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Heteropatriarkatuak zapaltzen dituen subjektu guztiak grebara deitu ditu mugimendu feministak
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Iazko Martxoaren 8ko mobilizazio jendetsuen aldarrikapenek erakundeen erantzunik izan ez dutela
iritzita, greba deialdia egin du aurten Euskal Herriko Mugimendu Feministak. Bost ardatz nagusitan
banatu dute mobilizazioa, baina garrantzi berezia eman diote zaintzari.

Kaleak betetzeko milaka arrazoi
Natalia Salazar Orbe Bilbo

erriz ere kaleak
hartzera deitu
ditu emakumeak Euskal Herriko Mugimendu
Feministak. Irakurketa erraz bat besterik behar
ez duten datuak eman ditu horretarako. Besteak beste, lan kontratu partzialekin ari direnen %76,3
emakumeak direla azaldu du.
Kontraturik gabe lanean ari direnen %73,8 dira emakumeak. Gizonek baino 7.680 euro gutxiago
kobratzen dute urtean, batez beste: %25,2 gutxiago.

B

Hego Euskal Herriari dagozkion datuak dira mugimendu feministak emandako horiek. Indarkeria matxista da konponbiderik gabe jarraitzen duen beste
zapalketa eredu bat. Iaz, emakume bat hil zuen bikotekideak Bilbon. 2018an, %15,3 egin zuten gora sexu erasoen salaketek Bizkaian. Aurten jada hainbat salaketa egin dituzte. Emakume bat
larri zauritu zen Urduñan, urtarrilean, bikotekidearen eraso bat
pairatu ondoren leihotik salto
eginda. Azken egunetan bi eraso
gertatu dira: 20 urteko neska batek salatu zuen igandean, etxera
bidean, gizon batek heldu egin

ziola. Ihes egitea lortu zuen. Bilbon gizon bat atxilotu zuten herenegun bikotekide ohiari jotzen ari
zitzaiola. Etengabeko jarioa. Olatz
Sanchez Mugimendu Feministako kideak argi du kalera ateratzeko arrazoiak askotarikoak direla:
«Emakumeon aurkako erasoak
asko ugaritu dira; erabat babesgabe sentitzen gara justiziaren aurrean; prekarizazio bikoitza pairatzen dugu. Indarkeria askotarikoak bizi ditugu. Erail egiten gaituzte. Feminismoa agenda politikoetan txertatu da, eta
ikusgarritasuna irabazi du. Horrek, ordea, feminismoaren aurkako iritzi uholdea ere indartu du.

Baina beldurra galduz goaz, eta
gure iritzia eta jarrera argiak dira:
kalera aterako gara gure eskubideak defendatzeko».
Greba «transbertsala» da aurtengoa, eta izaera sinbolikoa dauka, «jendartearen oinarria osatzen duten ardatzetan eragina
duelako». Hala, gaurko mobilizazioa bost ardatzetan banatu dute:
pentsiodunak, ikasleak, kontsumoa, zaintza eta soldatapeko lana. «Ardatz horiek ezin ditugu
aztertu bakoitza bere aldetik, elkarrekin konektaturik baizik. Bizitzaren esparru guztietan eragin
nahi duen greba bat da, eta, hartara, emakumeok esparru horietan

bizi ditugun zapalkuntzak salatu
nahi ditu».
Bost ardatz horien artean, zaintza kokatu dute erdigunean.
«Emakumeek urteak daramatzate soldatapeko lanetan , eta lan
harremanak aldatu egin dira, baina zaintza lanak ez dira banatu gizonekin erantzukidetasunez».
Bizitzaren sostengurako ezinbestekoak diren lanen aitortza politiko eta soziala galdegin dute.
Indarkeria matxistaren aurkako aldarrikapen ozena egiteko ere
baliatu nahi dituzte mobilizazioak. «Emakumeak birbiktimizatzen dituzten prozedura judizialak amaitzeko premia azpimarra-
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behar dugu. Lehenago, hiru etxetara joaten ginen; orain, berriz,
lau edo bostera joan behar dugu.
Arreta pertsonala da bereziki egin
behar duguna. Erabiltzailea garbitu behar dugu, besteak beste.
Beraz, egiten dugun zerbitzu bakoitzean, hasieratik hasi behar
dugu. Gurean ez da goizean goiz
hasi eta apurka erritmoa erlaxatzerik. Zerbitzu bakoitza hasi eta
bukatu ostean, hurrengoari heldu
behar diogu. Esfortzu bera egin
behar dugu etxe guztietan. Bakarrik gaude haien etxeetan. Gaixotasun psikikoak dituzten erabiltzaileak ere badaude. Babesik gabe daude pertsona horiek guztiak.
Guri dagokigunez, enpresek babesa ematen digute, baina guk
egin behar diegu aurre egoerei.
Zerbitzua kudeatzen duten
udal batzuetan, mugikortasunik

ez duten erabiltzaileengana bi
langile joateko eskatu dugu, eta ez
digute ezetzik esan. Baina zerbitzua egiteko ordubete eman ordez, ordu erdian egin behar duzula esaten dizute. Zerbitzu partekatua nahi dut, baina ordubetekoa,
erabiltzailea behar bezala artatzeko. Garbitzeko denbora bera behar baitugu pertsona bakarra edo
bi egonda. Esfortzu fisikoa besterik ez da murrizten.
Zaintza gizartearen erantzukizuna izanik, behar bezala heltzen
zaiola uste duzu?
Erakundeek ez. Pribatizatu egin
dute. Beharrezko zerbitzua da.
Eta ez digute ematen daukagun
balioa. Erakundeek eurek ez badiote ematen garrantzia adinekoen eta mendekotasun egoeran
dauden herritarren zaintzari, nora goaz? Gizarte Ongizateko ar-

dura izan duen politikari batek
esana da garbitzeko lanak egiteko
oso garesti ateratzen ginela. Merkeagoa zela enpresa pribatu bati
deitu eta etxeetan garbiketa orokorra egitea. Baina zeri buruz ari
gara hizketan, bada? Ni ez noa
garbiketa egitera. Erabiltzailearen behar batzuk asetzera noa.
Sektore feminizatua izatea lotuta al dago lan baldintzei eta aitortzarik ezari?
Bai. Adinekoak ere ez dituzte hartzen kontuan. Ez dizkiete beharrak asetzen. Zerbitzuetatik ateratzen zara ahal zenuen guztia
eginda, baina ikusten duzu gabezia asko daudela.Erakundeek ez
gaituzte hartzen kontuan. Baina
noizbait daukagun garrantzia
emango digutela pentsatu nahi
dut. Erabiltzaileek, berriz, eskertu
egiten dute gure lana.

Kaleak aldarrikapenez bete zituzten
iaz milaka emakumek.

MONIKA DEL VALLE/ FOKU

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Beharrezko
zerbitzua da
zaintza. Ez digute
ematen
daukagun balioa»
Bego Nuñez
Etxez etxeko langilea

Sektore ahaztua da etxez etxeko
laguntza zerbitzuetako langileena. Mobilizazioetan ari dira. Euren egoeraren berri eman du Bego
Nuñezek (Bilbo, 1966).
Zer lan egiten duzue?
Mendekotasun legearen barruan,
aldundiak ezartzen du erabiltzailearen mendekotasun gradua, eta
horren araberako artatze lanak
finkatzen ditu. Eguneroko oinarrizko jarduerak dira. Finkatzen
du astean zenbat egunez eta orduz
izango duten gure laguntza eta zer
lan egin behar ditugun pertsona
horien etxean.
Zer-nolako lan baldintzak dituzue?
Krisiaren ondorioz, behera egin
du ematen den zerbitzuak. Askoz
denbora gutxiagoan lan bera egin

d
BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 8a

tu dugu; gure sinesgarritasunean,
testigantzen balioan eta jazotakoaren aitortzan oinarritzea nahi
dugu». Bestalde, indarkeria matxistari aurre egiteko baliabide
publiko integral eta eraginkorrak
gara daitezela eskatu dute. «Justizian ere emakumeon eskubideak berma daitezela nahi dugu».
Gizartearen eta bizitzaren esparru guztietan eragiten duten
jokabideen artean gerraren eta
arrazakeriaren aurkako mezuak
ere zabaldu dituzte. «Inor ez da
ilegala. Denok beharko genituzke
eskubide berak. Gerra inperialistak babesten dituzten negozio eta
politiken aurrean planto egin
nahi dugu. Euskal Herriko armagintza enpresak nahiz gerra helburuekin egiten diren ekoizpenak geldi daitezela aldarrikatzen
dugu».

te denei, emakumeei zein gizonei.
Greba feminista egunetik harago,
ekoiztu eta kontsumitzen denari
buruzko hausnarketa bultzatu
nahi dute. «Hausnar dezagun zer
lan baldintzatan ekoitzi diren
kontsumitu ohi ditugun produktuak, beste herrialdeetako langileak edo natur baliabideak esplotatu diren, autogestioan, horizontaltasunean
edota
kooperatibismoan oinarritutako
lan harremanak bultzatu diren...». Pixkanaka gauzatu behar
den planteamendu bat dela uste
dute. «Bien bitartean, kontsumo
arduratsu eta jasangarria garatzeko deia egin dugu». Konpromiso
politikoa kontsumoaren alorrera
ere zabaldu nahi dute. «Erantzukizun politikoak isla eduki behar
du kontsumitzean hartzen ditugun erabakietan ere».

Kontsumo greba

Deialdia, emakumeei

Martxoaren 8 honetan «eguneroko normaltasuna apurtu» nahi
dute deitzaileek: «Hiriak, herriak
eta auzoak geldiarazi nahi ditugu». Horretarako, besteak beste,
saltokiak itxi eta irekita daudenetan ez kontsumitzeko eskatu die-

Grebarako deialdia emakumeei
egin diete aurten ere. Emakume
kontzeptu hori izartxoarekin
ageri da, ordea, esku orrietan eta
abarretan. Sanchezek eman ditu
horren azalpenak: «Izartxoa
txertatu diogu ulertzen dugulako
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«Diskriminazio
hirukoitza
bizi dugu
emakume
ijitoek»
Tamara Claveria
Amugeko kidea

Astekoa

Greba feminista
Testuingurua

Amuge Euskadiko Emakume Ijitoen elkarteak urteak daramatza
emakume ijitoak ahalduntzearen
alde lanean. Tamara Claveria (Bilbo, 1984) bertako kide da.
Zer ondorio ditu urteetan egin
duzuen lanak?
Emaitzak ikusten ari gara. Ez dira
nik nahiko nituzkeen bezain
handiak, baina hezkuntzaren
alorrean nabarmenak dira. Emakume ijitoak goi mailako graduetan daude. Trebatzen ari dira.
Ahalduntzeari dagokionez, hainbat emakumek ikasteari ekin dio
berriz, utzita eduki ostean. Otxarkoagan 150 lagun baino gehiago
izan dira. Azken bost urteetan,
garapena izugarria izan da. Aldaketa izugarria gertatzen ari da,
gazte ijitoen artean bereziki.

greba feministaren subjektu guztiak ez garela emakume gisa izendatzen. Hala, emakume hitza
erabiltzen dugunean, heteropatriarkatuak zapaldutako subjektuez ari gara. Alegia, emakume-
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tasunezkotzat. Parte hartuz gero
emakumeen ikusgaitasuna eta
ekimena kontuan hartzeko eskatu diete.
Iazko deialdiak izan zuen erantzun zabalik ez zuten espero askok. «Urte askotako injustizia eta haserrea plazaratzeko pizgailua izan
zen. Jende askok ez zuen
itxaropenik planto harEsparru guztietan eragin nahi
duen greba bat da, eta, hartara, tan. Guk bai, ordea. Funtsean, sistema errotik alesparru horietan bizi ditugun
zapalkuntzak salatu nahi ditu» datu behar dela aldarrikatzeko parada izan
zen». Greba egin zuten
«Lan harremanak aldatu egin
batzuek; lanuzteak beste
dira, baina zaintza lanak
batzuek. Ordura arte era
ez dira banatu gizonekin
hartako mobilizaziorik
erantzukidetasunez»
egin ez zuten denetariko
Olatz Sanchez
Euskal Herriko Mugimendu Feministako kidea
emakumeak elkartu zituen deialdiak. Aldarriak, bollerak, transak.... Hots, he- kapenek instituzioen eta goberteropatriarkatuak zapaltzen nuen erantzunik ez dutela izan
dituen subjektu guztiak».
iritzita, beste pauso bat eman eta
Gizonei zaintza lanetan lagun- grebara deitzeko erabakia hartu
tzeko eskatu diete. Lantoki eta du aurten Euskal Herriko Mugiherrietan zaintza gune komuni- mendu Feministak.
tarioak antolatzeko eskaera egin
dute. Eta hainbat lekutan hala Bilboko Udalaren ekinaldiak
egin dute. Gizonek mobilizazioe- Martxoaren 8aren harira, sentsitan parte hartzea ez dute jo lehen- bilizazio kanpaina bat abiatu du

Bilboko Udalak. Berdintasunaren
alde lanean ari diren emakume
guztiei omenaldia egitea du helburu. Itsasadarrean zehar datorren olde handi baten gisa irudikatu ditu emakumeak. Iaz hiriburuko kaleak bete zituzten milaka
emakume protagonista izan zituen egun historikoa gogorarazi
nahi du diseinatu duten irudiak.
Atzo topaketa egin zuten eskoletako talde feministekin. Bertan,
aitortza egin zieten 2011z geroztik
Bilboko 13 ikastetxetako talde feministetan parte hartu duten gazteei.
Datozen egunetan, berriz, 20.
Bilbaopoesiaren barruan, hainbat poetaren olerkiak irakurri
ahalko dira Zazpikaleetan. Hain
zuen, poesia jaialdiaren egoitza
den Bidebarrieta liburutegiaren
inguruko merkataritza eta ostalaritza establezimenduek 300 laino
more jarriko dituzte erakusleihoetan. Horietan, besteak beste, Miren Agur Meaberen, Beatriz Txibiteren, Itxaro Bordaren, Amaia
Iturbideren eta Idurre Eskisabelen olerkiak jarriko dituzte. Azkenik, morez argiztatuko dute udaletxearen fatxada nagusia.

Emakume ijitoek zapalkuntza
bikoitza bizi al dute?
Diskriminazio hirukoitza sufritzen dugu emakume ijitoek: bat,
gurea gizarte heteropatriarkala
izanik balio maskulinoak nagusi
diren mundu batean emakume
izateagatik. Ijito ez den sistema batean ere bizi gara. Horren barruan,
gizarteak txarrentzat duen etniako kide izateagatik bizi dugu bigarren diskriminazioa. Azkenik, lan
merkaturako eta hezkuntzarako
aukera gutxiago dugulako.
Zer dago egiteko emakumeek
dagokien lekua hartzeko?
Gauza asko. Feminismoak markatzen dizkigu erronkak. Ardatz
nagusiak hauek lirateke: emakume ijitoen maila akademikoa hobetu eta lan merkaturako prestakuntza hobetzea. Lehentasuna da
guretzat. Horrez gain, gure kultu-

raren balioa handitu beharko litzateke. Emakume ijitoen errealitatearekin bat datorren irudi bat
proiektatu behar da. Dauzkagun
estigma sozialak desagerrarazi
behar dira. Emakume ijitoei buruzko imajinario kolektiboa ez da
erreala. Badirudi ezinezkoa dela
ijitoa eta feminista izatea. Eta nola
ez, indarkeria matxistak bukatzea ere bada feminismo ijitoaren
erronka.
Askorentzat, ezinezkoa dirudi
feminismoa ijitoekin lotzea.
Hala uste du jendeak. Baina ni banaiz feminista. Garrantzitsua da
jakitea feminismoa emakumeen
eskubideen alde borrokatzen dela. Eta gu emakumeak gara. Gizatasuna kentzen digute: badirudi
ijitoak garela pertsonak izan aurretik. Horren alde borrokatzen
ari gara.

‘‘

Zer aldaketa ikusi nahiko zenuke zuk?
Emakume gehiago egon beharko
lirateke kargu politiko eta publikoetan. Gure kulturari balioa
ematea nahiko nuke, eta esparru
guztietan presente egotea: ijito
medikuak eta abokatuak egotea,
besteak beste.
Non egin behar da indar horretarako?
Alde bietan. Lan handia egin behar da hezkuntza sisteman. Ghettoak saihestu behar dira auzoetan eta ikastetxeetan. Autoestimu
apala arrastatzen dugu aspalditik.
Ijito askok ez dute sentitzen eskolako espazio inklusiboa beraiena
denik. Gure aldetik ere, eroso
egotera ohitu gara: oinarrizkoa
jakitea nahikoa dela pentsatuta.
Hala ere, diskurtso hori aldatzen
ari da.
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

«Futbolean ere
emakumeok
askoz traba
gehiago
izan ditugu»
Leia Zarate
Athleticeko jokalaria

50.000 zale elkartu ziren San Mamesen, urtarrilean, Athleticeko
emakumeen taldearen Kopako
partida ikusteko. Leia Zaratek
(Lezama, 1998) denboraldi osoan
babes horren falta sumatu du .
Berdintasunaren alorrean aurrerapausorik egon al da kirolean azken urteetan?
Bai, azken urteetan baietz esango
nuke, aurrerapausoak egon direla. Telebistan emakumeen partida gehiago ikusteko aukera dago.
Prentsan ere hasi dira emakumeen kirola mugitzen. Hala ere,
oraindik asko dago egiteko, eta,
futbolean ez ezik, beste hainbat
kiroletan ere emakumeak egunero lanean ari dira, eta ez dira horrenbeste ikusten.

GORKA RUBIO / FOKU

N. S. O. Bilbo

«Sarri gertatzen
da emakume
asko egon arren
zuzendaria
gizona izatea»
Ana Galarraga
Zientzia dibulgatzailea

Elhuyar fundazioko Ana Galarragak (Zarautz, 1970) azaldu du
zientziaren alorrean emakumeek
zer-nolako trabak eta oztopoak
aurkitzen dituzten.
Aurrerapausorik egon al da
zientzian berdintasunaren alorrean?
Ez asko. Oso erakunde zientifiko
eta ikerketa zentro gutxitara iritsi
dira berdintasun planak. Horrez
gain, apenas dago emakumeen
presentzia areagotzeko neurri jakin eta eraginkorrik. Ingurumenarekin eta zaintzarekin lotutako
arloei prestigioa eman behar zaie.
Horietan ohikoa da emakume
ikertzaile gehiago egotea gizonezkoak baino. Soldata eta baldintza
okerragoak dituzte, eta prestigio
eta lidergo gutxien aitortzen zaien
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«Iragarkiak
askoz
errealagoak
bilakatu
behar dira»
Marina Urkidi
Ernaiko kidea

Bilboko Ernaik publizitatean nagusi diren emakumeen estereotipoen aurkako kanpaina bat abiatu du. Marina Urkidi kideak (Bilbo, 1995) azaldu du zergatia.
Zer edertasun kanon dira nagusi?
Edertasun kanon horien arabera,
emakumeak argalak gara, baina
ipurdi markatua daukagu; altuak
gara, eta hanka luzedunak, eta ez
daukagu azalean inolako orban
edo zauririk. Hipersexualizatu
egiten gaituzte. Badakigu emakume argal mordoa dagoela. Baina
argaltasun horren barruan ere argala izateko mila era daude, eta
bakarra erakusten dute. Hori dela
eta, uste dugu abanikoa zabaldu
behar dela. Gorputzak mila erata-
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Urtarrilean San Mamesen jokatu, eta 50.000 zale erakarri zenituzten. Zergatik ez duzue gehiagotan jokatzen zelai horretan?
Zaila da, mutilek hor jokatzen
baitituzte partidak bi asteburuan
behin. Antolakuntza aldetik zaila
izango dela pentsatzen dut. Gure
aldetik ez litzateke egongo inongo
arazorik beti San Mamesen joka-

Gure kasuan, behintzat, ez; gaur
egun, ezinezkoa da.
Gizonek, aldiz, bai.
Desberdintasun handia dago;
egia da. Mutilek urte gehiago daramatzate futbolean jokatzen. Lehenagotik hasteko aukera izan
dute. Futbolean ere emakumeok
askoz traba gehiago izan ditugu.
Gaur egun dagoen aldea oso-oso
handia da, eta, gauza
guztiekin esaten den be«Gustatuko litzaiguke beti
zala, kasu honetan ere
horrenbeste jende ikustea
konparazioa egitea ez da
gure alboan, indar handia
logikoa.
ematen du eta»
Lehenago esan duzu
tzeko. Gustatuko litzaiguke beti bide luzea falta dela berdintasuhorrenbeste jende ikustea gure na lortzeko. Zer falta da?
alboan. Indar handia ematen du Lehenengo eta behin, jendeak
eta.
partidak ikustera joan beharko
Lehenengo mailan arituta, fut- luke. Askotan esaten da emakuboletik bizi zaitezkete?
mezkoen eta gizonezkoen futbo-

la ez dela berdina, edo emakumeek ez dutela gizonen bezain joko
azkarra. Agian ez; baina desberdina da, eta ikusi egin behar duzu
jakiteko zer daukan emakumezkoen futbolak mutilenak ez daukana. Hainbat pertsona ezagutu
ditut gure partidetara etorri direnak eta gustura geratu direnak.
Probatu ostean, behin baino
gehiagotan joatea erabaki dute,
gozatu egiten dutelako. Jendea
animatu nahiko nuke gu ikustera
Lezamara; edo beste noizbait San
Mamesen jokatzeko aukera
badugu, baita bertara ere. Ikus
dezatela zer-nolakoa den emakumezkoen futbola. Futbola ez den
beste kiroletan ere jendea mugi
dadila. Eta konturatu gaitezen
denok izan behar ditugula eskubide berak.

eremuak dira. Gainera, sarri gertatzen da emakume asko egon
arren zuzendaria edo burua gizonezkoa izatea.
Ezkorra zara.
Pausoak eman dira nesken bokazioa bultzatzeko orduan. Hainbat
programa daude neskak zientzia
ikasketak aukeratzera bultzatzeko, baita maskulinitatearekin lo-

rekin lotutako arloetan eta gizarte
zientzietan murgiltzea.
Badirudi ingeniaria ingurumen
teknikaria baino gehiago dela. Eta
biak dira teknikari. Baina bat ingeniaritzan jarduten da, eta bestea, ingurumena zaintzen. Ikuspegi hori aldatzeko oreka beste
aldera ere etorri behar da.
Egia da zientzia gogorretan
erreferenteak falta direla. Eremu gogorra eta
«Sei urterekin, neskek
arrotza egiten zaio emauste dute saiatuak izan behar
kumeari, gutxiengoa dedutela. Argiak eta azkarrak,
lako; baita oso eremu
berriz, mutilak direla»
lehiakorra delako ere.
tzen diren esparruak ere: ingenia- Amatasunak ba al du eraginik?
ritza, informatika, fisika... zien- Bai. Gizonak baino gehiago dira
tzia gogorrak deritzenak, alegia. doktoretzara aurkezten diren
Ikasketa batzuetan behintzat igo emakumeak. Baina, gero, behera
da emakume ikasleen portzenta- egiten du emakumeen kopuruak,
jea. Hala ere, nire ustez, beharrez- eta gizonezkoena nagusitzen da.
koa da gizonezkoak ere zaintza- Bereziki nabarmena da doktore-

tzaren ondorengo urteetan, 30
eta 35 urte inguruko adin tartean.
Hainbat azterketak erakusten
dute hautagaiak aukeratzeko orduan ama den emakume batek
dauzkala aukera gutxien; aukera
gutxien daukan hurrengoa emakumea da; hurrengoa, gizona; eta
aukera gehien daukana aita den
gizonezkoa da. Alegia, umeak
izatea penalizatu egiten da emakumea bazara, eta, aldiz, puntuak
ematen ditu gizona bazara. Orekarekin lotzen delako, arduratsua izatearekin.
Txikitatik barneratua dugu
desberdin jardun behar dugula.
Sei urterekin, neskek uste dute
saiatuak izan behar dutela. Argiak eta azkarrak, berriz, mutilak
direla. Neskei txukunak eta saiatuak izan behar direla transmititzen diegu.

koak dira, askotarikoak. Iragarkiak askoz errealagoak bilakatu
behar dira .
Zer ondorio dute estereotipo
horiek?
Kanon horiek itxaropenak sortzen dituzte emakumeekiko. Horrek presio handia eragiten du
neska gazteongan. Gaztaroan

zala eta neurriak har ditzala. Europako hainbat udaletan egin duten bezala, egoera horren aurrean
neurri benetan feminista sakonagoak har ditzala eskatu dugu.
Beste hainbat esparrutan egin
den bezala, publizitatearen alorraren inguruko lanketarik antzeman al duzue?
Ez dugu uste era horretako kontzientziaziorik dagoenik gaur
egun publizitatearen alorrean.
Hain dago barneratuta multinazional hauek haien kanpainetan
erabiltzen dituzten emakumeen
ereduak, ikusten dituzten edertasun kanonak, ezen oraindik ez
baitago batere landuta ikuspegi
hori ez dela batere erreala. Guztiz
normalizatuta daukagu, eta horrexegatik hasi behar dugu neurriak hartzen.

nahamenduak sor ditzakete. Besteak beste, anorexia. Nahasmendu horien %90 emakumeek pairatzen dituzte, eta gero eta gazteago hasten dira pairatzen,
gainera: 9 eta 10 urteen artean.
Bilboko Udala interpelatu duzue
zuzenean. Zergatik?
Haren esku dago espazio publikoan era horretako iragarkiak eta kanpainak
«Kanon horiek itxaropenak
agertzearen aurkako
sortzen dituzte
emakumeekiko. Horrek presio neurriak hartzea. Espahandia eragiten du neskongan» zio pribatuan, muga dezake Bilboko kaleetan
eraikitzen dugu gure identitatea, erakusleihoek zer-nolako irudiak
eta eredu hegemoniko horren proiektatzen dituzten. Gaur
parte ez izateak kanpo uzten zai- egun, esaterako, ezin da edozein
tu. Hortik abiatuta, zeure burua- gauza jarri. Alkohola, esaterako,
renganako zalantzak edota se- ezin da erakutsi erakusleihoetan.
gurtasun falta eragin ditzakete. Beraz, eskatzen diogu lanketa feMuturreko kasuetan, elikadura minista askoz sakonagoa egin de-
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MOBILIZAZIOAK
Gaur egingo diren mobilizazioen
lagin bat da ondokoa.

10:00. Elkarretaratze zaratatsua.
14:00. Bazkaria.
17:00. Txokolate jana.
19:00. Lea Artibaiko ekitaldia.

Bilbo erdigunea

Mungia

07:00. Pikete informatiboak. Juan
Garaitik eta EiTBren egoitzatik.
12:00. Bilboko topagunea.
Jesusen Bihotzetik.
12:30. Beste mobilizazioak: Pedro
Arrupe Pasagunean, San Anton
Zubian, Etxebarria parkean.
13:00etan, udaletxean.
19:00. Manifestazioa, Jesusen
Bihotzetik.

09:00. Lapiko jotzea.
10:00. Txokolatada feminista.

Basauri
09:00. Kalejira.
12:00. Manifestazioa.
14:00. Bazkari kolektiboa.
Derio
00:00. Lapiko jotzea, herrian.
10:00. Gosaria.
11:00. Auto apainketa.
12:00. Kontzentrazioa.
12:30. Auto karabana.
14:30. Txorierriko ekitaldia.
15:00. Bazkari autogestionatua.
Dima
11:30. Zutabeak abiatuko dira,
Lemoatik, Bediatik, Arantzazutik,
Zeanuritik, Areatzatik eta Arteatik.
12:00. Manifestazio zaratatsua.
14:30. Bazkaria, eta kantaldia.
Durango
00:00. Murala margotu.
08:00. Lapiko jotzea, Andra Maritik.
09:00. Gosari autogestionatua.
12:00. Lurrikara feminista.
14:30. Bazkari autogestionatua.
16:00. Jolasak.
18:00. Zapalkuntzen katea.
18:30. Kalejira.
19:00. Manifestazioa.
Galdakao
08:00. Kale aktibazioa.
11:30. Lapiko jotzea, Urretako
eskolatik.
12:00. Manifestazioa.
14:30. Bazkaria.
16:00. Musika, Felixarekin.
Gernika-Lumo
00:00. Hasiera argazkia, Astran.
10:00. Apainketa eta piketeak.
14:30. Bazkaria.
16:30. Olinpiadak.
19:00. Manifestazioa Merkuriotik.
20:30. Sorgin festa, Astran.
Lekeitio
10:30. Tertulia eta hamaiketakoa.
12:00. Kontzentrazioa, plazan.
14:30. Bazkaria, Kontzijopean.
19:00. Manifestazioa Eskolapetik.
Markina-Xemein
09:30. Gosari kolektiboa.

Astekoa

Greba feminista
Eguneko mobilizazioak

12:30. Kalejira.
15:00. Bazkari feminista.
17:30. Manifestazioa.
Muskiz
10:00. Gosaria, Meatzari plazan.
12:00. Manifestazioa.
14:00. Autobusa Trapagaranera.

Trapagaran
09:00. Gosaria.
10:30. Herri apainketa.
14:00. Manifestazioa.
14:30. Bazkari feminista.
Sestao
12:00. Herri mobilizazioak,
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Sestaon bertan, eta baita Barakaldon, Portugaleten eta Santurtzin
ere.
14:00. Ezkerraldeko ekitaldia,
San Pedro plazan.
15:00. Ezkerraldeko bazkari
feminista.
16:30. Musika tailerra.
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Zergatik

B

elarriak zulatu zizkizutelako jaio berritan
inork ez zintzan
mutiltzat hartu, ilerik
ez zeneukanean ere diademak
jartzen zizkizutelako helburu
berberarekin, ahul eta eder izateko hezi zaituztelako, neurritsu,
alai baina ez marizoro, serio
baina ez haserreti; akademikoki
fin-fina izan zaren arren bizitza
osoan, zure kideei baino gutxiago ordaintzen dizutelako lanean;
normaltzat hartzen hasi zarelako
parrandan ezezagunek ipurdia
ukitzearena, bortxatu egin zaituztelako, hil egin zaituztelako.
Tragedia bat delako zu loditzea,
edo gehiegi argaltzea, edo erakargarri ez izatea. Bollera zikin

R
ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal
bat zarelako, etorkin alu bat,
puta zahar bat, tuntun bat, zatar
bat.
Zure amona zure aitonarekin
ezkontzera behartu zutelako jaio
zarelako mundura, eta zure
amak bere ibilbide profesionalari
uko egin ziolako ere bai. Eta zu
haurdun geratzeko adinean
bazaude, ez zaituztelako kontratatuko leku horretan. Zure lanaren balioa ez delako kontuan
hartzen. Bakarrik zaharrei fardelak aldatzea delako, bakarrik
portalak garbitzea delako, bakarrik umeak zaintzea delako,
kontraturik ere ez duzulako
behar horretarako. Zuk ez baduzu etxea jasotzen, inork ez duelako jasoko. Zuk ez badituzu

zaintzen, inork ez dituelako
zainduko.
Kuotak ez direla beharrekoak
esango dizulako, «merezimendua» dela kontua. Osorik mutilez osatutako ekimenek ez gaituztelako harritzen, generoa
bakarrik zuk daukazulako. Ez
dizulako aurpegira begiratzen
taldean hitz egiterakoan. Esateko daukazunak ez diolako
inporta. Ez jartzeko horrela esaten dizulako, nola borrokatu
beharko zenukeen esaten dizulako, ez duelako nahi bere
matxismoa errebisatu. Ez dakielako isilik egoten, hori zuri erakutsi dizutelako, ez berari.
Zure gorputza gorrotatzen
ikasi duzulako. Sexu-harreman

askeak izatea lan zaila delako
zuretzat. Izan dituzun harreman
heteroetan larru-aldia amaitutzat eman izan delako zu orgasmora iritsi gabe ere. Kondoirik
gabe egin izan duzulako berak
eskatu dizulako, kondoia kendu
duelako zuri abisatu gabe, gustatzen ez zaizkizun gauzak egin
izan dituzulako besteagatik. Ez
zarelako ausartzen zure plazera
aurretik jartzera.

Ahul eta eder izateko
hezi zaituztelako,
neurritsu, alai baina
ez ‘marizoro’, serio
baina ez haserreti

Irudia b Muskiz

Zure eskubideak ez daudelako
bermatuta ez kalean, ez etxean,
ez epaitegian. Ezer ez dagoelako
zuretzat egina. Ez dizutelako
sinesten. Zeuk ere zalantzan
jartzeraino zeure burua. Zure
bizitzak ez duelako berdin balio
eta zure heriotzak ez duelako
inporta. Eskuin muturrak dauden babeserako lege apurrak
deuseztatu nahi dituelako. Okerragoa izan daitekeelako hau
guztia.
Arrazoiak soberan dituzulako,
ez zaudelako bakarrik, feminista
zarelako, mundu injustu honen
aurka altxatu nahi duzulako,
martxoaren 8a borrokarako
egun bat delako, hau ez delako
gure bakea, hau ez delako gure
sistema, hau ez delako nahi
dugun bizi-eredua, bizitzak erdigunean jarri nahi ditugulako,
hau ez delako konpontzen hitz
politekin bakarrik. Honengatik
guztiarengatik, gaur kaleak elkarrekin hartuko ditugu, laguna.

Hiru hegazkin
ezin izan dira
Loiun lurreratu
LOIU b Helmugatzat Loiuko aire-

portua zuten hiru hegazkinek
buelta egin behar izan zuten asteazkenean, haize zakarraren eraginez. Madrildik zetorren hegazkin bat eta Kataluniatik zetorren
beste bat abiapuntura itzuli ziren,
eta Galiziatik zetorren beste batek Iruñean lur hartu zuen.
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PRITZKER SARIAK BILBON
Arkitekturaren Nobel saritzat jotzen dira Pritzker sariak, eta Arata
Isozaki japoniarrari eman diote
aurtengoa, Bilbon egindako lan
bategatik: Isozaki Ateagatik. Bilboko eraikinengatik beste lau Pritzker
sari eman dituzte orain arte: Richard Rogersi, Garellanoko eraldaketagatik; Zahad Hadidi, Zorrotzaurreko planagatik; Norman Fosterri, metroagatik; eta Frank Gehryri, Guggenheim museoagatik.

%
Suhiltzaileak suteak ezin itzali ibili dira Bizkaian
Aste gogorra izan da Bizkaiko hainbat mendialdetan. Suak mendi, baso eta larre ugari hartu ditu; hektarea asko erre ditu, eta suhiltzaileei itzaltze lanak nabarmen zaildu dizkie, gainera. Azken asteetako eguraldi bero eta lehorraren eraginez, siku daude lurrak. Eta egunotan izan den hego haize zakarrak behin eta berriro piztu ditu suhiltzaileek aurrez itzalitako suteak. Muskizen –argazkian– gertatu da hori, eta baita Igorren eta Arrietan ere. Horietan ez ezik, Galdakaon, Getxon, Amoroton, Trapagaranen eta Lemoizen ere izan dira suteak, besteak beste, igandeaz geroztik. BIZKAIKO SUHILTZAILEAK

BIZKAIKO HITZAk irakurleen
eskutitzak plazaratzen ditu.
Gutunek ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan
behar, tarteak barne, eta
BIZKAIKO HITZAk mozteko
eskubidea du. Helbide honetara
bidali behar dira, izen-abizenak
eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza, Uribitarte kalea 18-3.C,
48001 Bilbo. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus.

Berbetan
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Uxue Gutierrez Lorenzo Bilbo

Iker Elorriaga (Bilbo, 1987) praktikak egiten hasi zen Bilboko Uriola
hedabide digitalean, kazetaritzako gradua ikasten ari zela. Urte erdia eman zuen bertan, eta beste
proiektu batzuetan ibili zen gero.
Orain, komunikabideak bost urte
bete ditu, eta Elorriaga du arduradun. Deustu auzoan dute egoitza,
eta arduradunak azaldu du hasierako helburu eta baliabide antzekoak dituztela. Oro har, hedatzea
eta lan taldea egonkortzea dituzte
erronka nagusi.
Zergatik eta zertarako sortu zen
Bilboko Uriola?
Bilbok euskarazko hedabide digital bat falta zuelako. Izan ere, Tokikomek baditu halako hedabideak Gipuzkoako hainbat herritan; Bilbon, ordea, ez zegoen.
Bageneukan irrati bat –Bilbo Hiria–, bazeuden auzoetako aldizkariak –Prest, Berton, Zorrotz
Morrotz–, baina ez atari digital
bat. Orduan bildu ziren zenbait
eragile: BLB kooperatiba, Berton,
Prest, Berbaizu euskara elkartea,
Santutxuko euskara elkartea,
Kafe Antzokia, Bilbo Hiria irratia,
eta abar; eta hala, denon artean,
eta Tokikomen laguntzarekin,
proiektua aurkeztu zuten orain
dela bost urte, Kafe Antzokian.
Hutsune bat betetzeko jaio zinetela diozu. Bost urteren ondoren, helburua bera da?
Bai, mantentzen da. Horretan
saiatzen gara, gutxienez. Bilbon
egiten diren gauza txiki horietan
jartzen dugu fokua. Tokiko hedabide txiki bat izanik, saiatzen gara
beharbada hedabide handiek argitaratzen ez dituzten gauzei plaza bat ematen.
Plaza hori, baina, bera da auzo
guztientzat?
Hedabide txikia izanda, zailtasunak ditugu batez ere alboan ez ditugun auzoetara iristeko. Lantaldea Deustukoa eta Santutxukoa
da batik bat, eta, Zazpikaleak eta
Bilbo erdia ere hemen alboan
daudenez, erraz daukagu haien
jardunaren berri; baina ez da horrela gertatzen periferiako auzoekin. Hori da gure erronka datozen
urteetarako: lantaldea apurtxo
bat gehiago indartzea eta ahal dugun leku gehienetara heltzea.
Gure lehentasuna hori da: auzoak. Ez udalak egiten duen edo enpresa handi batek egiten duen zeozer. Auzoetan antolatzen diren
gauzen berri ematea da xedea.
Eta euskaraz egiten duzue hori
guztia.
Euskara da gure lan tresna. Euskarazko mundu txiki horretan
badakite, gugan konfiantza daukate, eta gu gara haien lehentasu-

LUIS JAUREGIALTZO/FOKU

«Auzoetan antolatzen
diren gauzen berri
ematea da helburua»
Iker Elorriaga b ‘Bilboko Uriola’ hedabide digitaleko arduraduna
Euskarazko hedabide digital bat falta zen Bilbon. Hutsune hori betetzeko
asmoz, ‘Bilboko Uriola’ sortu zuten 2014an. Proiektuaren arduraduna da
Elorriaga. Hark dio Uriolaren helburua berbera dela: auzoen plaza izatea.
na. Bilboko eta euskarazko komunikabide bat garenez, guregana jotzen dute. Bilbon euskaldun
pilo bat dago –Euskaraldian ikusi
zen bezala–, eta horretan jarraitu
behar dugu.
Bost urte egin dituzue; bidea ez
da oso luzea. Halere, dagoeneko aldaketak egin dituzue lantaldean.
Hasieran, lantaldea Nimbe Morenok, Lur Malleak eta hirurok osatzen genuen. Ni praktiketan nenbilen, eta beste biak, lanean.

Praktikak bukatu ostean, ni joan
egin nintzen. Egun, Lur eta Nimbe beste toki batzuetan ari dira lanean. Nolabaiteko jarraipen logikoa izan zen nik lekukoa hartzea:
funtzionatzeko era ezagutzen
nuen, Uriolaren tripak ezagutzen
nituen. Etxekoekin funtzionatzen dugu; orain, Jone Gartziak
eta biok osatzen dugu lantaldea,
eta Jone ere praktiketan ibilitakoa
da. Hedabide txikia izanda, guk
eskaintzen ditugun aukera, soldata, ordenagailua, kamerak eta

abar ezin dira beste hedabide batzuetakoekin alderatu. Segur aski
horregatik aldatu da lantaldea.
Eta, oro har, nolakoa izan da lekukoa hartzea?
Pozarren hartu dut ardura. Hemendik alde egin nuenean, ohartu nintzen gaur egun kazetaritzan
lan egitea ez dela batere erraza.
Zenbait lekutan ibili nintzen lanean, baina ez kazetaritzaren
munduan. Aukera hau heldu zenean, nahiz eta gutxiago kobratu,
pentsatu nuen honetarako ikasi
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nuela, eta gustura egin nuen ahalegina.
Lantaldea txikia da, baina eginbeharrak, askotarikoak: bideoak, idatziak, argazkiak...
Unibertsitatean esaten digutena
aplikatu daiteke gure jardunean:
gaur egun kazetariak denetarik
egin behar duela, kazetari totala
izan behar duela. Albisteak idatzi
behar ditugu, bideoak egin, editatu, Photoshopekin aritu, argazkiak atera, kamera erabili, fakturak egin, publizitate lana, bazkide
kanpainak sortu, bannerrak jarri,
gure irakurleen nahiak eta beharrak ulertu, ikasi eta eragin...
Hedabide digital bat izanik,
ezin gara mugatu prentsa oharrak hartu eta bolkatzera. Interneteko ikustaldiak 10-15 segundokoak dira, eta jendeak gauza
ikusgarriak nahi ditu, ez albiste
luzeak irakurri.
Eta denera heltzen zarete?
Agian ez dugu esparru bakoitza
ederki kontrolatzeko aukerarik,
baina, azkenean, denetarik apur
bat badakigu. Hemen lan egiteko
hori behar da: jende motibatua,
azkarra dena eta denetarik egiten
dakiena.
Horrez gain, nola egiten diozue
aurre gastuei?
Finantzaketa, gehienbat, publizitatearekin eta diru instituzionalarekin lortzen dugu. Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak
ematen diguten diru laguntzarekin eta lortzen dugun publizitate
apur horrekin. Bazkideak baditugu, baina ez hainbeste. Gure kontabilitatean, gutxiengoa dira.
Nahikoa da horrekin?
Bideragarria da. Gaur egun, bi
langile ordaintzeko dirua daukagu; eskasa da, baina bideragarria.
Gainera, gero eta diru gehiago
sartzen ari da publizitatean. Auzoko eta Bilboko enpresak sartzen dira batez ere. Azken finean,
publizitate hori ikusten dutenak
auzokoak dira, edo Bilbokoak;
enpresa horientzat ona da.
Bost urte beteta, zeintzuk dira
zuen erronkak?
Hedatzea. Bilbo osora heltzea,
orain heltzen ez garen tokietara
iristea. Bost urte hauetan egin dugun azterketan, hori ikusi dugu.
Konturatu gara beti jorratzen ditugula gai berak, baita auzo eta
talde berak ere. Saiatu behar dugu
hori zabaltzen; enpresa, lantalde
edo auzoetako euskarazko taldeak lortu behar dira, elkarrekin lan
egiteko. Horiek Uriola-n parte
hartzea nahi dugu. Izan ere,
proiektu honen xedea parte hartzailea izatea da; edonork idatzi
dezake Uriola-n. Auzoetan gauza
piloa egiten dira, eta, askotan, auzoetan geratzen da.
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Batxilergoko ikasleek eskola garraioa
erabili ahalko dute Lea-Artibain
AMOROTO b Ispaster, Mendexa, Amoroto eta Gizaburuagan bizi diren

Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleek herri horietako haurrek
eskolara joateko erabiltzen dituzten autobusak erabili ahalko dituzte
institutura joateko. Garraio arazoak izaten dituztela eta, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak akordioa egin dute: lekua dagoen bitartean,
txikienen garraioa baliatu ahalko dute nagusiagoek ere.

Portutik kanpo, dozenaka ontzi daude Plentziako itsasadarrean. MIKEL ARRAZOLA

Plentziako itsasadarra
berrantolatu, eta
pantalanak jarriko dituzte 40

Santutxu auzoko Basarrate ingurua da azken kokaletuetako bat. BILBOKO UDALA

Portua txiki geratu dela eta, itsasadarrean beste 180 ontzientzako
lokailuak jarriko dituzte, pantalanetan b Udaren ostean hasiko dira lanak
Aitziber Laskibar Lizarribar

Aspaldi geratu zen txiki Plentziako portua. Itsasadarraren babesean eraiki zuten, merkataritza
portu gisa, eta gero arrantza
portu bihurtu zen. Gaur egun,
bertan lotuta dauden txalupen
artean gutxi dira arrantzarakoak;
badira, baina gutxi. Lepo dago,
hala ere, portua azken urteetan;
aisialdirako ontziek beteta dituzte bertako pantalanak. Eta txiki
geratu da kaia. Beste dozenaka
txalupak itsasadarra bera dute
gordeleku; bertan egoten dira
lotuta, hartarako azpiegitura
berezirik gabe. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, aldatu
egin nahi du hori, eta berregituratu egingo du ingurua. Plentziako itsasadarrean aisialdiko
ontzientzat dauden lokailuak
berrantolatu, eta berriak jarriko
ditu; jakinarazi du itsasadarrean
pantalanak ezartzeko proiektu
bat egingo duela.
Hektarea bateko ur eremuan
149 ontzirentzako lokailuak daude portuan, pantalanetan antolatuta. Beteta daude, eta, horietakoren bat hustuz gero, lortzeko itxa-

ron zerrenda oso luzea da azken
urteetan. Eskaria badago, baina
portuak ez du leku gehiagorik.
Hori jakinda, Jaurlaritza aspaldi hasi zen egoera aztertzen.
Portu eta Itsas Gaietarako Zuzendaritzaren eta Euskadiko Kirol
Portuak erakundearen bidez
hainbat ikerketa egin eta zenbait
proposamen landu ditu. Jaurlaritzak oraingoz ez du eman adostu
duen proiektuaren xehetasun
askorik, baina pantalan gehiago
agindu ditu: «Puntu horretan
itsas-aisialdiko ontzientzako
lokailuen eskaera handia dagoela
eta aisialdiko dartsenak ematen
dituen aukera urriak ezagututa,
azpiegitura horiek ezartzea erabaki da».
Orain portuan lekua duten
baino ontzi gehiagorentzat eraikiko dira lokailu berriak, Jaurlaritzaren arabera. Zehazki, bost
eta zortzi metro arteko luzera
duten 180 ontzirentzako gunea
eraikiko du itsasadarrean sortuko den eremu berrian, adierazi
duenez. Pantalanetan banatuko
dira lokailu horiek, eta itsasadarraren ondoko pasealekuko
hainbat puntutan jarriko diren

pasabideetatik iritsi ahal izango
da haietara.

Hurrengo udaberrirako
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du
dagoeneko abiatu duela ingurua
moldatzeko prozesua, eta pantalanak egiteko lanak uda ostean
hasteko asmoa du. Lan horiek
Euskadiko Kirol Portuak erakundeak lizitatuko ditu, milioi bat eurotik gorako aurrekontuarekin.
Zehazki, lizitaziorako oinarrizko
aurrekontua 1.154.347 eurokoa
izango da, eta xedea da 2020ko
udaberrirako pantalan eta lokailu
berriak erabilgarri egotea. Orduan egingo da aisiarako ontzientzako lokailu plazak eskatzeko
deialdia; bai egungo dartsena hobetu ondoren sortuko diren leku
berrietako bat eskatzeko, eta bai
itsasadarrean kokatuko diren lokailuetako bat eskatzeko ere.
Orain, udako denboraldiari begira, balizak jarriko dituzte itsasadarreko nabigazio kanalean, nabigazioa errazte aldera. Gune batzuetan sakonera txikiko eremua
denez, sakonera handienekoa
erabiliko da, segurtasuna hobetzeko.

BILBON DAUDEN KOKAGUNEAK BIZIKLETAK MAILEGATZEKO
Bilbaobizi bizikleta elektrikoen zerbitzua urrian ezarri zenetik, erabilera
gora doa etengabe. 17.103 pertsonak eman dute izena zerbitzuan, eta
egunero 4.175 aldiz erabiltzen dira, batez beste. Mailegurako kokaguneak ere gero eta gehiago dira: Zorrotzaurren, Ramon Rubial kalean, Plaza
Eliptikoan, Basarraten eta San Nikolasen jarri dituzten ainguraketa puntu
berriekin, Bilboko berrogei lekutan har daitezke bizikletak maileguan.

Euskalduna jauregiko irisgarritasuna
hobetzeko lanak egingo dituzte
BILBO b Nahasia da Euskalduna jauregiaren egituraketa barrualdetik,

eta horixe izan da erabiltzaileek hogei urteotan etengabe egin duten
kritika nagusietakoa: irisgarritasun arazoak eta antolaketa zaila. Hori
konpontzeko lanak egingo dituzte: lau eskailera bide eta bi aldapa
kendu, eta eskailera mekanikoak jarriko dituzte. Seinaleak ere hobetuko dituzte. Lanek 2,8 milioi eurotik gorako kostua izango dute.

Ekologiari eta klima aldaketari buruzko
jardunaldi batzuk izango dira bihar Ean
EA b Enaden Begiak taldeak antolatuta, klima aldaketa izango dute

aztergai bihar Ean. 10:00etan ibilaldia egingo dute Ullara, azalpen eta
guzti: Nondik dator edaten dugun ura? Biodibertsitateari buruz arituko dira 11:30ean, eta 12:30ean uraren garrantziari buruz. 18:30ean Trileros del agua dokumentala erakutsi, eta solasaldia izango da gero.

Hondakinak tratatzeko Arraizen dagoen
planta gelditu dute, legionelagatik
BILBO b Arraizen dagoen Hondakinen Tratamendu Mekaniko Biolo-

gikorako planta gelditu egin dute, langile batek legionela duela baieztatu ondoren. Frogek adierazi dute ura kutsatuta dagoela, eta dutxak
itxi dituzte. ELAk salatu duenez, ordea, ez dute lantegi osoa itxi, eta
horrek «arrisku handia» eragiten die lanean ari diren beharginei.
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104 etxebizitza
sozial eta babestu
eraikiko dituzte
BILBO b Otxarkoagan, Bilbo Za-

harrean eta Miribillan 104 etxebizitza sozial eta babestutako eraikiko dituzte. Hala adostu dute
Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko
Udalak. Hartarako, udalak bere
lurrak emango dizkio Jaurlaritzari. Bilbo Zaharrean, Gorte eta
Gimnasio kaleetan, 42 etxebizitza
sozial egingo dituzte; Otxarkoagan babes ofiziala izango duten
46 etxebizitza, eta Miribillan, 16.

«Eskubaloiko
Erreginaren Kopa
Barakaldon izateak
herrian milioi bat
euro baino gehiagoko
eragina izango duela
aurreikusten dugu»
Amaia del Campo
Barakaldoko alkatea

KALERATZE EBAZPENA JASO
DUTEN NAVALEKO LANGILEAK
Navaleko behargin guztiek jaso
dute kaleratzeko epailearen ebazpena, baina ez dutela geldirik geratzeko asmorik adierazi dute langileek. Asteartean, agindua jaso
eta biharamunean, manifestazioa
egin zuten Bilbon, eta asteazkenean elkarretaratzea, Espainiako gobernuburua bertan zela eta. Espainiako Gobernua eta Jaurlaritza
egin dituzte egoeraren arduradun.

Zirku egonkorra
jarriko dute
Barakaldon
BARAKALDO b Euskal Herriko

Astearteko protesta. M. RAMIREZ / FOKU

lehen zirko egonkorra izango du
Barakaldok, aurki: Zirku Domo.
Bagatza auzoan egongo da, eta
Malas Compañias konpainiak
kudeatuko du. Zirku programazio egonkorra izateaz gain zirko
eskola ere izango duela iragarri
du Barakaldoko Udalak, eta beste
espresio artistiko batzuentzat tokia ere izango duela; adibidez,
antzerkia eta dantzarentzat.

Haur eta gazte
musikarien
rock kontzertuak,
Itsas Museoan
Mini Concerts saioak martxoko igandeetan
izango dira, eta musika eskoletan aritzen diren
5 eta 15 urte arteko gaztetxoek emango dituzte
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Ehunka dira musika eskoletan
aritzen diren haur eta gaztetxoak;
musikaren oinarriak barneratu,
eta instrumentuak jotzen ere
ikasten dutenak. Jendaurrean
jotzeko jauzia egitea lortzen dutenak, ordea, oso gutxi dira. Gehienetan, eskoletan eta etxean geratzen dira euren gitarra, soinu,
biolin, piano edo baterietako doinuak. Entseguetako geletan itxita. Horien ateak irekitzeko, kontzertu saioak egingo dituzte
hileon, Bilboko Itsas Museoan.
Museoa bera haur eta gaztetxoentzat agertoki bihurtuko duen
proiektua aurkeztu dute: Mini
Concerts.
Igande arratsaldeetan izango
dira saioak, 17:00etan, museoaren areto nagusian. Doakoa izango da kontzertuetarako sarrera,
lekuak bete arte. Ordu eta erdi
geroago, amaituta egongo dira
emanaldiak. Talde bakoitza hogei
minutuz arituko da. Emanaldi
laburrak badirudite ere, nahikoa
luze izango dira hogeina minutuko saioak, Jon Ruigomez Bilboko
Itsas Museoko zuzendariaren
esanetan: «Ahalegin handia
eskatuko die askori». Eta ez da
gutxiagorako. Kontuan hartu

behar da 5 eta 15 urte bitarteko
neska-mutilek osatuko dituztela
taldeak. Eta 5 urteko haur batentzat asko da hogei minutuz musika jotzen jardutea.
Aurrez ere, lan handia egin
beharko dute musikariek. Taldeek beraiek aukeratuko dute kontzertuan joko duten errepertorioa, eta jo beharreko nota
bakoitza ondo prestatu nahiko
dute, askorentzat publikoaren
aurreko lehen saioa izango den
egun handirako. Horretarako,
talde lanean jardun beharko
dute. Gutxienez bi pertsonak eta
gehienez hamabostek osatuko
dute talde bakoitza.

Lehiaketa ez-lehiakorra
Bizkaiko musika eskoletako ikasleen taldeen arteko lehiaketa
izango da Mini Concerts jaialdia;
martxoaren 10ean, 17an eta 24an
bina taldek egingo dituzte kontzertuak, eta hilaren 31n irabazleak arituko dira. Antolatzaileek
nabarmendu dutenez, halere, ez
dute gaztetxoen artean «lehia
joerarik» sustatu nahi, euren gaitasunak erakusteko aukera izan
dezatela baizik.
Hain zuzen, ikasgeletatik agertokietara jauzi egiteko «tranpolina» eskaini nahian antolatu dute

Antolatzaile diren Vinilo FM, Mini Enekuri Motor, Eñutt Comunicacion eta Itsas Museoko ordezkariak. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Mini Concerts lehiaketa, jaialdiaren antolatzaileen esanetan.
Eta lehiakideen artean giro
ederra izango dela seguru dago
ekinaldiaren antolatzaileetakoa
den Vinilo FMko zuzendari Julen
Ugalde: «Taldeen artean laguntasun giroa izaten da; hori ikusi
izan dugu beti, baita birak egin
izan dituztenean ere». Hala,
«musikarekiko pasioa» sustatu
eta grina piztea izango da lehiaren helburu nagusia, bere esanetan.

Rocka, popa, countrya...
Motibazio hori pizteko, gehien
entzuten diren musika estiloei
heldu diete arduradunek. Musika
taldeek eurek aukeratuko dute
zein kanta joko dituzten lehiaketarako, baina musika estiloa
nolabait zehaztuta izango dute:
rock, pop, country, jazz edo blues

estilokoak izan beharko dute. Zer
joko duten, nork bere kontzertu
egunean bertan erakutsiko du,
izan itzal handiko taldeek eginiko
abesti ezagunak, izan lehian arituko diren taldeen beraien kanta
propioak. Baina rockaren inguruko estiloa nagusi izango dela
ziurtzat eman daiteke.
Programa osatua dago dagoeneko, eta sei talde parte hartzaileak zehaztuta. Etzi arratsaldean
izango da lehen kontzertua: Bilboko Kodaly eskolako ikasleak
arituko dira lehenik Itsas Museoko auditoriumean, eta Sopelako
Txaramela musika eskolako ikasleak ondoren.
Martxoaren 17an, Rock Factory
Barakaldoko eskolako ikasleen
txanda izango da, baita Bilboko
Crescendo eskolakoena ere. Hilaren 24an, berriz, Amadeus Bilbo
Musika eskolako ikasleen kon-

tzertua eta Getxoko Riffmusic
Musika Modernoko Eskolakoena
izango da.

Disko grabazioa
Bilboko Itsas Museoan jotzea bera
sari izango da ikasleentzat, baina
guztien artean txapeldun ateratzen denak sari kitzikagarriago
bat ere izango du: martxoaren 31n
museoko aretoan bertan txapelketari amaiera emateko festa
egingo da, eta lehiaketako txapeldun izaten denak festa horretan
ere eskainiko du kontzertua. Eta
ez bakarrik, gainera: Bilboko musika talde profesional ezagun batekin egingo du kontzertua, agertokia partekatuta. Are gehiago,
grabazio estudio profesional batean diskoa grabatzeko aukera
ere izango dute irabazleek. Tio
Pepe estudioetan grabatu ahalko
duten euren lehen lana.
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Itzal handiko
poetak Bilbao
Poesia literatur
jaialdiaren XX.
aldia ospatzeko
Ibilbide luzeko poetak eta belaunaldi
berrikoak, atzerrikoak eta bertokoak batuko
dira egunotan Bidebarrieta liburutegian
izango diren errezital eta topaketetan
Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Hogei urte bete ditu Bilbao Poesia
literatura jaialdiak, eta beste horrenbeste poetak borobilduko
dute urteurreneko saioa, datozen
egunotan; ibilbide handiko poetek zein belaunaldi berrikoek,
atzerrikoek zein etxekoek. Horien artean izango dira, besteak
beste, Pere Gimferrer, Paca Aguirre, Nuno Judice, Miren Agur Meabe, Irati Iturriza, Jose Fernandez
de la Sota, Maria Maizkurrena eta
Beatriz Txibite. Errezitalak, musika eta egileekiko topaketak izango dira hilaren 15a bitartean Bidebarrieta liburutegian. Horrez
gain, hogei urteotako errepasoa
egiten duen erakusketa bat egongo da, hil amaiera arte, metroaren
Zazpikaleetako geltokian.
Atzo hasi ziren jardunaldiak,
poesia garaikidea ordezkatzen
duten eta nazioarteko ospea duten hiru gonbidatu handiren errezitalekin: Kolonbiako Dario Jaramillo eta Espainiako Antonio Carvajal eta Antonio Lucas.
Gazteen ahotsa astelehenean
izango da nagusi. Elena Medel,
Maria Sanchez eta Maria Martinez
Bautista espainiarrak bi euskal
herritarrekin arituko dira: Irati
Iturritza eta Beatriz Txibite nafarrekin. Guztiak dira 1980ko hamarkada amaieran edo 1990eko
urteetan jaioak, eta guztiak emakumeak; hortaz, emakume poeta
belaunaldi berria ordezkatzen
dute.
Izen handien errezitala izango
da asteartean ere: Paca Aguirre,
Guadalupe Grande eta Maria
Maizkurrenarekin arituko da Nuno Judice poeta portugaldarra.
Ibilbide luzeko bost idazle el-

kartuko dira asteazkenean: literatura sari andana dituzten Felipe
Benitez Reyes, Lorenzo Olivan eta
Raquel Lanseros, Jose Fernandez
de la Sota eta Miren Agur Meabe.
Poesia zuzen, zorrotz eta azkarra izango da ostegunean hizketagai, Elvira Sastre eta Benjamin
Prado elkartuko dituen literatura
topaketan.
«Blas de Oterorekin harreman
zuzena izan zuen belaunaldiko
kideak, poeta berri-berriak» iragarri dituzte hilaren 15erako: Pere
Gimferrer, Guillermo Carnero,
Vicente Molina Foix eta Jenaro Talens. «Luxuzko topaketa», antolatzaileen esanetan.

Kontzertua eta antzerkia
Bestelako ekitaldirik ere izango
da Bilbao Poesian: Xoel Lopez
kantautore galiziarrak Sueños y
Panazken laneko abestiak kantatuko ditu bihar Bidebarrietako liburutegian. Etzi, berriz, Erre Arteka & Maskaradak ekoitzitako
pieza eszenikoa ikusi ahal izango
da, Mario Benedettiren Buzón de
tiempo antzezlanean oinarritua.

Begoña Moran jardunaldien programatzailea eta Nekane Alonso Bilboko Kultura zinegotzia, aurkezpenean. BILBAO POESIA

EGITARAUA
Jarduera guztiak doakoak izango
dira, Xoel Lopezen kontzertua izan
ezik. Gainontzekoetan, librea izango da sarrera, Bidebarrietako liburutegiko areto nagusiko leku guztiak bete arte.
Bihar
20:00. Xoel Lopez kontzertuan:
Sueños y Pan. Sarrera, 10 euroan.
Etzi
19:00. Buzón de tiempo antzezlana:
Mario Benedettiren ipuinak eta
poemak.

Martxoak 11, astelehena

Martxoak 14, osteguna

19:30. Poeta belaunaldi berria
ordezkatzen duten bost lagunen
errezitala: Elena Medel, Maria
Sanchez, Maria Martinez Bautista,
Irati Iturritza eta Beatriz Txibite.

19:30. Literatur topaketa: Elvira
Sastre eta Benjamin Prado.

Martxoak 12, asteartea
19:30. Errezitala: Nuno Judice,
Maria Maizkurrena, Francisca
Aguirre eta Guadalupe Grande.
Martxoak 13, asteazkena
19:30. Errezitala: Felipe Benitez
Reyes, Lorenzo Olivan, Raquel
Lanseros, Jose Fernandez de la
Sota eta Miren Agur Meabe.

Martxoak 15, ostirala
19:30. Blas de Oteroren Eguneko
literatur topaketa: Pere Gimferrer,
Guillermo Carnero, Vicente Molina
Foix eta Jenaro Talens. Juanjo Lanz
arituko da moderatzaile lanetan.
Martxoaren 30a arte
Egunero. Bilbao Poesiaren
20 urteei buruzko erakusketa
egongo da metroaren Zazpikaleetako geltokian, Unamuno plazako
irteeran.

12 Proposamena

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 8a

Musika estilo desberdinak batzen ditu urtero Gernika-Lumoko Lekuek jaialdiak. LEKUEK JAIALDIA

Lekuek jaialdiak sei urte beteko ditu aurten. Herriko musikazaleak batu, eta Gernika-Lumoko
txokoak kontzertuz josten ditu egitasmoak, urtero. Bihar hasiko da jaialdia, eta martxoaren 16ra arte
iraungo du. Musikaz gain, bestelako ekitaldiak ere izango dira.

Musikak elkartutako lekuak
Peru Azpillaga Diez

usika bizibizirik da
GernikaLumon. Eta
horren adibide garbia
da Lekuek jaialdia: urteak joan urteak etorri, herriko musikazale
guztien batura irudikatzen duen
egitasmoa. Seigarren urtez egingo
dute, eta, haren bilakaera ikusita,
askoz aldi gehiago geratzen zaizkiola ondorioztatu daiteke.
Lekuek jaialdiaren antolatzaileek bihar abiatuko den bederatzi
eguneko egitarau aberatsa osatu
dute. Egun horietarako guztietarako, herri osoan zehar, kontzertuetarako hamar toki baino
gehiago atondu dituzte, eta, horretaz gain, bestelako saio andana

M

ere izango dira: dokumentalak,
azokak, tailerrak, mahai inguruak...
«Gernikan beti egon da musikarekiko zaletasun handia edo
berezia. Denborarekin, gero eta
elkarte gehiago sortu dira, gainera: Trinkete Antitxokoa, Iparragirre rock elkartea, Astra gune autogestionatua...», nabarmendu
du Indira Garcia Lekuek jaialdiko
antolatzaileetako batek. «Baina
ez da bakarrik kontzertuak egiteko tokiak daudela, baizik eta musika bizitzeko eta musikaren inguruan jendea batzeko grina eta
aukerak daudela», erantsi du.
Herri txiki bat izateko, musikak espazio handia hartzen duela
deritzo Garciak, eta urteen poderioz eta eragile desberdinen elkarlanari esker sortu zela jaialdia:
«Nahiko modu inprobisatuan

hartzeari esker soilik lortzen dutela aurrera jarraitzea. «Hilabete
askotako lanaren emaitza da. Tabernek badakite martxoan antolatzen dugula, eta eurek ere interes handia azaltzen dute». Baina
tabernak ez ezik, bestelako leku
batzuk ere hartzen ditu jaialdiak.
«Kultur etxearekin harremanetan jartzen gara, eta Lizeo antzokia betetzen dugu, bertan bestelako saio batzuk
Bederatzi eguneko egitaraua
du Lekuek jaialdiak, eta herrian egiteko aukera baliatuz;
zehar zabaltzen da, hamar gune adibidez, umeentzako
tailerrak eta pelikulen
baino gehiago hartuz
emanaldiak».
Dena dela, bere egitarauaren
estrategiko batzuk badaude ere,
haien helburua herrian zehar parte diren hamaika musika estiahalik eta gehien zabaltzea dela loak dira jaialdiaren berezitasuna.
Genero guztietako artistak biltzen
azaldu du.
Garciak nabarmendu du Le- dira Lekuek jaialdira, adin eta
kuek jaialdia autogestioan oina- gustu guztietako jendearen gozarritzen dela, eta herritarren parte menerako. «Hasieratik izan dugu
gertatu zen, egia esan; herrian
jada bizirik zegoen ideia zen».
Inongo irabazi asmorik gabe
hasi ziren jaialdia antolatzen, eta
Garciak adierazi du aldi guztietan
balorazio ona egin dutela: «Guretzat, hurrengo urtean berriz ere
jaialdia egiteko baldintzak izatea
jada emaitza positiboa da». Bestalde, jaialdiaren erroetan leku

asmo hori, eta garrantzi handia
ematen diogu», gogoratu du Garciak. Hala ere, azpimarratu du
hain ezagunak ez diren taldeen
presentzia ere funtsezkoa dela.
«Gure helburua talde horiek ezagutaraztea ere bada, eta, pertsonek, kartela ikustean, taldeak bilatu eta nortzuk diren ikertzeko
astia hartzea; hots, taldeen inguruan interesa sortzea».
Taberna eta eragile bakoitzak,
gainera, bere gustuak eta bere publikoa dituela deritzo Garciak, eta
horrek ere askotariko taldeak izatea errazten duela. «Esaterako,
Astran jende gaztea biltzen da, batik bat, eta hor punk eta rap doinuak izango dira aurten. Iparragirren, rocka da nagusi eta nagusiagoa den jendea batzen da. Bunkerrean, berriz, giro berezia sortzen
da beti », ondorioztatu du.
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NABARMENTZEKOAK

Joseba Irazoki eta Lagunak
Kaleko Urdangak
Oi! musikaren itzulera. Bueltan
da Gipuzkoan 2002an garaiko
punk eta oi! taldeen eferbeszentziaren barruan sortu zen taldea.
Kaskamotzen kulturan oinarrituta, Kaleko Urdangak taldekoek
baserria-kalea binomioaren
konbinazio bikaina egiten dute.

‘Zu al zara?’ Joseba Irazoki artista polifazetikoak bere musikari lagun hurkoenekin batera dakarren proposamena da. Emaitza disko bizia eta magnetikoa
da; Irazokiren beraren hitzetan,
orain arte egin duenaren nahastea da, baina «malaletxe» handiagoarekin.

Nuria Graham
Mr. Sipp
Blues doinuak. Castro Coleman, Mr. Sipp The Mississippi
Blues Child gisa ere ezaguna,
6 urte zituela hasi zen gitarra jotzen. 2012an gospeletik bluesera egin zuen salto, eta, geroztik,
mundu osoko txokoak bisitatu
ditu.

Kontzertuetaz gain, bestelako egitasmoak ere biltzen ditu Lekuek jaialdiak, adibidez, disko azoka. USOA URIBE

ZER NON
Gernika-Lumoko hainbat lekutan
egingo dituzte Lekuek jaialdiko
saioak.
Martxoak 9, larunbata
20:30. Txupinazoa, Astran.
21:30. Punk-reggae gaua:
Kaleko Urdangak eta 8º6 Crew,
Astran. Sarrera, 10 euroan.
22:30. Laukatu, Zeppelinen.
01:30. DJ Selektah Amunda,
Ospan.

Lizeo antzokian. Sarrera leihatilan,
4 euroan.
21:00. Arraten ikus-entzunezko
proiektuaren aurkezpena,
La Vegako Arrate estudioan.
21:30. Birkit & Eneritz Furyak,
La Vegako Arrate estudioan.
Martxoak 13, asteazkena
20:00. Danonan Donea jaialdiaren
aurkezpena, Iparragirren.
20:30. Rockumentala: Lou. Dantzan jo ta ke, oinak lehertu nahian,
Iparragirren.

Martxoak 10, igandea

Martxoak 14, osteguna

12:00-18:00. Disko azoka,
Aterpen eta Ospan.
13:00. Patato y Totico DJs,
Aterpen.
18:00. Iñigo Garrido, Musutruken.
19:00. DJ Cotton Club, Zeppelinen.
20:00. Maite Larburu, Trinketen.
Sarrera, 5 euroan.

20:00. Zinekluba: Chavela, Lizeo
antzokian. Sarrera, 4 euroan.
21:30. Mr. Sipp, Iparragirren.
Sarrera, 12 euroan.

Martxoak 11, astelehena
18:30. Human Galsen Rap
dokumentala, eta mahai ingurua.
Astran.
20:00. Gunflow & Itsua eta Senegal Hip Hop Showcase, Astran.
21:00. Amorante, Astrako Bunkerrean.
Martxoak 12, asteartea
20:00. Zinekluba: Nico 1988,

Martxoak 15, ostirala
19:00. Patty & Borroka: Jóvenes,
músicas y conflictos en Euskal
Herria, Inurri Gorria liburu dendan.
19:00. Gonzalo Portugal,
Zeppelinen.
20:00. Belatz, Aterpen.
20:00. Nuria Graham, Lizeo
antzokian. Sarrera, 12 euroan.
21:00. Mississippi Queen & The
Wet Dogs eta The Soul Jacket,
Iparragirren. Sarrera, 10 euroan.
22:30. Dekot, Muxutruken.
00:00. Vancouvers, Trinkete
antitxokoan.

Martxoak 16, larunbata
11:00. Sokole Percusion,
umeentzako perkusio tailerra,
liburutegian.
12:00-16:00. Swing poteoa,
Gernikako kaleetan.
13:00. Scooterada, 70’s Binilo
sesioa, San Juan Ibarran.
17:00. Slap Guru, Aterpen.
20:00. Antonio Lizana Trio, Lizeo
antzokian. Sarrera, 12 euroan.
20:30. Doblecapa eta Datcha
Mandala, Iparragirren. Sarrera,
10 euroan.
21:00. DJ Etxehouse, Irrintzi tabernan.
22:00. Mad Muasel eta Bad
Sound, Astran. Sarrera, 8 euroan.
23:00. Moxal eta Joseba Irazoki
eta Lagunak, Trinketen. Sarrera,
10 euroan.
23:00. Primeros Auxilioss,
Zeppelinen.
23:30. DJ Phonix & DJ Mash,
Aterpen.
01:30. DJ Rude Trasto & Lara,
Ospan.
05:00-07:00. Amaiera festa,
Gabaz pubean.
Sarrerak eta bonuak
Kontzertuetako sarrerez aparte,
25 euroko bonua erosteko aukera
ere badago, Lekuek jaialdiko saio
guztietan sartzeko aukera ematen
duena.

Ahotsa eta gitarra. Grahamen
soinua ez dago beste inorenarekin nahasterik. Bere ahotsaz eta
gitarraz soilik lagundurik, abestiei eusteko aparteko ahalmena
du. 16 urterekin estreinatu zuen
bere lehenengo diskoa; orain,
21 urterekin, heldutasunez beteriko lana kaleratu berri du.
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Bilbo b Musika

BILBO Twist & GZK.
b Ostegunean, 00:00etan,

BALMASEDA The Cowboy Angels.

Kremlinen.

b Bihar, 21:00etan, Safarin.

BILBO Cadency eta

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

Karras Martinez.
b Ostegunean, 01:00ean,
Kafe Antzokian.

BARAKALDO Antonio Reyes,

DURANGO Berri Txarrak.

Jesus Mendez eta Manuel Parrila:
De Jerez y los puertos.
b Gaur, 20:30ean, Barakaldo
antzokian.

b Bihar, 21:00etan, eta igandean,

BARAKALDO Indargalega

20:00etan, Plateruenan.
ERMUA Valkyria.
b Gaur, 23:30ean, Karikaton.

BARAKALDO Bullet Proof Lovers

eta Delest.
b Bihar, 21:00etan, Mendigon.

ERMUA Andaluziako eguna.
b Bihar, 16:00etan, Ermua

antzokian.
BARAKALDO Debruces,

Tres Pollos eta Urban.
b Bihar, 22:00etan, Edaskan.
BARAKALDO Alessio Arena.
b Ostegunean, 20:00etan,

Barakaldo antzokian.
BASAURI Ina Forsman

& Travellin Brothers.
b Asteazkenean, 20:30ean,
Social antzokian.
BERMEO Unholy Covers & Friends

eta DC Data.
b Bihar, 21:30ean, Kafe Antzokian.
BILBO Bilboko Orkestra Sinfonikoa.

GERNIKA-LUMO 8º6 Crew

Emakumeak sutan Bilborock aretoan
Bihar, Martxoaren 8aren biharamunean, Women on Fire rock eta metal jaialdia egingo dute Bilborock aretoan.
11:00etatik aurrera, egun osoan ipuin kontalaria, dantza eta sexologia tailerrak, Autumn musikariaren ikus-entzunezkoa eta solasaldiak izango dira, eta, 19:30etik gauerdira arte, kontzertuak: Tu Padre en Bolas, Hiranya,
Eternal Psycho, eta, amaitzeko —argazkian—, Agains Myself. NAT ENEMEDE / AGAINST MYSELF

eta Kaleko Urdangak.
b Bihar, 21:30ean, Astran.
GERNIKA-LUMO Maite Larburu.
b Igandean, 20:00etan, Trinkete

Antitxokoan.
GERNIKA-LUMO Gunflow & Itsua.
b Astelehenean, 20:00etan, Astran.

BILBO Novedades Carminha

BILBO Maki eta Saray Jimenez

BILBO Nicolas Ceretti.

GERNIKA-LUMO Amorante.

eta Ortiga.
b Gaur, 00:30ean, Kafe Antzokian.

& Calero.
b Bihar, 21:00etan, Santana 27n.

b Igandean, 18:30ean, Coppolan.

b Astelehenean, 21:00etan, Astran.

BILBO Baby Shakes.

GERNIKA-LUMO Birkit & Eneritz

BILBO Balza & Keep_A eta WLDV.

BILBO Dientes de Luna

b Igandean, 20:30ean,

b Gaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

eta Blanco y en Botella.
b Bihar, 21:30ean, Azkenan.

Itsas Museoan.

Furyak.
b Asteartean, 21:30ean, La Vegako
Arrate estudioan.

b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBO Elsa Garcia & Israel

BILBO Toy.

Santamaria Trio.
b Bihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBO Mabu.

b Asteartean, 20:30ean,

GERNIKA-LUMO Mr. Sipp.

b Bihar, 21:30ean, Stage Liven.

Kafe Antzokian.

b Ostegunean, 21:30ean,

BILBO Tu Padre en Bolas, Hiranya,

BILBO Willis Drummond

BILBO Haken, Vola eta Bent Knee.

Eternal Psycho eta Against Myself.
b Bihar, 19:30ean, Bilborocken.

eta Sorotan Babies.
b Bihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

b Asteazkenean, 19:00etan,

GETXO Slowno.

b Gaur, 20:00etan, Shaken.

Santana 27n.

b Gaur, 22:15ean, Zearbiden.

BILBO Kovertizo.

BILBO Xoel Lopez.

BILBO Egon Soda.

BILBO Kontravoid, Grutal

GETXO Soinu Beltzak.

b Gaur, 20:00etan, Mytho aretoan.

b Bihar, 20:00etan, Bidebarrietan.

b Bihar, 22:00etan, Itsas Museoan.

eta Ecuacion Antivida.
b Asteazkenean, 20:00etan, Muellen.

b Bihar, 19:00etan, Kasino plazan.

BILBO Daniel Higienico.

BILBO Senda eta Dramatic Zooms.

BILBO Poor H.F. Divine.

b Gaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

b Bihar, 20:00etan, Satelite T-n.

b Bihar, 22:30ean, Ambigun.

BILBO Ainhoa Arteta: Con nombre

b Bihar, 19:30ean, San Nikolas

de mujer.
b Ostegunean, 19:30ean, Arriaga
antzokian.

plazan.

BILBO Yuhan Su Quartet.
b Gaur, 19:30ean, Begoñako

udaltegian.
BILBO M.C.D. eta Faltons.

Iparragirre aretoan.

GETXO Bidean Erromeria.

BILBO Prok.

BILBO Juan Duran.

BILBO Salda Dago, Mad Muasel,

b Gaur, 20:30ean, Santana 27n.

b Bihar, 20:00etan, Konpartitun.

BILBO Charlie Cosh & Mikel

BILBO Nixon eta Marban.

Gaztañaga.
b Gaur, 20:30ean, Donde Zen.

b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

Deadly Hunta, Ras Ranger,
Prince Jamo eta Thunder Clap
Sound System.
b Bihar, 23:55ean, Dub Cluben.

BILBO Parque el Mechero.

BILBO Udal Musika Banda.

b Bihar, 21:00etan, Hacerian.

b Igandean, 12:00etan,

BILBO Amorante.

Euskalduna jauregian.

b Ostegunean, 21:00etan,

BILBO Edu Basterra.

b Gaur, 21:30ean, Mytho aretoan.

Jean Paolo y la Siempreviva.
b Bihar, 21:00etan, Shaken.

GETXO DJ Bull.
b Bihar, 23:00etan, San Nikolas

plazan.
GETXO Eñaut Elorrieta.
b Ostegunean, 21:00etan, Azebarri

BILBO Lolo Garcia Trio.
b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

Terrazan.

b Ostegunean, 20:00etan,

Kremlinen.

BILBO The Malchico eta
BILBO Izah.

b Bihar, 23:00etan, Ereagako

BILBO Seamus Blake.

BBK aretoan.

b Gaur, 21:00etan, Contrapunton.

GETXO Sam Solo.

BILBO Tail Dragger.

elkartean.

b Ostegunean, 21:00etan, Azkenan.

BILBO Armando Rock.

BILBO Niketz, 4 Villains eta Kauce.

BILBO Juan Valls Trio.

b Gaur, 22:00etan, Azkenan.

b Bihar, 21:00etan, Mython.

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

IBARRANGELU The Beat Shadows.
BILBO Meute.

b Bihar, 21:00etan, Biscainen.

b Ostegunean, 21:30ean,

BILBO Mamba Beat Club.

BILBO Txo Braceras.

BILBO Euskeria eta Gaudeamus

b Gaur, 22:30ean, Ambigun.

b Bihar, 21:00etan, Hegoetxean.

abesbatzak, Lauko Quartet eta
Enrike Txurruka: Mende berria
kantuz, Euskaltzaindiak 100 urte.
b Igandean, 18:30ean, Arriagan.

BILBO Akais.

BILBO Belo.

b Gaur, 22:30ean, Andel kafetegian.

b Bihar, 21:00etan, Bilbo Zaharrean.

Kafe Antzokian.

LEIOA Red Clover.
b Bihar, 20:30ean, Sustrai Berrin.

BILBO Road Ramos.
b Ostegunean, 22:00etan,

MUNGIA Tucson.

Via de Fugan.

b Bihar, 20:00etan, Bizionen.
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MUNGIA Frank Lee & The Graves.

Bilbo b Musika

b Bihar, 21:30ean, Zubikoan.

IGORRE Atx: Zazpiak bat.

BILBO Lluis Llach, Jaume Alonso

b Igandean, 20:00etan, Lasarte

Cuevillas i Sayrol eta Irantzu
Perello: Catalunya: demokrazia
auzipetuta mahai-ingurua.
b Bihar, 12:00etan, Kafe Antzokian.

aretoan.
MUNGIA Perky Pat eta Larry Bird.
b Bihar, 21:30ean, Errota

IURRETA Virginia Imaz:

gaztetxean.
PORTUGALETE Ankhara

Sex o no sex.
b Ostegunean, 19:00etan, Ibarretxe
kultur etxean.

eta Delion.
b Bihar, 20:30ean, Grooven.

LEIOA Tartean: Ghero.

Lur bat idazteko: Pasieran Joseba
Sarrionandiaren geografian.
b Asteartean, 19:00etan, Biran.

SESTAO Norte Flamenco.

b Igandean, 19:00etan,
Kultur Leioan.

BILBO Jennifer Allora eta Guillermo

BILBO Iñigo Aranbarri:

b Bihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

Calzadilla: Karibe aldeko sormena.
b Ostegunean, 18:30ean,
Guggenheim museoan.

b Gaur, 20:30ean, karpan.

MUSKIZ Descalzos:

ERANDIO Oier Araolaza:

SONDIKA Reincidentes

Conversaciones con mamá.
b Bihar, 20:00etan, Meatzari
aretoan.

Emakumeak euskal jantzan:
gezur baten historia.
b Ostegunean, 19:00etan, Altzagan,
Gautxoriak elkartearen egoitzan.

b Gaur, 23:30ean, Beer Housen, eta

MUNGIA Diz-Diz: El y Sus Labores.

bihar, 23:00etan, Tik Tak Berrian.
SONDIKA The Erizos.

eta Trikizio.
b Gaur, 23:30ean, karpan.
SONDIKA Nerbio Bulkada,

Gora Herria eta DJ Munza.
b Bihar, 23:00etan, karpan.
SOPELA Ele.
b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

Euskaltzaindiak 100 urte
Mendeurrena ari da ospatzen Euskaltzaindia, eta igandean kontzertua
eskainiko diote Bilboko Arriaga antzokian Euskeria eta Gaudeamus koralek —argazkian— eta Lauko Quartet taldeak. Baga Biga, Gaztelugatxe,
Euritan dantzan, Ilargia... doinu ezagunak kantatuko dituzte. GAUDEAMUS

SANTURTZI Pascal Rambert
& Kamikaze: Hermanas.
b Igandean, 19:30ean, Serantes
aretoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
GERNIKA-LUMO Nico 1988.
b Asteartean, 20:30ean, Lizeoan.

SOPELA Iker Diaz: Berdintasuna.
b Igandean, 18:00etan, Kurtzio
kultur etxean.

GERNIKA-LUMO Chavela.
b Ostegunean, 20:30ean, Lizeoan.

URDUÑA Enkore eta Akerbeltz.
b Bihar, 22:00etan, plazan.

ZALDIBAR Leihotikan eta Nevadah.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

BASAURI La Canica: Historia

BILBO Enjambre: Un lugar

de un calcetín.
b Igandean, 12:30ean,
Social antzokian.

donde arder.
b Ostegunean eta ostiralean,
20:00etan, Pabilioi 6n.

ZORNOTZA Gazte Eguna:

URDUÑA Eidabe: Futbolariak
eta printzesak.
b Asteazkenean, 18:00etan, kultur
etxean.

BILBO Las Fellini.

Lyceum Club.
b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

b Ostegunean, 22:30ean,

BILBO Aiko Taldea.

Badulaken.

b Bihar, 19:00etan, Euskal Museoan.

ZORNOTZA Ina Forsman

BILBO Arturo Fernandez eta

DIMA Lakrikun: Non gaude?.

& Travellin Brothers.
b Ostegunean, 20:00etan, Zelaieta
parkean.

Carmen del Valle: Alta seducción.

b Bihar, 19:00etan, eskolako

b Gaur eta bihar, 20:00etan,

areto berrian.

eta igandean, 19:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

DURANGO En Vilo: Interrupted.

ANTZERKIA
ARRIGORRIAGA Moon:

b Gaur eta bihar, 19:30ean, Arriaga

Las muertes de los otros.
b Bihar, 20:00etan, Lonbo aretoan.

antzokian.

dera historia de los tres cerditos.
b Bihar, 17:00etan eta 18:30ean,

BILBO Oihana Bartra eta Andoni

b Bihar, 19:00etan, Arriola

Egaña.
b Asteartean, 19:00etan,
Azkuna zentroan.

justo antes de los bosques.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:00etan, Fundicion aretoan.

ERMUA La Dramatica Errante:

Clara Campoamor kultur etxean.

BILBO Aferak dinamikako

ELORRIO Txalo: Rita.

antzokian.

Moog.
b Bihar, 23:00etan, Campos
Eliseos antzokian.

BERTSOLARITZA

kulturgunean.

BILBO Fernando Renjifo: La noche

BILBO Toni Moog: 100% Toni

BESTELAKOAK

bertso bazkaria: Amets Arzallus,
Alaia Martin eta Aitor Sarriegi.
b Bihar, 15:00etan, Deustuko
Herriko Tabernan.

b Bihar, 20:00etan, San Agustin

BILBO Kamikaze: Ilusiones.

BARAKALDO Xip Xap: La verda-

Lyceum Club.
b Asteazkenean, 20:30ean,
Ermua antzokian.

kultur etxean.

b Igandean, 19:00etan, Torrezabal

BILBO Bilbao Poesia literatura

jardunaldiak: errezital eta saioak.
b Astelehenetik ostegunera,
19:30ean, Bidebarrietako
liburutegian.
BILBO Bilbo You Week jardunaldia.
b Datorren ostegunetik zapatura,

ERANDIO Irati eta Ameli:

Pantaila artean ipuina.
b Asteazkenean, 18:00etan,

Altzagako liburutegian.
ERMUA Sagardo eguna.
b Bihar, 11:00etan, Orbe plazan.

BARAKALDO Arimaktore: Funeral.

b Igandean, 19:00etan, Haceria

GERNIKA-LUMO Pausoka:

ZALDIBAR Ane Labaka eta

b Bihar, 21:00etan, eta igandean,
19:00etan, Arimaktoren.

aretoan.

Go!azen 5.0.
b Bihar, 16:30ean eta 18:30ean,
eta igandean, 12:00etan eta
17:00etan, Lizeo antzokian.

Beatriz Egizabal: Erradikalak gara,
emanaldi berezia.
b Ostegunean, 19:00etan,
Liburutegi zaharrean.

BILBO Bilbaopoesia: Buzón

Harkaitz Cano: Fruitu arraroak,
errezital musikatua.
b Astelehenean, 19:30ean,
Arriaga antzokian.

18:30etik aurrera, Bilborocken.
ko Bertsolari Txapelketa: Elorri,
Far Westeko bertsolariak eta
Potojorran.
b Igandean, 13:00etan Hirukin,
13:45ean Solar plazan, eta
14:30ean Merkatuan.

GALDAKAO En Vilo: Interrupted.

BILBO Maite Larburu eta

PORTUGALETE Bizkaiko Taldeka-

BILBO Scartaris: La voz del terror.

BARAKALDO La Conquesta

b Martxoaren 29ra arte, Iturri

kultur etxean.

BERRIZ La Dramatica Errante:

Hoy no leas el horóscopo.
b Ostegunean, 19:30ean, Lonbo
aretoan.

ELORRIO Hilerokoa gorri ote.

DANTZA

Xavi Sarria eta Zopilotes Txirriaos.
b Bihar, 22:00etan, Zelaieta
parkean.

ARRIGORRIAGA Luna Llena:

ERAKUSKETAK

del Pol Sud: Claudia.
b Igandean, 19:00etan, Barakaldo
antzokian.

de tiempo, Mario Benedettiren
ipuinak eta poemak.
b Igandean, 19:00etan,
Bidebarrietako liburutegian.

BASAURI La Conquesta

BILBO Loop: Intervalo.

del Pol Sud: Claudia.
b Bihar, 20:30ean, Social antzokian.

b Ostegunean, 19:30ean,

IGORRE Xake: Lur.

Castañoseko udaltegian.

b Gaur, 17:30ean, Lasarte aretoan.

GERNIKA-LUMO Xankore:

La noche secreta.
b Bihar, 20:30ean, Elai Alai aretoan.

HITZALDIAK
BILBO Mar Saez: De Vera y Victoria
a Gabriel.
b Gaur, 19:30ean, Argazkigintza
Garaikidearen Zentroan.

MUNGIA Erreka bizirik gura dot:

Butroe errekaren garbiketa, Libera
proiektuagaz bat eginda, SEO
BirdLife eta Ecoembes-en eskutik.
b Bihar, 10:30ean, udaletxe
aurrean.
ZORNOTZA Ane Galarraga:

Marikalanbre bizitzaren
laborategian ipuina.
b Bihar, 12:00etan, liburutegian.
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IBONELORRI.EUS

Zenbat haitzulo, hainbat istorio. Toki
gutxi izango dira Bizkaian pertsonaia
mitologikoren baten bisita jaso ez
dutenak. Kostako herrietan, esaterako,
laminak ziren nagusi, eta Elantxoben bat
bizi zen oso berezia: Laminaku.

Laminen
lihoari tiraka

Peru Azpillaga Diez

tsaslaminak aski ezagunak dira Europa osoko
mitologia zabalean. Marinelen kondairen erreginak diren fikziozko pertsonaia horiek, gainera, istorio
adina forma dituzte. Euskal
Herriko mitologian ere leku
berezi bat izan dute. Gurean,
ordea, itsasoan ez ezik, erreketan
eta leizeetan topa daitezke maiz
laminak. Itsaslaminek ez bezala,
ez dute arrain buztanik izaten,
eta marinelen istorioetan ez baizik nekazarien istorioetan agertu

I

ohi dira; gehienetan, ahate oinak tara bitartean». Herrian denek
dituzten emakume eder modura. ondo zekiten tarte horretan pasaIzaki mitologiko horien aztarna tuz gero Laminakurekin bereak
zenbait leku izenetan ere aurki eta bi ikusi beharko zituztela.
Gizonak, ordea, ez zuen birridaiteke; Bizkaian, esaterako,
Lamiako (Leioa), Lamiaran tan pentsatu, eta gau horretan
(Mundaka) eta Lamera (Bermeo) bertan abiatu zen kobara. Barrura
sartzera zihoanean, Laminaku
toki ezagunak daude.
Laminen jardunari buruzko agertu zitzaion, pozik, bere begi
iritzi eta kondairak ere askotari- bakar izugarriarekin, eta aldez
koak dira. Batzuen arabera, giza- aurretik dastatu zuen gau hartan
kiekin hartu-emana izaten izango zuen otordu berezia. Hori
zuten: tratuak egin eta opariak izan zen Laminakuren akatsa;
trukatzen zituzten. Beste batzuen izan ere, gizonak, egoeraren larriesanetan, ordea, gizakiak bahitu egiten zituz- Ogoñoko koba aurretik gauez
ten, menpean hartu, eta pasatuz gero, Laminakurekin
askaria egiteko baliatzen topo egin dezakezu,
zituzten. Horretaz gain, eta haren afari bilakatu
urrezko orrazi bat erabili
ohi zuten, eta irutea Lihoak ematen zuen lan handia
zuten ogibide nagusieta- dela eta, ‘lihoaren penak
kontatzea’ esaten zaio istorio
ko bat.
Besteak beste, hala amaigabe bat kontatzeari
ematen zituen egunak
Laminakuk, Elantxobe alboko tasunaz jabetuta, onik ateratzeko
Ogoñoko koban. Laminaku, burutapen bat izan zuen: lihoaren
ordea, ez da inondik inora lamina penak banan-banan kontatzea.
Laminaku jakinguratsua zearrunt bat. Izan ere, begi bakarra
du kopetaren erdian, Tartaloren nez, eta haitzulo hartan egiteko
antzera, eta, Europako itsaslami- askorik ez zuenez, gizonak pronek bezala, arrain isatsa du, ahate posatutakoa entzuteko prest
oinak izan beharrean. Lamina- agertu zen. Gizona, orduan, astikuk, Ogoñoko koban iruten ro-astiro, lihoak sortzen dituen
ematen ditu egunak, bere urrez- pena guztiak azaltzen hasi zen bako goruarekin, irun eta irun. Hori nan-banan: «Lehenik, sorotik
bai, kondairaren arabera, ez zen atera; gero, lehortu; gero, samurgizakiekin harremana izaten tu, eta berriz lehortu; gero, arbazuen lamina horietako bat, eta, tu; gero, makilaz jo; gero, ezpataElantxobeko herrian esan ohi tu; gero, txarratu...». Denborak
dutenez, garai jakin batez geroz- aurrera egin ahala, gizonak egintik ez dio inori uzten bere haitzu- beharrak bata bestearen atzetik
lo aurretik pasatzen. Norbait katramilatzen jarraitzen zuen;
ausartzen baldin bada, Lamina- eta, azkenik, Laminaku gogaitu
kuk morroi bihurtzen du betiko; egin zen.
Orduan, erabaki zuen ez zuela
eta hori, lehenago afaltzeko jaten
gehiago itxaron nahi, eta heldu
ez badu.
Hala jaso zuen Toti Martinez de zela hura jateko garaia. Momentu
Lezeak Euskal Herriko Leiendak hartantxe, ordea, oilarraren kuliburuan. Eta nola izan du hark kurrukua aditu zen kobazuloan
Laminakuren berri? Bada, esaten durundaka, gaueko ordu biak zidenez, Elantxobeko bizilagun ba- rela gogorarazten zuena. Hori entek, behin, Laminaku topatu, eta tzunda, Laminaku, haserre, haiharen atzaparretatik ihes egiteko tzuloan sartu zen ahal bezain azazerikeria izan zuen. Nola? Mar- kar, eta oilarra madarikatu zuen:
txoko oilarraren kukurrukuari «Martxoan jaiotako oilar gorria!
eta lihoaren penak kontatzeari Afarirako neukan legatza kendu
didak». Gizona, beraz, onik itzuli
esker.
zen herrira, eta aurrerantzean ez
zituen apustuak onartu birritan
Lihoaren penak
Kondairaren arabera, Elantxobe- pentsatu gabe.
Lihoa Bizkaiko soroetatik desako herrian bazen apustuak oso
gustuko zituen gizon bat. Hain gertua dago orain, baina, garai
zen apustuzalea, non edozer jo- hartan, egundoko lana ematen
katzeko prest agertzen baitzen zuen ereitetik ehuna osatu bitarbeti, eta ez zuen inoiz atzera egi- teko prozesuak. Eginbehar neketen. Baina, behin, herritarrek tsu hori emakumeek betetzen zubere ausardia kolokan jartzeko ten batik bat. Diotenaren arabera,
moduko erronka bat bota zioten: hain luzea zen prozesua, non,
«Zekor bat jokatuko dugu ezetz euskaraz, lihoaren penak kontaOgoñoko haitzulo aurretik pasa- tzea esan ohi zaion amaierarik ez
tu gaueko hamabietatik ordu bie- duen istorio bat kontatzeari.

