna. Beti hartu dituzte Biz-

kaiko dantzak oinarritzat. Baina,

hiriburuko dantza taldea izanik,

ikerketa lan handia egin behar

izan dute: «Leku desberdinetara

joan gara, eta herrietako dantzak

hartu ditugu. Basurtuko dantza

taldeak, adibidez, dantzari dantza

Iurretakoen antzera egiten du, eta

beti ateratzen dugu Iurretako

bandera», dio Larrazabalek. 

Horretaz gain, galdutako dan-

tza batzuk ere berreskuratu di-

tuztela azaldu du. Hala ere, bada

horien artean haientzat garrantzi

berezia duen bat: Begoñako eliza-

ren aurrean dantzatzen den au-

rreskua, hots, abuztuaren 15ean

alkateak dantzatzen duena.

1995ean berreskuratu zuten Jon

Pertikak eta Iñaki Irigoienek ohi-

tura hori. Horretarako, Perez de

Villaamil galiziar margolariaren

1842ko koadro bat erabili zuten

erreferentzia gisa. «Betidanik

saiatu izan gara gure dantzak era

ahalik eta fidelenean egiten eta

horretarako jantziei ere garrantzi

handia eman diegu beti; dantza

mordoa egiten ditugu, eta, horren

ondorioz, ondare handia dugu».

Pertika aitzindari eta gidari
Urte horietan guztietan beti man-

tendu izan dute sasoia, hein handi

batean taldearen sortzaile eta gi-

dari izan zen Pertikaren laguntza-

ri esker. Larrazabalen aburuz,

Pertikaren lana ezinbestekoa izan

da urte hauetan guztietan, eta 50

urteetako ibilbidea ezinezkoa za-

tekeen bera gabe: «Zo-

rionez, beti izan dugu

Pertika buru-belarri la-

nean. Oso pertsona zo-

rrotza, langilea eta kon-

prometitua zen, eta, gai-

nera, lagun eta kontaktu

asko zituen; halako per-

tsona bat ondoan duzu-

nean beti da dena erraza-

goa». 

Sortzailea otsailean zendu zen,

ordea, eta, elkartearentzat kolpe

gogorra izan den arren, urteurre-

nera garai onean heldu direla dio

Larrazabalek: «Pertikaren herio-

tza orain dela gutxi izan den

arren, ikusi dugu badagoela jen-

dea taldea aurrera eramateko

prest, eta, oraingoz, osasuntsu eta

gogotsu gaude gure ibilbideare-

kin aurrera jarraitzeko».

Basurtuko Beti Jai Alai dantza taldeak 50 urte beteko ditu bihar. Mende erdiko
jarduna ospatzeko, ekintza andana antolatu dute urte osoan zehar.

Basurtu, mende erdi dantzan

Haur askok parte hartu izan dute, hasieratik, Beti Jai Alai dantza taldean. BETI JAI ALAI DANTZA TALDEA

Bere ibilbidean, zenbait dantza
galdu berreskuratzeagatik
bereizi izan da Beti Jai Alai
taldearen jarduna

Sortzaileen artean, Jon Pertika
izan da 50 urteotan dantza
taldearen gidari eta akuilatzaile
nagusia; otsailean zendu zen

URTE OSOKO EGITARAUA

Mende erdiko ibilbidea ospatze-

ko, urte osoko egitaraua prestatu

du Beti Jai Alai dantza taldeak,

adin guztietako herritarrentzat:

Bihar arte

16:30-21:00. Dantza taldearen

erakusketa egongo da ikusgai 

Basurtuko gizarte etxean: jantziak,

argazkiak, liburuak, bideoak...

Bihar

12:00. Oraingo eta lehengo par-

taideekin emanaldia Sabino Ara-

nako plazan.

19:00. Erromeria: Luhartz.

Uztailak 26

21:00. Nazioarteko dantzaldia Ipa-

rraldeko futbol zelaian, bi talde

gonbidaturekin.

Irailak 15

17:00. Erraldoien bilkura.

19:00. Erromeria: Aiko.

Azaroak 18

20:00. Dantza ikuskizuna Arriaga

antzokian. 
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Peru Azpillaga 

Orain dela 25 urte sortu zen Ber-

bots Erandion Euskaraz elkartea,

euskara eta euskal kultura susta-

tzeko. Sortu eta berehala, haien

jardunaren berri emateko, ekital-

diren bat antolatzea pentsatu zu-

ten. Horretarako, galduta zegoen

ohitura bat berreskuratu, eta fes-

ta egun bat antolatu zuten; halaxe

jaio zen Kanpomartxo. Aurten,

urteurrena ospatzeko, jaia aste-

buru osora zabaldu dute lehenda-

biziko aldiz.

Jende askok parte hartu du ge-

roztik Berbots elkartean, eta baita

Kanpomartxoren antolaketan

ere. Hain zuzen, horietako bat da

Josu Zarate. Bera sorreratik ibili

da elkartean, eta harro azaldu da

egindako ibilbide luzearekin:

«Hasiera-hasieratik izan zuen

egunak arrakasta; herriko eragi-

leengana jo genuen, eta, bakoi-

tzak berea emanez, jaiegun apar-

ta osatu izan dugu beti».

Ohitura zaharrean errotuta
«Gaztetan ibili ginen arakatzen

ea Erandion zerbait antolatzeko

ohiturarik zegoen, eta esan zigu-

ten udaberri hasieran familiare-

kin landaren batera joateko ohi-

tura zegoela, han bazkaltzeko;

beste leku batzuetan egiten den

txitxi-burruntziaren antzera»,

azaldu du Zaratek. Beraz, euskara

taldearen berri eman nahi zute-

nez, halako zerbait antolatzea

erabaki zuten, Aste Santuaren

aurreko domekan —Korrika

dagoenean kointziditu egiten du,

eta Aste Santuaren hurrengo

domekan egiten dute—. «Ondo-

ren esan ziguten jatorria berez

inauterietako aurreko igandea

zela, baina, jada birritan egina

geneukanez jaia, ez zitzaigun

ideia ona iruditu eguna alda-

tzea», jarraitu du esplikatzen

Zaratek.

Euskararen inguruko jaia

antolatzea bururatu zitzaienetik,

argi zuten haien helburua ahalik

eta herriko pertsona eta talde

gehien inplikatzea zela. Adibidez,

mendi taldeen laguntza lortu

zuten, eta talde bakoitza oinez

joan zen bere auzotik festa ospa-

tzen zen tokiraino. Ondoren

beste hainbat ekintza ere egiten

zirela adierazi du Zaratek: dantza

taldeek emanaldia prestatzen

zuten, bertsolariek kantuan egi-

ten zuten, eta sokatira taldekoek

jolasak edo sasi lehiaketa bat

antolatzen zuten. «Gauza zen

bakoitzak ahal zuena egitea eta

menperatzen zuena besteekin

konpartitzea», laburbildu du.

Gainera, taldekide batek, Gezu-

rra Nagusi deituriko ETBko saio-

an aurkeztu, eta garai hartako

180.000 pezeta lortu zituen.

Horrekin, lehenengo Kanpomar-

txoren gastuei aurre egin zieten.

Helburua euskaldunak batzea eta

euskararen aldeko jarrera susta-

tzea zen, eta, izandako bilakaera

ikusita, lortu zutela dio Zaratek.

Gainera, Kanpomartxo lehen

aldiz ospatu zutenean, konturatu

ziren jende askok ez zuela tokia

ezagutu ere egiten. «Ideia polita

iruditu zitzaigun lekuz aldatzea

urtero, baina egia da 25 urte haue-

tan, azkenean, errepikatu behar

izan ditugula leku batzuk». Jaiak

bilakaera arrakastatsua izan du.

Gaur egun, egitaraua asko aldatu

da, eta beste mota batzuetako

ekintzak ere antolatzen dituzte:

dantza emanaldiak, kontzertuak,

umeentzako antzerki zein jolasak

eta trikitilariak, besteak beste. Al-

ta, egunaren beraren antolaketa

aldatzen joan den arren, Zarate-

ren ustez, Kanpomartxok badu

herriko beste jai batzuek ez duten

bereizgarri bat: «Erandio auzoe-

tan banatuta dago, oso urrun gau-

de bata bestearengandik, eta,

Kanpomartxoren bidez, herri

guztiarentzako den jai bakarra

antolatzea lortu genuen». Auzo

guztietako jendea batzen dela dio,

eta herrikoen artean elkar ezagu-

tzeko balio duela: «Oso parte har-

tzailea da, eta jendeak beti eran-

tzuten du». Batzuetan jende ko-

puruarekin arazoak ere izan di-

tuztela azaldu du, bildutako jen-

detza handia zela eta.

Ekitaldi berezia aurten
Kanpomartxo da Berbots elkarte-

aren urteko mugarri nagusia;

udaberriari ongietorria emateko

jaieguna eta herriko euskaltzale-

en bilgunea. Aurten, 25. urteurre-

na ospatzeko, asteburu osorako

antolatu dituzte ekintzak. Gaine-

ra, Zaratek iragarri duenez, inoiz

baino bereziagoa izango da. Joan

den larunbatean, Marian de la

Fuente Pampliega Berbots elkar-

tearen sortzaileetariko bat hil zen;

taldekideek elkartearen «arima,

gatza eta piperra» gisa izenda-

tzen dutena eta Kanpomartxo

guztietan antolakuntza lanean

izandakoa. «Lehendik ere edizio

berezia bazen, orain, askoz bere-

ziagoa izango da. Hasi baino le-

hen, goizeko hamarretan, ome-

naldia egingo diogu Akarlandan

bertan. Eta inoiz baino presentea-

go izango da Kanpomartxon gure

Marian», nabarmendu du Zara-

tek.

Kanpomartxoz gain, beste

ekintza ugari ere antolatzen ditu

Berbots elkarteak urte osoan:

Berbalaguna proiektua, bertso

saioak, gazte txokoa... Eta gazteak

ere batzen ari dira elkartera azke-

naldian. Hori dela eta, gustura

dago Zarate: «Oso pozik gaude;

erreleboa badatorrela dirudi, eta

hori beti da lasaigarria».

Kanpomartxo,
25 urte Erandio
euskalduntzen
Gaur hasi eta igandera arte ospatuko da
Kanpomartxo Erandion b Euskararen aldeko
jaian, musika eta dantza izango dira nagusi

Kanpomartxo jaia urtero Erandioko auzo batean ospatzen da, txandaka. BERBOTS ELKARTEA

DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

EGITARAUA

25 urteko ibilbidea ospatzeko, hiru

eguneko egitaraua prestatu dute

Kanpomartxoren antolatzaileek:

Gaur

19:30.Mursego kantautorea, 

Motagane txakolindegian. 

Bihar

Astrabuduko Mendiguren plazan:

19:30.Dantzak. Trabudu taldea.

22:00.Kontzertua: ETS (En Tol

Sarmiento). 

Etzi

Egun osoko festa, Akarlandan:

10:00.Marian de la Fuente 

Pampliegari omenaldia.

11:00.Musika eskolako trikitila-

riak.

12:00.Dantzak: Uztargi, Goi-Alde

eta Trabudu taldeak.

13:30.Bertsolariak: Xabi Paya eta

Fredi Paia.

15:00.Herri bazkaria.

16:00.Roberto Etxebarria abesla-

riarekin kantuak.

17:00.Umeentzako erromeria.

18:00.Erromeria: Luhartz.

Gaiak b 11
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12 b Proposamena

Asier Arrate Iruskieta Derio

H
iriak bere egin-

go du bihar

landa ingurua.

Break on Stage

kultura urba-

noaren jaialdi

arrakastatsuak Bilbao Arena

atzean utzi, eta Deriorako bidea

hartuko du. Lekualdaketa ez da

izango jaialdiaren hemeretziga-

rren edizioaren berritasun baka-

rra. Aurten, agertoki bakarreko

formatua alde batera utzi, eta kul-

tura urbanoko zenbait arlo lan-

duko dituen lau guneko espazio

bat osatu dute Derioko kirolde-

gian. Gainontzekoari dagokio-

nez, jaialdiak betiko errezetari ja-

rraituko dio, Europako hitzordu

ezagunenetakoa bihurtu duen

horri: aukera bat bertan eta na-

zioartean erreferente diren kale-

ko kulturaren artistak bertatik

bertara ezagutzeko eta ikusteko.

Aurten, beraz, jaialdia ezagun

egin duen dantza lehiaketari eu-

tsiko diote, baina hainbat ekintza

antolatuko dituzte kiroldegi in-

guruko lau instalazioetan.

16:00etatik aurrera, jaialdiko

hainbat gunetan ikusi ahal izango

dira breakdance saioak, scooter

eta BMX erakustaldiak, parkour

ikastaroak eta beste hamaika

ekintza. Antolatzaileen berbetan,

formatu berri hori izango da mo-

dua eskaintza zabaltzeko eta dan-

tza, musika eta kirol urbanoekin

lotura duten ekintza gehiago an-

tolatzeko. 

Jaialdiaren ardatz den dantza

lehiaketari dagokionez, bertako

eta kanpoko ehun artista inguru

arituko dira jaialdian. Talde

hauek arituko dira, izen handiko

breakdance taldeen artean: Lati-

noamerikako hainbat herrialde-

tako kideek osatutako Union La-

tina taldea, Madrileko Flavor

Kingz eta Iruñeko Team Rockers.

Azken horiek hip-hopa eta an-

tzerkia uztartzen dituen ikuski-

zun bat eskainiko dute. Hiru talde

horiez gain, Bilboko Feel the

Soundek ere emanaldi bat eskai-

niko du lehiaketatik kanpo. An-

tolatzaileen esanetan, azken ho-

riek erakutsiko dute «breakdan-

ceak etorkizuna ziurtatuta

duela» Euskal Herrian. 

Breakdance lehiaketa
Bertoko artistek ere izango dute

tokia. Izan ere, breakdance lehia-

keta da jaialdiaren ardatzetako

bat. Buruz buru zein taldeka,

jaialdiko finalera sailkatu diren

ume eta helduek beren koreogra-

fiak erakusteko parada izango

dute. Taldekako lehiaketari

dagokionez, hamabi talde lehia-

tuko dira: sei umeenak eta sei

helduenak. Antolatzaileek aur-

tengo edizioan izandako parte

hartzea nabarmendu dute. Aur-

ten egin diren bi sailkapen jaial-

dietan, 80 taldek hartu dute

parte; guztira, adin guztietako ia

1000 dantzarik. 

Bertako taldeen presentziak

jaialdian duen garrantzia azpi-

marratu du Ander Garaizabalek,

Break on Stage jaialdiko antola-

tzaileak: «Jaialdiak nazioarteko

artista ezagunak eta bertakoak

biltzen ditu, baina biak pareko

daude. Agertoki, material eta az-

piegitura berdinak erabiliko di-

tuzte». Deriora joaten direnek,

beraz, punta-puntako taldeez go-

zatzeko aukera izango dute, izan

bertakoak zein atzerrikoak. 

Muturreko kirolak ere leku be-

rezia izango du jaialdian. Scooter

eta BMX lehiaketak antolatu di-

tuzte, horretarako bereziki pres-

tatutako Urban gunean. Antola-

tzaileek adierazi dute erakustaldi

ikusgarria izango dela, urtero le-

gez. Arrapalak eta barandak ba-

liatuz, parte hartzaileek parada

izango dute erakusteko zein abi-

lak diren bizikletan zein Scooter

izeneko patinetean. 

Lau gune, hamaika ekintza
Azken bost urteotan, Break on

Stage Bilbao Arenan egin dute.

Aurten, ordea, jaialdia Deriora

eraman eta formatua goitik behe-

ra aldatzea erabaki dute. Agertoki

bakarra jarri beharrean, lehiake-

tak eta ekitaldiak bilduko dituz-

ten lau gune sortu dituzte: agerto-

ki nagusia, dantzarako gunea,

muturreko kirolentzako gunea

eta parkour egiteko gunea. Garai-

zabalek azaldu du eredu aldake-

taren bidez jaialdiaren barruko

modalitate eta estilo urbano ba-

tzuk irudikatu nahi izan dituzte-

la.

«Formatuak funtzionatzen

zuen, baina geure burua berras-

matu behar genuen», azaldu du

Garaizabalek. «Horregatik era-

baki genuen lekuz aldatzea».

Gaineratu duenez, egitura alda-

tzeak eskaini die «gauza berriak

erakusteko eta jaialdiaren ibilbi-

dearekin esperimentatzeko au-

kera». Hala ere, antolatzaileak

onartu du formatu berria «erron-

ka» izan dela, produkzioari dago-

Break on Stage jaialdia egingo dute,
bihar, Derioko kiroldegian. Egitaraua
lau gunetan banatu dute, eta
bertaratzen direnek aukera izango
dute breakdanceaz, muturreko
kirolaz eta kultura urbanoaren beste
hainbat ekintzaz gozatzeko.

Kalea
agertoki
bihurtuta

Jende andana hurbildu zen iaz 

BMX lehiaketa ikustera. BREAK ON STAGE

Breakdance lehiaketa da, taldeka zein bakarka, jaialdiko ekitaldi nagusia. BREAK ON STAGE
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BREAK ON STAGE

Bihar arratsaldean izango dira

ekitaldi guztiak, Derioko kirol-

degian.

Stage gunea: 

18:00etan:Urban Dance

umeen finala. Parte hartzaile-

ak: Fusion Blood, Feel the

Sound, Hula Hop, Slippery, 

B-Duckis eta Legacy Breath.

18:30ean:1vs1 umeen eta

helduen finala. 

Horren ostean:Break dance

ikuskizuna. Parte hartzaileak:

Team Rockers, Flavor Kings

eta Union Latina.

19:00etan:David Vento eta

Kerol artisten ikuskizunak.

20:00etan:Urban Dance hel-

duen finala. Parte hartzaileak:

DDK, Bamboo, B-Wild, The

Jungle, Mazarredo Fat Club

eta Breathless.

Horren ostean:1vs1 finalak

experimental eta all style esti-

loetan.

20:30ean:Break dance ikus-

kizuna. Parte hartzaileak: 

Feel the Sound,Team Rockers,

Flavor Kings eta Union Latina.

21:00etan:David Vento eta

Kerol artisten ikuskizunak.

Gero: Azken bataila eta sari

banaketa. 

Dance 1vs1 gunea:

16:00etan:Breaking Dance

lehiaketa umeentzat.

17:00etan:Breaking Dance

lehiaketa helduentzat.

18:00etan:All Style lehiaketa.

18:30ean: Experimental 

lehiaketa.

19:00etan: All Style lehiaketa-

ko final erdiak.

Urban gunea:

16:00etan:Scooter txapelke-

ta (sailkatze fasea).

18:00etan:Scooter txapelke-

ta (lehen kanporaketa fasea).

18:30ean:Urban Show (lehen

pasea). Parte hartzaileak: 

M. Arribilaga (BMX), A. Armen-

dariz (BMX), I. Arroyo (BMX),

R. Navarro (Scooter), E. Avila

(Scooter), A. Pimpam (Scoo-

ter) eta T. Castillo (Scooter).

19:00etan:Scooter txapelke-

ta (kanporaketako bigarren 

fasea).

20:00etan:Urban Show 

(bigarren pasea). Parte har-

tzaileak: M. Arribilaga (BMX),

A. Armendariz (BMX), I. Arroyo

(BMX), R. Navarro (Scooter),

E. Avila (Scooter), A. Pimpam

(Scooter) eta T. Castillo (Scoo-

ter).

Horren ostean: Scooter txa-

pelketako sari banaketa.

Parkour gunea:

Parkour ikuskizuna 17:00etatik

18:00ak arte eta 19:00etatik

20:30ak arte.

kionez. «Erosotasunetik atera
gara, baina aukera bakarra zen
jendeak zer nahi duen jakiteko». 

Ondo finkatutako jaialdia
Break on Stage jaialdiaren XIX.
edizioa izango da aurtengoa. Ga-
raizabalen hitzetan, jaialdiaren
helburua kultura urbanoa zabal-
tzea eta duen balio kulturala ai-
tortzea izan da beti. Horretarako,
jaialdiko antolatzaileek duela 19

urte «erabat berritzailea» zen
eredu baten alde egin zuten: kul-
tura urbanoa taularatzea. Eta era-
baki horrek jaialdia indartu zuen
Garaizabalen esanetan. «Egun,
Break on Stage jaialdi sendoa da,
eta publiko finkoa du», adierazi
du antolatzaileak. 

Eta dagoeneko bada aurtengo
edizioaren arrakastaren adierazle
bat: sarrera guztiak agortu dira.
Hortaz, datorren urtera arte itxa-
ron beharko du kultura urbanoa-
ren erakusle bihurtu den jaialdi
honetaz gozatu nahi duenak, ez
badu aurrez sarrerarik erosi.

Aurten egin diren bi
sailkapen jaialdietan 80
taldek hartu dute parte;
guztira, adin guztietako
1.000 bat dantzarik

Agertoki bakar bat jarri
beharrean, lehiaketak
eta ekitaldiak bilduko
dituzten lau gune
prestatu dituzte Derion

Asier Arrate Iruskieta Bilbo

Bilboko The Jungle da Derion ari-
tuko den taldeetako bat. Iaz sortu
zuten taldea, baina dagoeneko
arrakasta handia lortu du Euskal
Herrian. Lohitzune Rodriguez tal-
dekidearen esanetan (Bilbo,
1997), arrakastak ez du aldatu tal-
dearen izaera, eta oraindik ere
«ondo pasatzea» dute helburu.
1.000 dantzarik baino gehiagok

hartu duzue parte Break on Sta-

geko sailkatze txapelketan.

Dantza urbanoa indartsu dago?

Zorionez, poliki-poliki indarra
hartuz doa. Interesa zabalduz
dabil, eta horrez gain, dantzari

euskaldunok gehiago bidaiatzen
dugu. Dantzarien formakuntza
zabaltzea dakar horrek, eta lehia-
ketetan maila handiagoa egotea.
Beti ez zen horrela izango.

Orain gutxi arte oso atzetik ibili
gara. Euskal Herriarekin aldera-
tuta, kultura urbanoak oso pre-
sentzia handia du Bartzelona, Ma-
dril eta halako hirietan. Lehen ai-
patu dudan bezala, hori aldatzen
ari da. Break on Stage jaialdia da
horren erakusle.
Zenbat aldatu da kultura urba-

noa Euskal Herrian?

Gaur egun lehiaketa gehiago
daude, dantzari kopurua bikoiztu
egin da eta publikoa ere handitu

egin da. Horri esker, kultura
urbanoa eta breakdancea merezi
duten aitorpena jasotzen hasi
dira.
Zerk ekarri du azken urteotako

gorakada?

Musika eta dantza urbanoen za-
baltzeak eta komertzializazioak.
Azken finean, dantza edo musika
estilo bat zenbat eta komertziala-
goa izan, orduan eta gehiagoren
interesekoa izango da. Hala ere,
tentuz ibili behar dugu. Ezin dugu
dantza urbanoa negozio bilakatu.
Negozio bilakatzeak breakdan-

cearen izaera galtzea ekar deza-

ke?

Breakdancea modan dago orain,
eta hori funtsean ona da, baina
neurrian betiere. Breakdancean
hasten zarenean, buruarekin jo-
katu behar duzu, eta gauzak diren
bezala ikasi. Horretarako, baina,
denbora asko behar da entrena-
tzeko. Lehiaketetan, esaterako,
oso denbora gutxi daramaten
gazte asko ibiltzen dira, eta horrek
ez dio laguntzen breakdanceari.
Modatik harago, dantza urbanoa
bultzatu eta indartu egin behar
da, bestela ez dugu inoiz lortuko
maila altua.
Oraindik ere handia izango da

brekadancearen inguruko ezja-

kintasuna...

Ezjakintasun handia dago. Jende-
ak AEBetako kultura urbanoare-
kin lotzen du sarritan, eta ez du is-
latzen bertako breakdancearen
izaera. Hala ere, ezjakintasuna
egon badago ere, dantza mota ho-
rren inguruko interesa handituz
doa.
Erraza da dantza urbanoaren

munduan murgiltzea? 

Bai; esan bezala, egun eskola piloa
daude, eta kalean ere dantzatzeko
eta biltzeko gero eta toki gehiago
daude. Breakdancea zabaltzen  ari
da, baina, zoritxarrez, ez da futbo-
la, eta dantzariek oraindik ez dute
behar beste erraztasun. 
Eskola gehienak AEBetakoak

izango ziren hasieran. Bertako

eskolarik hasi da sortzen?

Gaur egun, Euskal Herrian oroko-
rrean eta Bilbon zehazki, akade-
mia eta talde piloa daude. Gaine-
ra, akademiek atzerriko dantza-
riak ekartzen dituzte ikasleekin
lan egiteko, eta dantzarien eta es-
kolen mailak gora egin du horri
esker.
Dantza urbanoaren maila ez da

txarra, beraz. 

Ona da, baina, oraindik badu zer
hobetu. 
Zer falta da breakdancearen

etorkizuna sendotzeko? 

Interesa piztea eta zabaltzea. Zen-
bat eta pertsona gehiagok izan  in-
teresa, orduan eta eskola, ekitaldi
eta jaialdi gehiago egongo dira.

«Breakdancea
hasi da jasotzen
merezi duen
aitortza»

Lohitzune Rodriguez b Dantzaria

The Jungle taldeko kidea pozik dago
breakdanceak izandako gorakadagatik. Hala
ere, ezinbestekotzat jo du «lasai hartu» eta
oinarriak sendotzea, etorkizuna ziurtatzeko.

MIKEL SANCHEZ



MUSIKA

ABADIÑOPelax.

bGaur, 22:00etan, gaztetxean.

ARTEAGAHouston Pub.

bGaur, 20:30ean, kultur etxean.

BARAKALDOKillus eta Eon.

bGaur, 20:00etan, Mendigon.

BARAKALDOGrincore Gaua:

Moshpig eta Obliterated Swarm.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOMikel Urdangarin.

bGaur, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOPandemia eta 

Estampida.

bBihar, 20:00etan, Mendigon.

BARAKALDOKodigo Penal.

bBihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARAKALDO Idolos del Extrarradio.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOEkko eta No Procede.

bBihar, 21:00etan, Edaskan.

BARAKALDORock Chopper Blues.

bBihar, 21:00etan, Arriotxen.

BARAKALDORosebud.

bBihar, 22:00etan, Katakumban.

BASAURI Joao Afonso & Rogerio

Pires.

bOstegunean, 20:30ean, Social

antzokian.

BERMEOChocolate Remix, 

Tarantistak DJ eta Maripily DJ.

bBihar, 21:00etan, Nuntxakun.

BERMEOMasters of Rock: 

Black Horsemen, Heartbreakers,

Nice Boys, Thunderstruck eta 666.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BERMEOThe Courettes.

bOstegunean, 20:30etan, Beleza

Malandran.

BERRIZRafa Rueda.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOYogures de Coco.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBO Jose Luis Canal Trio.

bGaur, 19:30ean, Bertendonan.

BILBORafa Aceves Trio.

bGaur, 19:30ean, La Riberan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOGilad Hekselman Trio.

bGaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBOZetazen.

bGaur, 20:00etan, Stage Liven.

BILBO Jazz At Five.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOSes.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBOConchita.

bGaur, 21:00etan, Rock Starren.

BILBOPajaro.

bGaur, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBOVictor Rutty, Rober del Pyro

eta DJ Kaef.

bGaur, 21:00etan, Santana 27n.

BILBOTravellin’ Brothers eta 

Mississippi Queen & The Wet Dogs.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOTe Mamas & T’Empapas.

bGaur, 22:00etan, Kukuan.

BILBOArt After Dark: Danny Daze,

Dimitri Veimar eta Balza.

bGaur, 22:00etan, Guggenheimen.

BILBOTechno Party.

bGaur, 00:00etan, Tren de la Brujan.

BILBO John Motoya, Rafa Caivano

De Frikstailers eta Atodamadre DJ.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBOEne-Kat b2b Easyer 27 eta

DJ Nash.

bGaur, 01:00ean, Kremlinen.

BILBORiverside Underdogs.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOCavaliere, The Wizards, 

Stereal, Planeta Racket, Pablo 

Almaraz eta Confluence.

bBihar, 16:30ean, Power Recordsen.

BILBOMarcos Salcines Trio feat.

Carla Sevilla.

bBihar, 19:00etan, Almazen biltegian.

BILBOEl Paso del Trueno.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOVendetta eta Pate de Pato.

bBihar, 21:00etan, Kafe Antzokian.

BILBONocturnia, Talesien eta 

Midnights Sounds.

bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBOO’funkillo.

bBihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBONew Pull eta Marban.

bBihar, 21:00etan, Satelite T-n.

BILBOSuperfla eta Mr. Klin DJ.

bBihar, 21:00etan, Shaken.

BILBOAdrian Royo Trio.

bBihar, 21:00etan, Hacerian.

BILBO4 Tragos eta Sin Mas.

bBihar, 21:00etan, Orfeo elkartean.

BILBOTxo Braceras & J. L. Arriola.

bBihar, 21:00etan, Rockolan.

BILBOStravaganza.

bBihar, 21:30ean, Santana 27n.

BILBOMarinah (Ojos de Brujo).

bBihar, 22:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOOutsiders.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBOCarlos Jean, Las Tea Party

eta Dientes de Luna.

bBihar, 23:00etan, Euskalduna

jauregian.

BILBOCrazy Jazzers.

bBihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBOMarcos Salcines, Eric 

Surmenian eta J.L. Castaño Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOMarmol eta Columna.

b Igandean, 13:00etan, Xaken.

BILBOThe Tiki Phantoms.

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

BILBOPriscilla Band.

b Igandean, 13:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOLeioa Kantika: Kaleido.

b Igandean, 19:00etan, BBK

aretoan.

BILBOGwyn Ashoton & The 

Born-Again Sinners.

b Igandean, 20:00etan, La Nuben.

BILBOGazte Musika Topaketak.

bAstelehenean, asteartean 

eta asteazkenean, 18:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koko ganbera taldea.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBO Jean Bordaxar.

bAstelehenean, 20:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOAmaia Miranda.

bAsteartean, 19:30ean,

Bertendona institutuan.

BILBOLorea Oar-Arteta eta 

Hector Rey.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Bilbo Arten.

BILBOFado in Chiado.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

BBK aretoan.

BILBODavid Pastor Quartet.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOKonx DJ eta Antikaraoke.

bOstegunean, 21:00etan, Shaken.

DURANGOPako Eskorbuto eta

Etsaiakeroak.

bGaur, 22:00etan, Plateruenan.

ELORRIO Ikarass eta Cobra.

bBihar, 23:00etan, gaztetxean.

ERANDIOMursego.

bGaur, 19:30ean, Montagane

txakolindegian.

ERANDIOEn Tol Sarmiento.

bBihar, 22:00etan, Astrabuduan.

GERNIKA-LUMOSome & Some.

bBihar, 19:00etan, Iparragirren.

GETXOEven Mud.

bGaur, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOSchola Cantorum, 

San Inazio eta Irutasun abesbatzak.

bBihar, 20:15ean, Hirutasun

Gorenaren elizan.

GETXOPeri & Gros.

bBihar, 21:00etan, kirol portuan.

GETXOAndres Isasi musika 

eskolako jazz taldea.

b Igandean, 19:30etan, 

El Comercion.

GETXOCharlie Cosh.

bOstegunean, 20:30etan, Glassen.

GORLIZGlaukoma, DJ Brim 

eta DJ Jo Ta Txo.

bGaur, 22:00etan, Eliz plazan.

GUEÑES12 Strings.

bGaur, 21:00etan, Gurean.

LARRABETZU Inoren Ero Ni 

eta Rukula.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

LEIOALa Canalla.

bGaur, 21:00etan, Kultur Leioan.

LEIOATe Mamas & T’Empapas.

bBihar, 20:30ean, Mendibilen.

LEIOAFeel Acoustic.

bOstegunean, 21:00etan,

Mulligans Companyn.

LEKEITIOGatibu.

bGaur eta bihar, 19:30ean,

Ikusgarri aretoan.

MARKINA-XEMEINAudience.

bBihar, 20:00etan, Uhagonen.

MUNGIAWicked Wizzard eta

Osopardo.

bGaur, 21:00etan, Mungirocken.

MUNGIACharlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.

bGaur, 22:00etan, Zatozen.

MUNGIAThe Beat Shadows.

bBihar, 22:00etan, Zubikoan.

ONDARROAHara! eta Gatz.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

OTXANDIOKohatu eta Backbone.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

Elorrio b Literatura

Sarrionandiaren bueltan
Joseba Sarrionandia idazlearen bizitza eta obra hizpide izango dituzte

Elorrion apiril amaierara arte, hilaren 23a Liburuaren Nazioarteko Eguna

dela baliatuta. Haren liburu guztiak maileguan hartzeko eskuragarri izan-

go dira liburutegian, eta hilaren 26an Joseba Sarrionandia. Hemen eta

handokumentala emango dute Arriola antzokian. ELORRIOKO UDALA

BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2018ko apirilaren 20a14 b Agenda
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PLENTZIAZipote Records eta

Urrats.

bBihar, 23:00etan, Denontzat

gaztetxean.

PORTUGALETEElephants, 

Fears Away eta Holy Txala.

bGaur, 20:00etan, Adimusiken.

PORTUGALETEBlack Majic Soul

Band.

bGaur, 22:00etan, Rock Volatinen.

PORTUGALETECrazy Jazzers,

Kozmic Experience eta Leioa 

Big Band.

bBihar, 17:30etik aurrera, Merkatuan.

PORTUGALETEMuert, 

Barbarian Swords eta Nakkiga.

bBihar, 20:30ean, Grooven.

PORTUGALETEBrutalizzed Kids

eta Gudazaleak.

bBihar, 21:00etan, Adimusiken.

PORTUGALETECondon Blues.

bBihar, 22:30ean, Rock Volatinen.

SANTURTZIUrrats.

bGaur, 23:00etan, arrantza portuan.

SANTURTZITrovador Urbano 

eta Concierto para Ellas.

bBihar, 12:30ean, Albokan.

SANTURTZIBarre Ikara, 

Ultima Generacion eta Barbacore.

bBihar, 21:30ean, La Kelon.

SANTURTZIPaco Pil eta 

Chimo Bayo.

bBihar, 23:00etan, arrantza portuan.

SANTURTZIDangiliske Taldea.

b Igandean, 19:00etan, Gernika

parkean.

SOPELAOskar Benas Instro Combo.

bGaur, 22:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELALeone.

bGaur, 22:30ean, Triangun.

SOPELADeborah Riff eta 

Salvaje Ancestral.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

SOPELAThe Black Wizards.

bOstegunean, 22:00etan, Triangun.

UGAOSiroka.

bGaur, 22:30ean, Dorretxean.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGADramagia: 

Mr. White, esan Alakazam!.

b Igandean, 12:30etan, Lonbon.

BARAKALDOKamikaze: Blackbird.

bBihar, 20:00etan, Barakaldo

antzokian.

BASAURITeatro de la Ciudad 

& Teatro de la Abadia: La ternura.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERRIZLimiar Teatro: El cuento 

de la Azuzaina.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOPirritx, Porrotx eta 

Marimotots: Borobilean.

bGaur 17:30ean eta 19:45ean, 

bihar 16:30ean eta 19:00etan, eta

igandean 16:00etan eta 18:30ean,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOPuski, Txurruski eta Mariski:

Pilo, pilo, korapilo.

bGaur, 18:00etan, El Carmen

aretoan.

BILBO Ibarrekolanda BHI: 

Consum Circus.

bGaur, 20:00etan, Hacerian.

BILBORafa Maza: Sólo Fabiolo.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBO Impro y Punto.

bGaur, 20:30ean, Hika ateneoan.

BILBO2Theatre: Boris & Ingrid.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Pabilioi 6en.

BILBOUltramarinos de Lucas: 

Romeo & Juliet.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBOEusebio Poncela: Esto 

no es La casa de Bernarda Alba.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBODramakuin: The Rocky 

Horror Picture Show.

b Igandean, 19:00etan, Bilborocken.

BILBOKarabansai: Ele! 

Lorca-Lauaxeta.

bAstelehenean, 19:30ean, 

Azkuna zentroan.

BILBOMikel Martinez: Tabernaria.

Instrukzioak botatzeko ondo bat

kaña.

bOstegunean, 19:30ean, Biran.

DURANGOBAI Bizkaiko Antzerki 

Ikastegia: Jauría.

bGaur, 20:00etan, San Agustinen.

DURANGOLimiar Teatro: 

El cuento de la Azuzaina.

b Igandean, 18:00etan, eta

20:00etan, San Agustinen.

ELORRIOKhea Ziater: Monteverdi:

Quarto libro de Madrigali.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

ERMUA Iluna: Camioneta y manta.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GALDAKAOGlu Glu: Go!azen 2.0.

bBihar, 17:00etan eta 19:00etan,

Torrezabal kultur etxean.

GERNIKA-LUMOEnriqueta Vega:

Diva Di Palo.

bGaur, 21:30ean, Trinkete txokoan.

GERNIKA-LUMOArgia dantza tal-

dea eta Artedrama: Martin Zalakain.

bBihar, 20:00etan, Jai Alai frontoian.

GETXOEres Igual Que Tu Mama:

Amar.

bBihar, 20:00etan, Utopianen.

LEKEITIOHika: Koadernoa zuri.

bGaur, 20:30ean, Ikusgarri aretoan.

MUSKIZEmakumeek aginduko

balute, zarzuelaren antologia.

bBihar, 19:30ean, Meatzarin.

SANTURTZIAlfredo Sanzol: 

La ternura.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SESTAOBelen Nevado: Ovarios

verdes fritos.

bGaur, 20:00etan, Musika Eskolan.

ZALLAManolo Medina eta Javier

Vallespin: Qué mala suerte tengo

pa tó.

bBihar, 20:00etan, zine antzokian.

ZORNOTZAHika: Txarriboda.

bGaur, 20:15ean, Zornotza aretoan.

DANTZA

BERANGOMunduko Dantzak.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

Bilbo b Musika

Ospitaleko kuadrillarekin
Gogorregi konpartsak La Cuadri del Hospi elkartearen aldeko musika

jaialdi bat antolatu du, bihar, Bilboko Euskalduna jauregian. Elkarte ho-

rrek haur minbiziaren ikerketa eta sozializazioa bultzatzen ditu. Carlos Je-

an, Las Tea Party —argazkian— eta Dientes de Luna ariko dira jaialdian,

23:00etatik goizaldera arte.0 ilarakosarrerak ere badaude. HITZA

DERIOBreak On Stage jaialdia.

bBihar, 16:00etatik 22:00etara,

kiroldegian eta inguruetan.

DURANGOKriskitin, Estampas

Burgalesas eta Virgen de Guadalu-

pe de la Encina dantza taldeak.

bBihar, 18:00etan, San Agustinen.

GETXOHerriko taldeen dantzaldia.

bBihar, 19:30ean, San Nikolas

plazan.

PLENTZIASabin Egiguren gogoan,

Bizkai eskolaren 40. urteurrenean.

bBihar, 10:30etik aurrera, Astillero

plazan.

SANTURTZIUmeen dantza alardea.

b Igandean, 12:30ean, Parke

Nagusian.

BERTSOLARITZA

BASAURIEneko Arrate eta Nerea

Ibarzabal: Hor konpon Marianton.

bGaur, 17:30ean, Kareaga gizarte

etxean.

ERANDIOFredi Paia eta Xabi Paya.

b Igandean, 13:00etan, Motarri

jatetxe aurreko aparkalekuan.

ETXEBARRIABertso afaria: 

Oihana Bartra, Xabat Galletebeitia

eta Lander Ibarluzea Aitxulua.

bGaur, 21:00etan, Irubide tabernan.

ONDARROABizkaiko Bertsolari

Txapelketa: Asier Galarza, Nahia

Ibarzabal, Arrate Illaro, Aitor Ruiz,

Unai Mendiburu eta Peru Vidal.

b Igandean, 12:00etan, gaztetxean.

ONDARROABizkaiko Bertsolari

Txapelketa: Txaber Altube, Iker

Apraiz, Aitor Arrizubieta Toko, 

Illart Gumuzio, Lander Ibarluzea 

Aitxuluaeta Inazio Vidal.

b Igandean, 17:30ean, gaztetxean.

OTXANDIOBizkaiko Bertsolari

Txapelketa: Aitor Etxebarriazarraga,

Josune Aramendi, Jon Martinez 

Beaskoetxea, Lurdes Ondaro, 

Imanol Uria eta Beñat Vidal.

bBihar, 17:30ean, Mañondoko

gimnasioan.

HITZALDIAK

BILBOEz duzu abusatuko liburuaz

solasaldia, Alberto Barandiaran,

Iñigo Astiz eta Miren Rubiorekin.

bAstelehenean, 20:00etan, Biran.

BILBOLand Workers Alliance: 

Zer egin politika publikoen alorrean 

elikadura burujabetza bultzatzeko?.

bAsteartean, 19:00etan, Laboren.

BILBOAsier Serrano: Sormenaren

geografiara itzulera.

bOstegunean, 19:00etan, 

Bizkaiko Foru Liburutegian.

BILBOGutun Zuria: Barnardo

Atxaga, Hasier Larretxea eta 

Karmele Jaio.

bOstegunean, 19:30ean, 

Azkuna zentroan.

GERNIKA-LUMOAmagoia Gurru-

txaga, Maria Gonzalez Gorosarri,

Josu Ibargutxi eta Oihana Cabello:

Oroimen biziko herria gara?.

bAsteazkenean, 19:00etan, Astran.

SANTURTZIAinhoa Intxaurran-

dieta: Angula ustelak.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

La Kelo gaztetxean.

BESTELAKOAK

BARAKALDOUxue Alberdi eta

Eñaut Elorrieta: Literaturaren 

akordeakerrezital musikatua.

bOstegunean, 18:30ean,

Barakaldo antzokian.

BILBO Izaskun Gracia Quintanak

Ohe hutsetan liburuaren aurkezpen

errezitala egingo du.

bAsteartean, 19:30etan, Biran.

DURANGOEneko Haritza ipuin

kontalaria.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

GETXOLiburu Azoka.

bGaurtik astelehenera arte,

Algortako Geltokia plazan.

SONDIKA Iñaki Carretero ipuin

kontalaria: Entzun, entzun.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.
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biek. Politikari venezuelarrari

buruzko museoa ere badago uda-

lerrian. 1983an ireki zuten Simon

Bolibar museoa, Bolivarren jaio-

tzaren 200. urtemugarekin bat

eginda, Errementarikua base-

rrian. Bolibartarren historia ez

ezik, Ziortza-Bolibarko Erdi Aro-

ari buruzkoak ere ezagutu daitez-

ke han.

Herri zaharra eta berria
Historia garaikidean ere zeresana

izan du Lea Artibaiko udalerriak.

Francok Markinaren parte egin

zuen Ziortza-Bolibar 1968an, eta

erabaki horretatik bertatik desa-

nexioa lortzeko borrokan aritu zi-

ren bolibartarrak, harik eta

2004ko azaroaren 30ean Bizkai-

ko Batzar Nagusiek udalerri

bihurtzea erabaki zuten arte.

Ainhoa Larrabe Arnaiz

A
skatzailea dei-

tzen zioten Simon

Bolivar militar ve-

nezuelar eta

Ameriketako ko-

lonien independentziaren bultza-

tzaileari. Baina Simon Jose Anto-

nio Bolibarjauregi Blanco zuen

benetako izena, eta Bizkaiko

Ziortza-Bolibar udalerriari lotuta

dago, han jaio baitzen haren bos-

tenaitona. Oiz mendiak babesten

du Ziortza-Bolibar, eta haren ma-

galean dauden larreei lotuta egon

da udalerriaren historia, artzain-

tza izan baita hango jarduera na-

gusia. Izanaren aztarna gordetzen

du herriko toponimiak: askoren

artean, Gortaguren eta Maska-

gorta auzoen izenak dira horren

adibide. Txikia izanagatik ere,

historia luzeko ibilbidea du Biz-

kaiko udalerri honek, eta Latino-

amerikako beste hainbat tokiri

ere eman die izena: Boliviari, ka-

surako.

Elkarrengandik bi kilometrora

dauden bi gunek ematen diote

izena Ziortza-Bolibar herriari:

Kolegiata izenez ezaguna den

Ziortzako monasterioak, batetik,

eta Bolibar herriguneak, bestetik.

Donejakue bidearen mugarrieta-

ko bat izan da Ziortzako monaste-

rioa, eta, elezaharren arabera,

968. urtera jo behar da haren so-

rreraren berri izateko.

Kondairak dioenez, 968ko

abuztuaren 15ean, Munitibar he-

rriko Gerrikaitza auzoan meza

entzuten ari zen herritar multzo

batek arrano bat ikusi zuten hile-

rritik buru hezur bat hartzen eta

ondoko mendixka batean uzten.

Fededunek seinale gisa hartu zu-

ten, eta arranoak kaskezurra

utzitako toki berean eraiki zuten

gaur egun monasterioa dena.

Arranoaren irudi hori du, hain

zuzen, Ziortzako armarriak. 

Erdi Aroan garrantzi handia

izan zuen erlijio eraikin horrek:

ospitalea ere bazuen, eta bertan

egiten zuten geldialdia Doneja-

kue bidea egiten ari ziren errome-

sek. Gaur egun ere ostatu ematen

dute bertan. Baina erromesena ez

da Ziortzatik igarotzen den bide

bakarra: Oiz mendira osteratxoa

egiteko ibilbidea ere hartu liteke

monasterioaren aldameneko iga-

robidetik.

Simon Bolivarren omenez
Bolibar da herrigune nagusia.

Han sortu ziren Simon Bolivar

Venezuelako militarraren arba-

soak. Haren bostenaitonak, izen

bera zuen Simon Bolibar

Simon Zaharrak hartu

zuen Ziortza-Bolibar he-

rritik Ameriketarako bi-

dea, aberastasun bila.

Sumatu ere ez zuen egin-

go handik hamarkada batzuetara

Bolibarren izena lau haizeetara

zabalduko zuela haren ondoren-

goa izan zenak. 

Latinoamerikan askatasuna-

ren ikurra da Bolivar oraindik

ere, eta haren omenezko monoli-

toa ere badago Ziortza-Bolibar

herriko plazan. 1927an eman

zuen hura eraikitzeko agindua

Venezuelako Gobernuak, eta

Pedro Izpizuak hartu zuen azpie-

gitura egiteko ardura. Honela dio

grabatuta duen idazkiak:

«Antziñako sendi euzkotaŕ onek

Bolibaŕ’taŕ Simon argiratuaz bere

bizimen’ indaŕa erakutsi eban».

Venezuelako herriak Espainiatik

askatzeagatik opari gisa jarri

zuen plazako oroitarria. Ez da

bakarra izan: 1950ean, Ziortza-

Bolibarko herri eskola eraikitze-

ko diru laguntza eman zuen

Venezuelako Gobernuak, eta

baita frontoi berria eraikitzekoa

ere. Lotura estua dute, beraz, bi-

Ziortza eta Bolibar eremuek ematen diote
izena Ziortza-Bolibar herriari; erlijioari
lotuta dago lehena, eta herrigunea da
bestea. Simon Bolivar Venezuelako
militar ezagunaren arbasoen jaioterria
izateagatik egin da ezagun udalerria.

Nazioartekoa

eta tokikoa

den herria

Venezuelako Gobernuak Simon Bolivar militarraren omenez Ziortza-Bolibarren eraikitako monolitoa. WIKIPEDIA

Kondairaren arabera, arrano
batek hilerritik hartutako buru
hezurra bota zuen toki berean
eraiki zuten Ziortzako kolegiata


