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Ikuskizun kopurua
mugatzeko dekretua
Aretoen eta artisten hitza

Natalia Salazar Orbe Bilbo

Dozena bat ikuskizun urte osoan.
Eta gehienez, hilean bi. Horixe,
horretarako lizentziarik ez dau-
katen lokalei kultur jarduerak es-
kaintzeko ezarritako muga. Eus-
ko Jaurlaritzak joan den hilean
iragarri zuen ikuskizunak eta jo-
las jarduerak arautuko dituen de-
kretu berria. Eta apirilean sartuko
da indarrean. Kontrako iritzi uga-
ri sortu ditu, ordea. Kultur sor-
tzaile batzuek Arteak Ireki plata-
forma sortu dute, eta erabakiak
kulturari egingo dion kaltea pla-
zaratu dute. Bihar bertan, hainbat
mobilizazio egingo dituzte hiri eta
herrietan. Eusko Legebiltzarrak
ere hamabi ikuskizunen muga
baliogabetzeko zuzenketa onartu

du, EH Bilduren, Elkarrekin Po-
demosen eta PPren babesarekin.
Gasteizko Udalak azkenean ira-
garri du ez duela aplikatuko. Ez-
tabaida mahai gainean dago.
Kulturaren aurkako erasotzat

jo du erabakia Arteak Ireki plata-
formak. Haien ustez, arazo bat
sortu du halakorik ez zegoen le-
kuan. Ozen eta irmo azaldu dute
ez daudela prest ikuskizunetara-
ko mugarik onartzeko. Haien us-
tez, nahikoa araudi dago jardute-
ko, zarataren, ikusle kopuruaren
edo ordutegiaren inguruko urra-
ketarik gertatuz gero.
Bilboko edozein auzotan eta

Bizkaiko herri guztietan daude
kulturari ateak zabaltzen dizkie-
ten halako agertokiak. Bertso
saioak, bakarlari baten kontzer-

tua, soinu jotzaileren baten era-
kustaldia zein performance bat
eurenean hartu, eta kultura edo-
zein bezeroren esku jartzen dute.
Udalei dagokie bermatzea araua
betetzen dela. Orain arte, Bilboko
Udalak, esaterako, ez du eskurik
sartu arazorik sortzen ez duten le-
kuetan. Baina dekretua onartuta
kontrola areagotu eta zorrotzago
joka dezakeela uste dute lokal ho-
riek kudeatzen dituztenek. Manu
Iturregi Residence Cafeko taber-
naria da. «Ez bada egon eragoz-
penik, ez dira sartu. Dekretu hau,
ordea, askoz murriztaileagoa da:
zehaztu egiten du zenbat ikuski-
zun egin ditzakegun urtean.
Orain arte hutsune moduko bat
egon dela esan dezakegu».
Jarduera horiek arautu behar

Agertoki txikiak
hutsarazita
Ikuskizunetarako lizentziarik ez duten tabernetan horien
kopurua mugatzeko Jaurlaritzaren erabakiak eztabaida
piztu du b Kontrako iritzi asko zabaldu dira b Sortzaileek 
eta tabernariek mobilizazioak egingo dituzte bihar

«Espazio txiki
hauek egiten
gaituzte handi»

Pello Arzanegi bTooth-eko bateria jolea

Taberna txikiek talde hasi berriei zein trebatuei
euren lanak ezagutarazteko eskaintzen dieten
aukera nabarmendu du Arzanegik. Era batera
edo bestera aurrera egingo dutela dio.

ko batzuk aipatzearren, Bermeo-
ko Nuntxakun, Gernikako Trin-
kete antitxokoan, Gorlizko Xu-
rrut tabernan, Portugaleteko
Groove aretoan, Sopelako Plaza
Beltzan, hainbat gaztetxetan eta
Bilbon, Izarbeltz ateneoan, antzo-
kian, Satelite T-n eta Shake-n,
besteak beste.
Garrantzitsuak dira era horreta-

ko tabernak sortzaileentzat?

Jotzeko aukera ematen duten ta-
berna guztiak dira garrantzi-
tsuak. Azken finean, gu mugitzen
garen mundu hau ez litzateke po-
sible izango espazio horiek gabe.
Ez dugu ahaztu behar gaur egun

N. S. O. Bilbo

Hamar urte egin ditu Tooth talde
gernikarrak agertokietan.
Underground mugimenduan
kokatuta, ez du aukera handirik
taberna eta gaztetxeetatik harago
bere musika zabaltzeko. Hala

azaldu du bertako bateria jotzaile
Pello Arzanegik (Gernika-Lumo,
1992).
Zeintzuk aretotan eman duzue

ezagutzera taldea?

Hamar urteko ibilbidean asko
izan dira. Hego Euskal Herrian eta
handik kanpo aritu gara. Bizkai-

agertoki handiak eta areto han-
diak betetzen dituzten taldeek ere
hor hasi zutela beren ibilbidea.
Espazio txiki horiek egiten gai-
tuzte handi, eta gu, behintzat,
hasi ginen toki horietan geratze-
koak gara. Luzerako.
Zer ondorio izango du Jaurlari-

tzak onartu duen dekretuak?

Kontzertu kopurua mugatzen
bada, argi dago ez dela lekurik
egongo sortzaile guztientzat. Hala
ere, honekin ez dut uste gure sor-
tzeko grina eta entzuleen zaleta-
suna zapalduko dutenik. Mundu

honetan mugitzen garenok modu
batera edo bestera aurrera egitea
lortzen dugu, eta honekin ez dute
kontrakorik lortuko.
Hasi berriengan izango du era-

ginik handiena?

Aukerak mugatuta egongo badi-
ra, hasi berriengan izango du era-

ginik handiena. Zailena lehen au-
kera hori lortzea izaten baita. Are-
toek emanaldiak mugatuta edu-
kirik,  taldeen aukeraketa zorro-
tzagoa egin beharko dute.
Erraza da kontzertuak lortzea?

Hamar urte taula gainean ibili on-
doren, hainbat jende eta toki eza-
gutu dugu. Hortaz, gaur egun
errazagoa da kontzertu bat lotzea.
Bestalde, hasieretan zaila dela ere
badakit. Hasieran, gehienbat la-
gunen kontaktuetatik tiratuz lor-
tzen genituen kontzertuak.
Biharko mobilizazioetan parte

hartuko duzue?

Mobilizazioetan parte
hartzeko asmoa badau-
kat, bai. Gernikako Ipa-
rragirre Rock elkartean
horren inguruan zerbait

prestatzen ari gara, eta espero dut
egitasmoa aurrera ateratzea. Bes-
talde, egun horretan bertan ere
kontzertua daukagu, eta aukera
ezin hobea iruditzen zait honen
aurka protesta egiteko eta egiten
dugun honetan inoiz baino
gehiago sinisteko.
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«Kontzertu kopurua 
mugatzen bada, argi dago 
ez dela lekurik egongo 
sortzaile guztientzat»

Ikuskizunak. Kontzertu eta antzezlan

txikiak egin ohi dira lizentziarik ez

duten tabernetan. BIRA KULTUR GUNEA
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direla uste du berak. Eskatua ere
bazuten berrikusi egin behar zela
orain arte zegoen araudia. «Ta-
berna txiki batean egin ditzake-
gun ikuskizun motak zehazteko
eskatzen genuen: bakarrizketak,
kontzertu akustikoak... Baita or-
dutegiekin zer egin ere. Baina be-
rrikusita, txarrera egin dute».
Lutxo Egia Bilboko Bira kultur

guneko programatzailea da. Ha-
ren ustez ere, araudiak beharrez-
koak dira, «baina honako honek
hegoak ebakitzen dizkie kultura-
adierazpideei. Bistan da, ez da
sortu kulturaren ikuspegitik».
Dezibelak, ikusle kopurua eta an-
tzekoak arautu beharrekotzat

dauzka. Ez, ordea, urtean batak
eta besteak har dezakeen ikuski-
zun kopurua. «Kulturaren ikus-
pegitik ez du ez hankarik ez buru-
rik. Gure hiri, herri eta auzoen po-
bretze handia dakar».
Era horretako agertokien ga-

rrantziari buruz mintzatu da
Egia: «Kulturaren ekosistemaren
barruan daude. Sarri esaten da
areto horiek areto edo egitasmo
handiagoen osagarriak direla.
Baina hori ez da egia. Ezinbeste-

koak dira, proiektu handiagoak
bezain. Kulturaren adierazga-
rriak eta eroaleak dira». Iturregi-
ren ustez, formatu txikian egiten
diren ikuskizunetarako leku
aproposa dira. 
Kultur mugimendu handiko

lekuak dira Bira eta Residence.
Biran, aurten jada 78 jarduera
egin dituzte: kontzertuak,
antzezlanak, bertso saioak,
hitzaldiak eta umeen tailerrak,
besteak beste. Ehunka sortzaile
pasatu dira handik bi urte eta erdi
hauetan: «Bilboko gazte ugari.
Besteak beste, Mugalari edo Leie
Meie. Eta baita sortzaile ezaguna-
goak ere: En Tol Sarmiento tal-

dea, Harkaitz Cano,
Miren Amuriza, Mikel
Martinez, Inun...». 
Elkarlan ugari ere

egin dituzte, besteak
beste, Loraldia jaialdia-
rekin edota Garua eta
Swing Side elkarteekin.
«Eta inportanteena:
euskaraz sortuz gero,
gurean aukera izango

duzu etortzeko. Geuk ere plaza
eskaini nahi diegu sortzaileei».
Residencek, berriz, astean hiru

ikuskizun izaten ditu, oro har.
«Hamalau urte daramatzagu as-
teazkenero, 21:00etan, irlandar
musikaren jam session bat egi-
ten. Irlandar taberna eta pubetan
egiten diren bezalakoak. Musika-
riak euren musika tresnekin etor-
tzen dira, eta anplifikatzailerik

«Lan egiteko
beste espazio
bat dira»

Nagore Gonzalez b Aktorea

Gonzalezentzat, ikuskizunak hartzen dituen
tabernarik ez izateak aukerak murriztuko
dizkie. Kulturari egiten zaion haginkada
bakoitza denen kalterako dela adierazi du.

Publikoarekiko bestelako ha-

rremana sortzeko aukerarik

ematen dute?

Bai, baina  esango nuke guk lan
egiteko beste espazio bat direla, ez
dena telebista, zinema edo Arria-
ga antzokia. Ni ez naiz egon asko-
tan, baina oso duina da, eta era
horretako lekuak ez izateak au-
kerak murrizten dizkigu.
Zer ekar dezake dekretu horrek

zuentzat?

Ez daukagu aukerarik beti egote-
ko antzoki handien sarean. Izaten
ditugu lan moldagarriago batzuk,
adibidez, tabernetan, kultur etxe
txikietan edo gaztetxeetan egite-

N. S. O. Bilbo

Tabernetako agertokietan gutxi,
baina ibilitakoa da Nagore Gon-
zalez aktorea (Bilbo, 1987). Iaz,
Badulaken En espera taularatu
zuen.
Zeintzuk aukera eskaintzen diz-

kizuete era honetako agerto-

kiek antzerkigintzako kideei?

Ez bazara ari ekoizpen handi ba-
tean, edo antzoki handiek ez ba-
zaituzte programatzen, hilabete
hori salbatzeko aukera ona dira,
antzerkitxoak egiteko beste espa-
zio bat direlako.

ko aproposak direnak. Leku ho-
riek ez badauzkagu, aukera hori
galduko dugu.
Leku aproposa dira antzerkigin-

tzako bidea hasteko?

Ez dut ikusten hasteko modu bat.
Baina bada beste espazio bat. Ez
zara joango opera batekin, baina
bakarrizketa bat bada era horre-
tako agertokietan egitekoa. Ez da
antzerki mota guztiak egiteko,
baina egin dezakezu zerbait pro-
pio, era horretako leku batean
taularatzeko: mikroantzerkia edo
bakarrizketa bat, esaterako. 

Badaude formatu batzuk oso
egokiak direnak. Publikoarekin
harreman gehiago eskatzen dute-
nak; adibidez, umorezko baka-
rrizketa batzuk. Ez bakarrik hasi-
berriek. Maribel Salasek, Gemma
Martinezek eta Sol Magunak, bes-
teak beste, egiten dituzte horrela-

koak batzuetan. Beste espazio bat
da.
Beharrezkoa da halako lokalak

arautzea?

Askotan, auzokideen lasaitasuna
bermatzeko legeak egiten dira,
baina zer gertatzen da? Kanpotik
datozen bisitarientzat muntatzen
dira jaialdi handiak. Horiek ere
zarata egiten dute, eta leku berbe-
retan egiten dira. Orduan guk,
herritar moduan, ostegun batean
kontzertu txiki bat ikusi nahi ba-
dugu, aukera hori galtzen dugu.
Diruaren aldetik ere errepara die-

zaiokegu: Arriaga antzo-
kira 18 euroan joan naiz
ni azken aldiz. Via de Fu-
garen moduko auzoko
taberna batean, aldiz, or-
daindu gabe, edo edari

bat erosita, kontzertu bat edo ba-
karrizketa bat ikus dezakegu.
Kulturari egiten zaion haginka
bakoitza gure kalterako da.
Nor edo zer aterako da galtzen

dekretu honekin?

Sortzaileak eta kontsumitzaileak.
Baita tabernetakoak ere.
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«Taberna batean, ordaindu gabe
edo edari bat erosita, 
kontzertu bat edo bakarrizketa
bat ikus dezakegu»

Agian, berrikusi egin behar dira
lizentzia horiek. Izan ere, batzuek
ordu gehiago zabaltzeko
besterik ez dituzte erabiltzen»

Manu Iturregi
Residence Cafeko tabernaria

‘‘

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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Ikuskizun kopurua
mugatzeko dekretua
Aretoen eta artisten hitza

gabe jotzen dute: akustikoan».
Ohitura bihurtu dituzte saiook
Bilboko kafe horretan jada, ia Es-
kozia eta Irlandako tradizioaren
pare.  «Musikariek hasiberriei
euren errepertorioa erakusteko
modua zen». Batez ere, bertako
musikariak izaten dituzte prota-
gonista saio horiek. «Hala ere,
atzerritik baten bat pasatzen bada
ere, etortzen da gurera». 
Horrez gain, irailetik ekainera

bitarteko larunbat eta igande
eguerdietan bermut saioak egiten
dituzte. «Formatu txikiko ikus-
kizunak izaten dira: piano jotzaile
bat, jazz bikote bat edo abeslari
bat. Magoren bat ere izaten da».
Horretarako lizentziarik ez

duenak bere lokalean ikuskizu-
nik ez lukeela eskaini beharko
uste duenik ere bada. Egiak,
ordea, argi du: «Kultura ez du
lizentzia batek zedarritzen. Edo-
zeinek uler dezake». Iturregik,
bide beretik, kontraesanak
sumatu ditu: «Kafe antzokien
lizentziak dituzten askok ez dute
ezer antolatzen. Aldiz, tabernek
zerbait egin nahi dute, eta zailta-
sunak aurkitzen dituzte. Agian,
berrikusi egin behar dira lizentzia
horiek. Izan ere, batzuek ordu
gehiago zabaltzeko besterik ez
dituzte erabiltzen».
Jaialdi handiak eta horien alde-

ko babesa gorantz doazen bitarte-
an bertako sormena eta sortzaile-
en lanak mugatzen direnik ez
dute uste ez batak ez besteak.

Egiaren ustez, «tokiko adminis-
trazioak horren alde egiten ari
dira nabarmen gaur. Baina batak
ez du bestea zertan baliogabetu.
Proiektu txikiak ez dira inoren
lehiakide. Osagarriak ere ez dira:
ezinbestekoak dira». 
Kultur sormen mota hori ba-

besteko laguntzak badaudela
azaldu du Iturregik: bai areto txi-
kientzat eta bai artistentzat eu-
rentzat. «Ez dut uste taberna txi-
kiak kendu nahi dituztenik jaialdi
handiei espazioa emateko».

Dekretuaren ondorioak
Sortu den zurrunbilo horren guz-
tiaren barruan, Egiaren ustez,
«gaur-gaurkoz inork ez daki de-
kretuak zer ekarriko duen. Itxa-
ron beharko da. Bien bitartean,
jarraitu behar dugu azpimarra-
tzen zein den kultur guneen era-
gina: sortzaileei espazioak zabal-
tzen, publikoak sortzen, euskara-
ri ekarpena egiten, espazio
sinbolikoak eraikitzen...».
Neurri berriak ekonomikoki

izan dezakeen eraginari ez dio
beldurrik Iturregik. «Jarduera
hauek oso formatu txikian egiten
direnez —kontuan hartu nire ta-
bernan 25-30 pertsona sartzen
direla—, eragina ez da ekonomi-
koa izango. Ondorio kulturala da
kontua. Ni ere musikaria naiz, eta
nahiago dut tabernan musikari
bat izatea bere errepertorioa jo-
tzen guk gure musika jartzea bai-
no». Beraz, eragina giroan naba-
rituko dela dio: goibelagoa izango
delakoan dago. «Taberna handiaArtistak gertutik ikusteko aukera ematen dute areto txikiek. MANU ITURREGI

«Neurriarekin,
kaleak bizia
galduko du»

Aiora Renteria b Zea Mayseko abeslaria

Ikuskizun kopurua mugatzeak «musika eta
mugimendu kulturala gelditzea» dakarrela
uste du Renteriak. Sortutakoa ezin kaleratzeak
zer etorkizun iragartzen duen galdetu du.

Alde guztiei erreparatu die: sor-
tzaileei eurei, batetik, eta kultura
kontsumitzaileei, bestetik.
Arteak Ireki plataformaren

prentsaurrekoan ikusi zaitugu.

Zergatik egin du bat ekinaldia-

rekin Zea Maysek?

Musikari moduan zuzenean
gogor jotzen gaituelako gai
honek.
Zer ondorio izango du Eusko

Jaurlaritzak onartu duen dekre-

tuak musikariengan eta beste-

lako sortzaileengan?

Sortzen duguna zabaltzeko toki-
rik ez da izango. Non hasiko da
talde bat kontzertuak ematen?

Natalia Salazar Orbe Bilbo

Hogei urtetik gora egin ditu ager-
tokietan Zea Mays taldeak. Ospe
handia hartu duen arren, ez ditu
utzi alde batera agertoki txikiak:
tabernak eta gaztetxeak, besteak
beste. Aiora Renteria abeslariak

(Bilbo, 1976) horien xarma bere-
zia azpimarratu du: oholtza gai-
neko protagonista gisa zein ikus-
entzule moduan, horietan
sortzen den giroa nabarmendu
du. Sinetsita dago Eusko Jaurlari-
tzak onartu duen dekretuak kalte
handia eragingo duela kulturan.

Kontzertu txikiagoak egiteko
aukerarik ez da egongo, eta zein
izango da ikusle modura utziko
diguten aukera bakarra? Sarrera
garestia duten kontzertuak ikus-
tea? Areto handietara soilik jo
behar izatea? Edo jaialdietara
bestela?
Hasi berriengan izango du era-

ginik handiena dekretuak?

Denongan izango ditu ondorioak.
Haientzako kontzertuak egitea
zailagoa izango da noski, baina
eragin zuzena izango du kultu-
ran, orokorrean. Azken batean,

mundu guztiak ez dauka dirurik
ekitaldi handietara joateko. Edo
batzuek agian ez dute nahi kultu-
ra leku ofizialetan, nolabait esate-
arren, kontsumitu. Neurriarekin,
kaleak bizia galduko du.
Zer aukera geratuko zaie talde

horiei?

Gaztetxeak. Hala ere, horiek ere
ixten ari dira, gero eta gehiago.
Beraz, ez dakit oso ondo zer auke-
ra geratuko den.
Ikuskizunak mugatuko dizkie-

ten era horretako tabernak

aproposak al dira  bidea hasten

ari diren taldeak ezagutarazte-

ko?

Oso leku aproposak dira. Baina ez
bakarrik bidea hasten ari diren
taldeentzat. Besteontzat ere kon-
tzertuak emateko leku zoraga-
rriak dira; oso zuzenak, indar
handikoak, biziak eta zirraraga-

rriak izaten dira.
Zuek ez dituzue utzi

alde batera halako

agertokiak, ezagun

bihurtu ostean ere. Zer

ematen dizuete areto

horiek?

Hurbiltasun ikaragarria ematen
dute, emozioa eta izerdia! Nire-
tzat zoragarria izaten da kontzer-
tuak dauden leku batetik bestera
joan ahal izatea. Asko gozatzen
dugu horietan. Baita ikusle mo-
dura ere.
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«Zein izango da utziko diguten
aukera bakarra? 
Sarrera garestia duten
kontzertuak ikustea?»

(Aurreko orrialdetik dator)
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badaukazu eta aukera baduzu

kontzertu formalagoak egiteko,

eragin ekonomikoa ere badago.

Baina gure formatu txiki honetan

esango nuke tabernaren izaerari

egingo diola kaltea». Sortzaileez

ere oroitu da: «Artista hauei guz-

tiei ere kalte egingo die, ez dutela-

ko izango leku txiki bat familian

sentitzeko eta beren artea erakus-

teko».

Mobilizazioak
Sortzaileak eta areto horietako

kudeatzaileak eskutik ari dira

dekretuaren aurkako borrokan.

Bateratze eta elkartasun hori

hezurmamituta ikusiko da bihar.

Mobilizazio egunera deitu dute.

Batean eta bestean sortzaileek eta

kultura mugimenduan murgil-

dutako aretoetako gidariek

berezkoa edo landua duten origi-

naltasuna azaleratuko dute. Era

guztietako artisten ahotsak

entzun ahalko dira batean eta

bestean, aldarrikapena eta kultu-

ra adierazpena uztartuta. 

Residence tabernak, esaterako,

mikrofonoak zabalduko dizkie

sortzaileei, 18:00etatik 21:00eta-

ra. Yogurinha Borovak aurkeztu-

tako saio bat prestatu du Iturre-

gik, Borovari bizia ematen dion

Eduardo Gaviñarekin batera.  Mi-

krofono irekien saioa antolatu

dute. «Dei egin diogu etorri nahi

duen arlo guztietako jendeari:

bertsolariak, abeslariak zein oler-

kigileak». Jaialdi txiki baten bi-

dez egingo dute aldarrikapena.

Biran ere prestatu dute zerbait.

Hiriko hainbat musika taldek eta

denetariko sortzaileek beren

burua eskaini dute parte hartze-

ko.

Hala ere, aldartea ez dago de-

kretuaren iragarpena egin zute-

nean bezain zurrun. Egiak eta Itu-

rregik uste dute negoziaziorako

tartea izango dela. Kultura alorre-

an erantzukizuna duten ardura-

dunen aldetik Iturregik ikusi du

dekretuaren kontrako iritzirik.

«Bingen Zupiriak eta Lorea Bil-

baok esan dute hobeto aztertu be-

har dela. Kultura alorrean jartzen

ditu mugak dekretuak. Zerbait

esan beharko dute. Ezin dugu

pentsatu gero talde handiak eta

nazioartekoak izatea, plazetan

edo tabernetan ezin badugu jo».
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Horietan aritzeko aukerak mu-

gatzeak zer dakar zuenaren mo-

duko talde trebatuentzat?

Bada, musika eta mugimendu

kulturala gelditzea dakar muga

horrek. Zer etorkizun izango

dugu sortzen dena ezin bada

kaleratu? Askok, agian, sortzeari

utziko diote. Lehen esan dudan

moduan, kaleak bizia galduko

du.

Erraza al da kontzertuak lor-

tzea?

Ez, lan handia egin behar da kon-

tzertuak lortzeko, eta, agertokiak

murrizten badira, are esfortzu

handiagoa egin beharko dute tal-

deek.

Biharko, mobilizazio egunera

deituta dago Bilbon eta hainbat

herritan. Ba al duzue parte har-

tzeko asmorik?

Bai, horietan ere izango gara. Bil-

boko Bira kultur gunean antolatu

dituzten jardueretan hartuko

dugu parte. 13:30ak aldera izango

gara bertan, eta bizpahiru abesti

interpretatuko ditugu, akustiko-

an.

Honako honek 
hegoak ebakitzen dizkie 
kultura adierazpideei. 
Bistan da: ez da sortu 
kulturaren ikuspegitik»

Lutxo Egia
Bira kultur guneko programatzailea

‘‘

d

Ikuskizun kopurua
mugatzeko dekretua

Aretoen eta artisten hitza
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ZIPRIZTINAK
Nerea Ibarzabal

Haizea alde

B
ulgariako poliziaren

irudiak biral egin dira

aste honetan, mani-

festazio bat dispertsa-

tu nahian ari zirela hanka-sartze

nabarmen bat egin baitzuten. 

Piper-hautsezko espraiak erabili

zituzten manifestarien aurka,

baina ez zuten kontuan hartu

haizearen norabidea; piper-

hauts guztia poliziei itzuli zien

haizeak. Haien begi erreak, eztu-

lak eta estutasuna… lankideak 

ur botilekin gerturatzen zaizkie

kaltetuei, dena da onberatasun

bat-batean.

Antzerako opari bat egin zien

naturak Istanbulgo manifestariei

duela lauzpabost urte. Ekainaren

28a zen, LGTBIQ kolektiboak ka-

leak hartu zituen. Turkian kolek-

tibo honen eskubideak etengabe

urratzen dituzte, eta manifesta-

zio hartan ere polizia sartu zen.

Ur-kanoi handi batzuk erabiliz

uxatu nahi izan zituzten mani-

festariak, pentsatu gabe ekaineko

eguzkiak zer egin zezakeen ur

tanta haiekin. Eurek hala nahi

barik –beno, nork daki–ostadar

erraldoi bat osatu zuten poliziek

Taksim Plazaren erdian, kolekti-

boaren bandera hegalari bat ziru-

diena. 

Batzuek diote ez zela horrela-

korik gertatu eta Istanbulgo ar-

gazkiak Photoshopez editatu zi-

tuztela, baina tira, egia ere izan

daiteke. Horrelako gauza zoraga-

rri bat sinetsi beharra daukat, nik

behintzat, apur bat zoriontsuago

izateko. 

Imajina dezaket Bulgariako

zein Istanbulgo manifestarien

une hartako poza. Umiliazio

zoragarri bat, karmaren eran-

tzun meteorologiko perfektua,

poesia politikoa, ematen dena

jasotzearen boomerang itxurako

metafora, pelikuletako gaiztoak

estropezu egiten duenean senti-

tzen den esperantza izpi hori,

egitura serio eta ilun baten eror-

keta komikoa, bizidunon artera

itzultze bat. 

Poza da, gutxitan gertatzen

delako haizea euren kontra ego-

tearena. Botereak beti du haizea

alde, eta botere hori defendatzen

duten poliziek ere bai, noski.

Atxilotuak herriaren aldean dau-

delako beti, babesteko lubakirik

gabe, eguzkirik gabe. Erretako

begiak beti daude gure aldean. 

Lurrera erortzen diren poliziek

beti daukate norbait erruduntzat

jotzeko, lur labainkorra izan

arren erorketaren eragile. Esku-

bideren bat urratzen ari den bi-

tartean grabatu duten poliziak

ere badaki nola eman buelta ego-

erari: grabatu duen kazetaria sa-

latuko du. Gomazko pilota bate-

kin herritar bat hil duenak ere

agian ez du lasai lo egingo, baina

bere izen-abizenek salbu jarrai-

tuko dute. Tabernako liskarrak

terrorismo bihurtzen dira be-

raiek tartean badira. Sistemaren

meteorologia beraiek kontrola-

tzen dute, eta gutxitan bustiko

ditu euriak. 

Eta zer egingo dugu manifesta-

riok bien bitartean, kaleak har-

tzen ditugunero hor baldin ba-

daude boterearen babesleak,

hainbeste eskatzen ditugun erro-

tiko aldaketak neutralizatzeko

prest? Hormak garbi mantentze-

az gehiago arduratzen direnak

herritarren eskubideez baino? 

Ba ahal duguna egiten dugu,

eta berriro irteten gara kalera. 

Eta aldaketa sakonagoen faltan,

ba bai, kontrako noranzkoan da-

torren haize ufada bat txalotzera

iristen gara. Zer den justiziara

ohituta ez egotea… 

Eta aldaketa
sakonagoen faltan,

ba bai, kontrako
noranzkoan

datorren haize ufada
bat txalotzera 

iristen gara. Zer den
justiziara ohituta 

ez egotea...

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu.

Gutunek ez dituzte 1.400 karak-

tere baino gehiago izan behar,

tarteak barne, eta BIZKAIKO

HITZAk mozteko eskubidea

izango 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.

%

Txartel bakarrari
buruzko azterketa
egitea onartu dute

BILBO bBizkaiko Txartel Baka-

rraren eta Garraio Sistema Publi-

ko Bateratuaren Aldeko Foroak

asteon aurkeztutako arauz beste-

ko proposamena aho batez onar-

tu dute Batzar Nagusiek: txartel

bakarraren eskumenari, legezko-

tasunari, bideragarritasunari eta

kostuari buruzko txostena egitea

onartu dute. Kalitatezko garraio

publiko integralerako bidean,

pausotzat jo du erabakia foroak.

Pisu turistikoak
alokatzeko enpresa
bati eraso diote

BILBO bPiztu Bilbo plataformak

jakinarazi duenez, pintaketak

egin dituzte «gentrifikazioaren

sinbolo» den People Rentals Al-

quiler Vacacional enpresaren bu-

legoan. Bihar «kapitalaren eta

burgesiaren metropoliaren aur-

kako kanpaina» abiatuko duela

ere azaldu du.

Irudia b Orozko

Hiru andrek salatu dute zeladore baten sexu erasoa
Orozkoko andre batek astelehenean salatu zuen sexu erasoa egin ziola Bilboko klinika pribatu bateko zaindari batek. Emakumeak Aiaraldea.eus

atariari kontatu dionez, kolonoskopia bat egin zioten, eta, boxetara eraman zutenean, oraindik lasaigarrien eraginpean zegoela, bortxatu egin zuen

langileak: atzamarrak baginan sartu zizkion, «lasai, gozatu, erlaxatu...» esaten zion bitartean. Bularrak ere ukitu zizkion gero. Kasu hori publiko egin

eta berehala, beste bi emakumek egun berean antzeko gertaerak pairatu izana salatu dute. Orozkon, elkarretaratzean salatu zuten erasoa. AIARALDEA

6 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 22aIritzia



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Bizkaiko uraren kudeaketa siste-

marekin «arduratuta» dauden

hogeitik gora elkarte, sindikatu

eta eragilek eta unibertsitateko

hainbat irakasle eta katedradu-

nek Ur Publikoa plataforma sortu

dute. «Oinarrizkoa den baliabide

horren kudeaketa eredua sako-

nean aldatzeko konpromisoa

agertzen dugu», adierazi dute;

«uraren ziklo integralaren kude-

aketa publiko, sozial, demokrati-

ko eta jasangarria izateko eredu

baten alde egiten dugu». 

Hausnarketa sakona egin dute

Bizkaian ura kudeatzeko modua-

ren inguruan, eta ekitea erabaki

dute; eredua aldatzen saiatzea.

Hartarako konpromisoa hartu

dute, printzipio bat oinarrian ja-

rrita: «Ura izatea oinarrizko giza

eskubidea dela aldarrikatzen

dugu, edozein interes merkanti-

listatik at egon beharrekoa».

Egungo errealitatea printzipio

horretatik urrun dagoela uste

dute; uraren kudeaketak lurral-

dearekin eta herritarrekin duen

erlazioa «erabat teknokratikoa»

dela, herritarren parte hartzetik

eta jasangarritasunaren erronka

nagusietatik urruti dagoela. Eta

pribatizazioaren mamua gero eta

gertuago sumatzen dute. Uraren

Bizkaiko kudeatzaile nagusia eta

erakunde publiko nagusiak ku-

deaketa pribatuari bultzada

eman nahian ari direla uste dute.

Horrek kezkatu ditu bereziki, ura

guztion ondasun publikoa dela

dioen oinarriaren aurkako bide-

an urratsak egitera tentatuta

ikusten baitituzte.

Beste ardura iturri batzuk ere

aipatu dituzte plataformako ki-

deek: uraren kudeaketa organoe-

tako parte hartze eta gardentasun

eza; tokian tokiko ur baliabideak

alde batera uztea; saneamendu

eta potabilizazio azpiegituren

«gaindimentsioa» eta energia

kontsumo handia; Bizkaitik kan-

poko lurraldeetatik ekartzen den

uraren gaineko menpekotasuna;

tarifa politikak eta horietatik ja-

sotako diruaren norabidea; ura

aurrezteko politika eraginkorren

gabezia; eta erabiltzaileei infor-

mazio gardenik ez ematea.

Arazo horien garrantziaz ohar-

tarazi, eta Bizkaiko herritarrak

uraren kudeaketa publiko, de-

mokratiko eta jasangarriaren ga-

rrantziaz jabetu daitezen sortu

dute plataforma. Ez horretarako

bakarrik, ordea: eragin ere egin

nahi dute; erakunde publikoetan,

alderdi politikoetan eta uraren

kudeatzaileak diren erakundee-

tan eragin. 

Hamar puntutan biltzen den

eta Ur Publikoaren aldeko Gizarte

Hitzarmena oinarri duen mani-

festua osatu dute hartarako; le-

hentasunak, jardunbideak eta

konpromisoak zehaztu dituzte

horietan. Gainera, manifestuan

biltzen diren ataletan dinamikak

abiatuko dituztela jakinarazi

dute. «Ura %100 publikoa den

ereduaren bidez kudeatu behar

dela defendatuko dugu, non he-

rritarrak eta elkarteak kudeaketa

horren parte izango diren eta ku-

deaketa hurbila, jasangarria eta

tokikoa oinarri izango den».

Ur Publikoa sortu dute, Bizkaiko
uraren kudeaketa aldatu nahian 
Hogei bat gizarte eragilek sortutako plataformak uraren kudeaketa «publiko, demokratiko,
sozial eta jasangarria» aldarrikatu du b Konpromisoak hartu, eta dinamikak iragarri dituzte

Uribarri Ganboako urtegia, Araban. Hori da Bizkaiko etxeetara iristen den uraren hornitzaile nagusietakoa. ADRIAN RUIZ DE HIERRO

MANIFESTUA

1
Eskubidea.Ura izateko

eskubidea giza eskubi-

de bat da. Kudeaketa

giza zuzentasunez ezarri eta

gizarte egoera ahulean dau-

denei hornidura ez eteteko

konpromisoa hartuko dugu.

2
Publikoa.Uraren titu-

lartasunak eta kudea-

ketak %100 izan behar

dute publiko. Ura jabetza pu-

blikoko ondarea da, eta ez da

negozio pribatuaren irizpideak

erabilita kudeatu behar.

3
Elkarlana.Lurraldeko

ura kudeatzen dutenen

arteko elkarlan eta koo-

perazio handiagoren aldeko

apustua egiten dugu, eta baita

administrazio publikoaren eta

unibertsitatearen artekoa ere. 

4
Enplegu publikoa.

Uraren ziklo integrala-

ren kudeaketak enple-

gua sor dezake. Enplegu ho-

riek publikoak izan behar dute,

bestelako interesak eta langi-

leen prekarizazioa saihesteko.

5
Jasangarritasuna.

Ezinbestekoa da ingu-

rumen, ekonomia eta

egitura arloko jasangarritasu-

na, eta hartarako beharrezko

erabakiak hartzeko exijitzen

diegu partzuergo eta udalei.

6
Tarifak.Tarifa bidezko

eta gainontzeko diru

sarrera guztiak zerbi-

tzuen kostua ordaintzera bide-

ratzearen alde egingo dugu.

7
Partaidetza.Ez da

nahikoa kudeaketa pu-

blikoa bermatzea; gizar-

tearen kontrola eta demokra-

zia parte hartzailerako modu

berriak sustatu behar dira.

8
Kontsumoa. Ura au-

rreztea sustatzeko tari-

fa progresiboak bultza-

tuko ditugu, zigorrak, salbues-

penak eta pizgarriak jasota.

9
Txorrota.Konpromi-

soa hartzen dugu txo-

rrotako ura sustatzeko

eta botilakoa murrizteko.

10
Araudia.Kon-

promisoa har-

tzen dugu be-

harrezko dena egiteko arau-

diak konpromiso hauetara

egokitzeko. Oinarriei eragin

diezaiekeen edozein erabakik

—zerbitzuak pribatizatzeko

proposamen batek, esatera-

ko— prozesu sakona behar

luke, emaitza lotesleak dituen

herri kontsulta bat eginda.

7
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PARTE HARTZAILEAK 
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CNT

EKA
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Berri Otxoak

Pentsionistak Martxan
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Eguzki

Gernikako Ekologi Lan Taldea

Mugarik Gabeko Ingeniaritza

Euskadiko Gobernuz Kanpoko

Erakundeen Koordinakundea

Observatorio Multinacionales

America Latina

Paz con Dignidad

Fundacion Nueva Cultura Agua

Unibertsitateko hainbat irakasle



Aitziber Laskibar Lizarribar 

EHUn marketin irakaslea da Jose-
ba Etxebarria Gangoiti (Santurtzi,
1961). Garagardoaren Euskal Be-
hatoki sortu berriaren sustatzaile
da, eta bertako ikerketa burua.
Enpresa txikiz osatutako garagar-
doaren sektoreari merkatuan
leku egiten laguntzeko erronkari
heldu dio.
Zer da Garagardoaren Euskal

Behatokia?

Euskal Herriko garagardoaren
sektorea laguntzeko proiektu bat
da. Sektore industrialetan inpor-
tantea da merkatuari buruz infor-
mazioa izatea. Garagardoaren
sektorean hemen dauden enpre-
sak txikiak dira, eta zaila da mer-
katu guztia okupatzen duten
handiekin lehiatzea. Horregatik,
garrantzitsua da merkatua eza-
gutzea eta datuak kudeatzen jaki-
tea. Hori ikusita, behatoki bat sor-
tzea pentsatu dugu, merkatuak
ezagutzeko datu bilketak eta
ikerketak egiteko. Helburua da
bertoko enpresek azterketa ho-
riek baliatzea lehiakorragoak iza-
teko. Topaketa leku bat ere izan
nahi dugu, sektore horretako en-
presak eta partaideak elkarlane-
an aritu daitezen. Hori da asmoa.
Txikiak garenean, elkarlanean
aritzea da estrategia eraginkorre-
na, eta hori lortu nahi dugu beha-
tokiaren bidez.
Zer ikertuko duzue?

Barometroa dagoeneko martxan
dugu. Aldizka, ikerketa txikiak
egingo ditugu gure markak zelan
dauden jakiteko, eta, bestetik, in-
kesten bidez datu gehiago biltzen
saiatuko gara jakiteko zelakoak
diren jendearen preferentziak ga-
ragardoaren kontsumoan. For-
makuntza saioak antolatzen ere
saiatuko gara, eta sektoreko pro-
tagonisten arteko topaketak ere
bai, esperientziak trukatzeko.
Uztailerako, adibidez, jardunal-
diak antolatzen ari gara marka-
ren balioei buruz hitz egiteko. As-
kotan marketina, komertzializa-
zioa eta halakoak ez ditugu asko

zaintzen, eta oso inportanteak
dira lehiakorrak izateko. EHUk
horretan lagundu nahi du.
Barometroa aipatu duzu. Zein

da helburua, bezeroen nahiak

edo gustuak ezagutu eta pro-

duktuak horietara egokitzea?

Bai, oinarrian hori egin nahi
dugu: merkatuaren ezagutza
handitu eta datu horiek eskaini
sektoreari. Sare sozialetan oina-
rritzen gara datuak biltzeko; in-
kesta txikien bidez egiten dugu,

eta hor sortzen diren emaitzak
publikatu, komentatu eta eskain-
tzen dizkiogu sektoreari.
Garagardoa ekoizten duten ha-

lako enpresa txiki asko daude?

Bai, gehitzen ari dira, eta Euskal
Herriko garagardo artisauen el-
karte bat ere badago. Berriak sor-
tzeko aukera badago, baina izan
dezaketen arazo nagusia merka-
tuan leku bat egitea da. Badago
handiago bat, La Salve, baina oso
zaila da Mahou, San Miguel, Hei-

neken eta halako marka handie-
kin lehiatzea. Hori lortu nahi
dugu marketinarekin. La Salvek
hartu du proiektu hau aurrera
eramateko lidergoa, baina asmoa
da Euskal Herriko ahalik eta
ekoizle gehienak inplikatzea,
haiei komunikazioa hobetzeko
prestakuntza ematea eta espe-
rientziak trukatzea.
Bizkaitarrak garagardo kontsu-

mitzaile onak dira?

Garagardoaren merkatua alda-

tzen ari da, eta ez soilik Bizkaian;
beste garai batean ardoarekin
gertatu zena gertatzen ari da. Jen-
dea garagardo estandarizatu ho-
rietatik ateratzen ari da, eta ho-
rrek eman dio bidea horrenbeste
enpresa txiki sortzeari. 
Nolatan sartzen da EHU modu-

ko eragile bat enpresa pribatu

batek sustatutako halako

proiektu batean?

Kasualitatez izan zen: nik eskatu
nien laguntza La Salvekoei uni-
bertsitatean praktika bat egiteko.
Musu truk etorri ziren laguntzera,
eta gero haiek eskatu zidaten la-
guntza ikerketa bat egiteko. La-
gundu nien, eta ikusi genuen ba-
daudela sinergiak gauzak egite-
ko. Horren ondotik atera da
behatokia. 
Espero duzue proiektu honekin

lortuko dela bertoko garagardo

enpresa txikiek indar hartzea

eta aurrera egitea?

Datuak begiratuta, ikusten da
adibidez estatuan azken hamar-
kadan garagardoaren presentzia
hirukoiztu egin dela. Horrek zer
esan nahi du? Geroari begira izan
daitekeela sektore inportante bat
eta leku egiten saiatu behar dela.
Horretarako kolaborazioa behar
da, eta horretan lagundu nahi
dugu guk.
Ikusten duzu elkarlanerako nahi

hori enpresa txikietan?

Horretan ari gara. Normalean,
problema beti da enpresak direla
eta bakoitza bere kontuari begira
aritzen dela. Baina hasieran esan
dudana: txikia baldin bazara, edo
elkarlanean aritzen zara txikiak
diren besteekin, edo jai daukazu,
zeren merkatuan dauden enpresa
handi horien aurrean ez dago au-
rrera egiteko beste modurik. Uni-
bertsitatetik beti prest agertu gara
laguntzeko. Azken finean, gu pu-
blikoak gara, eta gure helburua
laguntzea da, ahalik eta gehien.
Hemen badakigu datuak eta mer-
katua zelan ikertzen diren, eta
horretarako sortu dugu behato-
kia, sinergia horiek aprobetxatze-
ko. 
Leioako campusean duzue

egoitza.

Oraingoz bai, proiektua martxan
lehenbailehen jarri nahi genuela-
ko. Baina beste leku bat bilatu
nahi dugu. Horrelako proiektue-
tan gertatzen dena da edo mar-
txan jartzen direla eta aurrera
egin, edo bestela, aurrez talde as-
korekin gauza guztiak adosten
saiatzen bazara, normalean gain
behera erortzen direla. Horrega-
tik erabaki dugu saiatzea, eta
gero, jendeak ikusten duenean
gauzak egiten ari direla eta asmo
onez egiten direla, proiektura ba-
tzea; hori da estrategia.

«Txikiak garenean,
elkarlanean aritzea da
eraginkorrena»

Joseba Etxebarria b Garagardoaren Euskal Behatokiko burua

Garagardo ekoizle pribatuek eta EHUk elkarlanean aritzea erabaki dute,
enpresa txiki horientzat merkatuan leku bat bilatzeko helburuz. Leioako
campusean du egoitza Garagardoaren Euskal Behatoki sortu berriak.

MONIKA DEL VALLE / FOKU

8 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 22aBerbetan





Eider Mugartegi Markina-Xemein

H
istoria ofizialak al-

bo batera utzi du,

sarri, eragin han-

diko emakumeen

lana. Frida Kahlo,

Dolores Ibarruri edota Eulalia de

Abaitua ezagunagoak badira ere,

beste askok ez dute behar bezala-

ko aintzatespena eduki, eta ano-

nimoak bihurtu dira haien lanak.

Historiak ahanzturan eduki di-

tuen emakume horiek eta izen-

abizen ospetsuak dituzten beste

batzuk berdintasuna ardatz duen

Anónimaarte erakusketaren ins-

pirazio iturri bihurtu dira orain.

Aniztasun funtzional psikiko edo

intelektuala duten Bilbao For-

marteko hogei artistak berdinta-

sunaren eta genero indarkeriaren

inguruan egin duten gogoeta iru-

dikatu dute, hemeretzi artelane-

nen bidez, emakume anonimo

horien gaitasunetatik abiatuta.

Bilbon dagoen Bizkaiko Batzar

Nagusien erakusketa aretoan

inauguratu ondoren, Markina-

Xemeingo Uhagon kulturgunean

egin du geldialdia erakusketak.

Beste hainbat tokitan ere ezagu-

tzera emateko gogoa badaukate

sortzaileek. Izan ere, diotenez,

jendeak asko dauka ikasteko ge-

nero berdintasunaren inguruan. 

Anónima-ko artistek museoe-

tara eta erreferentziazko kultur

eta historia guneetara egindako

bisitetan lortu dute inspirazioa.

Bisitetatik mamia atera eta

proiektuak sortuz joan ziren, eta,

gero, artista bakoitzak bere ikus-

pegitik landu ditu obrak. 

Bisitak
Marienea Basauriko emakumeen

etxean Elisa Ortega Montillaren

Kontatu Gabeko Historia erakus-

keta ezagutu zuten. Erakusketa

horrek gorazarre egiten die akti-

bismoaren bitartez berdintasun

handiagoko mundu bat eraiki-

tzen aritu diren emakumeei. Obra

horretatik abiatuta egin du Leire

Zelaiak FEM lana. Daniel Esteve-

sek, berriz, Amelia Earhart Atlan-

tikoa hegazkinez zeharkatu zuen

lehen emakumea omentzea era-

baki zuen, hari eskainitako obra

bat eginez. Dolores Ibarruri ere

inspirazio iturri izan da Estibaliz

Ortiz de Laisekarentzat; politikari

moduan barik, emakume mo-

duan irudikatu nahi izan du, ama,

irakasle eta erredaktore gisa.

Ikusgai dauden lanen artean,

zenbait obra interaktibo ere ba-

daude. Oihana Iraolagoitiak Elvi-

ra Zipitria Gipuzkoako lehen ikas-

tola sortu zuen emakumea ikusi

zuen Marianean, eta haren bizi-

tzan sakontzen hasita konturatu

zen ez dela izan ahanzturan gera-

tu den emakume ohoretsu baka-

rra. Emakume horietako batzuk

ezagutarazteko asmoz, mugikor

bat osatu du zientzian nahiz arte-

an esanguratsuak izan diren ema-

kumeen argazkiekin, eta publi-

koa gonbidatzen du irudi bakoi-

tzean agertzen den emakumea

nor den asmatzera.

Sergio Fernandezi deigarria

iruditu zitzaion Frida Kahlok ar-

tista plastiko moduan lortutako

arrakasta. Ordainsari handiena

jaso duen munduko margolaria

izan zen Kahlo, eta gaur egunera

begira jarrita emakume artistak

zelako egoeran dauden hausnar-

tu zuen. Emakume artistak gu-

txiago baloratuta eta gutxiago or-

dainduta daude egun, eta, beraz,

Frida Kahloren modukoak izan

nahi duten guztien aitortza artis-

tikoa aldarrikatu nahi izan du

Fernandezek. Kahlo erdigunean

jarri, eta haren diadema batekin

eta marko baten laguntzarekin,

pieza bat muntatu du. EHUko Ar-

te Ederretako ikasleak eta For-

martekoak gonbidatu zituen Nik

ere Frida izan nahi dutpanelean

parte hartzera; ikasleek ingura-

tzen dute Frida Kahloren irudia,

eta erakusketa ikustera doan pu-

blikoa ere argazkia atera eta eske-

gitzera gonbidatzen du.

Pieza interaktiboa da Claudia

Aginaga eta Marisa Gonzalezen

Planto ere. 2018ko martxoaren

8ko plantoan oinarrituta dago la-

na. Geldialdiak proposatu zirene-

an, biek manifestaziora joateko

desira erakutsi zuten. Hausnar-

keta egiteko bidea eman zien es-

perientzia horrek, eta hiru saretaz

osatutako instalazio bat egin dute.

Lehenengoan, besoko beltzak

daude, 2018an eraildako emaku-

meen izenekin; bigarrenean, be-

soko moreak daude, emakume-

entzat beharrezkotzat direla uste

duten erreibindikazioekin; eta,

hirugarrenean, besoko zuriak,

bakoitzak genero berdintasuna

lortzeko ideiak idatzi ditzan. 

Sormen propioa
Araba Sarea ere bisitatu zuten,

Gasteizen, frankismoaren kon-

trako erresistentzian jardun zuen

espioi sareko emakumeen bizipe-

nak ezagutzeko. Igor Plazak eta

Gorka Perezek sare horren berri

eman dute, bakoitzak bere eran.

Perezek espioitza sarea bultzatu

zuten emakumeek egindako lana

jaso du mihisean. Plazak, berriz,

hiru irudi sartu ditu egurrezko ku-

txa batean. Bisita horretatik atera

zen, era berean, Gorka Gezuraga-

ren Ama. Presoen eta haien seni-

deen ongizateaz arduratzen ziren

emakume haien lanak gogora

ekarri dio bere amak bera zaintze-

ko egindakoa; horrela, ama eta

bera ageri diren umetako argazki

baten interpretazioa egin du.

Artisten sormen propiotik ate-

ratako lanak ere badaude erakus-

ketan. Migel Corderok emaku-

meen indarra erakutsi nahi izan

du Arrosa baten garrasia lanare-

kin; Txomin Benediktok eskuak

jarri ditu lehen planoan Emaku-

meen aurkako indarkeriarik ez

deitu duen lanean; Irene Santosen

Ez beti da ezakrilikoak ere indar

handia dauka, eta Alex Ortegaren

Emakume esentzia genero ber-

dintasunaren inguruko kartel ba-

ten interpretazio koloretsu bat da.

Uxue Azaolak, bestalde, diptiko bi

erabili ditu genero berdintasuna-

ren inguruan zuzena eta okerra

dena azaltzeko. Lucia Vicenteren

Isiltasuna pieza oso grafikoa da,

eta mezu garbia dauka: emaku-

meen kontrako biolentziari ez.

Bestalde, Imanol Yebe-

nesen piezak Eulalia de

Abaitua argazkilaria du

oinarri: haren argazki bat

hartu, eta mihisean jaso

du. 

Emakumeek euskal

mitologian zeukaten ga-

rrantziaz sakontzeko,

Artziniegako Santxotena

museora joan ziren artis-

tak. Teresa Lafraguaren lanak li-

luratu zuten Arantza Campino,

eta, Lafragua erreferente hartuta,

autorretratua eraiki du. Miren

Santiagoren pieza, ostera, Berme-

on errotuta dago. Kartoizko Xixili

handi bat egin du, eta olatuz bete-

tako itsaso batean jarri. Xixili

Uhagon kulturguneko kafetegian

dago; beste obra guztiak, berriz,

lehen solairuko erakusketa areto-

an daude, apirilaren 7ra arte.

Emakume esanguratsuak oinarri hartuta, berdintasuna ardatz duen ‘Anónima’
erakusketa osatu dute Bilbao Formarteko hogei artistak. Hemeretzi lan jarri dituzte.

Anonimoak inspirazio iturri

Jendea, apirilaren 7ra arte Markina-Xemeingo Uhagon kulturgunean dagoen Anónima erakusketan. NEREA BEDIALAUNETA ALKORTA

Historian esanguratsu 
izan diren emakumeen lanean
oinarritu dira artistak 
euren lanak sortzeko

Ikusgai dauden lanen artean,
zenbait obra interaktibo ere
badaude; hausnarketa egitera
gonbidatzen dute ikuslea
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Aitziber Laskibar Lizarribar 

Inauterien inguruan du jatorria:

aratuste aurreko igandean, herri-

ko landa eremu batera joan, sua

egin, eta elkarrekin bazkaltzen

zuten erandioztarrek txitxi bu-

rruntziaren antzeko usadioan.

Herrian errotuta zegoen ohitura

bat zen Kanpomartxo, ibilbide lu-

zea izan zuena, baina, denbora-

ren poderioz, galdu egin zen.

1994an berpiztu zuen Berbots

Erandioko Euskaltzaleen Topa-

guneak. Egokitu eta moldatu egin

zuen; data aldatu zion, baina he-

rritarren arteko topagune izaera

mantendu zuen. Eta hala eusten

dio, gero eta indar handiagoare-

kin. Landa eremuan dauden au-

zoetako batean egiten dute eus-

kaltzaleen topagune bihurtu

dena, urtero, martxoan edo apiri-

lean. Igandean da aurtengo Kan-

pomartxo, Kukularra auzoan.

Festa eguna euskaltzaleen el-

kargune bihurtua dago, eta landa

eremua izaten du beti kokagune.

Auzo asko ditu Erandiok, eta an-

tolatzaileek hasieratik erabaki

zuten erdigunetik kanporako jaia

izan behar zuela: elkarrengandik

urrun dauden auzoak gerturatu,

eta askorentzat ezezagun diren

txokoak ezagutzeko aukera izan-

go zen. Urtero aldatzen dute ko-

kalekua, eta ausaz aukeratzen

dute batzuetan. Besteetan, arra-

zoi jakin batek eramaten ditu

auzo jakin batera. 

Horixe gertatu da aurten: Ku-

kularra auzoa aukeratu dute jaie-

gunerako, eta ez da kasualitatea.

Bertan dago Altzaga ikastola, au-

zoaren eta herriaren euskaldun-

tzean zerikusi handia izan duena.

50 urte beteko ditu aurten. «Ez

zegoen dudarik: Kukularran izan

behar zuen aurtengoak, ikastola-

ren urteurrenagatik», azaldu du

Eider Belaskok, Berbots elkarteko

kideak. Ikastolak ekitaldia ere

egingo du Kanpomartxoko egita-

rauaren barruan, urtemuga go-

goratzeko. Eta ez hori bakarrik:

herriko ikastetxeetako guraso el-

karteak euskararen aldeko jaia-

ren laguntzaile dira, eta egiten

duten lana aitortu nahi diete an-

tolatzaileek. Ikastolako gurasoen

elkarteak tailer batzuk egingo

ditu goizean umeentzat, eta jola-

sak arratsaldean.

Elkarlana oinarri

Kanpomartxoren antolaketaren

adibide da hori. Elkarlana da na-

gusi, eta horrek egiten du berezi.

Antolatzailea Berbots euskaltza-

leen topagunea da. Baina jaiaren

inguruan elkarlan sare bat sor-

tzen da, eta aberastasun berezi

bat ematen dio horrek. Antola-

tzaileen esanetan, hala izan da

beti, gainera. Berbotsek jaia be-

rreskuratu zuenetik, elkarte, tal-

de eta norbanako asko izan ditu

bidelagun, eta horrexek eman dio

izaera ospakizunari. Mendi tal-

dea, esaterako, hasieratik agertu

zen laguntzeko prest, eta jaia

izango zen gunerainoko martxak

antolatzeari ekin zion; dantza tal-

deek emanaldia prestatzen zuten,

bertsolariek kantuan egiten zu-

ten, eta sokatira taldekoek jolasak

antolatzen zituzten. Bakoitzak

dakiena edo ahal duena eginez

osatu izan dute beti programa-

zioa; xumea hasieran, eta gero eta

osatuagoa azken urteetan, arra-

kastaren erakusle. «Erromeria

beti egin izan da», zehaztu du Be-

laskok, egunaren nolakotasuna

agerian utzita. 

Gero eta handiagoa da festa gi-

roa, baina helburuak hasierako

berak dira. Hiru irizpide nagusi

ditu: euskara, Erandio eta kultu-

ra. Euskaldun eta euskaltzaleen

bilgune izatea du xede, hori giro

atseginarekin uztartzea, herriko

elkarteen arteko harremana sen-

dotzea eta Berbots herriko eus-

kalgintzaren erreferente izatea.

Berbotsek helburu horiekin

berreskuratu zuen Kanpomar-

txo, 1994an, topagunea sortu zen

urtean bertan. Euskaltzaleen to-

pagunea zabaldu nahian, egun

berezi bat antolatzeko ideia buru-

ratu zitzaien, eta, horretarako,

galdutako ohituren bila hasi zi-

ren. Hala egin zuten topo Kanpo-

martxorekin, eta euskaltzaleen

topagune bilakatzea erabaki zu-

ten. Arrakastatsua izan zen lehen

urtetik, eta indar handiagoa du

urtetik urtera. Belaskok dio eran-

dioztarren agendan ez ezik ingu-

ruko herrietako euskaltzaleen

agendan ere gorde beharreko

egun bihurtu dela dagoeneko.

Kanpomartxo izango da etzi,
Erandioko euskaltzaleen jaia
Erandiok landa eremuetan dituen auzoetako batean egiten dute, urtero, egun osoko jaia
b Altzaga ikastolak 50. urteurrena duela eta, Kukularran egingo dute aurtengoa, igandean

Euskaltzaleen bilgune izaten da urtero Kanpomartxo jaia, Erandioko landa eremuko auzoren batean. HITZA

EGITARAUA

11:00.Musika eskolako trikitila-

riak eta pandero jotzaileak.

12:00.Euskal dantzak. Uztargi,

Goi-Alde eta Trabudu dantza tal-

deen eskutik.

13:00.Altzaga ikastolak 50 urte.

Ekitaldia.

15:00.Herri bazkaria.

16:00.Bazkalosteko kantuak.

16:00.Umeentzako jolasak.

17:00.Arima diskofesta, umeen-

tzat.

18:00.Erromeria, Luhartz taldea-

rekin.

Egun osoan.Umeentzako jola-

sak, puzgarriak, kuadrillen arteko

jolasak, musika, txosna eta taloak,

eta abar.
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nen inguruko ikerketa luze eta

sakona egin du, eta horren emai-

tza da Enkarterri. 1870-1975. Ar-

kitektura garaikidearen distira

izeneko erakusketa. Hilaren 7an

inauguratu zuen Enkarterriko

Museoak, eta irailaren 29ra arte

egongo da ikusgai. Erakusketara

egingo diren bisita gidatuetaz

gain, hainbat jarduera pedagogi-

Peru Azpillaga Diez

E
nkarterriko es-

kualdean uste du-

gun baino ondare

arkitektoniko

aberats eta zaba-

lagoa dugu». Hala

dio Gorka Perez de la Peña Oleaga

historialariak. Lurraldeko eraiki-

arabera sailkatzeko. Ikerketaren

bidez, erakusketarekin batera, li-

buru bat ere argitaratu du, bildu-

tako eraikinen argazkiak eta ho-

rien azalpenak batuz. Erakuske-

tan eta liburuan batutako estiloak

XIX. mendearen bukaeratik XX.

mendearen bukaerara arte inda-

rrean egon ziren estilo nagusiak

dira, hots, industrializazioaren

ko antolatuko ditu Enkarterriko

Museoak. Horien artean, Perez de

la Peñaren ikerketa lanean jasota-

ko eraikin enblematikoak lekuan

bertan ikusi ahal izateko zenbait

ibilbide.

Perez de la Peñak bost urte

eman zituen eskualdeko ehun ur-

teko historiaren adierazgarri di-

ren eraikinak bildu eta estiloaren

garaian garatutako estilo arkitek-

toniko nagusiak. 

Eskualdeko biztanleen etxeak,

otoitz egiteko elizak, osatzeko

eraikitako ospitaleak eta beharre-

rako lantegiak dira, beste askoren

artean, Perez de la Peñak sailka-

tutako eraikinak; denboraren ira-

gateari aurre egin eta oraindik ere

egungo paisaiaren lekuko diren

Enkarterriko Museoak ‘Enkarterri. 1870-1975. Arkitektura garaikidearen distira’ erakusketa
inauguratu du. Bertan, industrializazioa zela-eta eskualdean egin ziren eraikin enblematikoak 
bildu dituzte, estiloaren arabera sailkatuta. Erakusketarekin batera, liburu bat ere argitaratu dute.

Arkitekturaren oinatzei segika

Estilo funtzionalista eta organizista.Sopuerta: San Kos-

me eta San Damian eliza. Funtzionalismoaren arabera, erai-

kinaren formak erabileraren araberakoa izan behar du, hots,

funtzioaren espresioa. ENKARTERRIKO MUSEOA

Euskal estilo berria.Portugalete: etxebizitza eraikina. Eus-

kal estilo berria etxebizitza eraikinetan ageri da batik bat, eta

Lapurdiko landetxeetan du jatorria. XX. mendearen hasie-

ran garatu zen. ENKARTERRIKO MUSEOA

Modernismoa.Gordexola: Jose landetxea. Etxe indianoen

adibide argia da. Gordexolan halako beste hainbat etxe to-

patu daitezke. Ameriketan dirua egin zutenek itzulitakoan

eraikitako etxeak dira, uda igarotzekoak. ENKARTERRIKO MUSEOA

Eklektizismoa.Balmaseda: etxebizitza eraikina. Artean

nahiz filosofian, mugimendu, estilo eta pentsaera ezberdi-

netako elementuak era malguan bateratzeko joerari deitzen

zaio eklektizismoa. ENKARTERRIKO MUSEOA

Art déco.Sestao: etxebizitza eraikina. Forma geometrikoe-

tan oinarritutako estilo bat da, zeinak inspirazio iturburu gisa

baliatu zituen makinen aroko teknologiak eta teknologia ae-

rodinamikoa. ENKARTERRIKO MUSEOA

Arrazionalismoa.Barakaldo: etxebizitza eraikina. Lehen

Mundu Gerraren ostean sortu zen arkitektura mugimendua;

euskal arkitekturan, aurreko garaietako apaingarrien oparo-

tasunaren kontrako erreakzioa izan zen. ENKARTERRIKO MUSEOA



eraikin bereziak. «Horixe da

proiektuaren oinarri nagusia: du-

gun ondasun material guztiari

balioa ematea», zehaztu du Perez

de la Peñak.

Proiektu honetan, ordea, ez da

bakarrik ibili, Amaia Garate Ola-

no eszenografoak diseinatu baitu

erakusketa. Bertan, eraikin azpi-

marragarrien argazkiak jasotzen

dira, eta, irudiekin batera, eraikin

horiek gordetzen zituzten zenbait

objektu eta apaingarri ere bildu

dituzte: koadroak, beirategiak,

azulejuak... Etxez etxe ateak joz,

arkitektura garaikidearen histo-

ria «era ordenatuan» azaltzen

duten berrehun pieza inguru ba-

tzea lortu dute. Garatek kaxak

erabili ditu hamarkada luzez etxe

askotako ganberetan ahaztuta

egon diren elementuak berresku-

ratu eta gogora ekartzeko. Hori

baita ikerketa lanaren eta haren

emaitza bikoitzaren —erakuske-

taren eta liburuaren— helburua:

Enkarterriko ondare arkitektoni-

koari balioa ematea eta Bizkai

osoan ezagutaraztea.

Perez de la Peñak azaldu due-

nez, museoak denbora darama

eskualdearen ondarea ezaguta-

razteko lanean, bai baitzekiten

balio handiko eraikin asko zeude-

la. «Hori dela-eta jarri ziren nire-

kin harremanetan, ondasun hori

guztia batu, sailkatu eta ikuspegi

globala eman ahal izateko».  Era-

kusketa antolatzeko ikerketa lan

«itzela» egin behar izan dutela

aitortu du Perez de la Peñak. Izan

ere, Bizkaiko eskualde handiene-

tarikoa da Enkarterri: hogei uda-

lerri baino gehiago ditu, eta onda-

re balioa zuten 1.200 eraikin topa-

tu dituzte. Erakusketarako eta

libururako, ordea, 440 hautatu

dituzte; hain zuzen ere, ondare

immaterial modura sailkatu dai-

tezkeenak. 

Proiektuaren ideia nagusia ar-

kitektura garaikidea bere osota-

sunean aztertzea izan da, 1870etik

1975eraino. «Arkitektura garai-

kideak garrantzi eta balio handia

du; baina ez da oso preziatua, ez

delako ezagutzera eman eta gi-

zarteak ez duelako aintzat har-

tzen», ondorioztatu de Perez de la

Peñak. «Hor sartu da museoaren

jarduna eta grina». Sopuertan

dago Enkarterriko Museoa, eta

Bizkaiko Batzar Nagusien esku

dago. Javier Barriok zuzentzen

du, eta, Perez de la Peñaren ustez,

«behar handia» egiten du En-

karterriko ondare historikoa,

kulturala eta etnografikoa zabal-

tzeko. 

«Hortik etorri zen erakusketa-

ren ideia. Museoak eginak zituen

Enkarterriko arkitektura garaiki-

deari buruzko zenbait esposizio,

baina ez zegoen udalerri guztieta-

ko ondarea batzen zuen lan bate-

raturik». Perez de la Peñak ere

bazituen eginak hainbat lan es-

kualdeko zenbait udalerritako ar-

kitekturaren inguruan, eta, be-

raz, «gogoz» murgildu zen es-

kualde osoa aztertzeko ikerketan. 

Emaitza ikusita pozik azaldu da

Perez de la Peña, azpimarratu

duenez, berea baita Bizkaian lu-

rralde irizpidea kontuan izanik

egiten den lehenengo liburua.

Hainbeste eraikin topatu zituzte-

nez eta hain garai zabal bat iker-

tzea erabaki zutenez, estiloka

sailkatzea erabaki zuten, arkitek-

turaren bilakaera era pedagogi-

koan azaldu ahal izateko: eklekti-

zismoa, euskal estilo berria, mo-

dernismoa, arrazionalismoa, eta

beste asko. Estilo bakoitzeko erai-

kin «oso esanguratsuak» daude-

la adierazi du Perez de la Peñak;

baita eskualdeko mugetatik ha-

rago garrantzia duten zenbait

eraikin ere, hala nola Bizkaiko

Zubia, Unescoren gizateriaren

ondare izendatua dagoena.
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Arkitektura garaikideak
garrantzi eta balio
handia du; baina ez da
oso preziatua, ez delako
ezagutzera eman»

«Estilo bakoitzeko
eraikin esanguratsuak
daude, eskualdeko
mugetatik haragoko
garrantzia dutenak»
Gorka Perez de la Peña Oleaga
Historialaria

‘‘

Amaia Garate Olano disenaitzaileak kaxak erabili ditu erakusketa antolatzeko. ENKARTERRIKO MUSEOA



MUSIKA

AREATZAThe Riff Truckers.

bBihar, 22:00etan, Bixer tabernan.

BALMASEDAGontzal Mendibil:

Arrupe, mi silenciomusikala.

bBihar, 17:30ean, Klaret antzokian.

BARAKALDOThe Charleshouse

Band eta Titu Rodriguez.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOMaria Terremoto.

bGaur, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOKamikazes 

eta The Daltonics.

bGaur, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOEmboscada 

eta Calabaza Cosmica.

bBihar, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDODevil Vow 

eta Ready Aim Fire.

bBihar, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOSabes Muy Bien.

b Igandean, 13:30ean, Arantxan.

BARRIKAConfluence.

bBihar, 20:00etan, Golfo Norten.

BASAURIHakima Flissi.

bGaur, 20:30ean, Social antzokian.

BASAURIThe Swallos.

bGaur, 22:15ean, Baietz-Ezetzen.

BERMEOZineia eta Chit Chat Sex

Band.

bBihar, 22:00etan, Nuntxakun.

BILBOSadia.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

BILBOBaster del Universo.

bGaur, 19:30ean, Bertendona

institutuan.

BILBOMarina Monzo, Nicolas 

Carpentier eta Bilboko Orkestra

Sinfonikoa.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOKartzarot eta Leize.

bGaur, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOLas Ojeras de Van Gogh 

eta D-Rais .

bGaur, 20:00etan, Deustuko 

Gazte Lokalean.

BILBOSpring Jam.

bGaur, 20:00etan, Contrapunton.

BILBOThe Equaizers.

bGaur, 20:00etan, La Parran.

BILBOThe Crab Apples.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOThe Renegados 

eta Pig & Kiss.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOUnclose.

bGaur, 21:00etan, Azkuna zentroan.

BILBOPez Mago.

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

BILBOKovertizo.

bGaur, 21:00etan, Otxarkoagako

Geltoki kafetegian.

BILBOVal, Chaval, Bio 

eta Piñango Pop.

bGaur, 21:30ean, La Riberan.

BILBOPepe: Vizio & Kiddo.

bGaur, 21:30ean, Santana 27n.

BILBOBlue Hole.

bGaur, 21:30ean, La Rockolan.

BILBORebeca Lane eta Haxotz.

bGaur, 22:00etan, Deustuko

jaietan.

BILBOWhole Lotta Band.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOUrtz.

bGaur, 22:00etan, Bilborocken.

BILBOO’Funkillo.

bGaur, 22:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOAK Pintxadiscos.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBOYoung Marco eta Tsepo.

bGaur, 00:00etan, Kafe Antzokian.

BILBONatural Brothers.

bGaur, 00:00etan, Kremlinen.

BILBOFather & Son.

bBihar, 12:00etan, El Globon.

BILBOCumbaos Trio.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOArteak Ireki: Charlie Cosh

eta mikro irekiak.

bBihar, 18:00etan, Residencen.

BILBOYo Fui a EGB: Seguridad

Social, La Guardia, Miguel Costas,

Javier Andreu, Javier Ojeda, 

Pino D’Angio, OBK, Amistades 

Peligrosas, Los Toreros Muertos

eta Francis.

bBihar, 18:00etan, Bilbao Arenan.

BILBOBertsio gaua.

bBihar, 19:30ean, Deustuko 

Gazte Lokalean.

BILBOLizz Wright.

bBihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BBILBOWake Up Your Hopes, 

Beneath the Surface, Uckaia eta

Rum for All.

bBihar, 20:00etan, Satelite T-n.

ILBOMusic Has No Limits.

bBihar, 20:30ean, Euskaldunan.

BILBOAmbkor.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOMarco Mendoza 

eta Hora Limite.

bBihar, 20:30ean, Mytho aretoan.

BILBOLava Fizz eta Marban.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOSoziedad Alkoholika 

eta Kaotiko.

bBihar, 21:00etan, Santana 27n.

BILBOSadia.

bBihar, 21:00etan, La Nuben.

BILBOEl Reno Renardo.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBORober Jazz.

bBihar, 22:30ean, Ambigun.

BILBODJ Reimy.

bBihar, 23:00etan, Deustuko

jaietan.

BILBOMatias Kaplun Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOMushkum.

b Igandean, 13:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOMya y Sam.

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

BILBOHavana 537.

b Igandean, 17:30ean, Deustuko

jaietan.

BILBOBig Sandy & His Fly-Rite

Boys.

b Igandean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOPierre Berthet & Rie 

Nakajima.

bAsteartean, 19:00etan, Azkuna

zentroan.

BILBOLevi Parham & Them Tulsa

Boys.

bAsteartean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMaite Larburu.

bOstegunean, 19:30ean, Azkuna

zentroan.

BILBOSuu.

bOstegunean, 21:00etan,

Bilborocken.

BILBONico Chona & The 

Fleshtones.

bOstegunean, 21:00etan, La Nuben.

BILBOFastball.

bOstegunean, 21:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBO John Paul Keit.

bOstegunean, 21:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOPantx RCRD.

bOstegunean, 00:00etan,

Kremlinen.

DURANGODoinuzahar Ganbera

Abesbatza.

b Igandean, 19:00etan, 

San Frantzisko elizan.

ELORRIOTooth eta Vulk.

bGaur, 23:00etan, gaztetxean.

ELORRIOAraba Txistu Banda.

bBihar, 20:00etan, Arriola

antzokian.

ELORRIOEzetaerre.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

ERANDIOMiss Caffeina.

bOstegunean, 21:00etan, Sonoran.

ERRIGOITIGonzalo Portugal.

bBihar, 21:00etan, Elizalden.

GETXOMississippi Queen 

& The Wet Dogs.

bGaur, 20:30ean, Txinuken.

GETXOPerfect World.

bGaur, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOBrigade Loco, Erasoka 

eta Nevadah.

bBihar, 21:00etan, Azebarri

elkartean.

GETXOLa Mara.

bBihar, 21:00etan, La Dehesan.

GETXOTequila’s Moonrise & The

Cactus Espinosos.

bBihar, 22:00etan, El Comercion.

GETXO Iker & Ruth Discofagia.

bBihar, 22:30ean, Basten.

GORLIZTodos los Fuegos.

bBihar, 21:00etan, Xurruten.

IGORREBeranduegi.

bGaur, 21:30ean, Kiñu gaztetxean.

IGORRETremenda Sangria.

bGaur, 00:00etan, Troka tabernan.

IGORRESonakay.

bBihar, 21:30ean, Lasarte aretoan.

IURRETAMr. JL, Lehian eta DJ Bull.

bGaur, 19:00etan, Askondon.

IURRETASweet Margot.

bBihar, 18:00etan, Amezketan.

LARRABETZUEkiza.

b Igandean, 18:30ean, Hori Bai

gaztetxean.

LEIOAUnclose.

bGaur, 21:00etan, Kultur Leioan.

LEIOABurning the Waves, 

Sully Riot, Tyrant eta Sasha Green.

bBihar, 19:30ean, Udondo

gaztetxean.

MARKINA-XEMEINMikel Ansola

eta Aritz Labrador: Markina-

Xemeingo musika haizeak.

bBihar, 19:00etan, Xemeingo

elizan.

PORTUGALETE Jade.

bGaur, 22:30ean, Merkatuan.

Bilbo b Loraldia jaialdia

Euskal kulturaren oasia
Loraldiaren barnean, Verdes liburudenda akorduan topaketa literario-

musikala izango da igandean, Bilboko Arriaga antzokian. Bernardo Atxa-

ga, Ruper Ordorika, Natxo de Felipe, Juan Carlos Perez eta beste ariko di-

ra 1973an Bilbon euskal kulturari ateak ireki zizkion liburu dendaz. M. R. / FOKU
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PORTUGALETENeska Rock: 

Ingot, Miss Octubre, Desorden 

eta Brutus Daughters.

bBihar, 20:00etan, Adimusiken.

PORTUGALETELeihotikan, 

Neke Politikoa eta Wicked Wizzard.

bBihar, 21:00etan, Grooven.

SANTURTZI Jonathan Merino 

& La Citric Band.

bGaur, 21:00etan, La Kelo

gaztetxean.

SANTURTZIVan Sobre Ruedas:

Liebre, Iholdi Beristain eta Arhats.

bBihar, 19:00etatik aurrera, Gernika

parkean.

SANTURTZIVan Sobre Ruedas:

Noa Cliff, Sabin eta Bocabeats.

bBihar, 14:30etik aurrera, Gernika

parkean.

SANTURTZI Jonathan Merino &

La Citric Band eta Jonathan Arias.

bBihar, 20:30ean, New Steelen.

SANTURTZIVan Sobre Ruedas: 

X-tallin eta Kumbia Kalea.

b Igandean, 18:15etik aurrera,

Gernika parkean.

UGAOBulkada Eguna: Fetitxe,

Akabu eta Beranduegi.

bGaur, 21:00etan, Darbukan.

ZALDIBARKike Tormenta.

bBihar, 20:00etan, Sorgin tabernan.

ZALLADiversion Rock.

bGaur, 21:00etan, Darbukan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGATxalo: Rita.

bGaur, 20:00etan, Lonbo aretoan.

BALMASEDATxalo: Rita.

bBihar, 20:00etan, Klaret antzokian.

BARAKALDOProducciones Off 

& Vania: Todas las mujeres.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOArimaktore: Funeral.

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BASAURIVer Teatro & PTC: 7 años.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERANGOTxotxongilo: Erreka Mari.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BERRIZ Javier Aranda: Vida.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBOPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Musua.

bGaur, bihar eta igandean,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOLa Trascienda: Historias 

de un mojón de carretera.

bGaur, 19:30ean, Begoñako

udaltegian.

BILBO Juancallate: Mr. Kebab.

bGaur, 19:30ean, Errekaldeko

udaltegian.

BILBOPatxo Telleria & Loraldia:

Mundubira. Elkano, Primus.

bGaur, 19:30ean, Itsas Museoan.

BILBO Juan Carlos Ortega: 

Relatividad general.

bGaur, 21:00etan, eta bihar,

22:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOMarta Urzelai: Querida, 

espero que te mueras.

bBihar, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBODe Açucar: La isla flotante.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Fundicion aretoan.

BILBODemode Quartet: 

Todos los musicales, o casi.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Pabilioi 6n.

BILBOTrotter Rooster: In the

Lucky Islands (Morphine is gone).

b Igandean, 19:00etan, Hacerian.

BILBOLa Cuerda: Izotza 

apurtzen den ertza.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Campos Eliseos antzokian.

BILBO Juego de Damas: 

Area de servicio.

bOstegunean, 19:30ean, EHUren

Bizkaia aretoan.

BILBOLas Fellini.

bOstegunean, 22:30ean,

Badulaken.

ELORRIOA Panadaria: 

Elisa y Marcela.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

ERMUALa Conquesta del Pol Sud:

Claudia.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GERNIKA-LUMOMarkeliñe 

& Borobil: Julietas, Romeo Circo.

bGaur, 20:30ean, Lizeo antzokian.

GETXOPeriplo: Por cierto, 

se llama François.

bBihar, 20:00etan, Erromoko 

kultur etxean.

GETXOCarlos Baiges: Lisístrata.

bBihar, 20:00etan, Utopianen.

LEIOANacho Vilar: El flautista 

de Hamelin.

b Igandean, 18:00etan, Kultur Leioan.

MUSKIZKabia: Alicia después 

de Alicia.

bBihar, 20:00etan, Meatzari aretoan.

ORTUELLAEidabe: 

Mari eta gaileta fabrika.

bGaur, 11:30ean.

SESTAOPerigallo: Espacio 

disponible.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

SOPELA Javier Aranda: Vida.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ZORNOTZALa Dramatica Errante:

Ocaña.

bGaur, 20:15ean, Zornotza aretoan.

Portugalete b Neska Rock

Emakumeak bistaratzeko
Neska Rock jaialdiak laugarren aldia du, bihar, Portugaleteko Adimusik

aretoan. Ingot, Itziar Ituño aktorearen esperientzia berria —argazkian—,

Miss Octubre (Alfredo Piedrafita eta Agnes Castaño), Brutus Daughters

eta Desorden igoko dira agertokira, emakumeak bistaratzeko. INGOT

DANTZA

LEIOAErtza: Janeten titia.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

BERTSOLARITZA

BILBOMauri-Apolo Sariketa: 

Peru Irastorza, Hodei Iruretagoiena,

Maider Altuna eta Maite Sarasola.

bGaur, 21:00etan, Iñakiren Tabernan.

BILBO Jon Martin, Jone Uria eta

Beñat Romera ‘Krolem’: Oholtza

performance artistikoa.

bAsteartean, 19:30ean, Biran.

BILBOBBK Sariketa.

bAsteazkenean, 10:45ean, 

Bodarte kultur gunean.

ERANDIOMiren Amuriza 

eta Jone Uria.

b Igandean, 13:30ean, Kulularran,

Altzaga ikastolako patioan.

IGORREBizkaiko Taldekako Txa-

pelketa: Otsoa & Co., Aramotzetik

Itxinera eta Miotako Bidelapurrak.

bBihar.

MARKINA-XEMEINBizkaiko 

Taldekako Txapelketa: Akerbeltzen

Antxumak, Itallen eta Dolu Gabe.

bGaur.

MUNGIA Ibon Ajuriagojeaskoa,

Txaber Altube, Oihana Bartra eta

Mikel Goiriena.

bGaur, 20:00etan, Torrebillelan.

ONDARROAManex Astigarraga,

Ane Beloki, Eneko Beretxinaga,

Oier Etxeberria, Lurdes Ondaro 

eta Ane Peñagarikano.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

UGAOBulkada Eguna. 

Bertso bazkaria: Miren Amuriza 

eta Arkaitz Estiballes.

bBihar, 15:00etan, frontoian.

SOPELABBK Sariketa.

bOstegunean, 09:00etan, 

Ander Deuna ikastolan.

HITZALDIAK

BILBOBegoña Zubero: El lujo 

de lo esencial.

bGaur, 19:30ean, Argazkigintza

Garaikidearen Zentroan.

BILBO Josu Goikoetxea: 

Zer luzea negu hau.

bAsteartean, 19:00etan, Elkar

liburudendan, Zamudioko atarian.

BILBOSoraya Garcia, Elena 

Vasconez eta Arantza Arrien: 

Zaintzako langileen borrokak.

bAsteazkenean, 18:30ean, 

Kafe Antzokian.

GETXO Jose Mª Bretos Linaza: 

Las culturas indoeuropeas 

del Norte y centro de Europa.

bGaur, 18:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

MUNGIA Jon Kortazar: 

Esteban Urkiaga, ‘Lauaxeta’, 

euskal kulturgintzan pioner gaztea.

bAsteartean, 19:00etan,

Torrebillelan.

MUNGIA Itziar Lejona: Guztiok 

ezagutzen dogu Alzheimerren 

gaixotasuna daukan norbait.

bAsteazkenean, 19:00etan,

udaletxean.

SOPELAEider de Dios Fernandez:

Sirvienta, empleada, trabajadora

de hogar. Género, clase e identidad

en el franquismo y la transición a

través del servicio doméstico.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Plaza Beltzan.

BESTELAKOAK

ARRIGORRIAGAPoetas vascas:

Angela Figuera y Amparo Gaston

errezitala.

bOstegunean, 19:30ean, Lonbon.

BILBOSusa & Metrokoadroka:

Munduko poesia kaia ikuskizuna.

bBihar, 20:00etan, Itsas Museoan.

BILBOBernardo Atxaga, Natxo 

de Felipe, Ruper Ordorika, Juan

Carlos Perez, Miren Agur Meabe

eta Patxo Telleria: Verdes liburu-

denda akorduan topaketa.

b Igandean, 12:30ean, Arriagan.

DURANGOPaddy Rekalde, Itsua

eta Oier Flores: Jukebox Ekahitza.

bBihar, 19:00etan, Txoria Nuen

Maiten.

EARamon Saizarbitoriaren 

Egunero hasten delakosolasgai.

bGaur, 19:30ean, Eskolondon.

IURRETAPello Añorga: Hitzak 

lagun ipuinaren estreinaldia.

bGaur, 17:30ean, liburutegian.

IURRETA Itziar Rekalde: La Donna

Inmobile ipuina, helduentzat.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

MUNGIAAsier Kidam magoa.

bBihar, 19:00etan, Mugire txokoan.

MUNGIATruke eguna eta 

bigarren eskuko jeneroren feria.

b Igandean, 10:00etatik aurrera, 

Andra Marin.

SOPUERTATor magoa: 

Argi eta garbi.

bBihar, 18:00etan, Enkarterriko

museoan.
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Natalia Salazar Orbe

M
itologia eta

sinesmen zein

sineskeria isto-

rioez gain,

herriz herri eta

belaunaldiz belaunaldi transmi-

titu diren ipuin ugari dago. Askok

auzo edo baserri jakin bateko biz-

tanleak izan ohi dituzte protago-

nista. Egiazko gertakariak balira

bezala zabaldu dira, ahoz aho,

baina asmatuak dira. Datorren

kontakizun hau, Errose Bustin-

tzak Durangaldean kokatutako

bat da. Durangaldeko ipuinak

lanean jasota dago, Ebaristo Bus-

tintza Kirikiño osaba zuenaren

lanekin batera osatutako argital-

penean. Biek ala biek zuten ingu-

ruko ipuin eta tradizioekiko zale-

tasuna. Errose ez zen mugatzen

ipuinen transkripzio hutsa egite-

ra; bere ukitua eta kutsu

fantastikoa ere gehitzen

zizkien.

Hamargarren ahale-

gina izenburua eman

zion kontakizun honi.

Larrabi baserriko etxe-

koandrea eta haren

semea ditu protagonista.

Andreak irina behar

zuen taloak egiteko, eta

semea bidali zuen artoz betetako

zorroarekin enkargua egitera.

«Zoaz errotara, maite, azkar

batean. Eta ekarri egidazu azkar

zorro hau bete irin taloak egite-

ko». Zakua izugarri handia begi-

tandu zitzaion semeari: «Ene

bada! Hau da zorroa! Astunegia

dela esango nuke. Zorroa bidean

eroriko balitzait zelan arraio jaso-

ko nuke lepora berriro? Hau da

hau!», egin zuen protesta.

Amak behar-beharrezkoa

zuen irina ekartzea nahi zuen, eta

protesta gehiegizkoa iruditu

zitzaion. Hala ere, bidean zailta-

sunak aurkituz gero laguntza

eskainiko zion pertsona ezeza-

gun baten istorioa kontatu zion:

«Ez izan horren beldurrik. Zorro

hori ez da horren astuna ere.

Dena den, arazoak izanez gero,

besterik ezean, behar izatekotan,

zure zorro hori Hamargarren

ahaleginak leporatuko dizu».

Zur eta lur geratu zen semea.

Nor ote zen Hamargarren ahale-

gin hura? Amak argitu zion:

«Inoiz ezagutu ez duzun ezeza-

gun atsegin bat da. Zoaz lehen-

bailehen errotara, eta beharbada

ezezagun hori ezagutzeko aukera

izango duzu».

Han abiatu zen gaztea, zorroa

bizkarrean zuela. Mendian behe-

ra zihoala, behi gorri bat azaldu

zitzaion. Auzoko behi okerra zela

ikusita, adarkadaren bat jasotze-

ko beldurrez, korrika hasi zen.

Ihesaldian, laprast egin eta lurre-

ra erori zen, hankaz gora.

Lasaitu zenean, zutundu, eta,

zakua ukitu ere egin gabe, bide

ondoko landan etzan zen, belar-

tzan. Zorroa lepoan jartzen saiatu

ere egin gabe, Ahaleginari deika

hasi zitzaion: «Hamargarren

ahalegina! Zatoz hona!». Garrasi-

ka jarraitu zuen: «Zatoz arto-

zaku hau bizkarrera altxatzen

laguntzera, nik bakarrik ezin dut

eta! Ahalegina! Zatoz azkar, gure

amak uste duenez morrosko

indartsuren bat edo zara-eta!».

Ordu luzeak eman zituen

oihuka, lagunduko zion ezeza-

gun misteriotsu hura noiz ager-

tuko. Inor ez zen ageri, ordea.

Abereak bai, zenbat gura: txo-

riak, ardiak, ahuntzak, behiak eta

behorrak baino ez zebiltzan ingu-

ruan, gaztearen oihuekin harri-

tuta. Nekatuta zegoen. Eguzkia

ere lotara bidean zihoan, eta

eguna iluntzen hasia zen. Beraz,

altxatu egin zen, eta zakuari bate-

tik eta bestetik begiratu zion.

Handik eta hemendik ukitu oste-

an, barruan zuen indar guztia

baliatuta, ahal zuen bezala harri

baten gainera altxatu zuen. Han-

dik lepora jaso eta errotarako

bidea hartu zuen.

Ama zain zuen, haserre baino

gehiago, kezkatuta eta ikaratuta.

Errotarako joan-etorria egiteko

egun osoa kanpoan zergatik

eman zuen galdetu zion orduan.

Semeak kontatu zion erori egin

zela bidean, behi okerrarengan-

dik ihesi zihoala, eta zakua ezin

altxatuta geratu zela. «Zuk aipatu

didazun morroskoa, berriz, lozo-

rroan edo egon da, antza. Egin di-

tudan oihu guztiekin entzun ez

banau, hilda edo lo egon behar

zuen nahitaez». Zakua bueltan

ekarri zuela ikusita, baina, amak

galdetu zion: «Eta zorro hori zer

nola jaso duzu, bada?». Eta seme-

ak erantzun: «Deika eta deika

nenbilela inor azaldu ez denez,

nik neuk jaso behar izan dut. Ar-

nasestuka, barruan nuen indar

guztia atera dut. Lehenengo harri

baten gainera altxatu dut. Eta

handik bizkarrera eramatea lortu

dut. Nire izerdiak!».

Barreari ezin eutsita, algaraka

hasi zen ama: «Ene kokolo hori!

Hamargarren ahaleginak jaso du-

eta! Norbere indar guztia eta egin-

gura osoa, horixe duzu Hamarga-

rren ahalegina». Hala ulertarazi

zion norbere ahalmena erdizka

erabili beharrean osorik erabil-

tzea zela lehenago aipatu zion

ezezagun atsegin hura.

Errose Bustinzak ipuinaren in-

terpretazio bat ere egin zuen. Ha-

ren esanetan, gauza onak egiteko

norberak duen ahalmen guztia

hartu eta horretara bideratuko

balu, nahi duena lortzeko gaita-

suna izango luke. Irakaspen eta

guztiko kontakizuna, beraz, Du-

rangaldean kokatua.

Errose Bustintzak Kirkiño osabarekin
batera jaso zituen Durangaldeko
ipuinetako bat da ‘Hamargarren
ahalegina’. Laguntza behar denean edo
zailtasunak daudenean agertzen den
ezezagun misteriotsu baten istorioa da.

Saiatuaren
lorpena
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Ordu luzeak eman zituen
oihuka, lagunduko zion
ezezagun misteriotsu hura 
noiz agertuko zain

Errose Bustintzak egindako
interpretazioaren arabera,
ahalmen guztia erabiliz gero,
edozer lortzeko gai da gizakia
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