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Euskaraldiaren bigarren aldia egingo dute 2020ko
azaroaren 20tik abenduaren 4ra, eta joan den urteko
11 eguneko ariketa kolektiboaren datuak aurkeztu dituzte
abiaburu moduan. Bizkaian, 80.036 pertsonak parte hartu
dute Euskaraldian: populazioaren %8,12. Hirigunean nabari
da hutsunerik handiena: %5,7k parte hartu zuten Bilbon.
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ehena bukatu
aurretik iragarri
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egongo
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Ezbairik gabe,
aztarna utzi du
Euskaraldiak Euskal Herrian.
Euskararen erabilera bultzatzeko
orain arte egin den ariketa kolektiborik handiena izan da, eta, egitasmoaren «arrakasta» nabarmenduta, bigarren aldirako zita
eta ezaugarriak finkatu dituzte:
norbanakoengan ez eze, entitateetan ere jarriko da fokua, erakunde publikoek, eragileek eta
enpresek euskararen erabilera
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areagotu dezaten bultzatzea baita
bigarren aldiaren xede nagusia.
Zehazki noiz egingo duten ere
iragarri dute: 2020ko azaroaren
20tik abenduaren 4ra. Hortaz,
lehen ekitaldia 11 egunekoa izan
zen, baina hurrengoan, berriz,
hamabostaldi bat izango da euskararen erabilera bultzatzea
asmo duen ariketa kolektiboa.
Helmuga jarrita, bidea urratzen hasi beharko du Bizkaiko
euskalgintzak datozen hilabeteetan; eta, besteak beste, lehen Euskaraldiaren datu eta esperientzietatik abiatu beharko du horretarako. Aurtengoaren parte-hartze
datuekin, txosten bat ondu du
Gaindegiak, eta Bizkaian jasotako
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datuek agerian utzi dute euskaldunen artean espero baino gutxiago sustraitu dela egitasmoa
Bizkaian, zortzi euskalduneko
batek parte hartu baitu Euskaraldian.
Xehe-xehe aletu ditu Gaindegiak datuak: lurraldeka, eskualdeka eta herrika. Bizkaiko 113 herrietatik 94tan eratu dira Euskaraldia antolatzeko batzordeak;
eta hutsunea dago mapan horregatik. Horrek ez du esan nahi daturik ez duten hemeretzi udalerrietako herritarrek ekitaldian
parte hartu ez dutenik, inguruko
herrietara jo baitute askok izena
ematera. Nolanahi ere, batzorderik eratu ez izanak eman lezake
udalerri edo eremu horietako
euskalgintzak duen osasunaren
berri.

Euskaldunen parte hartzea
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te, Euskaraldiaren helbururik
behinena, baina 2016an lurraldean zegoen euskararen erabilera
kopurutik gertu geratu da parte
hartzea.
Bada, azpimarratzekoa eta datorren aldirako aintzat hartzekoa
den aldagai oinarrizko bat: parte
hartu duten %62 emakumeak
izan dira. Adinaren araberako banaketa eginez gero, gazteen adin
taldeek parte hartu dute gehien:
16 eta 29 urte bitartekoak izan dira
parte hartzaileen %24,4, eta 30 eta
44 urte artekoak, berriz, %37,4.

Euskaraldia amaituta, Bilboko Euskaltzaleen Topaketak antolatu dituzte
Bilborocken, otsailaren 16rako. Bertan, Bilboko euskaltzaleak bildu
eta aurrera begira eman beharreko pausoak definitu nahi dituzte.

Hirigunearen hutsunea

uskaraldiak aztarna sakonak utzi ditu Euskal
Herriko hainbat tokitan. Iñaki Etxarri Bilboko Euskaraldiaren arduradunetako baten ustez, Bilbon jende
«asko» aktibatu da Euskaraldiarekin, eta horrek esan nahi du
«jende masa bat badagoela» euskalgintzan lan egiteko motibazioa duena. Hala, dinamikak
emandako aukera baliatuta, euskaltzaleen topaketa batzuk antolatzea erabaki dute.
«Otsailaren 16an izango dira,
Bilborocken, eta, horien bidez,
Euskaraldiarekin aktibatu eta saretu den jendea batu eta aurrera
begirako ikuspuntu batekin lanean hasi nahi dugu», azaldu du
Etxarrik. Behin dinamika amaituta, badakite gauzak «erlaxatu»
egiten direla, eta horregatik planteatzen dituzte topaketak: batu
eta aurrera begirakoei buruz
hausnartzeko.
Euskaraldia dinamikak euskalgintza astindu duela iruditzen
zaio, besteak beste, auzorik auzo
batzorde asko sortu direlako.
«Horrek ez du esan nahi guztiak
mantenduko direla urte osoko
lanketa bat proposatuz gero, baina bai mantenduko dugula kontaktu bat, lanketa puntualetan
Bilbo osoan lan egingo duen sare
bat osatuz». Horrek argi uzten
du, Etxarriren ustez, badagoela
«kontzientzia minimo bat» eta
baita «lanerako gogoa» ere.
Hori dela eta, aste hauetan, balorazioak egiten dabiltza auzoz
auzo eta batzordez batzorde:
«Jendea, orokorrean, pozik dago.
Bai ariketarekin eta baita parte
hartzearekin ere». Aitzitik, «kritika orokor» moduan, instituzioekiko harremanean desorekak
egon direla aitortu du, batik bat
Euskaraldiaren dimentsioaren
eta Bilbon zegoen elkarlanaren
artean: «Ez da harreman negatiboa izan, baina auzoek argi utzi
dute instituzioetan oraindik ere
lan asko dagoela egiteko».
Hori guztia kontuan izanik, Bilbo mailan ere oro har dinamika

Bilbo Handia deitzen zaion eremuan izan du Euskaraldiak hutsunerik nabarmenena; lurraldeko populaziorik handiena biltzen
den eremuan. Eustaten datuen
arabera, 857.343 lagun bizi da
han, eta %30,12 dira euskaldun.
Lur eremu hori osatzen duten herritarren %6k parte hartu dute
Euskaraldian: 45.064 lagunek.
Ehuneko horretara gerturatzen da hiriburua bera ere; bilbotarren %5,7k eman baitzuten
izena Euskaraldian. Eustaten ara-

Datu orokorrei dagokienez, Bizkaian herritarren %8,12k parte
hartu dute Euskaraldian: 80.036
pertsonak. Horietatik 55.025
(%68,75) ahobizi rolean jardun
dira; eta 25.011 (%31,25), berriz,
belarriprest moduan. Lurralde
gehienetan, desoreka
nabarmena izan da rol Bilbo Handian biltzen da
bien artean: gehienek populaziorik handiena: 857.343
ahal den guztietan eus- pertsona. Herritarren %6k
karaz aritzeko ahobizi eman zuten izena Euskaraldian
rola aukeratu dute, eta
gutxiago jarri dira bela- Eustaten datuen arabera,
rriprest rolean, beraiekin herritarren %56 dira euskaldun
euskaraz jardun daitezen edo ia euskaldun Bizkaian;
gonbidapena eginez. %8 izan dira Euskaraldian
Zergatien artean, rolak
ondo ulertu ez izana eta euskal- bera, Bizkaiko hiriburuko biztandunak ez diren herritarrengana leen %49 dira euskaldun edo ia
iristeko zailtasunak eduki izana euskaldun. Baina, euskaldunen
aipatu dira azken hilabeteetan. proportzioaren araberako porHorra datorren urteko ariketa tzentajeari begiratuz gero —euslantzean aintzat hartu beharreko kaldun bakoitzeko zenbat parte
hartzaile izan diren—, Bilbon
beste aldagai bat.
Euskal Herriko lurralderik po- hamar euskalduneko batek
pulatuena da Bizkaia —Eustaten eman du izena. Datuak aztertuta,
azken datuen arabera, 1.140.662 ondorioztatu liteke euskalginbiztanle ditu—; eta, euskaldun di- tzak hiriguneetan ahalegin bererenen eta euskara ulertzen dute- zia egin beharko duela datorren
nen baturak erdaldun elebaka- urteko ekinaldiari heltzeko.
Izan ere, Bizkaian, eremu eusrren kopurua gainditzen du.
2016ko Eustateko datuen arabe- kaldunetan errotu da, batik bat,
ra, %56tik gora dira euskaldun Euskaraldia: %25eko parte haredo ia euskaldunak, eta ia %44 er- tzea gainditu duten hamabi hedaldunak, euskara ulertzeko gai rrietatik gehienak UEMA Udaleez direnak. Zehazki, 486.498 he- rri Euskaldunen Mankomunitarritar (%43,67) ziren erdaldun tean parte dira, eta ezaugarri
2016an, 407.859 (%36,61) euskal- antzekoak dituzte. Oro har, udadun, eta 219.598 (%19,71) euskara lerri txikiak dira, eta baita arnasguneak ere: euskara nagusi den
ulertzeko gai direnak.
Nolanahi ere, euskararen era- gune geografikoak, alegia. Aulesbilera datuetatik urrun daude tik jaso du ehunekorik handiena:
zenbaki horiek, %8,8koa baita lu- 662 biztanle ditu, eta %88 dira
rraldeko euskararen erabilera, euskaldun, Eustaten datuen araSoziolinguistika Klusterrak bera. %40k parte hartu dute eki2016an egindako kale neurketa- taldian han. Besteak beste, antzeren emaitzen arabera. Portzentaje ko datuak jaso dituzte Areatzak
horretan eragitea da, besteak bes- eta Larrabetzuk ere.

Aurrera begira batera
lanean jarraitzeko prest
Peru Azpillaga Diez Bilbo
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Euskaraldia Bilbon aurkezteko egindako agerraldia. MARISOL RAMIREZ / FOKU

tuan izanda Bilbon urteetan euskalgintzan lan asko egin dela, motibazio eta ilusio berri bat eman
nahi genion mugimenduari. Hau
da, ez da Euskaraldia bat-batean
gu salbatzera etorri; beti egin izan
da lan asko hemen, eta hori saretzeko beharra ikusten genuen. Alde horretatik, Euskaraldiak aukera paregabea eman digu».
Hortaz, 2020an Euskaraldiaren
ariketa berriz egingo dutela jakinarazi arren, oraingoz Bilboko
euskalgintzan zentratzeko helburua dutela plaEuskaraldiarekin aktibatu
zaratu du: «Hori etorriko
eta saretu den jendea batu,
eta aurrera begirako ikuspuntu da, eta jarriko gara horretara, baina, oraingoz, lebatekin hasi nahi dute lanean
hentasuna Bilboko eusdinamikatik aldendu eta Bilbon kalgintza saretzea eta denok bateeuskalgintzak dituen erronkez ra lanean hastea da».
arituko direla otsailaren 16an.
Horretarako baliatuko dituzte
«Bilbon, 2017 inguruan antola- 16ko topaketak, Bilbon euskaraz
tzen hasi zen Euskaraldia, eta ha- bizitzeko bidea egiteko proposasieran lanean hasi zen lantaldea menak eta hurrengo pausoak
Bilbon euskalgintza bateratzeko marrazteko. Hala, zenbait gai lanlanean zegoen lantalde bera duko dituzte: Bilbon euskarak dizen», jakinarazi du.
tuen beharrak eta lehentasunak,
Bertako kide zen Etxarri, eta, azkenaldian izandako lorpenak,
nabarmendu duenez, Bilboko instituzioekin izan beharreko haeuskalgintza batzeko eta berrarti- rremana, jaietarako landu behakulatzeko zegoen beharrak bul- rreko dinamikak, koordinazio
tzatuta hasi ziren lanean. «Kon- baten beharra...

«positibotzat» jotzen dutela
baieztatu du: «10.500 izen emate
izan dira, eta, Bilboren errealitatea kontuan izanik, oso ondo dagoela iruditzen zaigu». Izan ere,
Etxarrik argudiatu duenez, pertsona horiek guztiek, tarte batez
bada ere, eguneroko bizitzan euskararekin duten harremanari buruz hausnartu dute; «eta hori
jada positiboa iruditzen zaigu».
Euskaraldiaren olatua, ordea,
jada igaro dela dio, eta horregatik

d

4

Astekoa

Euskaraldiaren
emaitzak Bizkaian
Elkarrizketa

Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Soziologoa eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea da Jone Goirigolzarri (Getxo, 1984). Euskararen erabilerari buruzko hainbat
ikerketa egin ditu, gazteei bereziki begiratuta. Ohartarazi du hirietan ere gazteek haientzat baliagarri izango den hizkuntza ez-formal eta bizi baten premia dutela.
Euskal hiztun berrien errealitateari buruzko azterketa egina
duzu. Zein da errealitate hori?
Ondorio nagusia da etxetik kanpo
euskaldundu direnen artean itzelezko aniztasuna dagoela eta ezin
ditugula hartu talde homogeneotzat. Badira herri oso euskaldunetan jaio direnak eta bertan euskaldundu diren gazteak, edo adin batekin euskaldundu eta gero euren
bizitza euskaraz garatu duten pertsonak, baina badaude ere Bilboren moduko hiri batean euskara
eskolara mugatu duten pertsona
asko. Profilak oso ezberdinak dira.
Aniztasun horretan, erraztasun
gehiago izango dute batzuek
eta gutxiago besteek...
Guk ikerketan euskaldun osoak
aztertu genituen; euskaraz berba
egiteko arazorik ez daukatenak.
Bai azterketa horretan eta bai gerora gazteegaz egin ditugunetan,
ikusi dugu gaitasunaren kontua
handikap handia dela hiztun berri askorentzat; gaitasuna errealitate konplexua dela, eta erregistroarekin zerikusia duela askotan. Adibidez, gazte askok izugarrizko muga sentitzen dute, ez dutelako erregistro ez-formal edo
lagunarteko bat. Eta, noski, horren faltan, zelan egingo dute euskaraz lagunekin, ez badute benetan behar duten hizkuntza? Euskalkiaren gaia sarri agertzen da,
euskalkia benetako euskara balitz
bezala. Faltan sumatzen dute euskalki bat edo erregistro ez-formal
bat, bizia, alaia...
Esan nahi duzu adibidez eskolan
ikasitako hizkuntza formal bat
izan dezaketela gazteek baina
ez-formala falta zaiela?
Noski. Batzuk nahiago dute unibertsitate ikasketak ere euskaraz
egin, horretara ohituta daudelako. Baina eremu horretatik kanpo
hasten dira euren konplexuak.
Nola egin ahal zaio aurre horri?
Uste dut hausnartu egin behar dela, asko, zeren itzela da zelan bizi
garen aurreiritziz beteta. Aurreiritzi horiek kaltegarri dira erabilerarako, eta, horregatik, uste dut
oso inportantea dela lanketa soziolinguistikoa egitea. Baina ez
kanpotik datorkizun lanketa soziolinguistikoa, baizik norberak
bizi duenari buruzkoa. Gu euren
bizipenetan oinarritu gara azter-
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«Ekintza motibagarrien
bidez helduko da
euskara gazteengana»
Jone Goirigolzarri b Soziologoa
Goirigolzarrik argi du Euskaraldiak bide aberatsa ireki duela eta ildo horri
jarraitu behar zaiola. Beharrizan gehiago plazaratu ditu, halere: etiketak
kendu eta aisialdiaz euskaraz gozatzeko moduak sustatzea proposatu du.
keta egiteko: zer egiten duten galdetu diegu, zelan sentitzen diren... eta etiketak agertzen dira
hor; dagoeneko ez horrenbeste
euskaldun berriaren etiketa, baina sarri agertu da herriko euskaldunen gaia. Herrietako euskaldunak dira euskaldun peto-petoak,
euskaraz perfekto egiten dutenak.
Eta herrietakoak ez direnei beldurrak sortzen zaizkie: zer pentsatuko duten euretaz. Izugarri mugatzailea da hori, lotsak eta beldurrak sortzen baititu. Horri gehitzen zaio bestea ez dela txarto, deseroso sentiarazi nahi. Ondorioz,
badaezpada, gaztelerara jotzen
dute. Konturatu gara horri guztiari buruz pentsatzeko tartea hartzea, hausnartzea, gakoa dela benetan aldaketak abiatzeko, mudantza linguistiko hori hasteko.
Arrazoi identitarioen eragina aipatzen duzue azterketan. Badu
indarra oraindik?
Badu. Egia da euskara ikasteko
motibazioak aniztu egin direla.

Frankismo osteko garaian eta,
arrazoi identitarioek indar handia
zuten. Euskara normalizatu edo
zabaldu ahala, bestelako motibazioak sortu dira; motibazio instrumentalak badaude. Baina beste gauza bat da euskaraz bizitzera
salto egiteko momentua. Hor bai
behar da beste zerbait. Izan daiteke herri euskaldun batean zaudela eta bertan integratzeko erreminta instrumentala dela hizkuntza. Baina egia da salto egiteko
lotura identitario edo kultural bat
behar dela gehienetan: sentitzea
zure hizkuntza dela edo zure hizkuntza izatea gura duzula bertakoa delako... Hori mantentzen da
benetan euskaraz bizi nahi duten
pertsonen artean.
Gazteei buruz esaten da ez dutela euskaraz egiten. Errealitatean
oinarritzen da kritika hori?
Oso erraza da kritikatzea. Lehengo garai hartan euskaldundu zirenak oso motibatuta zeudelako
euskaldundu ziren. Gaurko gaz-

teen kasuan sarritan ez da hori
gertatzen. Euskara eman egin zaie
hezkuntzaren bitartez. Ikerketan
ikusi dugu gazteen artean ez dagoela hausnarketa berezirik euskararen inguruan. Azken batean,
eurentzat euskara da eskolan jaso
duten hizkuntza. Badaude halako
diskurtso batzuk bertako hizkuntza dela eta halakoak, baina barne
hausnarketa bako esaldi eginak
balira bezala. Normala da, eurek
ez dutelako bizi izan besteek bizi
izan zuten prozesua. Eskola oso
lagungarria da euskalduntzeko,
baina eskola ez da gauza erakargarria gazteentzako. Hizkuntza
bat erakargarri ez den zerbaitekin
lotzen bada, ez da erakargarri
izango askorentzako. Euskara
ikasgaiagaz lotzen baduzu, gainera, aditzagaz eta deklinabideegaz,
oraindik gutxiago. Ikerketatxo
bat egin genuen Bilbon. Foro bat
antolatu genuen 14 eta 24 urte bitarteko gazteegaz, eta euskara nola sustatu asmatu nahian, publizi-
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tate iragarki bat egitea eskatu genien azken ariketa moduan. Gaztetxoenek horixe islatu zuten: lehenengo eszena eskolan zen,
ikasgelan; dena iluna, grisa, asperdura aurpegiak... Eta, bat-batean, hori apurtu, eta agertzen zen
hondartza, jaia, kolorea... Eskolarekiko apurketa hori behar da, eta
euskara lotzea lagunarteagaz,
poztasunagaz, dibertsioagaz.
Euskara horregaz lotzen badugu,
hurbilduko dira.
Nola sustatu hori?
Lehenengo eta behin, asko azpimarratu diguten ideia da ez dela
jarri behar euskara etiketa; dagoeneko ez da erakargarria. Egin genuen foro batean, adibidez, itzelezko arazoak izan genituen parte
hartzaileak bilatzeko. Guk esan
genuen: ‘bi zapatu goiz, dinamika
honekin, euskararen inguruan
berba egiteko’. Nor apuntatuko
da? Etiketa kendu eta eurentzat
interesgarriak diren ekintzak antolatzen badira, joango dira. Irizpide linguistikoekin eta irizpide
bategaz, baina gustuko dituzten
ekintzak behar dira. Uste dut egin
behar dela halako ahalegin makro
bat eskolaz kanpoko jardueretan
eta aisialdian euskaraz izango diren ekintzak sartzeko. Hor, monitoreen zeregina oso garrantzitsua
da. Gazteak badira, euren adinetik hurbilekoak, eta euskaraz egiten dutenak bai batekin bai bestearekin eta bestearekin, koherentzia mantenduta, erreferentzia
garrantzitsua sortuko da. Baina
bide horretatik: eurentzako motibagarriak diren jardueretatik sartuko da euskara gazteen bizitzan.
Egoera horretan, zer lor dezake
Euskaraldiak?
Uste dut Euskaraldia salto kualitatibo inportantea izan dela euskararen iraute prozesuan; euskararen
alde zegoena ekitera pasatu da, hori praktikan jarri du. Uste dut oso
indartsua eta aberatsa den bide bat
zabaldu duela, eta logika horretan
jarraitu behar dela, aukera desberdinak probatuz. Eta larregiko kritikotasun gabe. Euskaraldian jende
piloak parte hartu du: ekinaldi batean 225.000 pertsonak parte hartzea itzela da. Hain masiboa den
kontu batean ere aniztasuna sartzen da, eta, beraz, parte hartze diferenteak egongo dira. Bakoitzak
bere bidea egingo du, baina hori
errespetatu egin behar da, eta malguak izan behar dugu; bestela, galduta gaude. Euskaraldiak zapore
gozoa utzi du, eta jendeak hurrengorako gogoa du. Inportantea da
hori, bizipenak konpartitzea, beste
batzuen bizipenekin identifikatua
sentitzea eta sare bat sortzea. Batzuek egin dute aldaketa, eta, tira,
pentsatzen duzu: ba posible da.

Iritzia
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Urtebetean

R
ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

E

lkarrengandik geroz
eta urrunago bizi
garelako agian, edo
dagoeneko aterik ez
diogulako inori zabaltzen, ezta
zabaltzeko eskatzen ere, edo
baserritarren alaba kaletartua
izatearen traumak jaten nauelako barrutik. Ez dakit zehazki
zergatik gustatzen zaidan hainbeste santa eskea, baina horrelako arrazoi mordo baten arteko
nahasketa dela uste dut. Amallon irteten gara zapatuz, eta 30
baserri inguru igarotzen ditugu
urtero, eguraldia dena delakoa
izanda ere —normalean, beti
txarra—.
Baten bati tontakeria iruditu-

Zure auzotarrak
zeure ateraino datoz
trikitixa jotzera eta
esatera zer familia
jatorra daukazun...
Seguru badaudela
atzetik ezinikusiak,
baina hala ere
aitortzen zaizu
auzotar bat zarela
eta inguruak
zainduko zaituela,
hala beharko bazenu

ko zaio beharbada, alferrikako
neke bat, ia zazpi orduz ibiltzea
txingorpean kopla-kantuan atariz atari; auzorako dirua biltzeko
modu eraginkorragoak egongo
dira, seguru. Baina honek erritual baten pisua dauka, eta erritualek zerbaiten parte egiten
dute jendea. Auzo baten parte,
familia baten parte, historia
baten parte. Zure auzotarrak
zeure ateraino datoz trikitixa
jotzera eta esatera zein leku ederrean bizi zaren, zer familia jatorra daukazun, zer txakur polita
eta zer limoiondo ederra gintoniketarako. Seguru badaudela
atzetik istoriotxoak eta ezinikusiak, baina hala ere aitortzen

zaizu auzotar bat zarela eta inguruak zainduko zaituela, hala
beharko bazenu. Geroz eta leku
gutxiagotan gertatzen den zerbait da hori.
Urtean behin ikusten ditugun
tokiak eta pertsonak dira asko,
eta otsailetik otsailera dena alda
daiteke. Lehen atea zabaltzearekin bat negarrak ihes egiten zion
aitona hura ez dago orain.
Gutxien espero zenean joan zen
nire lagun minaren ama ere,
sanblasak, kafea eta esnea ateratzen zizkiguna hurrengo baserrira joan aurretik. Lehen umeak
zirenak geroz eta altuago eta
granotsuago daude, eta zaharrak
ahulago. Eta nolabait sozializatu
egiten dira hutsune horiek, pena
horiek, eta baita pozak ere, etxeko gazteak bat-batean bikotekide berriarekin eta irribarretsu
zabaltzen digunean atea.
Ingurukoak zaintzeko modu
bat delako gustatzen zait santa
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eskea, eta galtzear dagoen jakintza izugarri bat —hizkuntza,
natura, bizitzari… dagokiona—
auzo txikietan bizi delako, oraindik ikas dezakeguna. Bizitza
osoa pasatu dut nabasaia pentsu
klase bat dela pentsatzen, gure
etxean beti irain bezala erabili
izan delako —«hi haz hi nabasaixe»—, eta aurten jakin dut lau
hortzeko golde arraro bat dela,
baserri baten horma kontran
ikusitakoan. Pentsa zein landatar sentitzen garen herri txikietan bizitze hutsagatik, eta zeinen
gutxi dakigun gero benetan.
Eskuak izoztuta eta urritx
makilei azpian txapelak aterata
iritsi ginen bazkaltzera, eta
nekeari buelta emateko hiru
egun behar izan ditut nik behintzat. Baina leku gutxitan kantatzen dut hain gustura eta hain
benetan. Ea zer dakarren
hurrengoan bizitzak, otsailetik
otsailera.

ZUZENDARIARI

Irudia b Sopela

Ezintasuna duten
pertsonen
babesgabetasuna

Z

er pentsa ematen dute urtero Jaurlaritzak ezintasuna
daukaten pertsonen laneratzeari
buruz egiten dituen diru-laguntza deialdiek. Zehazki, enplegu
zentro berezietarako lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak finantzatzeko deialdiari buruz eta
desgaitasunak dituzten pertsonak lan-merkatu arruntean sartzeko neurri gisa enplegu lagundurako jardunak garatzeko bideratutako deialdietaz mintzo gara.
Bertan, ezintasuna pairatzen duten pertsonak lan-munduan sartzeko beharrean ari direnen eta
lagundutako enplegurako teknikarien soldaten finantzaketa egiten da, lanpostu hauek funtzio jakin batzuk izanik. Larritasuna

Artigas zabortegian amaitu du
Gutxienez 16 metro luze zen eta 30 bat tonako pisua zuen balea batek utzi du asteko argazkia Sopelan, Atxabiribil hondartzan. Igandean azaldu zen, gaixo, hondarretan harrapatuta, ezin mugitu. Saiatu ziren hainbat pertsonaren artean mugitzen, berriz itsasoratzen, baina ezin. Uste baino larriago zegoen, hilzorian. Eta handik gutxira hil zen. Ondoren, gorpua nora eta nola eraman izan zen buruhaustea. Bi garabi eta hondeatzaile bat behar
izan ziren mugitzeko. Garraiatzeko, trailerra. Bilboko Artigasera eraman zuten gorpua, hondakindegira. L. TEJIDO

%

BIZKAIKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Gutunek ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne,
eta BIZKAIKO HITZAKk mozteko eskubidea izango du. Helbide honetara bidali behar dira gutunak, izen-abizenak eta herria adierazita:
Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea 18-3.C, 48.001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: bizkaia@hitza.eus.

deialdien oinarrietan islatzen da,
non gizarteratze-enpresek lanpostu horiek garatzeko edozein
pertsona jotzen duten kualifikatutzat (nekazaritza ekologikoko
teknikaria, harri naturalerako
teknikaria...) eta praktikan, diru
publikoa jasoz, ia edozer kontratatu dezakete.
Nabarmentzekoa da aldez aurretik aipatutako lanpostuak garatzeko zehazki goi-mailako gizarte integraziorako teknikariak
direla kualifikatuak, eta hori oinarrietan jasotzeak ezinbestekoa
izan beharko luke.
Euskadiko AGISAS, Bigite eta
Argite gizarte-integraziorako elkarteetatik helegiteak aurkeztuko dira 5,2 milioi euro banatzeko
moduaren aurka, eta laster iragarriko den ezintasuna dutenen laneratzerako dekretuaren aurka
beharrezkoak diren ekintzak
hartuko dira.
Ogi gogorrari, hagin zorrotza!
AGISAS, Bigite eta Argite.
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Urtaro bakoitzean auzolandegi bat antolatzen dute, landa guneetako emakumeak batu eta elkarlanean proiektu bat sustatzeko. ETXALDEKO EMAKUMEAK

Emakume sarea landan lanean
Etxaldeko Emakumeak taldearen neguko auzolandegia egingo dute etzi, Zamudion
b Egitasmoaren helburua, hauxe: baserri aldeko emakumeen «bakartzea» haustea
Uxue Gutierrez Lorenzo

Hirigune zaratatsu eta jendetsuetatik kanpo, irudi bat uzten dute
landa guneetako parajeek: hanhemenka sakabanatutako baserriak, mendi gune malkartsuz inguratuta, bakarti bezain isil.
Etxaldeko Emakumeak taldeko
Maritxu Arroyok azaldu du eremu horietan bizi diren emakumeen egoera bereziki gogorra
dela: «Baserriko emakumeak
bakarturik bizi dira. Ez dute elkarren berririk, eta hori izan da gure
lehen helburua: bakardadea
apurtu eta emakume baserritarren sare bat osatzea».
Orain zazpi urte osatu zuten
taldea, eta hasiera-hasieratik izan
dute argi oinarria: «Auzolanaren
espiritua berreskuratu nahi genuen, elkarlanean lan egin eta
aliantzak sortzeko». Eta, ideia
hori buruan zutela, auzolandegiak antolatzeari ekin zioten.
Duela hiru bat urte egin zuten au-

rrenekoa, «proiektu pertsonal
bakoitzari erantzun kolektibo bat
eman nahian». Beharraren arabera hautatzen dituzte tokia eta
egitekoa, eta etzi egingo dute auzolandegia, Zamudion.
Baratzenea proiektua garatzen
laguntzeko oinarriak finkatzea da
asmoa, soroko lurra landuz.
«Taldeko emakume batek Zamudion duen negutegi bat martxan jartzera goaz oraingoan.
Garbitu, eta lurra prest utziko
dugu udaberrian uzta landatu
ahal izateko», dio Arroyok.
09:00etan jarri dute ordua, eta
lana bukatzean elkarrekin bazkaltzeko gonbita ere egin diete
emakumeei.
Ahalegin horretan, zenbait
leku ezagutu dituzte dagoeneko.
Iaz, esaterako, Antzuola (Gipuzkoa) eta Zeberio izan zituzten geraleku. Neguko aldian oilategi bat
eraiki zuten Antzuolan, eta udazkenean sagar bilketan jardun ziren Zeberion. Arroyok jakinarazi

duenez, urtaro bakoitzeko auzolandegi bat antolatzen saiatu dira,
eta, orain artekoan, Bizkaian eta
Gipuzkoan izan dira guztiak.

‘‘
Feminismoak bizia
jartzen du erdigunean,
eta guk elikadura
jartzen dugu biziaren
erdigunean»
«Etxaldeko mugimendu
mistoa maskulinizatua
eta zahartua dago.
Dinamika hori
apurtu nahi dugu»
Maritxu Arroyo
Etxaldeko Emakumeak taldeko kidea

Dena dela, Nafarroara egingo
dute salto lehenengoz udaberrian, beharrak hala eskatuta.
Taldearen osaerak eragina izan
du horretan. Izan ere, talde susta-

tzaileko kide gehienak bizkaitarrak direla aipatu du Arroyok; eta,
ondorioz, ekintza gehien Bizkaian egiten dituztela. Hala ere,
herrialde bakoitzean talde «autonomoak» eratzea da xedea.
Oraingoz, orotara laurogei bat
emakumek osatzen dute sarea,
baina beste alorretako emakumeekin ere harremana dutela dio
Arroyok: «Mugimendu feministarekin oro har aliantzak sortu
nahi ditugu. Harremanetan gaude Emakumeen Mundu Martxarekin, Bilgune Feministarekin eta
Mamiki konpartsarekin».
Izan ere, lanak batik bat baserri
inguruetan egiten dituzten arren,
Arroyok aipatu du edozein jardunbidetako emakumeak bertaratu daitezkeela, baserritar izan
edo ez: «Gure taldean feminismoarekin identifikatzen gara, eta
horregatik gonbidatzen ditugu
mugimendu feministan aritzen
diren emakumeak auzolanera.
Momentu polit bat sortzen da

emakume baserritarren eta gainontzeko emakumeen artean».
Horrela, «hiriko feminismoa»
sorora hurbiltzeko aukera suertatzen dela uste dute taldekideek.
«Batzuetan, feminismoak ez du
landa eremuetara begiratzen; hiritik datorren mugimendua da,
bertan sortua. Eta, askotan, emakume baserritarrak ez dira oso
identifikaturik sentitzen».
Hausnarketa hori abiapuntu
zutela hasi ziren baserriko andreak batzen, etxaldeko mugimendu
mistoa ernaltzen ari zen une berean.Orduantxe sumatu zuten
emakumeek bakarka batzeko beharra, landa guneetan bizi diren
andreen errealitatea islatu guran.
Sorreratik, bi mugarri izan dituzte: elikadura burujabetza eta feminismoa. Bi norabideetan jarduten dute, bietan nabari baitute
hutsunea.
Batetik, etxaldeetako mugimendua ernetzearekin batera
hasi ziren emakumeak euren kabuz antolatzen, elikadura burujabetza oinarri zuten proiektuetan
ikuspegi feminista eransteko asmoz. «Etxaldeko mugimendu
mistoa maskulinizatua eta zahartua dago. Dinamika hori apurtu
nahi dugu». Eta, bestetik, berriz,
feminismo «urbanoan» euren
ikuspegia txertatzeko beharra
ikusi zuten. «Mugimendu feminista nekazari munduko emakumeen ikuspegiarekin ere kutsatu
nahi dugu». Aldebiko jarduna ardatz, proposamen jakin bat gorpuztu dute, baita izena jarri ere:
agroekofeminismoa.

Agroekofeminismoa
Kontzeptuaren funtsa azaldu du
Arroyok: «Gure proposamen politikoa da agrofeminismoa. Feminismoak bizia jartzen du erdigunean, eta guk elikadura jartzen
dugu biziaren erdigunean». Oinarri horri helduta garatu dituzte
eztabaida, barne prozesua eta lehenbiziko urratsak.
Arlo ekonomikoari eta afektiboari: pauso horiek bi alorrei egiten diete erreferentzia. Batetik,
garapen iraunkorra sustatu nahi
dute eredu agroekologikoaren bidez. Eta, horrez gain, harremanetan jarri nahi dute arreta, elikadura burujabetza oinarri hartuta.
Alde horretatik ere, emakumezkoen jakintza berreskuratu
nahi dute; izan ere, haien aburuz,
andreek landa guneetan dituzten
lan asko ez dira aintzat hartzen.
«Gure proiektua integrala izan
dadin, andreen lanak ikusarazi
behar dira: sukaldeko lanak,
etxeko zaintza edo abereen elikadura. Orain arte, lan osagarriak
esaten zaie».
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Metropoliaren
plaza hutsak
gogoetarako
toki bilakatzeko
erronka
Plaza Hutsa egitasmoa sortu dute,
herrigintzaz hausnartzeko b Hezkuntzaren
eta Bizkai metropolitanoaren inguruko
eztabaidak abiatuko dituzte asteburuan
Peru Azpillaga Diez Bilbo

Etengabeko metamorfosian
murgilduta dagoen tximeleta baten antzera, munduak denbora
guztian aldatzen du azala. Gutxinaka-gutxinaka, aldaketa txikien
metaketek lurrikarak eragiten dituzte gizartean. Aldaketa txiki
horiek, ordea, ez dira leku guztietan berdin antzematen.
Euskal Herria ez da salbuespena, eta, besteak beste, Bilbo eta
haren inguruan sortutako gune
metropolitanoa horren adierazgarri garbia dira: sorbaldan koloretako motxilak hartuta harahona banaketa lanetan ibiltzen
diren txirrindulariak, fabrika lurperatuen gainean altxatzen diren
dorreak, noraezean dabiltzan migranteak, irla bilakatutako auzoak, turistaz beteriko eremu historikoa, alokairuaren prezioaren
gorakada, mugikortasuna irauli
duten garraio molde berriak... Gizartearen metamorfosiaren zantzuak ageriago geratzen dira hiri
eta metropolietan.
Halaxe uste du Ibon Meñika
Plaza Hutsa proiektuko kideak:
«Maila ezberdinetan antzeman
daiteke; gure herria munduko
gizartearen eskala txiki bat baldin
bada, heren bat, errealitate berdinean bizi da». Bilbo Handiaz edo
euskal metropoliaz ari da Meñika. «Bertan gehiago azaleratzen
dira aldaketak. Eta ez soilik ikuspegi demografiko batetik; ikusten da erronka ugariren bilgune
moduko bat direla: kulturalak,
politikoak, sozialak, ekonomikoak... Hots, mundu mailan eta globalizazio kultural baten barruan
joera askorekin lotuta daukagun
plaza bat dela», ondorioztatu du.
Horien artean, migrazioa, hez-

kuntza, euskara edota nazio ikuspegia aipatu ditu Meñikak: «Euskal Herri berria, XXI. mendekoa,
errealitate horretan bizi diren
pertsonen eskura jartzeko erronka dugu, eta hori nola gauzatzen
den aztertzeko edo asmatzeko
dago oraindik».
Horregatik, Plaza Hutsa egitasmokoek arreta berezia jarri nahi
diote Bizkaiko metropoliari; errealitate soziopolitiko «oso konplexua» duelako. Jada egiten den
lana edota martxan dauden
proiektuak aztertu nahi dituzte.
«Zer eztabaida, sinergia eta saretze lan osa ditzakegun ikusi behar
dugu. Euskal metropolian bizi eta
lan egiten duten herritar guztiei

Plaza Hutsa egitasmoaren barruan Durangoko Landako gunean egindako tailerra. PLAZA HUTSA

«Hiri handi batean bizitzeak elkar ezagutzeko bitartekorik ez
izatea eragiten du askotan, modu
atomizatuago batean bizitzearen
ondorioz», azaldu du Meñikak.
«Guk, Plaza Hutsa honen bitartez, elkar ezagutza sustatu
nahi dugu». Hala, proiektuen
azoka bat egingo dute:
«Ez dira dauden bakarrak, baina ikusarazi
nahi dugu badaudela
zailtasunei aurre egin eta
Metropolietan gehiago
martxan dauden proiekazaleratzen dira aldaketak;
tu inspiratzaileak; eta
ikusten da erronka ugariren
horien zabalpena egin
bilgune moduko bat direla»
nahi dugu». Horren biIbon Meñika
Plaza Hutsa egitasmoko kidea
dez, proiektuen arteko
sinergiak areagotu edota
zer eskaintza politiko egin die- proiektu berriak eratzeko plantezaiekegun jakiteko». Horri eran- amenduak sortzea bultzatu nahi
tzuteko sortu dute Plaza Hutsa dute.
proiektua, ezkerretik eta abertzaMeñikak adierazi duenez,
letasunetik zenbait gairen ingu- hainbat motatako proiektuak bilruan hausnarketa sustatu eta duko dituzte. Adibidez, arlo tekegungo «korapiloak» askatzeko. nologikoari lotuta, Izarkoop teleHain zuzen ere, bihar bertan komunikazioen arloan egungo
abiatuko dute metropoliaren in- ereduari alternatiba bat eskainguruko hausnarketa, Portugale- tzen dion egitasmoa; Goiener
teko merkatuan, goiz osoko egi- energia berriztagarriekin lan egitarauarekin. Ariketa praktiko ten duen kooperatiba; edota Masmoduan planteatu dute, eta egun todon.eus sare soziala. Horretaz
herrigintzan diharduten hainbat gain, arazo estrukturalak metroegitasmo eta proiektu bilduko di- polietan areagotu egiten direla artuzte, errealitate berean filosofia, gudiatuta, horiekiko erreakzio
diskurtso eta praktika ugari elka- gisa sortutako zenbait mugimenrrekin bizi direla azaleratzeko. du ere izango direla azaldu du

‘‘

Meñikak: Pentsionistak Martxan
eta Oneka emakume pentsiodunen plataforma, Eragin gazte prekarioen asanblada, Mairienea Basauriko emakume etxea edota
autokudeaketaren bitartez sortutako espazio askeak: Bizinahi,
Karmela eta Portugaleteko merkatua bera.
«Proiektuen zabalpenaren bitartez, beste batzuk sustatu eta
hortik sortu daitezkeen sinergiak
baliatu nahi ditugu». Errealitate
sozial «konplexu» batean bizi
garenez, «erronka handia» dela
deritzo Meñikak. Hala ere, uste
du pausoak eman daitezkeela
kontzientzia hartzeko eta gogoeta
egiteko; «hain zuzen, horretarako jaio da Plaza Hutsa».

Arloz arloko egitasmoa
«[Joseba] Sarrionandiak pertsona libre, eskubidez berdin eta elkartasunez lotuen arteko bilera
gisa definitu zuen Plaza Hutsa;
guk, metafora horretatik abiatuta, hausnarketa prozesu bati
erantzungo dion ekimen ireki bat
sustatu nahi dugu», azaldu du .
Euskal Herriak «fase historiko
bat» itxi duela deritzo Meñikak,
eta, hortaz, eskaintza politiko
«berritzaile» bat garatzeko prozesu baten beharra duela. «Euskal Herriak testuinguru berezi bat
du, eta, mundu mailako elemen-

tuek eragiten badiote ere, baditu
bere barruan errealitatearen erradiografia egiteko elementu batzuk; hots, sumatu genuen kezka,
erronka eta esperantza berberak
dituen jende asko dagoela». Hala,
ondorioztatu dute garaia dela
egun gizarteak duen abiaduratik
«ihes egin» eta «egun batetik
besterako tarteaz haratago»
hausnartzeko: «Egun dugun inteligentzia kolektiboa aktibatu
behar dugu, herri bat eraikitzeko
arlo ezberdinetako gogoeta eta
ekintzailetza sustatuz».
Urtarrilaren 12an Durangoko
Landako gunean egin zuten tailerra izan da Plaza Hutsa egitasmoaren agerraldi nagusia. Bertan,
arloz arlo, 270 pertsonak zenbait
eztabaidatan hartu zuten parte.
Izan ere, Bizkai metropolitanoaz
gain, zenbait arlo jorratuko ditu
Plaza Hutsa egitasmoak: euskara
eta euskalduntzea, hezkuntza,
euskal feminismoa edota udalgintza.
Besteak beste, hezkuntzaren
inguruan abiatutako hausnarketari jarraipena emango diote
gaur, Bilboko La Bolsa eraikinean.
«Gogoeta kolektiborako beste
adibide bat da, egungo hezkuntza
sistemek tope egin dutelako hainbat arlotan: euskalduntze prozesuan, segregazioaren arazoan
edota finantzaketa ereduan».
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LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Guztira hirurogei gaixori
eman diegu laguntza 2018an»
Maria Rosa Quintana b Laguntzen elkarteko lehendakaria
Bakarrik dauden gaixoei laguntza eskaintzera bideratutako elkarte bat da Laguntzen.
Bizkaiko hiru ospitaletan ari dira lanean 2016tik, eta dozenaka gaixok jaso dute haien laguntza.
Lander Unzueta
Lekerikabeaskoa

Bakardadea gizartean gogor eragiten duen arazo bat da. Hurbileko norbait, familiakoa edo adiskidea, une zailetarako hor ez edukitzea oso arazo larria izan daiteke
pertsona askorentzat. Are larriagoa, esaterako, ospitaleratuta eta
bakarrik dauden horientzat. Arazo horri irtenbidea bilatu eta gaixoei laguntza eskaintzeko helburuagaz Maria Rosa Quintanak
sortutako elkartea da Laguntzen.
Laguntzen proiektua nola sortu
zen?
Lanetik erretiratu nintzenean,
Bizkaiko Elikagai Bankuarekin
lanean hasi nintzen. Bertan nengoela, ohartu nintzen ez zegoela
elkarterik Bizkaian ospitaleratuta
eta bakarrik dauden gaixoei laguntza emateko. Horrek harritu
egin ninduen; izan ere, herritarren artean elkartasun handia da-

goen toki batean bizi gara. Ezagutzen nituen halako lana egiten
duten elkarte batzuk beste leku
batzuetan; esaterako, Madrilen,
Bartzelonan, Valentzian eta Andaluzian. Gurutzetako ospitalean
lanean aritu naiz nire ibilbide
profesional guztian, eta, beraz,
bertako medikuekin harremanetan jarri nintzen. Hortik jaio zen
elkartea.
Noiztik ari zarete lanean?
2015ean hasi ginen ideia lantzen.
Urte bat pasatuta, Gurutzetako
ospitalean hasi ginen lanean, eta,
ia jarraian, San Eloy ospitalean
eta Basurtuko Unibertsitate ospitalean ere sartu ginen. Boluntarioak batzen hasi ginen. Hasieran, lagunek eta ezagunek parte
hartu zuten, baina ahoz aho
zabaldu zen zer egiten genuen,
eta, horrela, jende gehiagok izena
eman zuen, laguntzeko prest.
Joan den urtean, esaterako, 131
boluntario izan genituen, baina

ko gainbegirale batek edota erizain batek gure kontaktua ematea gaixoaren familiari, edo, seniderik eduki ezean, gu bertara
joateko eskatzea. Hortik aurrera,
gaixoa ezagutzera joaten gara, eta
benetan gure laguntza nahi duen
ikusten dugu. Askok erizainari
baietza ematen dioten arren,
ondoren iritziz aldatzen dute, eta
ez dute gure laguntzarik
nahi izaten. Denetarik
«Behin baino gehiagotan
dago.
ospitaleratzen direnek berriz
Zer-nolako gaixoekin
ere boluntario berberarekin
egoten zarete?
egotea eskatzen dute»
Gehienak seniderik ez
lanaren inguruko ezjakintasuna duten eta epe luzerako ospitaleez da 2016an zenaren modukoa, ratuta dauden gaixoak dira. Beste
baina ospitaleetako langile askok askotan, gaixoek senideak dituzez dute egiten dugunaren berri. te, baina horiek ez daukate denDena den, guztira hirurogei gai- borarik haiekin egoteko; goizez
xori eskaini diegu laguntza 2018 lan egin beharra dute, edota asteosoan.
buruak izaten dituzte libre. HalaNola eskatu dezakete gaixoek koetan, beraiek egon ezin diren
zuen laguntza?
uneetan gaixoari laguntzeko
Normalena da ospitaleko solairu- eskatzen digute.
asko aldatzen da zenbakia. Bestalde, 2018ko azken hiru hilabeteetan ospitaleetatik jasotako
laguntza eskaria asko jaitsi da. Ez
dakigu zergatik izan den zehazki,
baina agian erizain berri asko
lanean hasten ari direlako da.
Horietako askok ez dute gure
elkartea ezagutzen, eta, beraz, ez
digute laguntza eskatzen. Gure

Gaixoen adinari dagokionez,
ume txikiekin edota pertsona
helduekin egon gaitezke. Esaterako, familia beste hiri batean
duten umeak zaintzen ditugu,
edo bakarrik bizi diren gaixo adinekoak. Ez hori bakarrik; etorkinekin ere egiten dugu lan: beste
herrialde batetik etorri eta bertan
bakarrik bizi direnekin.
Zer egin behar da Laguntzen
elkartearekin boluntario aritzeko? Boluntario berriek formakuntzarik jasotzen dute?
Gurekin harremanetan jartzea
nahikoa da. www.hacesfalta.
org webgunean ere izena emateko aukera dago, gainera. 18 urtetik 90 urtera arteko pertsonek
parte hartu ahal dute elkartean.
Formakuntzari dagokionez,
urtean hiru saio izaten ditugu,
proiektuari buruzko azalpenak
emateko. Noizean behin aditu
batekin batzen gara formakuntza
jasotzeko, esparru bakoitzeko
gaixoei buruz gehiago jakiteko.
Izan ere, gu gaixoen ondoan
bakarrik egon gaitezke: ezin gara
izan ospitaleko langileen ordezkoak. Hitz egin, egunkaria irakurri eta horrelakoak egiten ditugu
soilik.
Adin guztietako pertsonak dituzue elkartean, beraz?
Bai. Boluntario zaharrenak 84
urte ditu, eta lan mordoa egiten
du. Gainontzean, denetarik dugu,
gazteak zein nagusiak, lanean ari
direnak edota erretiratuta daudenak. Emakumeak gehiago dira gizonezkoak baino, baina denetarik dago gure artean.
Zer-nolako harremanak sortzen
dira boluntarioen eta gaixoen
artean?
Askotan kontu handiz ibili beharra dago harreman estuekin.
Horrelako kasuak izan ditugu,
eta txarto bukatu dute. Oro har,
ospitalean bertan harreman ona
izan arren, gaixoa handik irteten
denean ez dugu harreman gehiago izaten. Baina normalena adiskidetasuna sortzea da, eta behin
baino gehiagotan ospitaleratzen
diren gaixoek berriz ere boluntario berberarekin egotea eskatzen
dute.
Kasu bereziren bat duzu gogoan?
Pakistango gaixo bat. Hona oso
gazte etorri zen, baina tuberkulosiarengatik paraplegiko geratu
zen. Boluntariook oso harreman
berezia izan genuen harekin.
Ahaztu ezin dituzun horietako
bat da. Dituen arazoak izan arren,
inoiz ez du etsi; beti aurrera egiteko ahaleginak egin ditu. Halakoekin egoteak boluntario moduan
lanean jarraitzeko indarra ematen dizu.
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Gazteentzat
erreferente
izateko apustua
berretsi du
Bilborockek
Gazte taldeek, hilean bi egunetan, aukera
izango dute erabilera askotako aretoa eta
bertako ekipo eta teknikariak baliatzeko
b Talde hasiberrien kontzertuak gehituko ditu
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Berezia da Bilborock aretoa. XVII.
mendeko eliza zenak hasierako
itxura barrokoa du, baina gaztetua du barrualdea azken urteetan; gero eta gazteago, gainera.
Bilboko Udalak 1990eko hamarkadan erosi zuen, eta azken 22 urteetan gazteei begirako espazio
gisa erabili du. Apalago lehen urteetan, eta gero eta indartsuago
2016. urtetik, udal ordezkariek
eta hainbat gaztek osatzen duten
talde eragile bat duenetik. Sendotuz doa eskaintza, eta sendotuz
erabilera. Urtetik urtera gora egiten ari dira zenbakiak, eta, iaz,
349 jarduera egin ziren Bilborocken; aurreko urtean baino %9
gehiago. Erabiltzaileei dagokienez, %82 izan ziren, iaz, 16 eta 25
urte bitartekoak. Gazteentzako
erreferente bihurtu da Mesedeetako eliza zena, eta bide horretan
sakondu nahian ari da talde eragilea. Urteari begira, bi berrikuntza aurkeztu ditu hartarako.
Bilborock aretoaren azpiegiturak eta baliabideak gazteen esku

uztea erraztuko duen neurri bat
da lehenengoa: Bilborock Gazte
Egunak. Gazteei eta taldeei hilean
bi asteartetan edo asteazkenetan
erabilera askotarako aretoa erabiltzeko aukera emango die egitasmoak. Bertako ekipo eta teknikariak ere baliatu ahalko dituzte.
Hainbat arlotako ekitaldiak egin
ahalko dituzte gazteek han: musikarekin, arte eszenikoekin, teknologiarekin, diseinuarekin, sorkuntzarekin eta berrikuntzarekin lotutakoak. Batez ere 18 eta 35
urte arteko gazteei zuzendutako
aukera bat da. Hori dela eta, taldean aurkezten direnen erdiek,

Musika eta gazteei begirako gero eta ekitaldi gehiago jasotzen ditu XVII. mendeko eliza barrokoa zenak. JON HERNAEZ / FOKU

lau egunetan. Edozein musika estilotako taldeek parte hartu ahalko dute kontzertuetan, baina gutxienez kideen erdiek 18 eta 35
urte bitartekoak izan behar dute.
Izena ematen dutenen
artean aukeraketa eginIaz 349 jarduera jaso zituen,
go du udalak; kontzertu
eta inoiz baino erabiltzaile
gazteagoak izan zituen; %82k bakoitzerako, hiru talde.
Gainontzean, oraingo
16 eta 25 urte bitartean zituzten
bidetik jarraituko du Bilgutxienez, adin tarte hori izan be- borockek. Egonkortuta dauden
harko dute.
Bilbo Hiria pop-rock lehiaketari,
Bestalde, gazteen musika ban- Aste Nagusiko programazioari,
den aldeko apustuan sakonduko Zinegoak jaialdiari eta Traking
duela jakinarazi du Bilboko Uda- Bilbao jardunaldiei eutsiko die,
lak. Hasiberrientzako kontzer- adibidez, eta bestelako kultur jartuak antolatuko ditu, hartarako, dunei ere zabalduko dizkie ateak.

EKITALDI BATZUK

11n. Izena otsailaren 4tik 23ra bitartean eman behar da.

Han eta hemengo gazteak

Girls on fire / Neskak Sutan

Astelehenetik. Happy Erasmusen eskutik, hizkuntzen trukea izango da otsailaren 11n eta 12an, martxoaren 6an, apirilaren 10ean eta
maiatzaren 8an. Jardun horren barruan, dantza eta zinema ekitaldiak
ere antolatzen dituzte.

Martxoaren 9an. Rockaren eremuan emakumeen presentzia aktiboa ikusarazteko jardunaldia da.
Besteak beste, tailerrak eta hitzaldiak izango dira. Emakumeek osatutako bost rock-metal-punk talderen kontzertua ere bai.

Izan zaitez DJ

Tokiko musika

Martxoaren 5etik. DJ izateko bi
ikastaro, 18 eta 35 urte arteko gazteentzat. Oinarrizkoa martxoaren
5, 12, 19 eta 26an izango da; eta
hobetzekoa, apirilaren 2, 4, 8 eta

Martxoaren 21etik. Gazteen musika talde hasiberriak sustatzeko,
lau kontzertu egingo dituzte: martxoaren 21ean, maiatzaren 3an,
urriaren 10ean eta abenduaren
10ean. Izena emateko, taldekideen
erdiek gutxienez 18 eta 35 urte bitarteko bilbotarrak izan behar dute.
Unisound Bilbao
Apirilaren 11n eta 13an. Unibertsitateko ikasleen musika taldeen
kontzertuak izango dira, 11n Bilbon zehar, eta 13an Bilborocken.
Bertako DJen lehiaketa
Maiatzaren 17an. Bertako DJ gazteen sorkuntza lanen lehiaketa
maiatzaren 17an izango da. Hil horren 2an ezagutaraziko dira parte
hartzeko hautatutakoak. Apirilaren
12tik 22ra eman ahalko da izena.
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Zigilu propioa duen irudi bilduma
Arratia posta txartelean’ argazki erakusketa antolatu dute Igorren, eskualdeko irudiak ageri dituzten XX. mende
hasierako posta txartelak ardatz hartuta b Hilaren 28ra bitarte egongo da ikusgai, Igorreko Lasarte aretoan
‘

Uxue Gutierrez Lorenzo

Eskutitz ilustratuak. Aurrez ikusita, argazki bat. Buelta emanda,
atzez, eskuz idatzitako lerroak.
Igorleak mezua erdibituta bidaltzen du, gainera. Ezkerreko erdian, irudiko tokian bizitakoaren
lekukotza idatzia; eta eskuinean,
berriz, hartzailearen inguruko informazioa. Zehazki, izen-abizenak eta helbidea. Gutun azalik ez,
eta eskutitzaren parte bihurtzen
da nork jaso behar duen eta nora
iritsi behar duen mezuak. Eta, nola ez, zigiluak osatzen du objektua, igorlearen ordainketaren
erakusle. Elementuen baturaz
osatzen dira posta txartelak, garaian garaiko eta tokian tokiko lekukotza pertsonalak. Esaterako,
Arratian XX. mendearen lehen
erdian bizitakoak.
Izan ere, garai horretako 89
posta txartel bildu, eta argazki
erakusketa osatu dute Igorreko
Lasarte aretoan, eskualdeko iraganari errepasoa egiteko. Arratia
posta txartelean erakusketa hilaren bukaerara arte egongo da
ikusgai.
Jon Urutxurtu zeanuriztarra du
komisario esposizioak, eta baita
bildumaren oinarriaren egile ere.
2014. urtean argitaratu zuen izenburu bereko liburua Urutxurtuk,
eta orain formatuz aldatuta aurkeztu ditu irudiak: «Ia 90 argazki
bildu ditut, posta txartelen argazkiak, tamaina handian ipinita eta
fitxa informatibo batek lagunduta». Dokumentazio lan mardul
bati esker osatu du Urutxurtuk
irudi sorta hori.

Bildumagilearen aburuz, balio
handiko elementuak dira posta
txartelak, eta sare sozialen aurrekari. « Gaur egun, Interneten garaian bizi gara, baina lehenago,
jendeak bidaia bat egiten zuenean, leku bateko informazioa posta
txartel bitartez bidaltzen zuen.
Gainera, posta txartelak ez dira
argazki soilak: pila bat datu biltzen dituzte».
Jon Urutxurtuk apailatu duen
bildumak Arratiako ondare ikonografikoa biltzea du helburu, garaian garaiko argazki zaharrak
berreskuratuz eta ezagutaraziz.
Eta, hedatutako iritziaren kontra,
eskualdea bidaiarien interesgune
zela ikusaraztea.«Arratia beti
izan da Bizkai zaharkituaren eredua, eta ematen zuen hemendik
ez zela inor pasatzen. Irudiek frogatzen dute hori ez dela horrela,

Arratiari buruz posta txartelak
egin egin zirela».
Turistentzako erakargarriak
suerta zitezkeen zenbait paraje
ere bazituen eskualdeak. Areatzako asiloa, Lemoako Burdin Hesia,

ran, Gorbeia aldera etortzen hasi
zen turista gisa, eta horrek eragina
izan zuen».
Bidaiarien oroigarri izateaz
gain, tokian tokiko eta garaian garaiko informazio andana biltzen
dute posta txartelek:
Jon Urutxurtuk 89 posta txartel unean uneko etxebizitzak, monumentuak,
bildu, eta tamaina handiko
janzkera, lanbideak eta
argazki erakusketa osatu du
aisialdiko jarduna islaArratiaren iraganari buruz
tzen dituzte aurrealdeko
Bidaiarien oroigarri izateaz
irudiek. Oro har, XX.
gain, tokian tokiko eta garaian mendearen lehen erdiko
garaiko informazio andana
Arratiako bizimoduaren
biltzen dute posta txartelek
erradiografia da erakusketa. «Irudi hauen bitarGorbeia mendiko gurutzea eta tez, ikus daiteke Arratian egon zeAreatzako bainuetxea, besteak na eta gaur egun dagoena. Gauza
beste. Denak ageri dira posta txar- batzuk mantendu egin dira, eta
teletan, XX. mendean interesgu- beste batzuk, desagertu».
ne bilakatzen hasiak ziren eta.
Atzera begirakoa osatuz, ibilbi«Jendea, XX. mendearen hasie- de bat du erakusketak. Urutxur-

tuk herriz herri antolatu ditu posta txartelak, eta testuinguruz hornitu gutunak. «Posta zerbitzuaren kronologia egin dut: posta
txartel bat zer den azaldu, gero zigilua noiz agertu zen, eta, azkenik, posta zerbitzua noiz azaldu
zen lehen aldiz munduan».

Zinema irudiak osagarri
Argazkiekin batera, gehigarri bat
erantsi diote erakusketari, Arratiako historiaren lagina osotzeko.
«Zenbait familiak filmaturiko zinema irudiak gehitu ditugu», dio
Urutxurtuk. Bertan, besteak beste, Felipe Manterolak Zeanurin
1928. eta 1932. urteen artean filmaturiko irudiak, Julian Elejostek
1964an Arratiako tranbiaren azken bidaiari buruz hartutako irudiak eta Angel Sohok Areatzan filmaturikoak daude ikusgai.

1906 aurreko argazkiak
Argazkirik zaharrenak 1906. urte
aurrekoak dira –Areatzako eta
Igorreko elizak ageri dituzte–; eta
berrienak, ostera, 1950eko hamarkadan editatu ziren. Zaila da
jakitea zehazki noizkoak diren
posta txartel gehienak, baina urte
batek markatu zuen aldaketa lagungarri izan du Urutxurtuk:
1906az geroztik hasi ziren agertzen atzealdea erdibituta zuten
posta txartelak. Hortaz, data horren aurretik editatu ziren elizen
irudiak dituzten bi posta txartelak. Gainerakoek, ordea, berriagoak behar dute, atzealdea banatuta baitaukate.

1910eko hamarkadan Zeanurin egindako posta txartela. Ezkerreko mutikoak, Esteban Astondoak, bizia galdu zuen 1937ko apirilaren 7ko bonbardaketan. HITZA
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Ikusi eta Ikasi programa abiatu dute
Bilboko Udalak eta Euskaltzaleen
Topaguneak. Maiatzaren 16ra bitarte,
75 ikuskizun eta tailer eskainiko
dituzte. Umeek aisialdian euskaraz
gozatzea du helburu programak.

Zer ikusi,
hura
barneratu
MAX SARIA: Antzerki Ikuskizun Onena
ERCILLA SARIA: Euskal Ekoizpen Onena

SOLITUDES
Kulunka Teatro (Euskadi)

OTSAILAK 15
Auditorium // 20:30 // 6-12 €

www.kulturleioa.com

Natalia Salazar Orbe Bilbo

utxa bat zabaldu, eta Afrikako sabanako
animalien egunerokoa agertu
da begien aurrean. Nkozu elefantearen, Zebele
zebraren, Mondonga jirafaren eta
orro egiten besterik ez dakien
Tunba lehoiaren bizitzak, aurrez
aurre. Jolasen bidez, elkarrekin
bizitzen ikasiko dute. Denak dira
desberdinak, baina aniztasun
hori dibertigarria da. Didau antzerki taldeak eramango du Bilbora, gaur, Tunba ipuina. Kaxa
ireki, eta mundu berri bat zabalduko da Abandoko udaltegian,
euskaraz. Hizkuntza ohiturak
finkatzea garrantzitsua baita.
Hori hala dela jakitun, XV. Ikusi
eta Ikasi programa abiatu dute
Bilboko Udalak eta Euskaltzaleen
Topagunea euskararen aldeko
kultur elkarteen federazioak.
Beste behin, 4 eta 8 urte arteko
umeentzako egitarau zabala antolatu dute. Maiatzaren 16ra bitarte, 31 ikuskizun eta 44 lantegi
edo tailer egingo dituzte Bilboko
barruti guztietan. Denera, 75 jarduera izango dira, denak doan.
Besteak beste, ipuin kontalariak,
magia, antzerkia, zirkua, musika
eta dantza eskainiko dituzte. Helburu berari jarraitzen diote denek: umeek aisialdian euskara
modu dibertigarrian erabil dezaten sustatzea, kulturaren bidez
heziz eta kalitatezko programazio
bat eskainiz. Hala jakinarazi du
udalak, eta Koldo Narbaiza Euskara eta Hezkuntza Saileko zinegotzi ordezkariak zehaztu du:
«Euskara modu naturalean erabiltzera ohitu daitezen nahi
dugu».
Aitziber Onaindia Euskaltzaleen Topaguneko kideak azaldu du
euskara ez dela soilik umeen kontua eta helduak ere inplikatu behar direla. «Gurasoak eta familiak haurren eredu gara». Narbaiza ere bide beretik mintzatu
da: «Denbora horretan gurasoekin batera egon daitezen nahi
dugu, eta, apurka, euskara familian sar dadin eta aisialdian gozatzeko hizkuntza bihur dadin».
Onaindiak jardueren ezaugarri
nagusien berri eman du: «Hitzari
ematen zaio garrantzia, hizkuntzak —kasu honetan euskarak—
tokia izan dezan». Bestalde, interakzioa landu nahi dute, haurren
parte hartzea sustatuz ikuskizunetan eta tailerretan.
Hala ere, euskara ez da izango
Ikusi eta Ikasi programako hizkuntza bakarra. Aurten keinu
hizkuntzara ere gerturatu direla

K

Pantzart antzerki taldeak Boli Bili
Boli antzezlana taularatuko du
martxoaren 7an. BIZKAIKO HITZA

Didau taldeak ‘Tunba’ aurkeztuko du gaur. DIDAU

azaldu du Onaindiak. «Bidelagun
izango dugu, eta zenbait ikuskizunetan aldibereko itzulpena
izango dute keinu hizkuntzan.
Keinu bat egin nahi diegu euskara
bezalakoak diren hizkuntza gutxituei. Aldi berean, familiei eta
gizarteari adierazi nahi diegu
aniztasuna errealitate bat dela».
Era guztietako ikuskizunek ez
ezik, lantegiek edo tailerrek ere
oso erantzun ona izaten dute.
Aurten 44 antolatu dituzte. Eus-

kaltzaleen Topaguneko kidearen
arabera, «ume guztiak desberdinak direla eta zaletasun desberdinak dituztela kontuan hartuta,
gustu desberdinak jorratuko dituzten tailerrak egingo ditugu.
Gainera, osasunari eta kontsumoari keinu egin nahi izan diegu.
Eta horrelako ikuskizunak eta
tailerrak programatu ditugu».
Bost sailetan bereizi dituzte
lantegiok: Contact-kids, Euskal
Artistak, Txiki Erritmo, Trapuzko
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NABARMENTZEKOAK

Tor magoa
‘Amarru’ ikuskizuna. Magia
ikusteko ez ezik, egiteko aukera
ere eskainiko die Tor magoak
ikus-entzuleei. Sorginkeriaz eta
amarruz betetako Amarru ikuskizun umoretsua taularatuko du
Deustuko Bidarte udaltegian,
bihar, 12:00etan.

Iñaki Plaza eta Ion Garmendia
Euskal musika tresnen saio
didaktikoa. Zuzeneko musikaz
gozatzea eta hainbat musika
tresna modu atseginean ezagutaraztea du helburu saioak. Astelehenean eskainiko dute, Errekaldeko udaltegian, 18:00etan
hasita.

Panpinak eta Zientzia Lantegia. Hala azaldu du Onaindiak. Ahalik
Contact-kidsek familia barneko eta familia gehienek parte hartzea
komunikazioa hobetzeko meto- ziurtatzeko, sendi bakoitzari ez
dologia bat aurkeztuko du; elkar diote utzi bi tailerretan baino
ukitzean datza, gurasoen eta txi- gehiagotan izena ematen. Ikuskikien arteko konfiantza hobetze- zunetarako, berriz, ez da izenik
ko. Euskal Artistak arteari buruz- eman behar. Auzo bakoitzeko
ko lantegia da, estanpazioaren aretoak jarriko du muga.
Ikusi eta Ikasi programa guraso
teknika eta paperezko eskultura
txikiak baliatzen dituena. Txiki eta ume ugarik eskatzen dute. Iaz,
Erritmon, erritmoa eta gorputz 5.000 lagunek hartu zuten parte.
adierazpena uztartuko dituzte, Eskari handi hori dela eta, aurten
sormena garatzeko, harremanak jarduera gehiago prestatu dituzte:
lantzeko eta adierazteko, eta mu- iaz baino zortzi gehiago eskainiko
gitzeko gaitasunak hobetzeko dituzte. Narbaizak azaldu du eskaintza hori guztia Bilbo osora
tresnak eskuratzeko.
Trapuzko panpinak
sortuko dituzte laugarren lantegian, irudimena eta plastikozko orratzak baliatuta. Lantegi Denbora horretan gurasoekin
horretan, helduen la- batera egon daitezen nahi
guntza beharko dute dugu, eta apurka euskara
oihala, zapitxoak eta fel- familian sar dadin»
troa josteko. Azkenik, Koldo Narbaiza
Zientzia Lantegian, be- Euskara saileko zinegotzi ordezkaria
netako zientzialarien an«Datuak ikusita, aurtengo
tzera ariko dira umeak,
programa arrakastatsua
eta, besteak beste, elekizango da: 1.500 familiak
trizitatea sortuko dute lieman dute izena»
moi batekin, eta suziri
bat jaurtiko dute espa- Aitziber Onaindia
Euskaltzaleen Topaguneko kidea
ziora.
Lantegietan edo tailerretan hedatzen saiatu direla: «Barruti
parte hartu nahi dutenek horre- guztietan daude Ikusi eta Ikasiko
tarako izena eman behar zuten jarduerak ikus daitezkeen ereurtarrilaren bukaera alderako. muak. Auzo guztiek gertu dituzte
«Datuak ikusita, aurtengo pro- programazioak». Beraz, agertoki
grama arrakastatsua izango da: asko izango ditu: Begoña, Basur1.500 familiak eman dute izena». tu, Errekalde, Begoñaibarra,

‘‘

Deustu, Santutxu, Zorrotza, Olabeaga eta Abandoko udaltegietan; Ibaialdeko liburutegian; Euskararen Etxean, San Ignazion;
Atxuriko auzo etxean; Indautxuko El Carmen aretoan; Zamakolako Juan Delmas eskoletan; Miribillako Iruartetan eta Epaltzaren
Alargunaren kalean.
Jarduera guztiak 18:00etan
hasiko dira, larunbatetakoak izan
ezik: 12:00etan egingo dituzte
horiek. Egun batean bi saio badira, berriz, lehenengoa 17:15ean
hasiko da, eta bigarrena,
18:30ean.
Hamabost urteko ibilbidea
egin du Ikusi eta Ikasi programak. Maiatzaren 16rako, programa bukatzen den egunerako,
urtebetetze festa handi bat antolatu dute. Makusi panpina ezagutuko dute umeek hainbat ikuskizunetan. Hura da Ikusi eta
Ikasiren maskota, eta hari kantatuko diote Zorionak zuri festan.
EPA Txikik antzerki musikatu
bat eskainiko du egun horretan.
Egun batzuk lehenago, zozketa
egingo dute Ikusi eta Ikasi programan parte hartu eta balorazio
orria bete dutenen artean. Festa
egunean, hainbat sari banatuko
dituzte parte hartzaileen artean.

@

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

Ana Apika

Tomaxen Abenturak

‘Koloretakoak’ ipuina. Kolore
eta zapore guztietako ipuinak
eta koloreak kontatuko ditu Ana
Apikak, erakusteko desberdinak izan arren guztiek merezi dituztela eskubide berberak.
Otsailaren 13an ariko da, Juan
Delmas ikastetxean, 18:00etan
hasita.

‘Espien eguna’. Tomax eta
Muxi zigortuta daude larunbatean ikastolan. Andereño Koro
bahituta dagoela dioen ohar bat
aurkituko dute, eta handik aurrera abentura izugarria abiatuko
dute. Errekaldeko udaltegian
eskainiko dute ikuskizuna, martxoaren 14an, 18:00etan hasita.

Amilami

Patata Tropikala

‘Sehaska kantak eta usain
belarrak entzun!’. Juan Kruz
Igerabideren Amilami eleberrian
oinarrituta, tradiziozko kondairak taularatuko dituzte, baina
gaur egunean kokatuta. Otsailaren 26an ariko dira, Epaltzaren
Alarguna ikastetxean, 18:00etan
hasita.

‘Amona Joxepa’. Txotxongiloak
erabiliz, bi azeritxori buruzko istorioa taularatuko du amona Joxepak. Ehiztari baten tranpan
eroriko da haietako bat, eta bestea askatzen ahaleginduko da.
Apirilaren 6an ikusi ahal izango
da, Zorrotzako udaltegian,
12:00etan.
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BILBO Pancho Corujo eta

Bilbo b Arte eszenikoak

Ruben Fdez. Agirre: Secretos
de Sebastián de Iradier.
b Asteartean, 19:30ean, Arriagan.

ABADIÑO Totoro Basoa:

Bihotzean diskofesta.
b Bihar, 18:30ean, Zelaietako

frontoian.

BILBO Kaelan Mikla

BALMASEDA Susana Zabaco,

eta Some Ember.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Kafe Antzokian.

Irene Ojanguren, Patxi Garcia
Garmilla eta Arima Kamerata.
b Bihar, 20:15ean, San Severino
parrokian.

BILBO Drumkopters.
b Asteazkenean, 20:00etan,

Sarean espazioan.
BARAKALDO Grucifucked
BILBO The Robert J. Hunter Band.

eta Motorastola.
b Gaur, 20:00etan, El Tubon.

b Asteazkenean, 21:00etan,

La Nuben.
BARAKALDO Paco Cepero.
b Gaur, 20:30ean, Barakaldo

BILBO Bluebird.

antzokian.

b Ostegunean, 19:45ean, Shaken.

BARAKALDO Ultraligeros.

BILBO Sufre eta La Sombra.

b Gaur, 22:00etan, Mendigon.

b Ostegunean, 20:00etan, Muellen.

BARAKALDO No Sanctuary

eta Grip.
b Bihar, 20:00etan, El Tubon.
BARAKALDO La Ira eta Indrid.
b Bihar, 21:00etan, Mendigon.

Bilboko Zirkuitua, hasiberrientzat

BILBO Larry Potter Trio.
b Ostegunean, 20:00etan,

Arte eszenikoetan hasi berriak diren sortzaile eta taldeen obrak ezagutarazteko helburuarekin egiten dute
urtero Bilboko Zirkuitua. Aurten, datorren igandean hasiko dute antzerki eta dantza emanaldiak biltzen dituen
zirkuitua: Atx Teatroaren 7ak bat. Gaiztoetan gaiztoenak lana —argazkian— emango dute Bilborock aretoan;
bi hilabeteko egitarauan ageri diren hemezortzi lanen artean, euskaraz izango den bakarretakoa. ATX TEATROA

Conde Duque hotelean.

BILBO Peico: Origena.

BILBO Boopers DJs.

BILBO Rafa Pons eta DJ Nash.

BILBO Terry Harmonica Bean.

b Gaur, 21:00etan, Haceria

b Gaur, 01:00ean, Kremlinen.

b Bihar, 21:00etan, Shaken.

b Ostegunean, 21:00etan, Azkenan.

BILBO Kontzertuak Familian:

BILBO Schizophrenic Spacers,

BILBO Conan eta Bast.

Northagirres eta The Renegados.
b Bihar, 21:30ean, Itsas Museoan.

b Ostegunean, 21:30ean,

eta Gerente.
b Gaur, 21:00etan, Shaken.

Vaya día de percusión.
b Bihar, 12:00etan, Euskalduna
jauregian.

BILBO Villapellejos DJs.

BILBO Retroespectre.

BILBO The Niftys.

BILBO Juan Luis Castaño Trio.

b Bihar, 22:00etan, Ambigun.

b Ostegunean, 00:30ean,

b Gaur, 21:00etan, La Nuben.

b Bihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Angelic Upstarts

eta Erasoka.
b Ostegunean, 20:30ean, Mython.

BARAKALDO Khous eta Bleed.
b Bihar, 22:30ean, Edaskan.

BARAKALDO Black Music.

aretoan.

b Igandean, 16:30ean eta

18:00etan, Barakaldo antzokian.
0 eta 5 urte arteko haurrentzat.

BILBO Aldrin y Collins

BASAURI Robby Peoples

with The Congress.
b Asteazkenean, 20:30ean,
Social antzokian.
BERANGO Bakun.
b Bihar, 19:00etan, Berango

Kafe Antzokian.

Kremlinen.
BILBO Dr. Maha’s Miracle Tonic

BILBO Sonora Kilombo, Lady

BILBO Opera Magna.

Revolt eta Debbie Winchester.
b Gaur, 21:00etan, Hika Ateneoan.

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

eta O Sister.
b Bihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Juanjo Navas vs. Enrique

BILBO Los Gandules.

Morente, Sonic Trash vs. Omega.
b Bihar, 20:00etan, Euskaldunan.

b Bihar, 22:00etan, Azkenan.

antzokian.
BILBO Pastora Soler.
BERMEO Insomnia, Revertt,

b Gaur, 21:00etan, Campos Eliseos

Casus Belli, Koska, Desorden,
X Sakara eta DJ T.txo.
b Bihar,19:00etan, Nuntxakun.

antzokian.

DURANGO Izaki Gardenak

eta Montauk.
b Gaur, 22:30ean, Plateruenan.
ELORRIO Huts eta Larrutan.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

BILBO Villapellejos DJs.
BILBO Amaika Rude Sound

b Bihar, 22:00etan, Ambigun.

GERNIKA-LUMO Sumision City

b Gaur, 21:00etan, Donde Zen.

eta Pantx Official Selectors.
b Bihar, 20:00etan, Muellen.

BILBO Matias Kaplun Trio.
b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

Blues, Nuevo Catecismo Catolico
eta Plan B.
b Bihar, 21:00etan, Iparragirren.

b Ostegunean, 20:00etan,

BILBO Diavlo Band.

BILBO Bakarlari Bakartion Bira:

Talako Kantinan.

b Gaur, 21:30ean, Azkenan.

Abereh, Birkit, Mikel Uraken
eta Eneritz Furyak.
b Bihar, 20:00etan, Satelite T-n.

BILBO Last Infusion.

GETXO Wicked Wizzard.

b Igandean, 13:30ean, Satelite T-n.

b Gaur, 22:00etan, Zear-Biden.

BILBO Doug Collins & The

GETXO Goio Gutierrez Trio.
b Bihar, 19:30ean, Andres Isasi

b Bihar, 20:00etan, Cotton Cluben.

Recepcionists.
b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

BILBO Amigo Chino & Dani

BILBO Los Mambo Jambo.

GETXO Afrikarekin elkartasun

Cabanela.
b Bihar, 20:00etan, Konpartitun.

b Igandean, 19:00etan,

BILBO Debajo del Paraguas

BILBO Maija Kauhanen.

kontzertua: Daniela Mokosh eta
Pedro Guallar organo jotzaileak.
b Bihar, 19:45ean, Ama
Mesedeetakoaren elizan.

eta Ellas.
b Bihar, 20:15ean, Stage Liven.

b Igandean, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Zarra.

BERMEO Moby Dick.

BILBO Bill McHenry, Fortia

BILBO Ilegales.

eta Del Val Trio.

b Gaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO Prexton eta Yo, Gerard.

b Gaur, 19:30ean, Otxarkoagako

udaltegian.

BILBO D_Ark.

musika eskolan.

b Gaur, 22:00etan, Ambigun.

BILBO Edu Basterra.
b Gaur, 20:00etan, Mytho aretoan.

BILBO Los Chunguitos, Norte

BILBO Jacqui McShee.

Flamenco, Son de Barrio eta
Caramelo de Francia.
b Gaur, 23:00etan, Santana 27n.

b Gaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Zahara.

BILBO Jokkoo.

b Gaur, 20:30ean, Stage Liven.

b Gaur, 00:00etan, Muellen.

BILBO Itchy & Buco Sounds
BILBO Gato Mojado.

BILBO Willow eta Bihotza.

b Gaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

b Gaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

eta Rels B .
b Bihar, 21:00etan, Santana 27n.

Kafe Antzokian.

GETXO La Mara.
BILBO Obsucra, Fallujah,

b Bihar, 21:00etan, La Dehesan.

Allegaeon eta First Fragment.
b Astelehenean, 19:00etan,
Santana 27n.

GETXO Atadaxs eta Anada.
b Bihar, 21:30ean, Topa tabernan.
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GETXO Charlie Cosh & Mikel

SONDIKA Bertso bazkaria:

Bilbo b Musika

Gaztañaga.
b Bihar, 23:00etan, Ereagako
Terrazan.

Igor Elortza eta Arkaitz Estiballes.
b Bihar, 14:30ean, Ola auzoan,
Casino jatetxean.

GETXO Willie Emdaya.

HITZALDIAK

b Ostegunean, 20:00etan,

El Comercion.

BILBO Solasaldia Elssie Ansareo

GETXO Uger.

argazkilariarekin.
b Gaur, 19:00etan, Bilborocken.

b Ostegunean, 21:00etan, Azebarrin.

BILBO Ane Zabala eta Andeka
LEIOA Soul Teller.

Larrea: Bilbao. Resistencia y
pensamiento.
b Gaur, 19:00etan, Hika Ateneoan.

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

ONDARROA Tooth, Uther, Grip
BILBO Erika Ede: Piel de lluvia.

eta Ballard.
b Gaur, 22:00etan, Portuko Ranpin.

b Gaur, 19:30ean, Argazkigintza

Garaikidearen zentroan.
ONDARROA Bad Sound
BILBO Bernardo Atxaga eta

eta Niko One Drop.
b Bihar, 20:00etan, Portuko Ranpin.
PLENTZIA Busker Juice

eta Zarzaparrilla Brothers.
b Bihar, 22:30ean, Danontzat
gaztetxean.
PORTUGALETE Slow Train.
b Bihar, 21:00etan, Adimusiken.

Bakarlari bakartiak Satelite T aretoan
Bakarlari Bakartion Bira goiburuarekin, lau musikari igoko dira, bihar, Bilboko Satelite T aretoko agertokira.
Ikus-entzuleen aurrean bakarrean ariko dira, gitarra soil banarekin, Abereh, Birkit, Mikel Uraken eta Eneritz
Furyak —argazkian—. Zarata eta burrunbatik ihesi, giro goxoa izango da bihar, 20:00etatik aurrera, Deustuko
aretoan. Eta hasiera besterik ez da izango biharkoa, Bakarlari Bakartion Birak segida izango baitu. HITZA

Jose Cruz Gurrutxaga: Hitzaldia
euskal literatura zaharrari buruz
Martuteneko kartzelan.
b Asteartean, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren egoitzan.
BILBO Itxaro Borda eta

Juan Garzia: ‘Otto Pette’ 25 urte.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren egoitzan.

SANTURTZI Huts, Niketz

eta Fetitxe.
b Gaur, 20:30ean, La Kelo
gaztetxean.

BILBO Didau: Tunba.

BILBO Irrien Lagunak: Tiritatxo.

IURRETA Glu Glu: Pinotxo.

BILBO Danele Sarriugarte

b Gaur, 18:00etan, Abandoko

b Ostegunean, 18:00etan,

b Gaur, 17:00etan, kultur etxean.

udaltegian.

Euskararen Etxean.

SOPELA Gari & Maldanbera.

BILBO Outlet: Una hora de terapia.

BILBO Amaia Irazabal:

b Gaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

eta Juango Olasagarre:
‘Otto Pette’ 25 urte.
b Ostegunean, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren egoitzan.

b Gaur, 21:00etan, Plaza Beltzan.

Para superar el vacio existencial.
b Gaur, 19:30ean, Indautxun,
Karmengo aretoan.

Inor ez dator.
b Ostegunean, 19:00etan, Biran.

ZORNOTZA Zirkozaurre:

LARRABETZU Josebe Iturrioz:

BILBO 7 Grados: Y todo por amor.

Vademekun.
b Bihar, 17:30ean, Kontzertu gelan.

b Ostegunean, 18:00etan,

SANTURTZI Corsario: Traidor.

SOPELA Korriente, Larregi

eta Carne De Subsidio.
b Bihar, 20:00etan, Plaza Beltzan.
SOPELA Cayman Kings.

BILBO Ramon Barea: Galerna.

b Ostegunean, 19:00etan,

b Gaur eta bihar, 20:00etan, eta

Errekaldeko udaltegian.

Atalaian.

BILBO Alex Gerediara: Macbeth.
b Bihar, 19:30ean, igandean,

SOPELA Horzdun, Alpaka

eta Left Hook.
b Ostegunean, 19:00etan,
Plaza Beltzan.

19:00etan, eta astelehenean eta
asteartean, 11:00etan, euskaraz;
eta datorren ostegunetik igandera,
19:30ean, gazteleraz; Arriaga
antzokian.

ZAMUDIO Gozatu Zamudio saioa.
b Bihar, 19:00etan, herrigunean.

ANTZERKIA

BILBO Atx Teatroa: 7ak bat.

BILBO Jackson Dance Company:
BILBO Atx Teatroa: Tomiris.
b Ostegunean, 21:00etan,

Zazpi Katu gaztetxean.

Michael’s Legacy.
b Bihar, 18:00etan eta 21:00etan,
eta igandean, 19:00etan, Campos
Eliseos antzokian.

ELORRIO La Estampida:

SOPELA Dantzaz & Paraiso: Ehuna.

BILBO Imperfeccionismo Magico:

Las princesas del Pacífico.
b Gaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

b Igandean, 12:00etan eta
17:00etan, Kurtzio kultur etxean.

Mi problema es tu problema.
b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

ELORRIO Producciones Maestras:

darraren Euskadiko Jaialdia.
Nahikari Yubero: Electra.
b Astelehenean, 19:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

BASAURI Titzina: La zanja.

13:00etan, Social antzokian.

b Gaur, 18:15ean, kultur etxean.

BILBO Aiko Taldea.

BILBO Antzerki Gazte Grekolatin-

b Igandean, 11:00etan eta

Iratxe Urkiaga: Deskontrolatuak.
b Ostegunean, 20:00etan, Biran.

El Tributo.
b Bihar, 12:00etan, Plateruenan.

Amor oscuro (Sonetos).
b Ostegunean, 20:00etan,
Barakaldo antzokian.

BASAURI Ene Kantak: Satorjator.

BERRIZ Dantzaz & Paraiso: Ehuna.

Gaiztoetan gaiztoenak.
b Igandean, 19:00etan, Bilborock
aretoan.

BARAKALDO Viridiana CPT:

b Bihar, 20:30ean, Social antzokian.

LEZAMA Izaskun Zarrandikoetxea:
BILBO Karmele Larrinaga eta

DURANGO Onbeat: El Rey León.

BARAKALDO Centre de Titelles

de Lleida: Kissu.
b Bihar, 17:00etan eta 18:30ean,
Gurutzetako kultur etxean.

Angulerin.

DANTZA

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6n.

b Igandean, 13:00etan, Gardokiko

Sexualitatea, autozainketatik
gozamenera.
b Gaur, 18:00etan, kultur aretoan.
Emakumeentzat.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
BILBO Iñigo Iraultza & Komando
Otxarjuega: Superhéroes de barrio.
b Bihar, 20:00etan, Bilborocken.

b Bihar, 19:00etan, Euskal Museoan.

BESTELAKOAK

Martinaren parke fantastikoa.
b Igandean, 17:00etan, Arriola
antzokian.

BERTSOLARITZA

ABADIÑO Oliver magoa:

Balio magikoak.
b Igandean, 16:00etan eta
18:30ean, Txanporta kultur etxean.

BILBO Bertso Erronda. Hirugarren

BILBO Tor magoa: Amarru.
b Bihar, 12:00etan, Deustuko

Ermua antzokian.

kanporaketa: Asier Alcedo,
Gontzal Belategi, Unai Mendiburu,
Enare Muniategi, Maite Sarasola
eta Ane Peñagarikano.
b Asteartean, 19:30ean, La Villan.

GALDAKAO Markus &

MUNGIA Ibon Larrazabal Larra,

Juanmanolo: Wenses y Lala.

Jone Larrinaga eta Asier Legarreta.
b Bihar eguerdian, Andra Mari
estalpean.

ERMUA Pausoka: Go!azen 5.0.
b Gaur, 17:00etan eta 19:00etan,

BILBO Antzerki Gazte Grekolatin-

darraren Euskadiko Jaialdia.
Ernesto Fernandez: Aristófanes.
b Asteartean, 19:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

Generotik atera daiteke.

udaltegian.
BILBO Apika: Koloretakoak ipuina.
b Asteazkenean, 18:00etan,

Juan Delmas ikastetxean.

b Gaur, 21:00etan, Torrezabal

kultur etxean.

GERNIKA-LUMO Eneritz Artetxe:

Uretako ipuinak.
b Gaur, 18:00etan, liburutegian.
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Mitologia klasikoak hainbat izaki magiko ditu, eta horietako
asko bat datoz euskal mitologiakoekin. Laminak, esaterako,
asko hedatu dira mundu osoan zehar, eta bermeotarren
artean ere badira haien inguruko kondairak.

Arrainen buztanak
eta urrezko orraziak
Lander Unzueta
Lekerikabeaskoa

aminek leku berezia
dute munduan zehar
sakabanaturik dauden herrialde eta kulturetako istorioen
barnean. Edonon dira ezagunak
erdi emakume eta erdi arrain diren izaki mitologiko horiek, eta
fantasiazko eleberri modernoetan ere hainbatetan azaldu izan
dira era batera edo bestera.
Sirena edo lamina esaten zaion
emakumearen agerraldi ezagunena, ziurrenik, Homeroren Odisea liburu famatukoa izango da.
Euskal mitologian ere, laminek
badute bere tokia, baina, nola ez,

L

berezitasun batzuekin ezagutzen
ditugu hemengo izaki mitologikoak. Kontakizun batzuetan,
itxura berbera du: emakumearen
burua eta enborra, eta arrainaren
buztana gerritik behera. Beste
batzuetan, ordea, lamina edo
amilamia jeinu modura azaltzen
da, eta arrainaren buztana eduki
beharrean, oiloaren, ahatearen
edota ahuntzaren hankak izaten
ditu.
Oro har, laminak artilea haritu,
etxeak eta elizak eraiki edota
arropak garbitzeko zeregina edukitzen zuten elezaharretan. Dena
den, urrezko orrazia eskuetan zutela ilea orrazteko afizioarengatik
dira ezagunak batez ere, erreka
bazterretan zeudelarik gauetan.

Horrela agertzen dira, esate
baterako, elezaharren arabera
Gaztelugatxe eta Matxitxako lurmuturraren inguruan dagoen
aintzira txiki bateko laminak.
Bermeo eta inguruetako herritar
nagusienek Utxin esaten diote
aintzirari; izaki miragarri horien
bizilekua zen ur eremua. Herritarrek beldurra zioten laminei,
bazekitelako horiekin topo egiten
zuenak saminez eta oinazetan
bizi beharra edukiko zuela bizi
zen bitartean.
Horren ondorioz, eguzkia sartu
ondoren ez zegoen aintzirara
hurbiltzen saiatzen zenik. Hala
ere, bazeuden galdu ondoren
hara iristen zirenak. Horietako
baten istorioa ezaguna da herri-

tarren artean. Kondairak dioenez, Uda izeneko ehiztari gazte
bat, egun gogorra igaro ondoren
iluntzean etxera bidean zihoala,
gura barik aintzira ondotik igaro
zen. Bertan, argi gutxirekin, giza
irudi batzuk nabaritu zituen uretan. Jakin-minari ezin eutsita,
hurbildu egin zen. Hamabi emakume zeuden uretan, baina,
ehiztaria ikusi bezain laster, ihes
egin zuten igerian. Uda, atsekabeturik, etxera itzuli zen.
Gaua lo ezinik igaro zuen ehiztari gazteak. Izan ere, ikusi zuena
gogoan josita geratu zitzaion, eta
berriz ere hara itzultzeko gogo
biziz zegoen. Hurrengo goizean,
ikusitakoa kontatu zion bere
amaordeari, eta hark, kezkatuta,
urrezko orrazi bat eskaini
zion. Amaordearen esanetan,

ikusteko itxaropenarekin. Aintzirak eguzkiaren isla erakusten
zuen, eta, hura ezkutatzerakoan,
ur hotsa entzuten hasi zen mutiko gaztea. Une hartan, aurreko
gauean ikusi zuen emakumeetako bat irten zen aintziratik, eta
Udaren aurrera hurbildu zen,
biluzik eta irribarretsu.

Tentazioa galbide

Oraingoan, izakiak ez zuen ihes
egiteko asmorik, eta Udak gainean zeraman orrazia ikusterakoan, hura emateko eskatu zion.
Ehiztariak, amaordeak esandakoa gogoratuz, ondo gorde zuen
urrezko objektua, baina horrekin
emakumea tentatzeko aukera
otu zitzaion: «Orraziaren truke,
neurea izan behar duzu», esan
zion. Emakumeak pozik onartu
zuen proposamena, eta
gaua batera igaro zuten.
Kondairak dio Gaztelugatxe
eta Matxitxako inguruan Utxin Azkenean, Uda lo geratu
izeneko aintzira miragarri eta
zen, nekatuta... baina
arriskutsu bat dagoela
azkar batean itzartu zen,
barre algara maltzur
orrazi horrekin nahi zuena lor- batzuk entzunda. Emakumeak
tzeko ahalmena izango zuen eskuetan zeukan orrazia.
Udak. Baina ohartarazpen bat ere
Ehiztaria, izututa, ihes egiten
egin zion opariari buruz: «Ez saiatu zen, baina alferrik. Jeinu
dezazula ezergatik ere inoren bat azaldu zitzaion, eta hark ureeskuetan utzi; bestela, galdua tara bultzatu zuen. Urperatzen
zara».
ari zela, hainbat emakume ikusi
Arratsaldea iritsi zenean, ehiz- zituen, arrain buztanarekin.
taria Utxin inguruan bueltaka Laminen amarruan harrapatuta
hasi zen, berriz ere emakumeak zegoen.

