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Peru Azpillaga Diez Bilbo

E
spainiako Kon-

gresurako eta Se-

naturako hau-

teskundeetako 

kanpainaren ha-

sierarekin batera,

pentsiodunen mugimenduak

mobilizazioak egingo ditu Bizkai-

ko, Gipuzkoako, Arabako eta Na-

farroako hiriburuetan eta zenbait

herritan. Hala, apirilaren 28ko

bozei begira, bihar pentsiodunek

Bilboko kaleak hartuko dituzte;

eta gauza bera egingo dute hu-

rrengo hilean, maiatzaren 11n.

Hilabeteak igaro dira pentsio-

dunak mobilizatzen hasi zirela,

eta, orain, hasieratik egindako al-

darrikapenak hauteskundeen er-

digunean kokatzeko gertu azaldu

dira. Haien protestek oihartzun

handia izan duten arren, gutxi

izan dira neurri bihurtutako es-

kaerak. Horregatik, hauteskun-

deen abagunea aprobetxatu, eta

etorkizuna eraikitzeko mugarri

bihurtu nahi dute pentsiodunek,

egunotan.

«Luzea izan da, mugimendua

bideratzen asmatu behar dugu,

urrats berriak egin, presioa bizi-

tu... Uste dugu nolabait neurria

hartu digutela eta kokatu gaituz-

tela sistemaren beste pieza baten

modura; eta guk ezin dugu hori

onartu», azaldu du Xabier Isasa
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dira aldatu. Dena den, Isasak argi

du soldata duinik gabe, ezinezkoa

izango dela pentsio duinak izatea,

eta, beraz, arazoa askoz zabalagoa

dela nabarmendu du.

Batasunaz, aurrera
Orain arteko aldarrikapenei eutsi

eta borroka indartzea helburu,

Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako

eta Nafarroako pentsiodunen

mugimenduek bat egin zuten, eta

Gaurgeroa koordinakundea era-

tu zuten asteartean. «Urte asko

daramatzagu lanean, eta mugi-

mendu oso zabala eratu da gure

inguruan», azaldu du Isasak.

«Konturatu gara hori baliatzeko

eta indartzeko bat egin behar ge-

nuela, eta mugimendu orokor eta

zabalago bati bide eman». Izan

ere, Isasak nabarmendu duenez,

jendea «gogotsu» dago oraindik,

aurrera egiteko eta pauso berriak

emateko prest.

Era berean, emakume pentsio-

dunek ere euren ahotsa altxatu

dute. Izan ere, haiek baitira pen-

tsiorik txikienak jasotzen dituzte-

nak. Horregatik, besteak beste,

Oneka Euskal Herriko emakume

pentsiodunen plataforma sortua

dute, «diskriminazio egoera es-

trukturalari aurre egiteko». Oro

har, duten egoera «benetan la-

rria» dela salatu eta urteetan

egindako zaintza lanari dagokion

balioa emateko eskatu dute.

tela erantsi du Isasak. Izan ere,

bere aburuz, Eusko Jaurlaritzak

eta Nafarroako Gobernuak pen-

tsioen aferan urratsak egiteko

ahalmena izan arren, ez dute egin

nahi izan.

«Agian, ez da gure arma nagu-

sia, baina pentsiodunok argi

dugu: orain arte ez digute kasurik

egin, eta, orain, bozen eske etorri-

ko dira; beraz, aztertu beharko di-

tugu gure aldarriei emandako

erantzunak». Pentsiodunen al-

darrikapenak egikaritzeko eta

gaur egungo egoera konpontze-

ko, «borondate politikoa» galde-

gin du: «Dirua eta gaitasuna,

egon, badago, eta hori da, hain

zuzen ere, exijitzen dieguna».

Pentsiodunen aldarrikapenak ez

Pentsionistak Martxan platafor-

mako kideak.

Zorrotz mintzatu da. Mugi-

menduak hartutako indarraren

jakitun, eta hasieratik plazaratu-

tako aldarriei eusteko prest. «Eu-

ropatik ere erantzun bortitzak

datozela ikusi dugu, lehengo egu-

nean pentsio pribatuak bultza-

tzeko neurriak bozkatu zituzten,

eta, hori guztia kontuan hartuta,

ez daukagu beste erremediorik».

Horregatik, Isasak argi du zein

izan behar den haien zeregina:

«Guk atzerapausorik emanez

gero, lortu ditugun apur horiek

berriro ere galduko ditugu».

Zehaztu duenez, protestak

abiatu zituztenean, beti jarri zi-

tuzten alderdiak eta instituzioak

jopuntuan, bai estatu mailan bai

Euskal Herrian bertan.

«Gure borrokaren parte

garrantzitsu bat izan da

beti, haiek dutelako ego-

eraren ardura». 

Orain hauteskundeak

datozenez, instituzioetan dauden

alderdiek euren programak aur-

keztuko dituzte, eta jendeari eu-

ren aldeko botoa eskatuko diote.

Alderdi horien programak orain-

dik ezagutu ez arren, haien lana

ondo baino hobeto ezagutzen du-

Pentsiodunen mugimenduak beste mobilizazio bat iragarri
du biharko, Bilbon. Orain dela bi urte abiatu zituzten
protestak, eta, hauteskundeak heltzear dauden honetan,
bozetan funtsezko rola jokatzeko prest azaldu dira.

Bozetan ere izan
nahi dute mugarri

Hamaika mobilizazio egin dituzte

pentsiodunek azken urteotan.

MARISOL RAMIREZ/FOKU

Gaurgeroa koordinakundea 
sortu dute Bizkaiko, Arabako,
Gipuzkoako eta Nafarroako
pentsiodunak batzeko
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Istripu baten ondorioz har-
tu zuen Patricia Alvarezek
(Zaragoza, 1958) erretiroa.
Baliaezintasun iraunkorra
eman zioten, eta, 55 urte
bete arte, pentsio erdia bai-
no apur bat
gehiago baino
ez zuen kobra-
tzen. Gaur egun
%70 jasotzen
du, 700 euro in-
guru. Hasiera-
hasieratik murgildu da
pentsiodunen borrokan,
erretiratu baino lehen ere
bestelako mugimendutan
parte hartzen zuelako. Bes-
teak beste, Pentsionistak
Martxan eta Oneka plata-
formetako kidea da.
Zeintzuk dira pentsiodu-

nek dituzuen gabezia na-

gusiak?

Emakumeon egoera askoz
larriagoa da. Beti izan ditu-
gu gizonezkoek baino sol-
data txikiagoak; beraz, gure
pentsioak are txikiagoak
dira. Gainera, emakume
gehienek lan gutxi egin
dute etxetik kanpo, edota
familiakoak zaintzeko utzi
behar izan dute lana. Nire
adinekoak edota nagusia-

goak diren emakumeez ari
naiz. Horregatik, gero, pen-
tsio negargarriak dituzte. 
Zergatik da hori?

Emakume pentsiodun
gehienek bizitza osoa eman
dutelako etxe barruko
zaintza lanak egiten, eta,

beraz, ez dute-
lako inolako
diru laguntza-
rik. Gainera,
alargunak ba-
dira, egoera are
okerragoa da.

Ezagutzen dut berogailua
piztu ere ezin duen jendea...
Zeintzuk dira, zure ustez,

pentsiodunen erronka na-

gusiak?

Guztiok pentsio duinak iza-
tea, 1.080 eurotik gorako-
ak. Pentsio duinak izateko,
ordea, funtsezkoa da lan
duinak egotea, soldata dui-
nekin, hots, 1.200 eurotik
gorakoekin –Europak ezar-
tzen duen bezala–.
Nola ikusten duzu etorki-

zuna?

Gauzek ez dute itxura onik.
Minimo batzuk lortu ezean,
nik kalean jarraituko dut.
Hemengo alderdiek ere
asko egin dezakete, eta
bada garaia behingoz gaiari
heltzeko.

«Emakumeon egoera
askoz larriagoa da; 
gure pentsioak
txikiagoak dira»

Patricia Alvarez bPentsioduna

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Egun, gure bizitza
guztiz baldintzatuta
dago; ezin gara biok
batera atera kalera»

Eguzkiñe Mendez bPentsioduna
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Umeak zaintzeko utzi zuen
lana Marian Fernandezek
(Bilbo, 1943), eta haiek ha-
zitakoan ekin zion berriro.
Ia 30 urte kotizatu ditu guz-
tira, eta pentsio txikia jaso-
tzen du. Bere kidearekin
batera aurrera egiteko ara-
zorik ez badu ere, argi du
edozein ezustekok haien
bizitzak han-
kaz gora jar di-
tzakeela.
Noiztik parte

hartzen duzu

pentsiodunen

protestetan?

Hasieratik izan naiz pen-
tsiodunen mugimendua-
ren parte. Uste dut pertso-
na orok lan egin behar
duela gizarteko arazoak
konpondu eta problemati-
ka konkretuei aurre egite-
ko. Halakoa izan da nire
bizitza, eta hala izango da
aurrerantzean ere. Are
gehiago, kontuan izanda
emakumeon pentsioak txi-
kienak direla.
Zergatik gertatzen da?

Beste era batera egin dugu-
lako lan, familiari eta etxea-
ri lotuta egon gara. Esatera-
ko, sobera izan ez arren,

guri etxean ez zaigu ezer
falta; alargunen egoera, or-
dea, benetan larria da, oso
pentsio txikiak dituzte. 
Emakumeen egoerari lo-

tuz, zer azpimarratuko ze-

nuke zuk?

Ez dela kontuan hartzen
hainbeste urtez egindako
lana. Gutxietsi egiten gai-
tuzte, abandonatu. Urtee-
tan funtsezko rola jokatu

dugu, eta etxe-
ko arazo guztiei
aurre egin die-
gu; nagusi egi-
tean, baina,
hori ez da kon-
tuan hartzen.

Ez dago eskubiderik. 
Administrazioak zergatik

ez dio eusten arazoari?

Badakigu dirua badagoela
arazoa konpontzeko: ban-
kuei erreskatea ordaindu
zaie gure dirurarekin, ar-
mada, inora ez doazen au-
tobideak, abiadura handi-
ko trena... eta, gero, esaten
digute ezin direla pentsioak
igo? Ez gara inozoak.
Zein da zuen zeregina hau-

teskundeei begira?

Mugimendua indartsua
izanik, argi utzi behar diegu
kontuan hartzen gaituenari
soilik emango diogula boza.

«Ez da kontuan hartzen
hainbeste urtez
egindako lana; gutxietsi
egiten gaituzte»

Marian Fernandez bPentsioduna

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Emakume
pentsiodun
gehienek
etxeko zaintza
lanak egiten
eman dute bizia»

P. Azpillaga

16 urte zituela hasi zen
Eguzkiñe Mendez (Bilbo,
1954) lanean. Ama, ordea,
orain dela urte batzuk gai-
xotu zitzaion, eta, hura
zaintzeko, erretiroa hartu
behar izan zuen. Hori dela
eta, ez du pentsio osoa jaso-
tzen, eta, gainera, bizitza
osoa lanean eman ostean,
gaur egun, guztiz baldin-
tzatuta dago.
Nola definitu-

ko zenuke zure

egoera?

Egia da, ekono-
mikoki, badela
gu baino askoz
okerrago dago-
en jendea. Nik dudan ara-
zoa pertsonala da: eguneko
24 orduak eman behar ditut
ama zaintzen; lan asko es-
katzen du, eta, senarraz
gain beste pertsona bat ere
izan arren laguntzeko, guz-
tiz baldintzatzen gaitu. 
Nola hasi zinen pentsio-

dunen mugimenduan?

Auzoan hainbat talde era-
giletan parte hartzen dut,
eta pentsiodunen mugi-
menduan ahal dudan hei-
nean, baina etxeko egoera-
rekin ez da erraza. Batik

bat, bereziki kezkatzen nau
emakumeon egoerak, gizo-
nezkoek bezainbeste lan
egin arren gure pentsioak
txikiagoak direlako. Horrez
gain, zaintza lan guztia gure
gain erortzen da, esaterako;
ni gizona izan banintz, se-
gur aski, ez nintzen erreti-
ratuko ama zaintzeko...
Pentsioduna izateaz gain,

beraz, zaintzailea ere ba-

zara...

Administrazioak eta insti-
tuzioek gure
lana kontuan
izan behar
dute, eta hori
erraztu. Gaine-
ra, gaur egun,
dena pribatiza-

tzen ari dira. Pertsonen
zaintza administrazioak
kudeatu behar du, eta ez
enpresa pribatuek. Orain,
gure bizitza guztiz baldin-
tzatuta dago, ezin gara biok
batera etxetik atera ere.
Zergatik da garrantzitsua

mobilizatzea?

Nik bizitza osoa daramat
mobilizatzen, eta edozein
injustiziaren aurka borro-
katzen jarraitzeko prest
nago. Parte hartzea fun-
tsezkoa da, aldaketa beha-
rrezkoa dela ikusarazteko.

«Edozein
injustiziaren
aurrean
borrokatzen
jarraitzeko prest
nago»

«Argi utzi nahi
dugu kontutan
hartzen
gaituenari  soilik
emango diogula
botoa»
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Igor Elordui Etxebarria

Beste behin

A
pirilak 3, eguazten

gaua. Bihar hasiko

da 21. Korrika eta,

joan orduko, idatzita

utzi behar ditut lerrook, ze gero,

behin Korrikan, ezingo dut

ganoraz ezer idatzi. Imajinatu,

bestela, nola: furgonetaren

balantza, bozgorailuetatik ozen

entzuten diren aupada-oihuak,

barruko deiadarrak, autoen kla-

xonak, korrikalarien algarak,

musika... Klika.

Gaur, apirilak 12, bariku goi-

zaldea. Utzi dugu txanda. Bere

gogorrean, arin joan dira hama-

lau orduak. Hala ere, igartzen da

azken txandaren gogortasuna,

baita igarotako zortzi egunen

nekea eta logura, noski. Ahalik

eta lasterrena hartu behar nau

loak. Bihar eguerdiko hiruretan

Usurbilen koiuko dugu ostera

Korrika, eta beste hiriburu bat

dagokigu; Donostia ere geurea

da. Aprobetxa dezagun gaueko

loa dela, eta ez egunekoa. Begiak

gogor ixten ditut, horrela Korri-

karen musika, Korrikaren

hotsak, tarte batez joan eta,

azkenean, lo geratuko naizen

esperantzan. Alferrik, harrabo-

tsak, zaratak, deiadarrak, berbo-

tsak, kantak... ez datoz kanpotik,

barruan daude, garunean. Beti

gertatzen zait berdin: atseden

hartu behar, baina horrenbeste

emozio, adrenalina eta akidura

dago batera, ezen ezin dudala

lehenengo kolpean lorik egin,

eta bizi izandako guztiak datoze-

la gogora.

Nola ez gara, ba, egongo neka-

tuta. Bilbo egin dugu arratsalde-

an, lau orduko ibilbidea. Ai, Bil-

bo, Bilbo... Beti izango dugu Bil-

bao. Handik irtenda, Bizkaian

barrena segitu dugu. Senideak

eta lagunak agurtu ditugu Gati-

kan, Mungian, gero Bakio... Ber-

meo, txo! Bizkaiko buru zahar

gazia... Aurrera: Mundaka, Suka-

rrieta, Busturia... Agur eta ohore,

Julen Kaltzada; zure falta sumatu

dugu kamino ondoan, baina jaki-

zu zutaz gogoratu garela, zelan

ez. Murueta, Forua... Eta sartu

gara Gernikan. Ez du behar, bai-

na merezi bai, Korrikak, George

Steer bat; munduari Gernikatik

igarotzen zein ederra den erakus-

teko. Txandako azken bi orduak

Lea-Artibaira bidean eman ditu-

gu: Arratzu, Kortezubi, Arteaga,

Ibarrangelu, Ea... Lekeitiora ez

gara heldu, baina han egongo zi-

ren, seguru, aspaldiko lagunak,

zoro maitagarri kuadrilla. Ikusi-

ko ditut denak, bihar ez bada etzi,

Gasteizen... Klika.

Etzidamu, apirilak 15, astele-

hen goiza. Gorde dugu txapela

eta gorde dugu petoa. Beste

behin, itzela izan da. Beste behin,

Korrikak erakutsi du badela herri

bat, Euskal Herria, zeina gura ge-

nuke izatea, benetan, Euskararen

Herria. Beste behin, 11 egun eta 

10 gau, 2.500 km baino gehiago

eta milaka eta milaka euskaltzale

lekukoa elkarri pasatzen. Beste

behin, azken edizioa amaituta-

koan, hurrengo Korrikaren alde

topa egin genuen. Beste behin

esango diet, galdetzen didaten

guztiei, Korrika barru-barrutik

bizitzea dela dudan eta ohorerik

handienetako bat; zoragarria

dela. Baina, aldi berean, senti-

mendu gazi-gozo batek harrapa-

tuko nau, beste behin. Oxala 

Korrikaren beharrik ez bagenu.

Oxala laster Korrika gehiagoren

beharrik ez izatea. Klika.

Baina, aldi berean,
sentimendu 

gazi-gozo batek
harrapatuko nau,
beste behin. Oxala

Korrikaren beharrik
ez bagenu. Oxala

laster Korrika
gehiagoren beharrik

ez izatea. Klika.

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.
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Sexualki eraso 
eta lapurreta egin
diotela salatu dute

BARAKALDO bBi mutil atxilotu

ditu Ertzaintzak, neska bati sexu

erasoa egin eta «larderia erabi-

liz» lapurreta egiteagatik. Ema-

kumeak azaldu duenez, igande-

an, 07:00 aldean, Barakaldo er-

dialdeko kale batean zihoala

gizon talde batek inguratu, sexu

ukituak egin, eta dirua lapurtu

zioten. Gainontzeko erasotzaile-

ak nortzuk diren aztertzen ari da

Ertzaintza.

118
ALDUNDIAK ESKAINTZA PUBLI-

KORA ATERA DITUEN POSTUAK

Aurtengo lehen lan eskaintza pu-

blikoan, 118 postu lehian jarriko di-

tuela iragarri du Bizkaiko Foru Al-

dundiak. Lanpostu gehienak ad-

ministrarientzakoak izango dira,

baina ez denak. 2019ko azken hi-

ruhilekoan eskaintza berria egin-

go duela jakinarazi du.

Irudia b Erandio

Durangaldean eta Arratian ibiliko da bihar Korrika
Bi egun oso eta ordu batzuk egin ditu Bizkaian Korrikak; sartu asteazken goizean Aiaraldetik, eta herri txiki eta handiak igaroak ditu jada. Egin ditu

ehunka kilometro eta milaka eta milaka pauso, jauzi. Arin-arinka, edo geldo-geldo, jendetzak mantsotuta. Baita oinez ere, hiriburuan ezin azkarrago

aurrera eginda. Utzi du Bizkaia ordu batzuz, gaur goizaldean, Ondarroatik Gipuzkoara salto eginda. Baina bihar itzuliko da, azken txanpan, Ermutik sar-

tu, eta Durangaldea zein Arratia gozatzeko. Igandeko lehen orduan egingo ditu azken urratsak, eta Gasteizera eguerdian iritsiko da.MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Meatzetako mineralen etengabe-
ko joan-etorrien agertokia zen
Ibaizabal itsasadarra XIX. mende-
aren bukaera aldera. Haitzetan
ezkutatutako elementuek hantxe
egiten zuten Bizkaian egingo zu-
ten azken egonaldia. Handik Eu-
ropara abiatzen ziren horietako
asko, esportazio jarduera handia-
ren protagonista bilakatuta. Kar-
galekuak erabiltzen zituzten
mendi inguruetatik trenez iritsi-
tako minerala ontzi handietan
sartzeko. Hainbat eraiki zituzten
itsasadarrean. 
Barakaldon zutik jarraitzen

dute horietako batzuek, eta Eus-
ko Jaurlaritzako Kultura eta Hiz-
kuntza Politika Sailak, Barakal-
doko Udalak eta Bilboko Portu
Agintaritzak akordioa adostu be-
rri dute kargaleku horiek birgai-
tzeko, kontserbatzeko, zaintzeko
eta herritarrei ezagutzera emate-
ko.

Akordioaren berri joan den as-
tean eman zuten, baina datozen
asteetan sinatuko dutela iragarri
dute. Hainbat eginbehar aurrei-
kusi dituzte. Besteak beste, azter-
tu egingo dute Ibaizabal itsasada-
rrean kokatutako kargalekuen
berezitasun eta garrantzi histori-
ko, artistiko edo arkitektonikoa.
Egin beharko dizkieten birgaitze
eta kontserbazioen araberako bi-
deragarritasun teknikoak eta
ekonomikoak ere aztertzeko as-
moa agertu dute.
Ikerketa horien emaitzak jaso

ostean, horretarako bidea ematen
duten kargalekuen berezitasun
eta garrantzi historiko-artistiko
edo arkitektonikoaren aintzates-
pena sustatzeko prozesua abiatu-
ko dute. Horretarako, Espainiako
Gobernuari zuzendu beharko
zaizkie, hark baitu eskumena.
Ondare historikoaren ondasun

higiezinak birgaitu, kontserbatu
edo aberasteko lanak finantzatze-
ko aurreikusitako diru laguntzak

tramitatzea ere onartu dute. Es-
kaera hori ere Madrilera zuzendu
beharko dute. Kulturarako %1,5a
izeneko programa darabilte ho-
rretarako. Portu Agintaritzak or-
daintzen du horren zati bat. 
Elementuok berritu edo lehen-

goratu ondoren udalak kudeatu
ahal izateko lagatze formulak az-

tertuko dituztela jaso du aurrera-
tutako akordioak. Horri esker,
kontserbazio lanak zein barakal-
darrekiko elkarrekintza bultzatu
nahi dituzte.
Azkenik, behar izanez gero,

portuko edota udaleko plangin-

tza baliabideak aldatzeko trami-
teak hasteko konpromisoa hartu
dute. Helburua da horiek udal
kudeaketaren mende geratzea.
Batez ere, Orconera, Sefanitro y

Cia eta Franco Belga deritzen kar-
galekuetan jarriko du arreta bere-
zia akordioak. Euskal Kulturaren
Inbentario Nagusiak monumen-

tu multzo kategorian
hartzen ditu Barakaldo-
ko mea ontziralekuak
eta kargalekuak, 2016az
geroztik. Kargalekuen
artean hiru horiek aipa-
tzen ditu.
Franco Belga konpai-

niak hiru kargaleku zi-
tuen. 1886. urtean egin
zituzten. Hirugarren

zenbakidunaderitzona bakarrik
kontserbatzen da. 2002an zahar-
berritu zuten, sute baten ondo-
ren. Hainbat konpainiaren eki-
menez eraikitako kargaleku ba-
kanetako bat da. Jatorriz zituen
elementu ugarirekin iritsi da gaur

egunera arte. Galindo ibaiaren
bokaletik gertuen dagoena da.
Kargalekuok 1990eko hamarka-
dara arte egon ziren aktibo, baina
jabe bat baino gehiago izan zuten
jardunean aritu ziren ibilbide
osoan zehar.
Orconera Iron Ore Company

Limited izan zen 1871 eta 1876 ar-
tean Europako siderurgia enpre-
sek Bizkaian sortu zituzten mea-
tzaritza enpresa filialetatik ga-
rrantzitsuena. Zamalanetarako
bost kai eraiki zituzten. Haietatik
bosgarren zenbakiduna kontser-
batzen da. 1876an eraiki zuten.
Egitura ia osorik mantentzen du.
Garrantzi berezia dauka Orco-

nera konpainiaren burdin mea-
ren kargalekuak. Izan ere, Gates-
headeko (Ingalaterra) Dunston
Staiths konpainiak zeukan harri-
katzaren kargalekuarekin batera,
zurezko egitura uretan murgildu-
ta duten XIX. mendeko bi karga-
leku bakarrak dira. Munduan zu-
tik geratzen diren bakarrak direla
uste da, gainera.
Azkenik, Sefanitro konpainia-

ren kargalekua egitura garai bat
da. Trenbidearen pasabidearen
gainaldean geratzen da. 1941ean
sortutako Sociedad Española de
Fabricaciones Nitrogenadas en-
presari lotuta dagoen eraikin bat
da. 

Ondarea
Herriaren ondare artistiko indus-
trialaren ereduak dira kargale-
kuak. XIX. mendean era horreta-
ko 23 zeuden Olabeagatik gaur
egungo La Benedicta kaira bitar-
tean. Horiek guztiak ezinbesteko
elementuak ziren itsasadarraren
inguruan zeuden merkataritza
eta esportazio jarduera handiei
erantzuteko. 
Espazioak eta egoerak berak

kargaleku berezi batzuk sortzeko
beharra ekarri zuten. Hain zuzen,
trenbide bidezko garraioak, on-
tzietako zamalan premiek eta
itsasaldien gorabeherei aurre
egin beharrak eragin zuten behar
hori. Elementuok izaera eta ezau-
garri bereziak eman zizkioten
itsasadarrari. Barakaldok eta in-
guruak osatzen zuten industria-
eremuaren adierazgarriak izan
dira. Ondare historiko eta indus-
trial horrek herriaren eta ingu-
ruaren izaera ez ahazteko balioko
duela sinetsita daude akordioa-
ren sinatzaileak.
Atzean geratu dira mineralen

joan-etorriak. Altzairugintzak ere
aspaldi utzi zion Bizkaiko ekono-
miaren ardatz izateari. Ezkerral-
dearen industrializazioaren oroi-
garrirako ikur gisa eutsiko diote,
tinko, kargalekuek, nagusitu di-
ren eredu ekonomiko berriei.

Industria iraganaren lekuko
Kargalekuak beharrezkoak izan ziren meatzetako mineralak Europara bidaltzeko
itsasontzietan sartzeko b Barakaldokoak ondare gisa babesteko akordioa bideratu dute

Orconerako kargalekua da kontserbatu nahi dituztenetako bat. BIZKAIKO HITZA

XIX. mendean era horretako 
23 kargaleku zeuden 
Olabeagatik gaur egungo 
La Benedicta kaira bitartean

Orconerako kargalekua 
eta Ingalaterrako beste bat
dira munduan geratzen diren 
era horretako bakarrak
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Peru Azpillaga Diez

Mota eta itxura guztietako for-
mak biltzen ditu Omako baso
margotuak. Bai Euskal Herrian
eta bai munduan bakana den pai-
saia osatzen dute hamaika kolore
eta irudi aurkezten dituzten
zuhaitzek. Atmosfera magiko ba-
tek gordetzen duela dirudi 1982
eta 1985. urteetan zehar Agustin
Ibarrolak margotutako inguru-
neak. Hain zuzen ere, ipuin zora-
garrietan agertzen den baso sor-

gindu horietako baten antza du.

Hala ere, beste mundu batekoa

dirudien arren, basoa ez dago lu-

rreko gaixotasunetatik salbu, eta,

Euskal Herriko hainbat tokitan

gertatu den bezala, gaixotu egin

da; Lecanosticta acicolaonddoak

erasan ditu hango pinuak.

Azaroan itxi zuen Eusko Jaurla-

ritzak Omako baso margotua,

mantentze lanak egiteko, eta ur-

tarrilera arte itxita egotea aurrei-

kusten zuen. Gauzak, baina, ez di-

ra espero bezala joan. Izan ere, ba-

soan lanak egiten hasi, eta Omako
pinuei Lecaonosticta acicola
onddoak erasan diela ikusi dute,
xingola marroia gaitza basoan
areagotu dela ohartaraziz. Beste-
ak beste, 2018ko udazkenean gai-
xotasunak Bizkaiko basoen %12ri
eragiten zion 
Hori dela eta, basoa itxita dago

oraindik, eta, Bizkaiko Diputazio-
ak jakinarazi duenez, ezin da au-
rreikusi noiz zabalduko duten be-
rriro. «Lehenik, ikerketa sakon
bat egingo dugu kutsatutako gu-

nea zein den zehaztu, ondorioak
zein diren ikusi eta tratamendu
bat martxan jartzeko», jakinarazi
dute. «Ondoren, exekutatze epe-
ak eta kontserbazio protokoloa
erabakiko dira», erantsi dute. 
Ikerketak, gutxienez, hilabete-

ko epea izango du, eta, beraz, di-
putaziokoek argi utzi dute Aste
Santuan ere basoa itxita egongo
dela; ezin izango dela bisitatu.
1989an erosi zuen Bizkaiko

Foru Aldundiak eremu hori, eta,
geroztik, bere esku egon da ia 500
zuhaitzez osatutako Ibarrolaren
lana. Santimamiñeko kobaren
erreplikarekin batera, balio kul-
tural eta artistiko handia duen in-
gurua da, eta joan den urtean bisi-
tari andana pilatu zen han, batez
ere udan. 

Xingola marroia
Gehienbat, intsinis pinu gazteei
(Pinus radiata) eragiten die gai-
tzak, hezetasun handiagoa edu-
kitzen baitute. 1944tik ezaguna
bada ere, badirudi aurreko urtee-
tan baino gehiago zabaldu dela
gaixotasuna aurten; batez ere
kostaldean, eta Gipuzkoan Biz-
kaian baino gehiago. Eguraldia da
hedapenaren arrazoi nagusia;
izan ere, hezetasuna eta tenpera-
tura epelak behar ditu. 
Onddoak ez du eragin handirik

izango lehengo aldiz azaldu den
zuhaitzetan, baina hil egiten dira
lau edo bost urtez jarraian egiten
badie eraso. Arantxa Tapia Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapen eta Azpiegituretako sailbu-
ruak jakinarazi duenez, 2018an
41.000 hektarea pinu zeuden
banda marroiaz kutsatuta Biz-
kaian, Araban eta Gipuzkoan, eta
gaur egun, berriz, bikoiztu egin
da ia: «35.000 hektarea daude
oso kutsatuta, eta 60.000 honda-
tuta, era batera edo bestera».
Gaixotasuna gelditzeko, baso-

ak oxido kuprosoarekin fumiga-
tzearen alde azaldu da Eusko
Jaurlaritza. Espainiako Nekazari-
tza Ministerioak, ordea, ez dio ai-
rez fumigatzeko baimenik eman.
Hori ikusirik, helegitea jarri du
Jaurlaritzak. Tapiaren esanetan,
airezko fumigazioa metodorik
«eraginkorrena» da gaixotasu-
nari aurre egiteko, eta Zeelanda
Berriko eta Txileko kasuak aipatu
ditu adibide modura.
Airezko fumigazioa debekatu

badu ere, Madril ez da lurreko fu-
migazioaren aurka azaldu, eta hi-
labete honetan 1.050 hektareatan
aplikatuko du Jaurlaritzak oxido
kuprosoz osatutako tratamendu
esperimentala. Horretarako, Ne-
kazaritza Ministerioarekin, URA
Uraren Euskal Agentziarekin eta
EHUrekin elkarlanean ari dira.

Omara heldu da gaitza
Mantentze lanak egiteko itxi zuten basoa azaroan bXingola marroia
gaixotasunak hango pinuak ere kutsatu dituela eta, itxita jarraituko du

500 pinu eta 49 forma biltzen ditu Agustin Ibarrolak Omako basoan egindako artelanak. JON HERNAEZ / FOKU
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Deustuko Gazte
Lokalari eraso egin
diotela salatu dute

BILBO bDeustuko Gazte Lokale-
ko kideek salatu dute hainbat
eraso jasan dituela lokalak azken
egunetan: sarrailak behin baino
gehiagotan apurtu dizkiete, lapu-
rretak egin dizkiete, eta lokala
erretzen saiatu dira. Proiektua
defendatzen jarraituko dutela
adierazi dute lokaleko kideek.

Urizar preso ohiari
eginiko ongietorriak
salatu ditu Covitek

BILBO bGerman Urizar Bilboko
Zazpikaleetako preso ohiari gora-
zarre egin zaiola argudiatuta, Es-
painiako Auzitegi Nazionalean
salaketak aurkeztuko dituela ja-
kinarazi du Covitek. Martxoaren
4an, espetxetik atera berritan, eta
ondoren apirilaren 7an ongieto-
rriak egin zitzaizkiola esan, eta
«terrorismoa goratu» eta «bikti-
mak umiliatu» zirela adierazi du.

Gazte Lokala. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

7
ETXEZ ETXEKO LANGILEEK IRA-

GARRITAKO GREBA EGUNAK

Zazpi urte soldatak izoztuta, lau

urte ituna berritu gabe, eta bi urte

mobilizatzen. Horiek dira etxez

etxeko laguntza langileen datuak.

26 greba egun eginak dituzte, eta

beste zazpi iragarri dituzte: apirila-

ren 16an eta 17an, eta maiatzaren

13tik 17ra.

Pintaketak 
egin dituzte PSEren
bi egoitzatan

GALDAKAO bPSEk Galdakaon
eta Zornotzan dituen herriko
etxeetan pintaketak egin dituzte-
la salatu du alderdiak. Langile
klasearen traidoreak. Gora lan-

gile frontea, agertu da gorriz ida-
tzita. Ez dutela atzera egingo esa-
naz erantzun die egileei PSEk.



hainbat egoera islatu ditu, urtinta
teknikagaz eta monotipia tekni-
kagaz kobrezko xafletan eginda-
ko grabatuetan. 
Azaroan, Gernikako Lobak

Manchesterren egon ziren euren
proiektua ezagutarazteko. Basque
Children 1937 elkartekoak ezagu-
tu, eta haien gurasoen historiaren
berri izan zuten haien ahotik.
Kontatu zieten Habana ontzian
erbesteratutako umeetariko ba-
tzuk euren gurasoak zirela. 
«Egun planteatzen den egoera

islatzen da erakusketan. Gerratik
ihesi datozenek hona etortzean
laguntza eta babesa behar eta es-
katzen dutelako, baina denen

ametsa euren herrialdera buelta-
tzea da, etxera. Paralelismo han-
dia dago proiektu honen eta egun
haur errefuxiatuek bizi duten
egoera zailaren artean. Horrega-
tik da garrantzitsua erakustea
gure haurrek gerra garaian bizita-
koa; gu ere errefuxiatuak izan gi-
nela erakustea, alegia», azpima-
rratu du Uriartek. 
Memoria historikoa lantzen

duten elkarteak batuta sortutako
Gernika Memoriaren Lekuko
plataformak antolatu du erakus-
keta, eta gaur, 19:00etan, Gerni-
kako umeak (The Gernika Chil-
dren) dokumentala proiektatuko
dute. Gero, solasaldian elkartuko
dira. 
Plataformako kideekin batera

ariko dira Pinto eta Basque Chil-
dren 1937 elkarteko Simon Marti-
nez eta Manuel Moreno. Bien ai-
tek Euskal Herritik alde egin zu-
tenHabana-ra igotzean, eta ez
ziren bueltatu: «Bien gurasoak
dira euskaldunak; denek ihes
egin zuten. Amak Habana-n joan
ez ziren arren, 36ko gerratik ihesi
alde egin behar izan zuten».
«Gure proiektua aurkeztera

joan ginen», azaldu du Uriartek.
«Eta kate bat sortu zen; gauza ba-
tek beste batera eroan gaitu».
Gaurko ekitaldia «naturala» iza-
tea nahi dutela dio: «Hurbileko
giroa sortzea, topagune bat iza-
tea». Martinezen eta Morenoren
istorioak entzun nahi dituztela
dio. «Baina, aldi berean, publiko-
an ere egon litezke Habana-n jo-
andakoen seme-alabak, eta haiek
ere istorioak kontatzea nahi
dugu». Gazteak hurbiltzea ere
bada haien helburua. «Gure he-
rrikoei lagundu zieten moduan,
guk ere zerbaitetan lagundu de-
zakegula erakutsi nahi dugu».

Aintzina Monasterio Maguregi

Gernika-Lumo

S
anturtziko portutik
Erresuma Batura,
Southamptonera.
1937ko maiatzaren
21a. Euskal Herriko

4.000 umek SS Habana itsason-
tzian bidaiatu zuten. Sorterria
utzi behar izan zuten baporean,
36ko gerratik ihesi, senideak
Euskal Herrian utzita. Istorio hori
biltzen du Gernika-Lumoko
Astran hilabete honetan dagoen
erakusketak: Basque children:
the English exile - Habanako
umeak. 
Erresuma Batuko Basque Chil-

dren elkarteak lan itzela egin du
gerrako ebakuazio horren histo-
ria erregistratzen, ikertzen eta
kontatzen, eta gaur egun ere jen-
deari bere jatorria topatzen la-
guntzen diote. Izan ere, ume ba-
tzuk han geratu ziren, baina Eus-
kal Herrian dituzte sustraiak, eta
Erresuma Batuan jaiotako ondo-
rengoek ez dakite nola topatu di-
tzaketen euren erroak. «Erakus-
keta paralelismo bat izateaz eta
ume haien istorioa azaleratzeko
baliatzeaz gain, Habana-n joan-
dako norbait duten familien to-
pagune izatea ere nahi dugu», dio
Maitane Uriartek, Lobak elkarte-
ko kideak. 

Habana itsasontziko ebakua-
zioa ikus daiteke Astrako erakus-
ketan, baita umeek Erresuma Ba-
tuan bizi ziren kolonietan zer bizi
baldintza zituzten ere. «Erresu-
ma Batuko gobernuak ez zituen
ume haiek hartu nahi. Jendeak
diru bilketa bat egin zuen ahal
izan zuen moduan; kanpainak
antolatu zituzten gobernuari pre-
sioa egiteko asmoz. Azkenean,
gobernuak umeak hartzea onartu
behar izan zuen, eta, gerra buka-

tzean, umeei lagundu behar izan
zien hona itzultzen», zehaztu du
Uriartek.

Umeen zerrenda
SS Habana ontzia, North Stone-
ham-eko kanpamentua, britai-
niarrek umeei laguntzeko egin-
dako diru bilketak, haurren bizi-
lekuak... EHUko Hezkuntza
Museoak utzitako informazio
oholak argazkiz eta azalpenez be-
terik daude, eta Maite Pinto artis-

1937ko maiatzean, 4.000 ume ‘Habana’ ontzian itsasoratu eta Erresuma Batura joan
ziren, gerratik ihesi. Horien istorioa bildu du Gernika Memoriaren Lekuko plataformak.

‘Habana’-ko umeen topagunea

EHUko Hezkuntza Museoaren informazio oholak eta Maite Pinto bilbotarraren grabatuak daude Astran. A. MONASTERIO

ta bilbotarraren grabatuek osa-
tzen dute erakusketa. 
Halaber, besteak beste, Haba-

na-n joandako umeen zerrenda
eta Erresuma Batuan geratu zire-
nen zerrenda irakur daitezke 
—izen-abizenak eta jatorria ze-
haztuta—, baita aberriratze gutun
bat eta 1937an Frantzian erbeste-
ratuta zeuden guraso batzuek
Erresuma Batura joandako ume
bati bidali zioten gutuna ere.
Pinto bi urtez egon zen Man-

chesterren, eta People's History
Museum bisitatzean ezagutu zuen
hara joandako ume euskaldunen
historia. «Gaia interesatu zitzai-
dan, eta museoko artxiboetara jo
nuen. Elkartearen berri izan nuen,
eta haiekin harremanetan jarri
nintzen», azaldu du bilbotarrak.
Elkartearen artxiboetan oina-

rrituta egin zituen grabatuak, iaz.
Pintoren berbetan, bere lanak ez
dira soilik iraganaz berba egiteko,
oraindik ere gertatzen ari den
errealitate batekin lotzeko baizik:
«Migrazioaren gaia landu nahi
nuen nire lanetan. Kanpora joate
hori, erbestea, gaur egun ere ger-
tatzen dela azaleratu nahi nuen.
Zure inguruan gertatu dela jakite-
ak, ikusteak, gehiago hurbiltzen
zaitu gaira. Orain hori bizi dute-
nen lekuan jartzea eragiten du ze-
lanbait». Zazpi bat grabatu ekarri
ditu Astrara. Itsasoratu zireneko
unea, kanpamentuak eta beste

‘Gernikako umeak’
dokumentala
proiektatuko dute gaur,
eta, jarraian, solasaldian
elkartuko dira
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Aitziber Laskibar Lizarribar

«Betidanik egon dira zurrumu-

rruak». Gehien errepikatzen den

baieztapena da, eta gehien harri-

tzen duena. Geuria.eusHego Uri-

beko euskarazko hedabideak

J.I.B.B. Basauriko futbol entrena-

tzailea inguratzen duen auziari

buruzko dokumentala egin du:

Hiru buruko munstroa. Hark

entrenatzen zituen zazpi pertso-

nak salatu dute adingabe zirene-

an entrenatzaileak sexu abusuak

egin zizkiela, eta salaketa horieta-

ko bategatik atxilotu zuten mar-

txoaren 12an. Gainontzeko

kasuetan, preskribatuta leudeke

ustezko delituak. Atxilotu eta

biharamunean askatu

zuten 60 urteko gizonez-

koa, kargupean, baina

badaezpadako neurririk

ezarri gabe. Eta, doku-

mentalak dioenez, lehen

salaketa publikoa egin zuen Pepe

Godoyrengandik 50 metrora bizi

da akusatua; eta azken salaketa 

jarri duen eta hargatik atxilotu

zuten mutikoarengandik 100

metrora.  

Hiru ataletan banatuta dago

dokumentala, eta 11 lekukotza di-

tu oinarri. Helburua, «hausnar-

keta» da; arazoa gizarteratzea,

gertakariak «zergatik ez diren

orain arte salatu ulertzea», eta

etorkizunean halakoei nola aurre

egin aztertzeko bide bat zabaltzea. 

Akusatutako entrenatzailea 30

bat urtez aritu zen haurrak futbo-

lean entrenatzen. «Gaztetxoak

entrenatzea gustatzen zitzaion

beti», aitortu du Juan Ignacio

Azurmendik, 1974tik CD Basko-

niako zuzendaritzan aritu den eta

2006tik klubeko presidente de-

nak; «nahiago zituen gaztetxoak,

nagusiagoak baino». Haurrekin

oso maitagarria zela nabarmendu

du, horiek izugarri maite zutela,

eta «meriendak» ere egiten ziz-

kiela. Denak zeuden pozik hare-

kin, presidentearen hitzetan. 

«Berbakizunak zeudela? Ber-

bakizunak denetarikoak egon

daitezke, baina horren gai delika-

tuan ez badago frogarik oso zaila

da ezer egitea», zehaztu du. Edo-

zein kasutan, berak ez zuela se-

kula inolako salaketaren berririk

izan ohartarazi du, eta izango

balu neurriak hartuko lituzkeela.

Zurrumurruen aurrean inola-

ko babes neurririk hartu ez izana

ulerkaitza da Yoli Calongerentzat.

Godoyren bikotekidea da. Doku-

mentalaren azken atalean ageri

da Godoyrekin eta haren anaia

Aitorrekin batera. Azken horrek

ere abusuak salatu ditu. Futbol

taldeko arduradunekin hitz egin

dutela dio Calongek: «Pribatuan

esan digute milaka zurrumurru

izan direla». Hala ere, 2007an

J.I.B.B. buru zuen futbol eskola

bat sortu izana salatu du. «Gizar-

teak beste aldera begiratu du».

Gertatutakoa kontatzeko bel-

dur handia zuen Pepe Godoyk.

«Denek bizkarra emango dizute-

la pentsatzen duzu, ez duzula

aurkituko babesik». Orain, or-

dea, «libreago» dela aitortu du.

Egoera berean egon daitezkeen

mutiko zein helduei gertatutakoa

kontatzeko gomendatu diete bi

anaiek. Eta euren babesa agertu.

Basauriko entrenatzaileari
buruzko dokumentala 
egin du ‘Geuria.eus’ atariak
Pepe Godoyk bere kasua zabaldu arte, isilean igaro dira entrenatzaileak
haurrei ustez egindako sexu abusuak b Zurrumurruak aspaldikoak dira

Haurren sexu abusuen aurka Basaurin egindako protesta bat. GEURIA.EUS

30 urtez haurrak entrenatzen
aritu denarekiko susmoak
«betidanik» egon dira, baina
inork ez du neurririk hartu
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Mikel Lertxundi eskultorearen
(Berriatua, 1951) Elkarketakkale-
erakusketa ikusgai dago Bilboko
zazpi gunetan. Apirilaren 23ra
arte bisitatu ahalko da. Zura, ha-
rria eta burdina, hiru material ho-
riek uztartzen dituzte lanek; eta
batzuek, baita ura, haizea eta sua
elementuak ere. Uztailean eta
irailean lan gehiago erakutsiko
ditu hiriko hainbat aretotan. 45
urteko ibilbidea egin du artistak.
Zura, harria eta burdina uztar-

tzen dituzte zure ibilbide osoko

lanek. Zergatik materialen el-

kartze hori?

Artista bakoitzak bere bidea bila-
tu nahi izaten du. Nik hiru mate-
rial horiek ondo ezagutzen ni-
tuen, eta lantzeko arazorik ez
nuen. Hasieran, desberdin ikus-
ten nuen batari edo besteari for-
ma emateko modua. Baina, gero,
elkarrekin uztartuta orekatuago
ikusten nituen lanak. Azkenean,
nire ibilbidearen ezaugarri bihur-
tu dira. Azken urte luzeetan, hiru
material horiek eta haizea, ura eta
sua elementuak erabili ditut zen-
bait lanetan.
Zer-nola uztartzen dira haizea,

ura eta sua artelan batean?

Ez da erraza obra plastiko batean
hiru elementu horiek sartzea.
Baina, esate baterako, Bilboko
Arriaga aurrean ikusgai dagoen
lanean, harrizko eskulturan ura
dago; burdinazkoan, sua, eta egu-
rrezkoaren barnean, haizea.
Zer adierazi nahi dute elementu

horiek?

Materialok erabiltzen ditut gure
Lurraren osagarri nagusiak dire-
lako. Haizea, ura eta sua, berriz,
espazioko hiru elementu nagusi
gisa erabiltzen ditut. Euskal He-
rriko harria erabiltzen dut. Kare-
harria da gehien duguna hemen.
Burdina arrunta darabilt. Euskal
Herrian beti izan dugu burdina.
Eta landareak irudikatzeko, azke-
nik, egurra erabiltzen dut. Horiek
hirurek gorputz bat osatzen dute,
gure Lurraren parte bat balitz be-
zala. Haizea, ura eta sua, berriz,
beti daude espazioan. Hiru ele-
mentuok dira dena egin eta dese-
giten dutenak. Gu barne. Horiek
ditugu gure planetan zein espa-
zioan. Ez ditut erabiltzen, besterik
gabe, erabiltzeagatik: sorkuntza-
ren edo norberaren bide bat da.
Horien bidez adierazten dut nahi
dudana.
Zure lanek tradizioaren eta mo-

dernotasunaren bat egite ore-

katua erakusten dute. Beharrez-

koa da oreka hori?

Bai, oso beharrezkoa da, ia derri-
gorrezkoa dugu oreka. Esaterako,
guk, pertsona gisa, bizitzeko ore-

ka behar dugu, zentzu guztietan.
Obra batek ere, oreka ona badau-
ka, bizirik ikusiko duzu, edo su-
matuko duzu zerbait badagoela
horren atzean. Oreka hori badu,
nahi duzun mezua helarazten as-
matuko duzu. Zerbait hori poesia
da. Bide horretara eraman nahi
dut nire lana. Oreka oinarria da
nire lan guztietan, oreka horreta-
tik bizia sortzen delako. Edozein
bizik oreka behar du. Guk, esate-
rako, elikaduran orekarik ez ba-
genu, ez ginateke biziko. Obra
batean gauza bera gertatzen da.
Oreka edo bizi horretatik, ikusle-
ak nabari badu zerbait bizia, edo
mezu bat jasotzen duela, hasiko
da obra horretara sartzen. Eta
hortik aurrera zerbait esango dio.
Musika pieza bat entzuten dugu-
nean bezala gertatzen da: askotan
ez dakigu egileak zer pentsatu
duen, baina zerbait ondo sartzen

bazaigu, tira egingo diogu. Ho-
rrek esan nahi du badagoela bizi-
tasun hori. Obra plastikoan ere
antzera gertatzen da. 
Bistakoa da zure obrak lotura

estua duela naturarekin. Lanok

Bilboko kalean erakustea ames-

ten zenuen. Uztartu daitezke na-

tura eta Bilbo?

Bai, noski. Munduan dagoen guz-
tia, gu barne, naturaren parte da.
Askotan, hiri handi baten ba-
rruan bizi denak mendiko gauzak
urruti sumatzen ditu, edo ez ditu
sentitzen. Baina gero eta gehiago
behar da oreka hori. Hiri handi
batean dauden eraikuntzak eta
gauza guztiak naturatik jasotako
materia dira, gehiago edo gutxia-
go landuta. Hori ez dugu ahaztu
behar. Horrez gain, hiri handi bati
zerutik, goitik, begiratuz gero,
naturaren osotasunaren barruan
gauza txiki-txiki gisa ageri da. Be-

raz, ondo uztartzen direla esango
nuke. Bestalde, nahi dut jendea
hurbil dadila natura hori sentitze-
ra eta maitatzera, bere forma guz-
tiak ulertzera; naturak dauzkan
gauza guztietara hurbiltzea.
Bilbon egiten den euskal artista

baten lehen kaleko erakusketa

da zurea. Zure lanaren aitortza

gisa ulertu duzu?

Bai. Beti nahi izan dut Bilbon era-
kusketa handi bat egitea. Hori ar-
tista guztien ametsa da.Obra han-
di asko egin ditut, eta, kasu hone-
tan, eskala handiko obrak egin
nahi izan ditut, kalean jende guz-
tiak izan dezan aukera obra ikus-
teko. Baina hau atal bat baino ez
da. Lehenengo partea kalean
egingo dut. Gero neurri ertaineko
lanen erakusketa egingo dut Re-
kalde aretoan. Uztailaren 18an
hasita hiru hilabetez egongo da
ikusgai. Eta irailean, neurri txiki-

ko lanak erakutsiko ditut Juan
Manuel Lumbreras galerian. Hiru
horiekin osatuko dut eskala des-
berdinetako obren erakusketa.
Nahiz eta data beretan ez egin,
urte beraren barruan egingo dut
erakusketa osoa. Liburu bat ere
aurkeztuko dut Rekaldeko era-
kusketa inauguratzen dudan
egunean. 
Zer ikusi ahalko da Rekalde are-

toko erakusketan?

Neurri ertaineko lanak izango
dira. Hor ere ibilbide osoan zehar
egindako lanak egongo dira. 45
urte daramatzat arte munduan
profesional moduan. Garai des-
berdinetako obrarik onenak au-
keratu ditugu horretarako. Ho-
riek ere zurez, harriz eta burdinaz
osatutako lanak izango dira. Ar-
tistok ibilbide luzea dugunean,
nahi izaten dugu gure obrak nor-
tasuna izan dezala. Sorkuntza az-
ken batean hori da: bakoitzak
bere desberdintasunean egin de-
zakeen ekarpena.
Liburuak zer jasoko du?

Duela hainbat urte argitaratu
nuen Euskaradun arte uniber-
tsala liburuan azaltzen nuen nire
inguru kulturalak eta fisikoak
zer-nolako eragina izan zuten
nire bizitzan, eta horren zergatia.
Alegia, zergatik egiten nuen nire
obra egiten nuen modukoa. Eus-
kadi saria jaso nuen lan harenga-
tik. Oraingo liburuan, nire obra-
ren parte filosofiko poetiko hori
jasoko dugu, baina urrutitik begi-
ratuta. Japoniako arte eta natura
aditu batek idatziko du atal bat.
Beste bat, Alemaniako arte histo-
rialari batek. Nahi izan dudana
izan da, kanpotik begiratuta eta
konparatuta aztertzea nola ikus-
ten diren gure kultura eta nire
lana. Jon Gerediaga poeta bizkai-
tarrak eta Mikel Onaindiak ere
ekarpena egingo dute. Maribel
Aiertza nire bikotekideak aforis-
mo batzuk gehitzeko asmoa du.
Zikloa osatzeko iraileko erakus-

ketan zer erakutsiko duzu?

Bide beretik jarraituko dut. Ibilbi-
dean zehar egin ditudan lanak eta
berriak ere sartuko ditut.
Nazioartean hainbat herrialde-

tan egin dituzu erakusketak.

Etxean baino baloratuago senti-

tu zara?

Nire lanak Alemanian eta Japo-
nian izan du arrakastarik 
handien. Askotan gertatzen da
hori. Nire kasuan hala izan dela
esango nuke: kanpoan izan dut,
batez ere, Alemanian, arrakasta-
rik handien. Hango galeria bate-
kin aurkeztu izan ditut lanak.
Kanpotik asko ibili naiz. Erakus-
keta mordoa egin dut. Horrek
asko lagundu dit ikuspegi zabala
izaten.

«Nire lanak Alemanian
eta Japonian izan du
arrakastarik handien»

Mikel Lertxundi b Eskultorea

«Ametsa» bete du Lertxundik Bilboko kaleetan zazpi artelan handiz
osatutako erakusketa jarrita. Naturari lotutako lanak aurkeztu ditu. 
Nahi du «jendea hurbildu dadila, natura hori sentitzera eta maitatzera».

ARITZ LOIOLA / FOKU

10 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko apirilaren 12aBerbetan



Natalia Salazar Orbe Garai

H
il ostean hildakoak

bizirik jarraitzen

duen ustean oina-

rritzen dira herio-

tza errituak. Gaur

egun, horretan sinesten ez dute-

nentzat behintzat, gertukoari

agur esateko baliatzen dira era

horretako ekitaldiak. Heriotza,

baina, bizimodu baten bukaera

eta beste baten hasiera gisa ulertu

da mendeetan. Igarobide hori egi-

teko eta haren atzean irudikatzen

zuen etorkizun ezezaguna pres-

tatzeko denetariko ohiturak izan

ditu gizakiak garai anitzetan. Erdi

Arotik XIX. mendera arte erritu

eta ohitura horiek zer-nolakoak

ziren azaltzeko ibilbidea egingo

dute, gaur eta bihar, Garain.

«Sinkretismo handia dago

gure artean». Hala adierazi du bi-

sitetan gida lanak egingo dituen

Jon Arroitak, erlijio katolikoak

Euskal Herrian zeuden erritu pa-

ganoak moldatu zituela azaltze-

ko. Erlijioa iritsi baino lehen na-

gusi ziren ohiturei buruz ezer gu-

txi azalduko duela aurreratu du.

Momoitioko San Joan ermitan

hasiko dituzte ibilbideak. Duran-

galdeko baselizarik zaharreneta-

koa da, eta nekropoli batek ingu-

ratzen du. 1980ko hamarkadan

egindako indusketa arkeologiko-

ek ondorioztatu zuten IX. edo X.

mendekoak direla. Ermitaren in-

guruan egiten ziren heriotza erri-

tuak azalduko dituzte bertan.

«Han hasiko gara azaltzen zer

gutxi dakigun historiaurreko

errituei buruz. Zer nola nahasten

diren bertoko ohiturak kanpotik

katolizismoak dakartzanekin».

Ez da horrenbeste denbora az-

tertuko dituzten ohitura horiek

galdu zirela. «Luzaro mantendu

ziren, eta, Vatikanoko II. Kontzi-

lioaz geroztik, apurka galtzen

joan ziren». Aldaketak ekarri zi-

tuen horrek, besteak beste, elizek

hartu behar zituzten esparruei

zegokienez.

Kandelen eginbeharra
Baina zeintzuk dira mendeetan

iraun duten ohitura horiek? «Si-

nesten zuten arima, gorputza uz-

ten zuenean, beste mundu batera

pasatzen zela. Lainoen arteko

mundu ilun moduan irudikatzen

zuten beste hori. Hori dela eta,

handik ateratzeko edo laguntza

emateko argia behar zuten. Be-

raientzako argia sua edo eguzkia

ziren». Kandelak baliatzen zituz-

ten argi horren gaineko kontrola

hartzeko. «Kandelak dira hilen

eta bizien arteko lotura hori. Eta

hori da guregana iritsi dena».

Argia beharrezkoa zuten, be-

raz. Bai etxean, baita elizan ere.

Etxean, hilzorian zegoen pertso-

naren ondoan pizten zituzten

kandelak. Hiltzen zenean, berriz,

eliza barruan pizten zituzten. Ez

edonon: jarlekuen gainean egiten

zuten. Familiari zuzendutako jar-

lekuak egoten ziren elizan. «Leku

horiek eliza barruan egon arren,

ez ziren esparru sakratu baten

atala. Etxeko parte bat ziren. Atal

hori ez zen elizarena; herriarena

baizik». Jarleku horien garran-

tzia azpimarratu du Arroitak.

«Ugazaba nor zen adierazten zu-

ten». Pertsona batek izaten zuen

kandelak pizteko eginkizuna.

«Etxeko andrea izaten zen».

Elizbarrian egingo duten geldial-

dian emango ditu azalpen horiek.

Hildakoak lurperatzeko koka-

penak aldatuz joan dira urteetan.

«Hasiera batean, kanposantuak

baselizen inguruak ziren. Gero,

elizen barnealdean hasi ziren ho-

biratzen hildakoak». Esparru sa-

kratu horri kanposantu esaten zi-

tzaiola azaldu du. Eta azkenik,

herritik kanpo zeuden lekuetara

eraman zituzten. «XIX. mendean

burgesiaren indarra nagusitzen

denean aldendu egiten dira hilak

biziengandik, eta orduan jaioara-

zi zituzten hilerriak». 

Hala, bereizi egin ditu kanpo-

santuak eta hilerriak. «Hasieran,

biziek eta hilek leku bera parteka-

tzen zuten eliza-kanposantuan.

Esparru sakratuan. Gaur egun

kanposantua esaten dugunean

hilerriari buruz ari gara. Baina ga-

rai batean leku desberdinak zi-

ren». 

Hildakoa etxetik elizara erama-

teko bideak ere erritu eta ohitura

horien atal garrantzitsua izan

dira. Andabideak deritze. «Base-

rri inguruetan oraindik bide ho-

riek kutsu sakratu edo babestua

dute. Errekak bailiran, baserri ate

guztiak lotzen dituzte esparru pu-

blikoarekin. Beraientzat esparru

publikoa eliza zen: zentzu erlijio-

soan eta zibilean».

Kandelak, elizarako segizio bi-

deak, kanpai hotsa zein auzota-

rrek dolu garaian zuten egitekoa

izango dituzte aztergai, besteak

beste, bisitetan. Gaur ibilbide gi-

datua euskaraz egingo dute;

19:30ean abiatuko dira. Bihar,

gazteleraz egingo dute. Parte har-

tzeko beharrezkoa da aurretik

izena ematea.

Ibilbide gidatuak egingo dituzte Garain, heriotza errituen bilakaera azaltzeko.
Argiaren zein auzotarren garrantzia izango dituzte aztergai, besteak beste.

Heriotzari begira, aurrez aurre 

Momoitioko San Joan ermitan eta inguruan duen nekropolian abiatuko dute bisita. GEREDIAGA ELKARTEA
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

E
uskal kulturaren

jaia». Hala esaten

dio Bilboko Uda-

lak Basque Fest

jaialdiari, euskal

folklorearen era-

kusleiho izan nahi duen ekitaldi

sorta erraldoiari. Asteazkenean

hasiko da urteko apusturik indar-

tsuenen zerrendan kokatua duen

jaialdia; Aste Santuko egunetan

Bizkaiko hiriburura turistak era-

kartzeko helburuz jaio zena, eta

bertokoentzat ere gogoan izateko

ekitaldi bilduma bihurtu dena.

Programazioak azaltzen du zer-

gatia: doako 300 ekitalditik gora

pilatuko dira Bilbon bost egune-

tan. 

Zazpigarren aldia izango da

aurtengoa, eta egonkortuta dago

dagoeneko. Urtetik urtera ekin-

tza eta gune gehiago batu ditu, eta

ikusle gehiago ere bai. Iaz, marka

guztiak hautsita, 100.000 pertso-

nak baino gehiagok parte hartu

zuten. Musika, antzerkia, dantza,

gastronomia eta herri kirolak dira

amu nagusiak, eta alor berri bat

gehitu zaio aurtengoan: zinema.

Bi gune berri ere izango dira: Za-

balguneko eraikina eta Arriaga

plaza. 

Asteazkenean ekingo zaio pro-

gramazioari, Azkuna zentroan

egingo den ekitaldi berezi bate-

kin. Antolatzaileek Lapurdiko

Itsasu herriko Errobi jaialdia au-

keratu dute aurtengo talde gonbi-

datu gisa, eta hori izango da abia-

puntua. 19:30ean izango da ha-

sierako ekitaldi hori, eta jarraian,

kontzertua emango dute Kalaka-

nek eta Khamirek. Txalaparta-

ren, albokaren eta txirularen soi-

nuak perkusio instrumentuekin

lotuko dituzte, eta munduko bes-

te herri batzuetako tresnekin zein

musika elektronikoaren zertzela-

dekin. 

Leku handia hartuko du musi-

kak bost egun horietan; euskal

talde entzutetsuak izango dira,

eta apalagoak ere bai. Kalakan-

ek, esaterako, itzal handia lortu

duten artista multzoa bilduko

duen ikuskizuna egingo du apiri-

laren 20an, larunbatarekin. Ore-

ka TX taldearen txalaparta doi-

nuak eta Okzitaniako San Salva-

dor bandaren polifonia uztartuko

ditu, kultura desberdinen elkar-

gune gisa. 22:00etan izango da,

Azkuna zentroan.

Musikari ezagun gehiago ere

izango dira: Izaro kantautorea

Plaza Barrian arituko da, doan, os-

tegun iluntzean. 2020ra arte Eus-

kal Herrian egingo duen azken

kontzertua izango dela iragarri

dute. Emakumeei euren lekua

eman nahian, Nora Izagirre, Mi-

ren Narbaiza eta Olatz Salvador

entzun ahalko dira Bilborocken. 

Emanaldi esklusiborik ere izan-

go da. Korrontzi taldeak, adibidez,

dantzaren eta musikaren arteko

fusioan oinarritutako ikuskizun

Asteazkenean hasi eta igandera arte, euskal kulturarekin lotutako 300 ekitaldi baino gehiago egingo
dituzte Bilbon. Han da Basque Fest, zazpigarrenez, Aste Santuan turistak erakartzeko amu gisa
sortutako jaialdi erraldoia. Musika, antzerkia, gastronomia eta herri kirolak izango dira nagusi.

Folklorea, sarera erakartzeko

Euskal tradizioa modu berritzailean erakutsita, bisitariak liluratzeko hamaika ekitaldi izango dira asteazkenetik aurrera Bilbon; ia denak, doan. MITXI
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bakana eskainiko du. Bizkaiko

hamabi dantza eta musika talde-

rekin batera, Bilbora bi-lora dan-

tzanemankizuna prestatu du; do-

zenaka eta dozenaka artista igaro-

ko dira agertokitik, udaberriaren

soinu eta mugimenduak birsor-

tzeko ahaleginean.

Kafe Antzokian ere egunero

egongo dira kontzertuak,

22:00etan hasita. Basque Fest

Rock City izango da. Euskal talde-

ak arituko dira, eta Eskoziako Te-

enage Fanclub taldea ere bai,

gonbidatu gisa.

Gastronomia indargune
Gastronomia da beste indargune

nagusietakoa Basque Festen, ha-

sieratik. Txoko Gourmet du ko-

kagune: Areatzan jarriko duten

eta 1.500 metro karratu dituen

karpa erraldoia. Dastatzeak, su-

kaldaritza tailerrak eta informa-

zio turistikoa bilduko dira han.

Doako dastatzeetarako 2.000

leku baino gehiago egongo dira

denera. Hori bai, arrakasta han-

dia izaten dute dasta horiek, eta

aurrez izena eman beharra dago.

Euskal Herri osotik iritsitako pro-

duktuak eskainiko dituzte dasta-

tzeko; besteak beste, gazta, txa-

kolina, sagardoa, txerrikiak, ez-

tia, ogia, garagardoa, piperrak,

txokolatea, bermuta eta ardoa. 45

minutuko tailerretan, zukuak,

krepeak, taloa eta ogia egiteko

aukera izango da, besteak beste.

Euskarari dagokionez, nola

agurtu edo tabernetan nola eska-

tu erakutsiko duten ikastaro la-

burrak egingo dituzte Areatzan;

batez ere turistei begirakoak. Bil-

borocken, berriz, bertsolaritza

tailerrak izango dira.

Herri kirolen kokagune nagu-

sia Areatza izango da. Harri jaso-

tzaileen erakustaldiak izango

dira, pelotarienak, harri-zulatzai-

leenak, aizkolarienak... Egunero

izango da zer ikusi, eta zer frogatu

ere bai. Herri kirolen tailerrak ere

egingo dituzte.

Bestalde, Bilboren historia an-

tzerki bidez azalduko dute Zazpi-

kaleetan egunero egingo diren

ibilaldietan. Itsasadarrean ere

izango dira ibilaldi antzeztuak,

eta step gaineko bisita gidatuak.

Amaierarako ekitaldi gisara,

akelarre bat prestatu dute. Arria-

gan izango da azken larunbatean,

21:00etan hasita. Sua protagonis-

ta dela, euskal mitologiaren erro-

etara jauzi eginda agurtuko dute

aurtengo jaialdia.

BASQUE FEST

Apirilak 17, asteazkena

19:30.Errobiko Festibala, eta

20:00etan, Kalakan eta Khamiren

kontzertua, Azkuna zentroan.

22:00.Kontzertua: Micky & The

Buzz eta Soma 101. Kafe Antzokian.

Apirilak 18, osteguna

11:00-14:00 / 17:00-20:00.Herri

kirolen tailerrak. Areatzan.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Dan-

tza jantzi tradizionalen erakusketa.

Zabalgune eraikinean.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Eus-

kal musika tresnen erakusketa.

Euskal Museoan.

11:00-15:00 / 16:30-20:00.Gas-

tronomia dastatzeak eta sukaldari-

tza tailerrak. Areatzan.

11:30 / 13:00.Bertsolaritzari bu-

ruzko tailer didaktikoa. Bilborock

aretoan.

11:30-13:45 / 16:00-18:45. Ibai

zeharkaldi antzeztuak. Itsasada-

rrean, Pio Barojan hasita.

11:30-13:30 / 16:30-18:30.Arrau-

na bateletan eta zeharkaldi gida-

tuak paddle-surf pedaldunetan.

Itsasadarrean, Pio Barojan hasita.

12:00 / 18:00.Euskal pilota era-

kustaldia. Areatzan.

12:00.Bilboko historiari buruzko

ibilaldi antzeztua. Zazpikaleetan.

12:00 / 18:00. Gu Agustina ikuski-

zuna. Guggenheim museoko za-

balgunean.

12:30. Enaren kontuakhaurrentza-

ko ikuskizuna. Azkuna zentroan.

13:00.Herri kirolen erakustaldia:

harri-zulatzaileak eta idi dema.

Areatzan.

13:00.Kalejira txistulariekin. 

Zazpikaleetan.

13:00 / 19:00.Mazmorra DJak.

Martzanan.

13:00.Musika jostailuen tailerra.

Euskal Museoan.

14:00.Kale animazioa. Indautxun.

14:00.Kalejira trikitilariekin. 

Ledesma eta Villarias kaleetan.

16:30-21:00. Gernika filmaren ar-

gazki erakusketa. BBK aretoan.

17:30.Erraldoien tailerra familien-

tzat. Zabalgune eraikinean.

18:00. Zertzeladak ikuskizuna. 

Azkuna zentroan.

18:00. Gernika filma. BBK aretoan.

18:00.Kontzertu didaktikoa 

euskal musika tresnekin. Euskal

Museoan.

18:30.Erromeria. Plaza Barrian.

19:00.Herri kirolen erakustaldia:

harri-jasotzaileak. Areatzan.

19:00.Erraldoien kalejira. Ledes-

ma eta Villariasen.

21:00. Izaroren kontzertua. Plaza

Barrian.

21:00.Olatz Salvadorren kontzer-

tua. Bilborocken.

22:00.Niko Etxarten kontzertua.

Azkuna zentroan.

22:00.Negracalavera eta The Rib-

bosen kontzertua. Kafe Antzokian.

Apirilak 19, ostirala

11:00-14:00 / 17:00-20:00.Herri

kirolen tailerrak. Areatzan.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Dan-

tza jantzien erakusketa. Zabalgu-

ne eraikinean.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Eus-

kal musika tresnen erakusketa.

Euskal Museoan.

11:00-15:00 / 16:30-20:00.Gas-

tronomia dastatzeak eta sukaldari-

tza tailerrak. Areatzan.

11:30 / 13:00.Bertsolaritzari 

buruzko tailerra. Bilborocken. 

11:30-13:45 / 16:00-18:45. Ibai

zeharkaldi antzeztuak. Itsasada-

rrean, Pio Barojan hasita.

11:30-13:30 / 16:30-18:30.Arrau-

na bateletan eta zeharkaldi gida-

tuak paddle-surf pedaldunetan.

Itsasadarrean, Pio Barojan hasita.

12:00 / 18:00.Euskal pilota era-

kustaldia. Areatzan.

12:00.Bilboko historiari buruzko

ibilaldi antzeztua. Zazpikaleetan.

12:00.Erraldoien kalejira. 

Guggenheimeko zabalgunean.

12:30. Prozak zirku-antzerkia, 

haurrentzat. Azkuna zentroan.

13:00.Herri kirolen erakustaldia:

aizkolariak. Areatzan.

13:00 / 19:00.DJ Euskal Dub

Etxea Sound System. Martzanan.

13:00.Musika jostailuen tailerra.

Euskal Museoan.

14:00 / 19:00. Kale-ografiak ikus-

kizuna. Ledesma eta Villariasen.

14:00.Musika kalejira txistularie-

kin. Ledesma eta Villariasen.

16:30-21:00. Gernika filmaren ar-

gazki erakusketa. BBK Aretoan.

18:00. Enkarguz ikuskizuna. 

Azkuna zentroan.

18:00.Euskal musika tresnen 

erakustaldia. Euskal Museoan.

18:00. Gernika filma. BBK aretoan.

18:30.Erromeria. Plaza Barrian.

19:00.Herri kirolen erakustaldia:

aizkolariak eta trontzalariak. 

Areatzan.

19:00.Musika kalejira albokarie-

kin. Indautxun.

20:00.Kontzertua: Serrulla. 

La Riberan.

21:00.Kontzertua: Korrontzi. 

Plaza Barrian.

21:00.Kontzertua: eMe. Bilborock

aretoan.

21:00.Kontzertua: Audience. 

Azkuna zentroan.

22:00.Kontzertua: Monte del Oso

eta Teenage Fanclub. Kafe Antzo-

kian.

Apirilak 20, larunbata

11:00-14:00 / 17:00-20:00.Herri

kirolen tailerrak. Areatzan.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Dan-

tza jantzien erakusketa. Zabalgu-

ne eraikinean.

11:00-14:00 / 16:30-19:00.Eus-

kal musika tresnen erakusketa.

Euskal Museoan.

11:00-15:00 / 16:30-20:00.Gas-

tronomia dastatzeak eta sukaldari-

tza tailerrak. Areatzako Gourmet

Txokoan.

11:30-13:45 / 16:00-18:45. Ibai

zeharkaldi antzeztuak. Itsasada-

rrean, Pio Barojan hasita.

11:30-13:30 / 16:30-18:30.Arrau-

na bateletan eta zeharkaldi gida-

tuak paddle-surf pedaldunetan.

Itsasadarrean, Pio Barojan hasita.

12:00 / 18:00.Euskal pilota era-

kustaldia. Areatzan.

12:00.Bilboko historiari buruzko

ibilaldi antzeztua. Zazpikaleetan.

12:00.Euskal dantzen ikuskizuna.

Guggenheimeko zabalgunean.

12:30 / 18:00. Plaza girotuzhau-

rrentzako ikuskizuna. Azkuna zen-

troan.

12:30. Jazz kontzertua: Gorka

Iraundegi Hirukotea. La Riberan.

13:00 / 19:00.Herri kirolen era-

kustaldia: lasto altxatzea eta ingu-

de altxatzea. Areatzan.

13:00 / 19:00.DJ Mimoloco. 

Martzanan.

13:00.Musika jostailuen tailerra.

Euskal Museoan.

14:00 / 19:00.Kalejira Ituren eta

Zubietako joaldunekin. Indautxun.

16:30 / 21:00. Gernika filmaren ar-

gazki erakusketa. BBK aretoan.

17:00.Dantza tailerra eta errome-

ria. Plaza Barrian.

18:00.Euskal dantzen ikuskizuna.

Guggenheimeko zabalgunean.

18:00. Laneko erritmoetatik 

musikaraerakustaldia. Euskal 

Museoan.

18:00. Gernika filma. BBK aretoan.

21:00.Kontzertua: Miren Narbaiza.

Bilborocken.

21:00. Negua ikuskizuna: dantza

eta antzerki akelarrea. Arriaga 

plazan.

22:00.Kontzertua: Oreka TX eta

San Salvador. Azkuna zentroan.

22:00.Kontzertua: James Room

eta Mississippi Queen. Kafe An-

tzokian.

Apirilak 21, igandea

11:00-14:00.Herri kirolen tailerrak

familientzat. Areatzan.

12:00.Erromeria eta sagardo das-

taketa. Artxandan.

12:30. Jazz kontzertua: Elsa 

Lizundia Hirukotea. La Riberan.

13:00 / 19:00.DJ Makala & Jimmy

Bidaurreta. Martzanan.

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

jo webgune honetara:

basquefest.com

@



MUSIKA

ARTZENTALESParabellum 

eta Kaskarriak.

bGaur, 00:00etan, El Peso

auzoan.

BALMASEDAWild Arny.

bGaur, 20:00etan, Maiken Brewery

garagardotegian.

BARAKALDOThe Victor’ Squalos

Show.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOLomoken Hoboken

eta Still River.

bGaur, 21:00etan, Mendigon.

BARAKALDOWi Bouz.

bBihar, 20:00etan, Riojana Rocken.

BARAKALDOLos Nitxos.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOEscuela de Odio

eta Uckaia.

bBihar, 20:30ean, Mendigon.

BASAURILee Perk.

bGaur, 22:15ean, Baietz-Ezetzen.

BERMEOLa Fe eta Karpatos.

bBihar, 21:30ean, Beleza

Malandran.

BILBOAsla Taldea.

bGaur, 18:30ean, Bertendona

institutuan.

BILBOUnisound: Confeti de Odio,

Axolotes Mexicanos eta Airu.

bGaur, 18:30ean, EHUren 

Bizkaia aretoan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa, Khatia Buniatishvili piano-

jotzailearekin.

bGaur, 19:30ean, Euskalduna

jauregian.

BILBOKarpatos, La Fe 

eta Puro Odio.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOOrion Child, Warg 

eta Evil Seeds.

bGaur, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOLa Grande Chapelle: 

Pazko jaia Piazza Navonan.

bGaur, 20:00etan, Atxuriko

Gizakunde elizan.

BILBOHead On eta Bamms.

bGaur, 20:30ean, Shaken.

BILBOMaider Zabalegi.

bGaur, 20:30ean, Bilborocken.

BILBORevolver.

bGaur, 21:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOPapawanda 

eta Patxuko Nice.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBOLerica.

bGaur, 21:00etan, Rock Starren.

BILBOFoyone.

bGaur, 21:00etan, Santana 27n.

BILBOUnisound: Cariño 

eta Adriana Proenza.

bGaur, 21:00etan, BBK aretoan.

BILBO Impro Jam eta Lucy & Hek.

bGaur, 22:00etan, Kremlinen.

BILBOD_Ark.

bGaur, 22:00etan, Ambigun.

BILBOLos Deltonos.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOCala Vento.

bGaur, 23:30ean, La Riberan.

BILBOUnisound: Juls eta Say Yes.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOAlain Elektronische, 

Landerground eta David Landeta.

bGaur, 01:00ean, Kafe Antzokian.

BILBOMarcos Salcines Trio.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBORecord Store Day: 

Madbil, Winterafter, Mona Rora,

Homewreckers eta La Secta.

bBihar, 16:30ean, 

Power Records dendan.

BILBOUnisound: Baywaves 

eta Opatov.

bBihar, 18:00etan, Euskotrenen

Alde Zaharreko geltokian.

BILBOErruki Jauna, 

Control de Plagas eta Zoketes.

bBihar, 20:00etan, Shaken.

BILBOFerran Fages, 

m2R Electroacustic Ensemble,

Amaia Molinet eta Nrrazti 

Ensemble performs Assivned pl.

bBihar, 20:00etan, Le Larraskiton.

BILBO Jaun Done eta Durga.

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

BILBOCristina Lopez Gomez 

eta Alfonso Aroca.

bBihar, 20:00etan, Konpartitun.

BILBOUnisound: Tronco.

bBihar, 20:00etan, B Cool

hostelean.

BILBOAl-Varone.

bBihar, 20:00etan, Karmelan.

BILBOEuskadiko Orkestra 

Sinfonikoa, Anfonso Gomez 

eta Andra Mari abesbatza.

bBihar, 20:00etan, Euskalduna

jauregian.

BILBOAvalanch, Xeria 

eta Nocturnia.

bBihar, 20:15ean, Santana 27n.

BILBOMomo.

bBihar, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOUnisound: Eneritz Furyak,

Mazmorra, Melenas eta Poumon.

bBihar, 21:00etan, Bilborocken.

BILBOAgainst the Waves, 

Corrosive eta Retrace the Lines.

bBihar, 21:00etan, Azkenan.

BILBOEkhi Ocaña & Urko Ocaña.

bBihar, 21:00etan, Hacerian.

BILBOUkelele Zombies 

eta The Daltonics.

bBihar, 21:00etan, La Nuben.

BILBOKovertizo.

bBihar, 21:00etan, Vespa Kafen.

BILBOLaura Vazquez.

bBihar, 21:30ean, El Guan.

BILBOMLDV.

bBihar, 22:00etan, Ambigun.

BILBONeverminders, Smash, 

Suburbia eta Black Limos.

bBihar, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOYahaira DJ Set.

bBihar, 00:00etan, Muellen.

BILBOUnisound: Awwz 

eta Chico Selector.

bBihar, 00:00etan, High tabernan.

BILBOLandostone DJ.

bBihar, 00:00etan, La Riberan.

BILBO Juan Luis Castaño Trio.

b Igandean, 12:00etan, La Riberan.

BILBOMarta Ubieta, Fernando la

Torre eta Masa Coral del Ensanche.

b Igandean, 12:00etan, Euskalduna

jauregian.

BILBOMotorzombies.

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

BILBOLisabo eta Elle Belga.

b Igandean, 19:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOEstrella Morente.

b Igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBOTommy Sands.

b Igandean, 20:00etan, BBK

aretoan.

BILBOLes Synapses.

b Igandean, 20:30ean, Shaken.

BILBOBOSen Hari Laukotea 

eta Alberto Nuñez.

bAstelehenean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBODan Stuart & Don Antonio.

bAstelehenean, 20:00etan,

Abokatuen Elkargoan.

BILBODavid Orlowsky: Singer Pur.

bAstelehenean, 20:00etan,

Atxuriko Gizakunde elizan.

BILBOOrphaned Land, Paratra 

eta Subterranean Masquerade.

bAsteartean, 19:30ean, Santana 27n.

BILBOConductus Ensemble: 

Bachen Pasioa San Marcosen 

arabera.

bAsteartean, 20:00etan, Atxuriko

Gizakunde elizan.

BILBOThe Minestompers.

bAsteartean, 21:00etan, La Nuben.

BILBOSudoku Killer 

eta Seps Town Duo.

bAsteazkenean, 20:00etan, Muellen.

BILBOBasque Fest: 

Kalakan & Khami.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Azkuna zentroan.

BILBOMicky & The Buzz 

eta Soma 101.

bAsteazkenean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOMariampolleta & Maisa.

bAsteazkenean, 01:00etan,

Kremlinen.

BILBOMojo Experience 

eta The Van.

bOstegunean, 20:00etan, Shaken.

BILBOBasque Fest: Olatz Salvador.

bOstegunean, 21:00etan,

Bilborocken.

Bilbo b UniSound

Unibertsitateko musikarien agertokia
Hogeitaka musika talde eta bakarlari bildu ditu aurten UniSound jaialdiak, Bilboko hainbat agertokitan. Uniber-

tsitatean ari diren musikariak sustatzeko ekinaldia asteazkenean hasi zen, eta, bihar arte, ugariak izango dira

oraindik ere kontzertuak. Gaur, besteak beste, Confeti de Odio, Axolotes Mexicanos eta Airu ariko dira EHUren

Bizkaia aretoan; eta bihar, Eneritz Furyak, Mazmorra, Melenas eta Poumon, Bilborocken. HITZA
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BILBOBasque Fest: Izaro.

bOstegunean, 21:00etan, 

Plaza Barrian.

BILBOBronco Bullfrog.

bOstegunean, 21:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOBasque Fest: 

Negracalavera eta The Ribbons.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBO J & J.

bOstegunean, 22:00etan, Ambigun.

BILBOBasque Fest: Niko Etxart.

bOstegunean, 22:00etan, 

Azkuna zentroan.

BILBOHip Hopotamo.

bOstegunean, 02:00etan,

Kremlinen.

DURANGOHezurbeltzak.

bGaur, 22:00etan, Plateruenan.

DURANGODJ Okle.

bOstegunean, 22:00etan, 

Txoria Nuen Maiten.

ELORRIOFacta eta Perlata.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ELORRIOKupela.

bBihar, 19:30ean, plazan.

ELORRIOTrini Fox, Xatiro 

eta Denjah Man.

bBihar, 23:00etan, gaztetxean.

ERANDIOLa Mara.

bGaur, 22:00etan, Xixilin.

GALDAKAOHesian, Koiu 

eta Modus Operandi.

bBihar, 21:00etan, Torrezabal

kultur etxean.

GERNIKA-LUMOTooth 

eta Viva Belgrado.

bBihar, 21:30ean, Iparragirren.

GETXOOndarreta abesbatza 

eta Ganbera Orkestra.

bGaur, 20:00ean, Ama

Mesedeetakoaren elizan.

GETXOBringas.

bGaur, 21:00ean, Portu Zaharran.

GETXOEder Maseda.

bGaur, 22:00ean, Zearbiden.

GETXO Juan Perez Floristan.

bBihar, 19:30ean, Andres Isasi

musika eskolan.

GETXOFolketan.

bBihar, 20:30ean, Azebarrin.

GETXODeborah Riff eta Mairu.

bBihar, 22:00etan, Zearbiden.

GETXOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bBihar, 23:00etan, Ereagako

Terrazan.

GETXOAreetxo Ganbera 

abesbatza.

bAsteartean, 20:30ean, Santa Ana

elizan.

IBARRANGELUWilliam Gutierrez.

bGaur, 21:00etan, Biscainen.

IBARRANGELUBatiz & Jac.

bBihar, 21:00etan, Biscainen.

LEIOAKronstadt eta La Virgen.

bAsteartean, 19:30ean, Udondo

gaztetxean.

LEZAMAEkidazu, Mundakako eta

Andra Mari ikastolako abesbatzak.

bAsteartean, 19:30ean, Udondo

gaztetxean.

MUNGIA Iker & Ruth Discofagia.

bGaur, 22:00etan, Zatozen.

MUNGIALeihotikan eta 

Skabidean & The Blackbirds.

bBihar, 21:00etan, Azokan.

MUNGIACharlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.

b Igandean, 13:00etan, Bizionen.

PORTUGALETEFaltons Crew 

eta Huracan Rose.

bGaur, 21:00etan, Merkatuan.

PORTUGALETEEder Portoles 

& Triology.

bBihar, 13:00etan, Merkatuan.

PORTUGALETEBizkaibay Jazz

Collective eta Leioa Big Band.

bBihar, 20:00etan, Merkatuan.

PORTUGALETEKids Of Rage, 

Through The Lies eta Sasha Green.

bBihar, 21:00etan, Grooven.

SOPELAShaky Things.

bGaur, 21:00etan, Gardokiko

Atalaian.

SOPELASuma 0 eta Rabino Arana.

bBihar, 21:00etan, Plaza Beltzan.

ANTZERKIA

ABANTOTxiki: 40 urte eta aldapan

behera niek.

bGaur, 23:30ean, Gallartako

Herriko tabernan.

BARAKALDOPausoka: 

Go!azen 5.0.

bBihar eta igandean, 17:00etan eta

19:00etan, Barakaldo antzokian.

BARAKALDOPretérito imperfecto.

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

19:00etan, Arimaktoren.

BARAKALDO Joseba Usabiaga

eta Iñaki Santos: Ni ala zu.

bOstegunean, 19:30ean, 

Ainara Aisi Taldearen lokalean.

BASAURIProducciones Off 

& Vania: Todas las mujeres.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERMEOXake: Mami Lebrun.

bGaur, 20:00etan, 

Nestor Basterretxea aretoan.

BERRIZDejabu: Linbo planeta.

bGaur, 18:15ean, kultur etxean.

BILBOFuera de Lugar: 

Entre dos abrazos.

bGaur, 19:30ean, Errekaldeko

udaltegian.

Durango b Topaklown

Emozio ukitu umoretsua
Datoren asteazkenetik igandera bitartean, zazpigarren urtez, clownek

hartuko dituzte Durangoko agertoki eta aretoak. Aste Santuarekin bate-

ra, bost egunez clown emanaldiak eta ikastaroak izango dira Topaklown

jaialdian. Duo Las Polis —argazkian— ostegunean ariko dira. DUO LAS POLIS

BILBOClaroscuro: Perdida 

en el Bosco.

bBihar, 12:00etan eta 18:00etan,

Atxuriko Gizakunde elizan.

BILBO Jamming On Tour.

bBihar, 18:30ean eta 21:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

BILBOMoncho Borrajo: 

Borrajo perdido.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOHis Lifemusikala.

bOstegunean, 17:00etan eta

20:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

DURANGODejabu: Linbo planeta.

bGaur, 18:15ean, Bizenta Mogel

liburutegian.

DURANGOTopaklown. Liquido

Teatro & Duo Facil: Y me morí.

bAsteazkenean, 22:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

DURANGOTopaklown. 

Duo Las Polis: Las Polis.

bOstegunean, 18:00etan, 

Aurora Abasolo parkean.

DURANGOTopaklown. 

Camage: The Tapas.

bOstegunean, 19:30ean, Ezkurdi

plazan.

DURANGOTopaklown. 

La Tal: Italiano Grand Hotel.

bOstegunean, 22:00etan, 

San Agustin kulturgunean.

ELORRIOPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Musua.

bGaur, 17:00etan eta 19:00etan,

Arriola antzokian.

ERANDIOLuna Llena: 

Hoy no leas el horóscopo.

bBihar, 20:00etan, Josu Murueta

kultur etxean.

ERMUALola Herrera & Pentacion:

Cinco horas con Mario.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GALDAKAOLa Zaranda: 

El desguace de las musas.

bGaur, 21:00etan, kultur etxean.

GERNIKA-LUMOLo mejor de Yllana.

bBihar, 20:30ean, Lizeo antzokian.

GETXOLeire Ucha eta Maria 

Urzelai: Lau.

bOstegunean, 18:00etan,

Muxikebarriko Arrigunaga aretoan.

MARKINA-XEMEINSilvia Albert:

La negra Tomasa.

bBihar, 18:30ean, Uhagonen.

MUNGIAEne Kantak: Satorjator.

b Igandean, 18:00etan, Olalde

aretoan.

SANTURTZITeatro Español: Rojo.

bBihar, 20:30ean, Serantes

aretoan.

SESTAOVaiven: Argiaren hautsa.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

URDULIZSara Escuderoren 

bakarrizketa.

bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

DANTZA

BILBOSasha Waltz & Guests: 

Kreatur.

bGaur eta bihar, 19:30ean, 

Arriaga antzokian.

BILBOLa Tierce: D’après Nature.

bBihar, 20:00etan, Fundicionen.

SOPELAErtza: Meeting point.

b Igandean, 12:00etan, Zipiriñe

eskolako zelaian.

BERTSOLARITZA

DERIOBertso afaria: Oihana Bartra,

Igor Elortza eta Etxahun Lekue.

bGaur, 21:00etan, Baserri antzokian.

DIMABertso poteoa: 

Aitor Sarriegi eta Beñat Ugartetxea.

bGaur, 20:00etan, tabernaz

taberna.

OROZKOGirotu plaza!emanaldia,

Eneko Arraterekin, haurrentzat.

bGaur, 18:00etan, Zubiur plazan.

HITZALDIAK

BERMEODonbasseko gatazka 

eta borroka antifaxista.

bGaur, 19:00etan, Kabidxen.

BERMEORebeca Nguissani eta

Marcia Simoes: Afrofeminismoaren

borroka historian. Resistencia afro-

descendiente y resistencia negra.

bBihar, 12:30ean, Kabidxen.

GETXO Jose Mª Bretos Linaza:

Culturas diversas de Europa y Asia.

bGaur, 18:00etan, Andres Isasi

musika eskolan.

BESTELAKOAK

DURANGODorleta Kortazar ipuin

kontalaria: Berba kateatuak.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

GETXOLiburu Azoka.

bGaur eta bihar, 11:00etatik

14:00etara eta 17:00etatik

21:00etara, eta igandean,

11:00etatik 14:30era, Erromoko

Santa Eugenia plazan.
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Natalia Salazar Orbe Ondarroa

S
ineskeriek eta bel-

durrek mugatu eta

baldintzatutako

gizartea nagusi izan

da Bizkaian azken

mendeetan. Horren adierazgarri,

badira zenbait kondaira, ipuin

eta pasadizo, hainbat herritan,

mezu bera zabaldu dutenak.

Sineskeria horietako asko Elizari

lotuta egon dira. Kortxeleko

mamua da horietako adibidee-

tako bat. 1934an, 84 urteko Jose-

pantoni Iruetarengandik jaso

zuen Andoni Barrenetxeak, eta

Ene Ondarru liburuan argitaratu,

beste hainbat elezaharrekin bate-

ra. Jabier Kaltzakortak jaso ditu

ostean horietako batzuk Lea Arti-

baiko ipuinak izeneko lanean.

Basterretxeak jasotakoei buruz

hark esana da: «Gainerako Eus-

kal Herrian erruz bilduta dauden

zenbait elezahar kostaldeko kre-

sal usain paregabean emanak

daude» haren lanean.

Leokadi gazte gangarra da Jose-

pantoni Iruetak Bizkaiko kostal-

dean kokatutako ipuineko prota-

gonista. Gaztetasunak ematen

duen ausarkeriaz beteta, Kortxe-

leko mamuari buruz esaten zire-

nak ez zituen sinesten. Angelusen

kanpaiak entzun ostean Andra

Mari elizari hiru buelta emango

zizkiona harri bihurtzen zela zio-

en kontakizuna, belaunaldiz be-

launaldi pasatu da herrian. 

Eliza, estilo gotiko berantiarre-

ko eraikin ikusgarria da, eta haitz

baten gainean dago eraikita, he-

rriaren erdigunean. Elizaren kan-

poaldea harriz osatutako apain-

garriz beteta dago. Kortxelean

edo erlaitzetan daude ingurua

misterioz betetzen duten hainbat

eskultura.

Leokadiren erronka
Elezaharraren arabera, gau bate-

an Leokadi parrandan atera zen

lagunekin. Haiekin nahikoa dan-

tza egin ostean, etxera bidean

zihoazela, buruan zeukan erron-

ka bota zien: «Neuk baietz eman

hiru buelta elizari pasealeku-

tik!».

Angelusa jota zegoen ordura-

ko, noski. Batzuek etxerako bidea

hartu zuten, beldurtuta. Hiruzpa-

lau, berriz, hantxe geratu ziren,

Leokadik zer egingo zuen jakin-

minez. Ausartuko ote zen erabat

errotuta zeuden sinesmenei desa-

fio egiten? Edo harropuzkeriaz

soilik bota ote zuen handikeria,

lagunek halakorik ez zezan egin

eskatu eta etxera lasai asko itzul-

tzeko?

Ez zegoen harropuzkeriarik

Leokadiren hitzetan. Erronka

bota eta berehala ekin zion elizari

buelta emateko bideari. Azkar

egin zuen lehenengo bira, saltoka

eta barrezka.

Zaratak
Bigarren buelta ematen ari zela,

zaratak entzun zituzten lagunek.

Gainera, Leokadi ez zen agertzen,

eta beldurtu egin ziren. Handik

gutxira silueta bat agertu zen. Le-

okadi zen, baina ez zirudien bera.

Emakume baten itxurarik ere ez

zeukan. Harrituta geratu ziren

haren lagunak. Haiei begiratu ere

egin gabe ekin zion hirugarren

eta azken bira emateari. Paseale-

kuan barrena abiatu zen berriro.

Begien bistatik galdu zutenera-

ko, eliza aurrean zeuden lagun

guztiak ikararazi zituzten zaratak

entzun ziren. Kate hots

ozena entzun zen, lehe-

nengo, eta negar intzi-

riak, ostean. Gaueko

iluntasun haren ba-

rruan, sineskeriek esa-

ten zituztenak gogoan,

eta zarata haiek entzun-

da egoera ezin jasanda,

etxerako bidea hartu zu-

ten denek, korrika.

Hurrengo goizean, Le-

okadiren etxean kezkatu

egin ziren, gaztea ez ze-

lako itzuli. Inon ez zen

ageri. Ama, orduan, alabaren la-

gunengana abiatu zen, non zego-

en argitzerik izango zutelakoan.

Dantzaldiaren ostean gazteak

erakutsitako ausarkeriaren berri

eman zioten emakumeari. Kon-

tatu zioten nola Angelusen kan-

paien ostean elizari hiru buelta

eman zizkion pasealekutik. Hiru-

garren itzulia ematen ari zela de-

sagertu zela azaldu zioten, eta or-

duan eurek ihes egin zutela, ika-

ratuta.

Leokadiren amak berehala

hartu zuen eliza inguruko pasea-

lekurako bidea. Han zegoela, gora

begiratu zuen. Hura ezustekoa.

Harri koskor bat erori zitzaion

ondora. Elizaren erlaitzean dago-

en mamuari begiratuta, oihu egin

omen zuen: «Huraxe da gure Le-

okadi!». 

Orduz geroztik, hantxe omen

dago Leokadi, harri bihurtuta,

kortxeleko mamuen artean. Si-

nesmen herrikoiaren arabera,

gazteak ondarroarrak zaintzen

ditu handik. 

Ondarroako gaztea du prota-

gonista kondairak. Baina beste

herri batzuetan ere badaude an-

tzeko kontakizunak. Juan Ma-

nuel Etxebarriak ere jaso zituen

Gorbeia inguruko etno-ipuin eta

esandak liburuan kontatutako

Gaubean elizportikuari hiru

buelta emon ezetzelezaharrean.

Ondarroako Leokadi gaztea eta Andra
Mari eliza ditu protagonista ‘Kortxeleko
mamua’ elezaharrak. Gazteak elizari hiru
buelta eman zizkiola eta harri bihurtu
zela dio kondairak. Beste herri batzuetan
ere badaude antzeko elezaharrak.

Harrian
iltzatuta
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s
HALA BAZAN EDO EZ BAZAN...

Erronka bota eta berehala 
ekin zion elizari buelta
emateko bideari. Azkar egin
zuen lehenengo bira, saltoka

Handik gutxira, silueta bat
agertu zen. Leokadi zen, baina
ez zirudien bera. Emakume
baten itxurarik ere ez zuen

Kate hots ozena entzun zen
lehenengo, eta negar intziriak,
ostean. Etxerako bidea 
hartu zuten denek, korrika


