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Natalia Salazar Orbe Bilbo

E
guzkiaren berota-

sunak eta argita-

sunak egun osoa

kalean egoteko

giro aproposa es-

kaintzen dute

udan. Hondartzarako hautua egi-

ten dute batzuek; igerilekura jo-

tzen dute beste batzuek. Gailu

elektronikoen pantailen erakar-

garritasunari uko egin ezin diete-

nak ere izaten dira, ordea. Horie-

tatik guztietatik harago jakintza

eta fantasiarako bidea zabaltzen

duten letren mundua ere kalean

da. Udako liburutegiak, letren te-

rrazak, udako irakurguneak zein

letren etxolak martxan dira Biz-

kaiko hainbat herritan. Irakurke-

ta aisialdian ere normal-normal

txertatzeko helburua dute era ho-

rretako proposamenek.

Durangon, hamahiru urteko

ibilbidea egin du Udako Irakur

Guneak. Helburu zehatz batekin

sortu zuten: «Gehienbat ume eta

gazteengan —baina baita hel-

duengan ere— irakurzaletasuna

suspertzea aisialdi esparru bate-

an. Horretarako materialak jar-

tzen ditugu euren esku, irakurke-

ta aisialdiaren parte ere badela

erakusteko». Hala azaldu du Es-

tibaliz Albizu Goikoetxeak. Bera

da Bizenta Mogel liburutegiko ar-

duraduna.

Martxan egin dituen urteetan

bilakaera handia izan du proiek-

tuak. «Obretako metalezko txa-

bola horietako batekin hasi gi-

nen. Hori aldatuz joan da, eta,

orain, egurrezko etxola bat dau-

kagu». Aisialdiarekin erabat lo-

tuta dagoen eremuan kokatu

dute, gainera: Tabiran, igerile-

kuen esparruaren barruan. 

Alde onak ditu kokapenak, bai-

na mugak ere bai. Eguraldi ona

egiten duen egunetan, «beteta»

egoten da. «Gutxi gorabehera,

egunean 100 erabiltzaile inguru

hartzen ditugu. Baina eguraldia

apur bat kaskarra bada, ahaztu!».

Beraz, ezinezkoa da neguko da-

tuak eta udakoak alderatzea.

«Neguan, liburutegia zabalik

dago 09:00etatik 21:00etara, eta

mila sarrera inguru izaten ditugu.

Udakoa 15:00etatik 20:00etara

dago irekita. Gainera, liburutegi-

ra edonor gerturatzen da. Igerile-

kura ez dira joaten denak». Be-

raz, irakur gunera ere ez. 

Literaturaz harago, «ezagutza

partekatzeko espazio» bilakatu

dute lekua, urte osoan liburute-

giak duen izaerari jarraituta.

«Arlo guztiei buruzko hausnar-

ketak egiteko lekua da».

Albizu jakitun da txikitatik ira-

kurzaletasuna lantzearen garran-

tziaz. Literaturan murgiltzearen

garrantziari ez ezik, garapen per-

tsonalerako duen inportantzia

ere aipatu du, ordea: «Gaur

egungo gizartean, irakurketa be-

harrezkoa dugu, pertsona garen

heinean. Gure barruko garapene-

an, pertsona moduan garatzeko

prozesu horretan oso garrantzi-

tsua da. Batetik, esaten dizutena

ulertzeko. Bestetik, barruan dau-

Udako liburutegien egitasmoak abiatu dituzte Bizkaiko hainbat herritan, beste urtebetez. Ohiko
eraikinetatik kanpora atera dituzte liburuak eta irakurketa sustatzeko baliabideak, eta herriko kale,
plaza eta igerilekuetara eraman. Irakurketa aisialdiarekin lotzeko modu bat dira egitasmook.

Apalak utzi, eta kaleak hartu

2 Astekoa

Liburuak, egunkariak, aldizkariak eta

hainbat jarduera eskaintzen dituzte

udako liburutegiek. SINADURA / FOKU

Pertsona moduan
garatzeko prozesu
horretan oso
garrantzitsua da
[irakurketa]»

«Errimekin jolasten
gara. Eta teknika horiek
baliagarriak dira
barruan daukazun hori
kontatzeko»
Estibaliz Albizu Goikoetxea
Bizenta Mogel liburutegiko arduraduna

‘‘



kazuna kontatzeko. Beti baitau-

kagu zerbait kontatzeko. Hortik

sormenera goaz. Prozesu horre-

tan, gauza asko uztartzen dira.

Nik uste dut biblioteka izan behar

dela horiek ahalbidetzen dituen

erreminta. Bestalde, norberak

barruan dauzkan ezagutzak eta

hausnarketak partekatzeko tres-

nak ahalbidetu behar ditu». 

Udako Irakur Gunea ere asmo

horretarako beste ariketa bat da.

Horretarako, hainbat jarduera

darabiltzate martxan. Besteak

beste, errimen tailerra nabar-

mentzen da. «Txikiak literatura-

ra eta poesiara hurbiltzeko modu

erraz bat da. Errimekin jolasten

gara. Eta teknika horiek baliaga-

rriak dira barruan daukazun hori

kontatzeko». Jolas literarioak eta

ipuin musikatuak ere eskaintzen

dituzte. Eta Dixit jokoa. «Karta

joko bat da, irudiak dituzten txar-

telek osatuta. Irudiekin, istorioak

sortu, eta irudimena lantzen da». 

Herriz herri

Bilbo, Gernika-Lumo, Santurtzi,

Getxo, Ugao... Hainbat dira Du-

rangokoaren antzeko esperien-

tziak darabiltzaten herriak. Bil-

boko Udalak duela bi urte ekin

zion Udako Liburutegiak progra-

mari, «eskolako oporraldirako

aisialdi alternatiboa» eskaintze-

ko. Aire zabaleko sei terraza jarri-

ko dituzte uda osoan: hiru zabalik

daude, gaur arte, Miribillan, Zo-

rrotzan eta San Ignazion. Astele-

henetik abuztuaren 16ra, berriz,

Santutxun, Errekalden eta Uriba-

rrin jarriko dituzte. Liburutegi

guztiek izango dituzte liburuak,

prentsa eta jolasteko gunea. Ho-

rrez gain, irakurketa bultzatzeko

tailerrak eta jarduerak antolatzen

dituzte txikientzat. Astelehenetik

ostiralera daude zabalik, goizez

eta arratsaldez: 11:30etik 13:30era

eta 17:30etik 20:30era. Iaz, 11.982

pertsonak hartu zuten parte jar-

duerotan.

Gernika-Lumon Letren Etxo-

lak egitasmoa darabilte martxan.

Liburuak, prentsa eta jokoak es-

kaintzen ditu. Liburutegi ibiltaria

da, eta hiru kokagune izango ditu

uztailean eta abuztuan zehar. Hi-

laren 29ra arte liburutegiak San

Juan Ibarra du agertoki. Handik

aurrerako asteetan Lurgorrin eta

Lorategietan izango da. Eta hasie-

rako espaziora itzuliko da abuz-

tuaren 21etik 30era. 

Getxon, Letren Terrazak zabal-

du dituzte. Abuztuaren amaiera-

ra bitartean hainbat kokalekutan

izango dira. Uztailean, Neguriko

Gernika parkean, Algortako Itur-

gitxin eta Andra Mariko Sarri par-

kean daude. Abuztuan, berriz,

Areetako Geltokia eta Algortako

Geltokia eta Aldapa plazetan

egongo da. 2.000 liburu dituzte

erabiltzaileen esku. Egitasmoa-

ren helburu nagusia da udarako,

eta, bereziki, haurrentzako apro-

posak diren irakurgaiak kalera

ateratzea. Horrez gain, jokoak, fa-

milia osoarentzako jarduerak eta

tailerrak ere eskaintzen dituzte.

Erabiltzaileek lankidetza jokoak,

irakurketara animatzeko jardue-

rak, eskulan tailerrak, ikuskizu-

nak eta betiko jolasak aurkituko

dituzte.

Abuztuarekin iritsiko dira San-

turtzira udako liburutegiak.

Mamarigan eta Kabizesen etxola

bana jarriko dute. Liburuak,

aldizkariak eta egunkariak izan-

go dituzte horietan. Horrez gain,

batez ere txikienentzako jolas

eremua eta irakurketa sustatzeko

jarduerak iragarri dituzte. Beste-

ak beste, orri markatzaileak,

ametsen ehiztariak, abanikoak

edota postalak egingo dituzte.

Liburuak maileguan hartzeko

aukera ere izango da.

Ugaon ere liburutegia kalera

atera dute. Irailaren 10era arte

plazan izango da, astelehenetik

ostiralera bitarteko goizetan.

Liburuak eskuragarri jarri, eta

literaturaren magia gerturatu

dute.

3Astekoa

N. S. O. Bilbo

K
ultura kalera atera, eta

denen eskura jartzea.

Horra hor hainbat he-

rritan gauzatutako

proposamena. Hala, zazpigarren

artea ere aire zabalean eskaintzen

dute, kalea zinema areto bihurtu-

ta. Hainbat lekutara iritsi da es-

kaintza. Besteak beste Bilbo,

Mungia, Gernika-Lumo eta Eara.  

Asteon hasi dituzte saioak hiri-

buruan. Asteazkenean egin zuten

lehen emanaldia, eta abuztuaren

13an egingo dute azkena. Zortzi

emanaldi antolatu dituzte, beste

horrenbeste gau eta agertokitan.

Atxuri, Txurdinaga, Basurtu, In-

dautxu, Castaños, Ibarrekolanda,

Santutxu eta Errekalde irudiz,

soinuz eta istorioz beteko dituzte.

Hurrengo saioa astearterako

aurreikusia dute, Inmaculada eli-

zaren ondoan, Basurtun. Mi que-

rida cofradíakomedia proiekta-

tuko dute. Lehenago, Ane film la-

burra ikusi ahalko dute aire

zabaleko zinema aretora biltzen

direnek. Emanaldi nagusiaren

aurretik, euskal sortzaileren ba-

ten film labur bat emango dute

saio guztietan.

Bilbon emango dituzten film

luze guztien artean Jainkoak ez

dit barkatzen eta Handia ikusi

ahalko dira euskaraz, gazteleraz-

ko azpidatziekin. Abuztuaren

1ean emango dute lehenengoa.

Lezo Urreiztietaren bizitza konta-

tzen du dokumentalak, Euskal

Herriaren historiari lotuta. Han-

dik astebetera emango dute Al-

tzoko erraldoiaren bizitzan oina-

rritutako Handia. Gainerako saio

guztien antzera, emanaldiak

21:30ean hasiko dira. Film labu-

rrei dagokienez ere, bi lan eman-

go dituzte euskaraz: Ama eta Ba-

soan. 

Udalak antolatutako kaleko zi-

nema ez da, ordea, auzo guztieta-

ra iristen. Bilbo Zaharra da auzo

horietako bat. Hala ere, izaten

dute kaleko zinema han ere. Au-

zokideek horma batean zine pan-

taila margotu zuten, eta udabe-

rrian hasita aldiro proiektatzen

dituzte pelikulak plazan.

Udako eskaintza handitu

Gernika-Lumon ere bide berari

ekin diote. Iaz berreskuratu zuten

kaleko zinema, eta, aurten, musi-

ka emanaldiak gehitu dizkiote

proposamenari. Kultur etxeak

antolatzen ditu saiook, eta helbu-

ru argia dute: udan kultur eskain-

tza areagotzea. Kristina Arana

kultur etxeko zuzendariak eman

zituen azalpenak: «Orain arte,

neguan gauza gehiago egin izan

dira, baina udan ez horrenbeste.

Herriko auditoriuma aprobetxa-

tzea ere bada asmoa. Hasiera da.

Hemendik hasiko gara, eta ikusi-

ko dugu hurrengo urteetan uda-

ko programazioa zer-nola indar-

tu eta bultzatzen dugun».

Uztaileko astearteetan ematen

dute zinema, Seber Altube audi-

toriumean. Ostegunetan, berriz,

kontzertuez goza daiteke leku be-

rean. Euria bada, Elai Alai aretora

eramango dituzte pelikulak eta,

Lizeo antzokira, berriz, musika

emanaldiak. Asteartean, Aqua-

man ikusi ahalko da, gazteleraz.

Eta hilaren 30ean, Asterix, euska-

raz. Kontzertuei dagokienez, hi-

laren 25ean, Baster M. igoko da

oholtzara, eta, 29an, Nebbian.

Emanaldiok gazteak erakartzeko

modua ere badirela uste du Ara-

nak.

Ean, ostegunak dira zinema

egunik bizienak: Udako Zinema

Zikloa martxan dute Busturialde-

ko kostaldeko herrian. Eskolon-

do bihurtzen dute zinema areto.

Datorren ostegunean, Eskerrik

asko, ugazaba! proiektatuko

dute. XXI. mendeko Robin Hood

esaten dioten Francois Ruffinen

asmoak kontatzen ditu lanak.

Abuztuan, beste lau lan emango

dituzte. Mungian ere egin dute

Zinea Euskaraz. Bi emanaldi egin

dituzte beste horrenbeste aste-

tan. Biak egin dituzte Foruen pla-

zan.

Literatura eta liburuak ez eze, bestelako kultur adierazpenak ere atera
dituzte kalera uda sasoian. Zinema aire zabalean eskaintzen dute,
besteak beste, Bilbo, Ea, Gernika-Lumo eta Mungia herrietan.

Zazpigarren artea
aretoetatik kanpo

Bilbon astero emango dituzte film labur bat eta film luze bat, abuztuaren 13ra arte. BILBOKO UDALA

BIZKAIKO HITZA
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Tourist, 
remember ;-)

B
uenvenue. Benvenu-
to. Willkommen. 
Welcome... Kanpoan,
oporretan, nabil egu-

notan. Asago xamar, gainera;
aditzen dugun erdara gaztelania
ez den eremuetan. D’ou viens
tu? Da dove vieni? Woher

hommst du? Where are you

from?... Lanak adierazteko, gal-
detzen digutenean, euskaldunak
garela, ez garela espainolak («ez
frantsesak», gehitzen dugu
bonus track gisara). Je ne suis ni
espagnol ni française, je suis

basque. Non somo spagnolo né

francese, somo basco. Ich bin
weder spanisch noch franzö-

sisch, ich bin baskisch. I am not

spanish nor french, I am bas-

que... Basque. Basco. Baskish.
Basque... Alferrik, gehienetan.
Lekuaren arabera, baina gutxi
batzuek jakin dute mapan koka-
tzen Euskal Herria, Euskadi... 
A little country in the north of

Spain, between Spain and Fran-

ce... Bilbo aitatuta, arean gehiago
bai, baina futbolagatik, batez ere.
Bakarrak egin dit, hiru astetan,
begietara begiratu, eta esan:
basco. Eta hura polizia. Segurta-
sun-kontrol batean, DNI espai-
nola eskuan, nire bigarren abize-
na ahoskatu du (aditzera emanez
horrexegatik jakin duela): Et-
seee-baaa-rrria. Eta nik harro
baietz buruarekin. Marka da,
gero!
Gogoan dut duela, adibidez,

hogei bat urte kanpora joaten
gineneko atrezzoa. Adin eta pen-
tsamolde bertsukoek gogoratuko
duzue, berdin antzean egiten
baikenuen. Kamisetak: euskal
presoak etxeratzearen alde kar-
tzelako barroteen atzeko begi
pareduna, ESAITen nazio bat
selekzio bat, EH askatu, Korrika,
Negu Gorriak... Idunekoak: lau-
burua, Arrano Beltza... Gogoan
dauzkat orduko ENA edota
EHNA... Zer esanik ez, gaurkoa
bezalako egunetan, Tourrera
Tourmaletera euskal txirrindula-
riak aupatzera joaten ginenean.
Ohikoak ziren: Euskaltel-Euska-
di talderako Kukuxumusuk
egindako kamiseta, ikurrinak,
presoen aldeko banderolak,

Gora Euskadi txanoa... Horixe
zen gure kredentziala munduan;
nor eta zer garen azaltzeko iko-
nografia. 
Jakina, gazteagoak ginen,

beste garai bat zen, beste tes-
tuinguru bat. Ez naiz ezeren nos-
talgikoa eta, esanak esan eta ida-
tzitakoak idatzi, inoiz ez naiz
izan halako erakustaldien zale;
baina aitortu behar da, sasoi zai-

lagoak izanagatik, ez ginela ez
lotsa ez beldur harro adierazteko
zer garen eta zer ez; eta badirudi
apaldu egin dela nahi edo behar
hori (ere). 
Euskal Herritik kanpo nabilela

jakin dut Larrabetzun, nire
herrian, pankartatzarra jarri
dugula, zera dioena: Tourist,
remember: This is neither Spain,

nor France. You are in the Bas-

que Country. Ez da kapritxo bat.
Larrabetzutik egunero Santiago-
ko bidea egiten ari dien ehunka
erromes igarotzen dira. Eta otu
zait etxerako daukagunaren
antzeko zerbait kanporako
beharko genukeela, ez halabe-
harrez hain handia. Esaterako,
pasaporte bat. Jakin dut, baita
ere, egunotan, Urkullu lehenda-
karia New Yorkera joan dela,
Nazio Batuen Erakundeak gon-
bidatuta. Agian, lehendakariak
ere aldarrikatuko zuen hain 
leku esanguratsuan euskal
nazionalitatea ;-).

Aitortu behar da,
sasoi zailagoak

izanagatik, ez ginela
ez lotsa ez beldur

harro adierazteko zer
garen eta zer ez; eta

badirudi apaldu egin
dela nahi edo behar

hori (ere)

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,

48.001 Bilbo. Eskutitzak Internet

bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus.
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ZABALDUZ KARABANAN

Ongi Etorri Errefuxiatuak platafor-

mak antolatuta Andaluzia eta Ceu-

tara joan den Mugak Zabalduz ka-

rabanako kide gehienak emaku-

meak dira. Bi autobus abiatu ziren

joan zen astean Bilbotik, eta igan-

dean itzuliko dira. Euskal Herri

osotik 98 pertsonak parte hartu

dute protestan; horietatik 81 biz-

kaitarrak dira, eta horietatik 53,

emakumeak.

Irudia b Bilbo

Aste Nagusirako beroketa, bihar, Areatzan
Gutxi falta da; hilabete baino gutxiago. Eta konpartsak hasi dira beroketa lanetan. «Aste Nagusiaren atzerako kontuari hasiera ofiziosoa emateko»,

Konpartsakide Eguna egingo dute bihar Bilboko Areatzan: haurrentzako jolasak, inklusibotasun tailerra, ardo dastaketa, berbena, elektrotxaranga,

bertoko piper eta tomate banaketa... eta umore ona. Salaketa ere izan dute konpartsek, egunaren aurkezpena egiteko orduan: Areatzan zabaldu berri

den luxuzko hotel bat dela eta, han egiten zen berbena Plaza Biribilera lekualdatzea erabaki du Bilboko Udalak, eta, ondorioz, plazako txosnak Erripa-

ko kaian jarriko ditu, «inongo iritzirik jaso eta adostasunik bilatu gabe, galdetu ere egin gabe». «Maniobra» salatu dute konpartsek.MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Emakume surflari
eta sortzaileen
topagunea, bihar

BAKIO bEmakumeen surfak 
azken urteetan urrats handiak
egin dituela eta, bide hori sustatu
nahian, topaketak egingo dituz-
te, bihar, Bakion. Denetariko eki-
taldiak izango dira egun osoan
zehar: erakustaldiak, tailerrak,
merkatua eta film emanaldiak,
besteak beste.



Aitziber Laskibar Lizarribar 

Basamortuan, Aljeriak utzitako

lurretan. Ezerezaren erdian erai-

kitako etxola edo oihalezko den-

detan. Urik gabe, gutxieneko az-

piegiturarik gabe. Hala bizi dira

Tindufeko kanpamentuetan

errefuxiatuta dauden milaka

haur, gazte eta zahar. Duela be-

rrogei urtetik baino gehiagotik,

euren lurretatik bota zituztene-

tik. Latza da bizimodua basamor-

tuan. Gogorra neguan, kasik ja-

sangaitza udan. Ohikoak dira 50

gradutik gorako tenperaturak ur

gabezia nagusi den eremuan.

Eta osasunean nabari da. Batez

ere, garatzen ari diren umeen

osasunean. Desnutrizioa ohikoa

da haur eta gaztetxoengan. Haz-

teko arazoak nagusi dira, eta ba-

samortuan ez dago gutxieneko

osasun laguntzarik. Horiei arnasa

emateko jaio zen Oporrak Bakean

programa duela 35 urte; oso egoe-

ra zailetan bizi diren haur sahara-

rrei haize pixka bat emateko. Bi-

zileku dituzten lur astunen go-

gortasunetik eta tenperatura ja-

sangaitzetatik libratu, eta Euskal

Herriko haize freskoa hartzen

dute, bi hilabetez, urtero. 8 eta 12

urte arteko umeak txandaka

etortzen dira Euskal Herrira, guz-

tiek izan dezaten idortasun harta-

tik, hilabete batzuez, irteteko au-

kera.

Elikaduraren garrantzia
Fisikoki sendotzea ere ahalbide-

tzen die programak bisitariei; ba-

tetik, apur bat gizentzea. Izan ere,

elikadura da egitasmoaren beste

jomuga nagusietakoa. Nazioarte-

tik iristen zaien laguntza huma-

nitarioari esker dute jatekoa erre-

fuxiatuen kanpalekuetan bizi di-

ren sahararrek, eta, bizitzea bai,

baina elikadura orekatua izatea

ez die ahalbidetzen horrek. Bi hi-

labetez fruta, barazkiak, haragia,

arraina eta nahi adina urekin eli-

katu ahal izateak «urte osoari

eusteko indarra» ematen dietela

diote haur horiek etxean izan di-

tuztenek. Bi hilabeteko igaroal-

diaren ondoren, sendoago itzul-

tzen dira haurrak bizileku duten

basamortura. «Nabarmena da

etortzen direneko eta joaten dire-

neko aldea», dio Samuel Ruiz

Oporrak Bakean egitasmoko ar-

duradunak.

Osasun azterketak. Egitasmoa-

ren beste jomuga nagusia. Osa-

sun arazoren batekin datozen

haurrei behar bezalako azterketa

eta tratamenduak ematen saia-

tzen dira antolatzaileak. Ageriko

arazo larririk ez dutenei ere euren

bizilekuetan egin ezin dizkieten

askotariko probak egiten dizkie-

te, eta ikusmen azterketak zein

haginlariarenerako bisitak, esa-

terako, ohikoak izaten dira opo-

rraldiko lehen asteetan.

Elkartasuna eragile
Hori guztia, elkartasunez

egiten da, musu truk. Bai-

ta etxeetan hartzen dituz-

ten familien zaintza ere.

Aurten, 130 bat haur eto-

rri dira Bizkaira. Bertan

igaroko dituzte uztail eta

abuztua, kanpalekuetara

itzuli arte. Etxeetan egoten dira

haur gehienak, harrera familiako

beste kide bat bihurtuta.

Azken urteetan, ordea, behar

adina familia lortzeko zailtasu-

nak daudela ohartarazi du Rui-

zek: «Gero eta gehiago kostatzen

da familiak bilatzea, duela zazpi

bat urtetik, krisia hasi zenetik

edo».

Haur sahararren premiek, or-

dea, berdin jarraitzen dute, eta

beste irtenbide bat aurkitu zuten

proiektuan buru-belarri ari dire-

nek: udalekuak antolatzea. Iaz

arte, Urduñan antolatu dituzte

familiarik aurkitu ez duten hau-

rrentzako egonaldiak. Iaz, Larra-

betzuk hartu zuen lekukoa.

Aurten, 10 eta 12 urte arteko 32

haur daude Larrabetzuko eskola

publikoan, eta udalak bestelako

azpiegitura batzuk ere jarri ditu

haien eskura; besteak beste, fron-

toia eta igerilekua. Esker oneko

hitzak besterik ez ditu Ruizek:

«Herria eta udala izugarrizko la-

guntza ematen ari dira, eta pri-

meran daude haurrak Larrabe-

tzun». Basamortuan bizi dire-

nentzat, ametsa da igerilekuan

bainua hartu ahal izatea. «Igeri-

lekua edo futbol zelaia ikustean,

harrituta geratzen dira, zora-

tzen». Mendia ezagutzen ez du-

ten haurrak lehen aldiz eramaten

dituzte mendira, bestelako irte-

naldiak ere egiten dituzte, eta ki-

rol jarduerak. «Han ez dute auke-

rarik», nabarmendu du Ruizek.

Larrabetzun bezala, Axpen

beste hamar bat haur saharar

daude udalekuetan. Bestalde,

Durangon, Rio del Oro elkarteak

antolatuta, beste dozena bat haur

dago; kasu horretan, elbarritasun

edo arazo larriak dituzten hau-

rrak.

Horientzat guztientzat, egun

handia izango da biharkoa. La-

rrabetzun elkartuko dira, ongi-

etorria emateko antolatu zaien

jaian. Egun osoko festa izango da,

haurrei harrera eskaini, horiek

hartu dituzten familia eta bolun-

tarioei esker ona adierazi, eta

Mendebaldeko Sahararen esku-

bideak errespeta daitezela alda-

rrikatzeko. Haurrak protagonista

izanik, haientzako ekitaldiak

izango dira nagusi, eta Saharako

kulturak hartuko ditu kaleak.

Henna eta haimak Larrabetzun

Oporrak Bakean programaren barruan udara Euskal Herrian igaroko duten 320 haur
sahararrei ongietorria emateko jaialdia egingo dute bihar, egun osoz, Larrabetzun 

Larrabetzun dauden haur sahararren taldea, begiraleekin. OPORRAK BAKEAN

EGITARAUA

Bihar, Larrabetzun

11:00-13:30. Tailerrak eta haur 

jolasak; kulturgunea; tea eta gozo

dastaketa; henna eta arropa tradi-

zionalak; eta bideo eta dokumen-

talentzako haimaforuma.

12:00. Ekitaldi instituzionala.

14:00. Herri bazkaria.

15:00. Haurrentzako emanaldia.

16:00. Haurrentzako parkea. Ur 

jokoak egongo direnez, bainujan-

tzia eramatea gomendatzen da.

18:00. Hayu y Fudyha musika

emanaldia.

19:00. Festa bukaera, haur kan-

tuekin.  

5BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko uztailaren 19a Gaiak

130 bat haur saharar daude
Bizkaian bi hilabetez; haietako
55 inguru, Larrabetzu, Axpe 
eta Durangoko udalekuetan

50 gradutik gorako udarak
saihestea, elikadura orekatua
izatea eta osasun azterketak
egitea dira helburu nagusiak



Natalia Salazar Orbe Bilbo

Enpresaren ohorearen kontra

egin eta bere irudia erabiltzeaga-

tik salaketa jartzeko mehatxua

egin zion BBK Live antolatzen

duen Last Tour enpresak Eragin

gazte prekarioen plataformari.

BBK Liveko langileen baldintzak

salatu eta argitara ematean,

enpresaren irudia erabiltzeagatik

eman zion abisua. Jakinarazpena

jaso ostean, Eraginek ordura

arteko argitalpenetatik ezabatu

egin zuen Last Tourren logotipoa,

baina ez du etsi langileen eskubi-

deen urraketak salatzeko egite-

koan. Eta oihartzun handia lortu

du. 

Orain, Eragin plataformako ki-

deek iragarri dute aztertzen ari di-

rela lan baldintzen urraketen ha-

rira zer neurri hartu. Oraingoz, ez

dakite zer bide jarraituko duten,

baina ez dute baztertu auzitara jo-

tzea. Hala jakinarazi zuten asteaz-

kenean egin zuten prentsaurre-

koan. Unai Sainzek azaldu zuen:

«Hainbat ekinbide aztertzen ari

gara Bilboko beste erakunde eta

elkarte batzuekin batera. Orain-

goz, zer bide hartu esploratzen ari

gara. Baina ziur gaude, jaso ditu-

gun testigantzak direla eta, egoe-

ra hau salatzeko modukoa dela».

Last Tour enpresak «egiten di-

tuen lan eskubideen urraketak»

salatzeaz gain, horien aurrean

Bilboko Udalak duen jarrera ere

salatu dute: «Biak baitira BBK

Live jaialdiko langileak prekari-

zatuta eta esplotatuta egotearen

erantzule zuzenak». Hala adiera-

zi zuen Leire Arrutia kideak.

Jaialdiak milaka ikusle elkartu

zituen Kobetamendi inguruetan

joan den astean. Ekitaldiak zen-

bait enpresa pribaturi —besteak

beste, Last Tourri— ematen diz-

kien «ikaragarrizko etekin eko-

nomikoak» ekarri ditu gogora

Arrutiak, eta haren erantzukizu-

na nabarmendu: «Jaialdigunea

antolatzearen arduraduna izateaz

gain, jaialdi honetan lan egiten

duten langileek lan baldintza dui-

nik ez izatearen arduraduna ere

bada».

Festibalean langileen eskubi-

deak urratzen zirela entzun on-

doren, egoera benetan zein den

argitu beharra zegoela uste zuen

plataformak. Hala, enpresarekin

lanean aritutako langileen leku-

kotasunak jasotzeari ekin zioten.

«Testigantza horiei esker, argi

ikusi dugu lan esplotazio egoera

larria bizi dutela». Arrutiak ze-

rrendatu egin ditu baldintza ho-

rietako batzuk: «Orduko bost

euro baino gutxiagoko soldatak

izan dituzte. Zenbait kasutan 3,5

euro baino ez dute irabazten. Ha-

mabost orduko lanaldiak izan di-

tuzte. Atseden hartzeko eskubi-

derik ez dute izan. Hainbat kasu-

tan, lan kontraturik gabe lan egin

behar izan dute. Lan ikuskatzai-

lea agertuz gero gezurra esatera

behartu dituzte. Jaialdigunean

bertan lo egin behar izan dute. Bi

mortadela xerra baino ez zituzten

sandwichak besterik ez zizkieten

eskaintzen. Hori gutxi ez balitz

bezala, lan baldintza hobeak es-

katu dituzten zenbait langile ka-

leratu ere egin dituzte».

Sare sozialetan hedatu zuten

kanpaina, eta erantzun zabala

izan du. Jaialdia hasita zegoela,

hainbat beharginek lanera ez joa-

tea erabaki zuten. Lan egiteari

uko egin diotenez gain, jaialdian

beharrean aritu direnen lekuko-

tzak jaso zituen, eta horiek ere

sare sozialetan zabaldu ditu Era-

ginek. Hala zioen horietako

batek: «Bilera eduki berri dugu

Kobetamendin, lan baldintzen

berri jasotzeko, eta hamar,

hamabi eta hamazazpi ordu arte-

ko lan txandak eman dizkigute;

azaldu dutenez, gainera, ikuska-

riren bat baldin badator, gezurra

esan behar diegu, esanez kontra-

tua daukagula eta zortzi orduko

txandak egiten ditugula». Testi-

gantzetako bat besterik ez da

hori.

Last Tourrek asteon erantzun

die zabaldutako salaketa horiei.

Enpresa azpikontratatuen bizkar

utzi du langileen baldintza eska-

sen ardura. Hitzez hitz, ondokoa

adierazi du: «Sustatzaile gisa du-

gun jardunetik harago doazen al-

dagaiak dira». Hamabi orduko

lanaldiei eta orduko lau eurotik

beherako soldatei buruzko sala-

keten harira hitz egin dute era ho-

rretan. Eragineko kide Mikel Al-

varezek adierazpen horiei ere

erantzun die: «Azpikontratazio

horien bidez euren ardura alde

batera uzten dute, eta, gainera,

langileen eskubideak urratzen di-

tuzte. Kritika bera egiten diegu

Last Tourri eta erakunde publiko-

ei».

1,4 milioi diru publikotan
Gainera, Eraginek salatu du lan-

gileekiko jarrera hori duen jaial-

diari 1,4 milioi euroko diru lagun-

tza ematen diola Bilboko Udalak,

«lan baldintza tamalgarri horien

berri badu ere». Hala adierazi du

Arrutiak. Eta gaineratu: «Bilboko

alkateak dio finantzaketa hori

Bilbon aberastasuna lortzeko

dela. Baina, aberastasuna, noren-

tzat? Noren eta zeren kontura?».

Bide horretatik, Last Tour en-

presa eta udala bera egin dituzte

langileen eskubideen urraketa-

ren erantzule. Eta Bilboren hiri

eredua ere izan du hizpide Arru-

tiak: «Ez dugu onartuko saldu

nahi diguten hiri eredu hau. Ez

dugu onartuko Bilbo lan esplota-

zioaren eta prekarizazioaren hiria

izatea. Eta, beraz, ez dugu onartu-

ko jaialdi honek gure hiriaren ize-

na izan dezan».

Eraginek neurriak hartuko ditu
BBK Liveko lan baldintzen aurka
Beste eragile batzuekin batera aztertzen ari dira zer neurri hartu, eta ez dute baztertzen
auzitara jotzeab Last Tour eta Bilboko Udala egin dituzte eskubide urraketen erantzule

Besteak beste, 15 ordura arteko lanaldiak eta orduko bost eurotik beherako soldatak salatu dituzte langileek. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Ziur gaude jaso 
ditugun testigantzak
direla-eta egoera hau
salatzeko modukoa
dela»
Unai Sainz
Eragin plataformako kidea

«Alkateak dio
finantzaketa hau Bilbon
aberastasuna lortzeko
dela. Baina aberastasuna
norentzat?»
Leire Arrutia
Eragin plataformako kidea

«Azpikontratazio horien
bidez, euren ardura alde
batera uzten dute, eta
langileen eskubideak
urratzen dituzte»
Mikel Alvarez
Eragin plataformako kidea

‘‘



Balio historikoa duen ingurunea da Aurripausueta. ANBOTO

Peru Azpillaga Diez

Enpresa eraikitzaile batek Duran-

goko Arripausueta inguruan

martxan jarri nahi duen etxebizi-

tza proiektuaren berriak zenbait

bizilagunen kezka piztu zuen

orain dela aste batzuk. Izan ere,

Inmoloiola Arripausueta SL en-

presak Txibitenan etxeak egiteko

proiektu bat abiatu nahi du. Ere-

mua, ordea, errekatik gertuegi

dago, eta, proiektua gauzatu ahal

izateko, erreka inguruan zenbait

lan egin beharko lituzke enpre-

sak, ur maila igotzen denetan se-

gurtasuna bermatuta egon dadin.

Hain zuzen, eremu horretako

uholde arriskua arindu eta etxeak

eraiki ahal izateko, presa, har-

pausoak eta apur bat beherago

dagoen Iurretarako zubia —Dea-

bruaren zubia esaten diotena—

kentzeko proiektua aurkeztu zion

enpresak Ura agentziari, Anboto

aldizkariak jakinarazi duenez.

Bizkaiko buletin ofizialak maia-

tzean argitaratu zuen Urak obra-

rako baimena eman zuela. Ho-

rrek asaldura sortu zuen herrita-

rren artean, besteak beste Arri-

pausueta eta Deabruaren Zubia

babestu beharreko elementu in-

teresgarritzat izendatuta dauzka-

lako udalak arau subsidiarioetan.

Durangoko Udalak Bizkaiko

Hitza-ri azaldu dionez, ordea, ez

dirudi proiektuak epe motzean

aurrera egingo duenik. Hala adie-

razi du Aritz Bravo EH Bilduko zi-

negotziak: «Zubia eta presa, ba-

besteko gune gisa izendatuta ditu

udalak; eta, beraz, ezin dira inon-

dik inora ukitu». Bravok azaldu

duenez, 2008ko HAPO hiri anto-

lamendurako plan orokorrean

agertu zen, lehen aldiz, etxebizi-

tzak eraikiko zirela Arripausueta

inguruan. 2010ean, legeak behar-

tuta, hasieran aurreikusitako

etxeen kokapena aldatu zuen en-

presak. Proiektuak, baina, ez

zuen martxarik hartu, eta geldi-

rik geratu zen. Ostera, 2015ean,

uholde arriskuei lotutako Espai-

niako lege bat aldatu egin zen, eta

uholde arrisku maila jakin bat

duten inguruetan eraikitzea de-

bekatu. 

Arripausuetako balizko etxebi-

zitza horiek ez lukete lege hori be-

teko eta, beraz, proiektua mar-

txan jarri ahal izateko, uholde

arriskua murrizteko lanak egin

behar lituzkete ibaian —presa eta

zubia kentzea—. «Enpresa eraiki-

tzailea lanak egiteko prest dago,

baina ondarearen legeak ez du

baimentzen, bi elementu horiek

babesgune moduan katalogatuta

daudelako». Katalogazioa alda-

tzea udalaren esku dagoela eran-

tsi du Bravok. «Irtenbide posible-

ak aztertzeko prest da udala, bai-

na etxebizitza horiek ez dute

lehentasunik. Gainera, eremu

hori babestuta dago, eta ez dago

izendapen hori aldatzeko inolako

arrazoirik».

Arripausuetako eraikuntza plana
atzera bota du Durangoko Udalak
Enpresa eraikitzaile batek ingurua moldatzeko baimena eskatu zion Urari, etxebizitzak
eraiki ahal izateko b Babestu beharreko elementu interesgarritzat izendatuta dago gunea
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Bartzelonako emaitza onek akuilatuta, proiektua Bilbora ekartzea erabaki du Peñascal Kooperatibak. FACTORIA F5

Amaia Igartua Aristondo

Peñascal Kooperatibak doako

eskola digitala jarri du martxan.

Peñascal F5 proiektua udazken

honetan hasiko da programazio-

aren arloan formakuntza ema-

ten, Boot Camp formatuaren

bidez: ikasketa intentsiboak izan-

go dira, mila ordukoak, eta kur-

tsoak zazpi hilabete iraungo du.

Baina, horren guztiaren gaine-

tik, proiektu «solidarioa» eta

«inklusiboa» dela nabarmendu

du Jose Felix Ugaldek, Peñascal

Kooperatibako komunikazio

arduradunak. «Talde babesgabe-

enak» ditu jomuga proiektuak,

hark azaldu bezala: «Ahalmen

ekonomiko txikiagoa duen jen-

deak formakuntza hau jaso ahal

izatea da helburua». Bestalde,

esparru digitalean dagoen

«genero arrakala» murriztera

ere bideratuta daude ikasketa

horiek.

Hautaproben bidez aukeratu-

ko dira etorkizuneko ikasleak.

Hala ere, ezohiko parametroak

hartuko dituzte kontuan ikaspos-

tuak adjudikatzeko: ez dituzte

aintzat hartuko ez aurretik egini-

ko ikasketak eta ez esparruan

izandako esperientzia. Areago,

prestatu ezin izan direnentzat zu-

zenduta dago, batez ere, Peñascal

F5. Hortaz, «konpromisoa» eta

«motibazioa» beharko ditu, oro

har, programan parte hartu nahi

duenak, Ugalderen hitzetan:

«Ikasketen beharrik gabe har-

tzen diren gaitasunak bilatzen di-

tugu». Horiek dituztenei «la-

guntza» eskainiko die eskolak.

Zehazki, Peñascal F5 ikastaro-

ak coder-ak  sortuko ditu. Progra-

matzaileak izendatzeko «hitz

deigarriagoa» da, Ugalderen hi-

tzetan: «Informatikariek erabil-

tzen duten kodeari egiten dio

erreferentzia». Dena den, fun-

tzioak berdintsuak dira: oro har,

web esparruan jardutea.

«Merkatuan eskari handia»

duela azpimarratu du Peñascal

kooperatibako prentsa ardura-

dunak. Programak eskaintzen

duen formakuntzak, gainera,

«irteera asko» ditu, web tekno-

logia erabiltzen den arlo guztietan

ari daitezkeelako coder-ak: web

orriak sor ditzakete, baita tekno-

logia hori oinarri duten proiek-

tuak ere. Lanpostu huts asko dau-

dela nabarmendu du Ugaldek:

«Informatikaren sektorean, len-

goaia batzuek ez dute lortzen pos-

tu guztiak  betetzea». Hala,

proiektuari «aukera» deritzo.

Batetik, ikasleentzat, garestia den

formakuntza bat doan jasotzen

dutelako. Bestetik, enpresentzat,

espezializatutako lan indarrak

gora egin eta, horrenbestez, hu-

tsune horiek betetzea errazago

izango zaielako. «Alde horreta-

tik, perfektua dela uste dugu».

Bartzelonan eredua
Peñascal F5 eskola digitala ez da

hutsetik sortu; Bartzelonan izan

du aurrekaria. Han, Factoria F5-

en eskutik garatu da, eta 2018an

hasi ziren trebakuntza eskain-

tzen. Biek ala biek Simplon

modeloa dute oinarri. Langabeei

eta sektore digitalean gutxi

ordezkatutako kolektiboei –ema-

kumeei, errefuxiatuei eta adine-

koei, bereziki– dago bideratua

hura. Frantzian sortu zen, Frede-

ric Bardeauk sustatuta, eta 35

eskola batu dira dagoeneko, zen-

bait kontinentetan. Bartzelonan,

lehen promozioak bukatu ditu

ikasketak jada. 

Jatorrian, lan merkaturako

jauzia errazte aldera ondutako

proiektu bat izan zen. Haien filo-

sofiarekin bat egiten zuela ikusi-

ta, Simplon eredura atxikitzea

erabaki zuen Bilboko kooperati-

bak. Ugaldek adierazi duenez,

«Peñascalen misioa gizarte-baz-

terkeria pairatzeko arriskuan

daudenak heztea» baita.

Bartzelonakoak %81eko irteera

positiboa izan du hiru hilabetera.

Alegia, formakuntza bukatu eta

hilabete gutxira, hamar ikasletik

zortzik  teknologiaren arloan lana

aurkitu dute, edo programazio

ikasketak egiten jarraitu dute.

Datuak ikusita, eredua hedatzea

erabaki zuten. Bilbon abiatuko

dena horren ondorio da.

Lehen urratsak
Izena aurretik emateko epea za-

baldu du jada Peñascal F5 eskola

digitalak. Webgunearen bidez

eman daiteke: Peñascalf5.org.

Hautaprobak abuztuaren 26tik

aurrera izango dira. Ondoren, au-

rreikusitako 25 postuak esleituko

dizkiete «proiektua egiteko gai-

tasun minimoak» dituztenei.

Epea zabaldu zenetik egun gutxi

igaro diren arren, «pozik» agertu

da Ugalde: «Batzuk jada sartu

dira webgunean. Gutxi dira

oraindik, baina arin doa handituz

kopurua».

Doako eskola digitala, abian
Baliabide ekonomiko txikiko jendea musu truk heziko du Peñascal F5 eskola digitalak b ‘Coder’-ak trebatuko
dituzte, «merkatuan eskaera handia» baitu profil horrek, proiektuaren bultzatzaile Peñascal Kooperatibaren iritziz 

Ahalmen ekonomiko
txikiagoa duen jendeak
formakuntza jaso ahal
izatea da programa
honen helburua»
Jose Felix Ugalde
Peñascaleko komunikazio arduraduna

‘‘
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edukiko dagortu arte balio du (10.000 ale). 24 hilabeteko deskontu esklusiboa 
kontratatzmodalitatean smartphone bat hilean eta 24 kuotatan ordaintzeko 

etaEuskaltelen Zuntzeko bezero berrientzat edo bezero badirenentzat, baldin 

 DENDAK |EUSKALTEL.EUS 

KONTRATATU HEMEN:

 

Babesle teknologikoa: duzu, 24 hilabeteko iraupen-konpromisoaren 
arte edo izakinak zen badituzte. 2019/07/31 

a 10 GB-ko edo 20 GB-ko bonu gehigarri bat 

1717| K  

truke. Prezioetan sartuta daude BEZa eta kanon digitala. Informazio gehiago, hemen: www.euskaltel.eus
edukiko duzu, 24 hilabeteko iraupen-konpromisoaren agortu arte balio du (10.000 ale). 24 hilabeteko deskontu esklusiboa 

Aitziber Laskibar Lizarribar 

Gernika-Lumoko auzitegiak On-

darroako Tonino Segundo ontzi-

ko arduradunak zigortu ditu in-

gurumenaren kontrako delitua

egitea egotzita. Ontziko armado-

reari eta patroiari 600na euroko

isunak jarri dizkie, eta hiru hila-

bete eta hamar egunez arrantza

egiteko debekua. Legez babestuta

dagoen marrazo mota bat arran-

tzatzeagatik zigortu dituzte aku-

satuak; «zuhurtziagabetasun la-

rriz», ingurumenaren aurka ari-

tzeagatik. 

Hogei marrazo muturmotz

arrantzatzea leporatuta epaitu zi-

tuzten, zehazki, patroia eta arma-

dorea, eta itsasontziko beste bi ar-

duradun ere ikertu zituzten. Iaz-

ko apirilaren 23an arrantza

ikuskaritzak Toñino Segundo

arrantzontzia arakatu zuen, eta,

legez arrantzatu zitzakeen ma-

rrazoen artean ezkutatuta, ba-

bestuta dauden marrazo mutur-

motzak aurkitu zituzten. Bestela-

ko zigor espediente bat ere

zabaldu zuten ontziaren aurka,

deklaratutakoa baino tona eta

erdi kaela gehiago zituztelako ha-

rrapatuta. Legezkoa da kaela, tin-

toleta eta marrazo urdina arran-

tzatzea, eta hartarako baimena

bazuen Toñino Segundo arran-

tzontziak; marrazo muturmotza

arrantzatzea, berriz, legez kanpo-

koa da. Iazko miaketan, halakoak

aurkitu zituzten ikuskatzaileek

kaela artean.

Lehenago du abiapuntua, hala

ere, auziak. 2017ko irailean mila-

ka marrazo agertu ziren Onda-

rroako portuan. Argazkiak sare

sozialetan hedatu ziren. Herrian

zehar zabaldu zenaren arabera,

arrantzatutakoen artean marrazo

muturmotzak ere baziren, eta

hainbatek hegalak moztuta zi-

tuzten. Jaberik ez zen agertu.

Eguzki talde ekologistak sala-

keta aurkeztu zuen orduan, eta

Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen.

Horren ondorio izan zen miaketa,

eta horren emaitza da kaleratu

berri den epaia.

«Merke ateratzen dira inguru-

menaren kontrako delituak»,

ohartarazi du Eguzkik epaiaren

berri izan duenean: «60 euro le-

gez kanpo harrapatutako marra-

zo bakoitzeko». Hala ere, pauso

positibotzat du zigor epaia.

1.200 euroko isuna marrazoak
legez kanpo arrantzatzeagatik
Ondarroako ‘Toñino Segundo’ arrantzontziko patroiari eta armadoreari
jarri diete zigorra, ingurumenaren kontrako delitua egiteagatik Ehunka marrazo Ondarroako portuan. EGUZKI
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Amaia Igartua Aristondo 

Ekainaren azken egunean, Euro-
pako Duatloi Txapelketa jokatu
zen Errumaniako Targu udale-
rrian. Irene Loizate (Durango,
1995) lehena izan zen helmuga
zeharkatzen. Aurtengo enega-
rren garaipena da lasterkariaren-
tzat: Espainiako Txapelketa ira-
bazi zuen apirilean, diziplina be-
rean, eta Oñatiko 10 kilometroak,
Europako Txapelketa bereganatu
baino astebete lehenago. Azken
urteetako joera positiboa berretsi
du 2019an, baina garaipen horiek
guztiak ez zaizkio aski jarraipena
bermatzeko. Hurrengo urteetan
kirolean jarraitu nahi du, baina
afizio moduan, halabeharrez, ki-
rolak ez baitio bizitzeko lain ema-
ten. BAMEa (barruko mediku
egoiliarra) ere prestatzen ari da,
ogibidea ziurtatze aldera.
Zer balorazio egiten duzu Euro-

pako Txapelketari buruz?

Oso ona. Aurtengo denboraldiko
helburu garrantzitsu bat zen, eta
oso ondo irten zitzaidan.
Zer estrategia pentsatu zenuen

hasi aurretik?

Denok uste genuen lasterketa
horretarako indartsuen zegoena
frantsesa zela [Sandra Levenez].
Gainera, bi edo hiru urtean izan
da Europako txapeldun. Hasie-
ran pentsatu genuen lasterketa
haren atzetik hastea, hark ipini-
tako erritmoan, bukaerara arte
hari jarraitzen ahalegintzea, eta,
amaieran, hari irabazten saiatzea.
Nik behintzat pentsatu nuen, eta
uste dut beste denek ere baietz.
Eta, gutxi gorabehera, hori egin
nuen.
Behin lasterketan zeundela, au-

rreikuspen horiek egokitu zeni-

tuen?

Hasieran, lasterketa zelakoa izan-
go den imajina dezakezu, baina
ezin duzu zehazki jakin. Gero,
lasterketa garatu ahala, estrategia

aldatuz joan behar duzu. Hasi gi-
nenean, ikusi nuen frantsesa ez
zegoela hain fuerte. Orduan, aus-
triarrak [Sandrina Illes] aurreratu
egin zuen, eta harekin joatea pen-
tsatu nuen.
Nolakoak izan dira irabazi gero-

ko egunak?

Normalak, beste egunak mo-
duan. Momentuan bertan ilusioa

egiten dizu, baina, egun batzuk
pasatuta, beste lasterketa baten
moduan geratzen da.
Uste duzu zure garaipenak me-

rezitako oihartzuna izan duela?

Ez dut uste oihartzun askorik izan
duenik. Nire inguruan, bai: fami-
liakoak, kuadrillakoak eta lagu-
nak. Baina hortik kanpora ez dut
uste oihartzun handirik izan due-
nik.
Zergatik ez du eduki, zure uste-

tan?

Alde batetik, duatloia ez delako
triatloia bezain famatua, eta ez

duelako hainbeste pro-
paganda ematen. Beste
alde batetik, igual nes-
ken kirolari ere, oroko-
rrean, oihartzun gutxia-
go ematen zaio.
Hain txikia izanda, kirol

honetatik bizi daiteke?

Ni ez naiz honetatik bizi,
eta ez dut uste inoiz bizi-
ko naizenik. Baina gutxi

batzuk badaude. Hala ere, laster-
ketetan postu onak egitea baino,
gehiago da sare sozialetan propa-
ganda egitea. Hortik ateratzen
dute diru gehiena.

Zuk ez duzu sare sozialen kon-

tua ustiatu nahi?

Ez, oraingoz ez. Niretzat hori bes-
te lan bat da, eta ez zait interesa-
tzen.
Medikuntza ikasten aritu zara.

Medikua izan nahi duzu ogibi-

dez, eta kirola aisialdirako utzi?

Medikuntza karrera bukatu dut,
eta, orain, BAMEa prestatzen ari
naiz, gero mediku bezala lan egin
ahal izateko. Bestalde, espero dut
triatloian segitu ahal izatea, eta,
maila onenean jarraitu ahal bal-
din badut, hobeto.
Hainbeste gauza eginda, nola

kudeatzen duzu denbora?

Bada, ez da erraza; egunak 24 ordu
baino ez ditu. Ondo antolatuta,
azkenean lortzen da.
Nola hasi zinen kirol honetan?

Triatloian hasi nintzen Durango-
ko taldean, 15 urterekin, lagune-
kin. Atletismoa sekula ez dut
egin. Orain dela hiru urte edo,
Santutxuko taldekoek eurekin
krosak korritzea eskaini zidaten.
Baietz esan nien, krosa gustatzen
zaidalako.
Noiz eman zenuen duatloirako

jauzia?

Triatloia egiten dugunok neguan
duatloiak egiten ditugu normale-
an. Beti parte hartu izan dut Eus-
kal Herriko duatloietan.
Hobekuntza nabarmenak egin

dituzu azken urteetan, emaitzei

erreparatuta. Zeren ondorio

izan dira?

Orain dela bi urte hasi nintzen se-
rio Robertorekin [Corujo], nire
entrenatzailearekin: pixkanaka-
pixkanaka gero eta ordu gehiago
sartzen, entrenamendu zailagoak
egiten. Gero, hori emaitzetan iku-
si da.
Luze gabe, zeintzuk dira zure

planak?

Orain ikasten ari naiz, beraz, for-
marik ez galtzen saiatuko naiz,
behintzat ez askorik. Eta, kirolari
dagokionez, ea aurten bezala Eu-
ropako Txapelketara joateko au-
kera dudan. Munduko Txapelke-
tara ere joango naiz, ea han postu
on bat egitea posible den. Podiu-
mera igo ahal banaiz, hobeto.
Europako Txapelketa irabazi eta

gero, zein da orain zure erronka

nagusia?

Datorren urteari begira, Mundu-
ko Txapelketa izango litzateke
erronka nagusia. Eta triatloiko
nazioarteko txapelketa batean
parte hartzea ere gustatuko litzai-
dake.
Modu bereziren bat pentsatua

duzu Munduko Txapelketarako

prestatzeko?

Oraintxe amaitu dut denboraldia,
eta, oraingoz, atseden hartuko
dut. Gero, entrenatzailearekin
hitz egingo dut, eta ikusiko dugu.

«Ez naiz kiroletik bizi, eta ez
dut uste bizi ahalko naizenik»

Irene Loizate b Europako duatloi txapelduna

Errumanian izan den Europako Duatloi Txapelketa irabazi du kirolari durangarrak, aurreko
urteko emaitzak hobetuta. Orain, medikuntzako BAMEa eta Munduko Txapelketa ditu jomuga.

LEHIOR ELORRIAGA / ANBOTO

«Espero dut triatloian 
jarraitu ahal izatea, eta, 
maila onenean jarraitu 
ahal baldin badut, hobeto»

«Duatloia ez da triatloia bezain
famatua, eta nesken kirolari
ere, orokorrean, oihartzun
gutxiago ematen zaio»
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Javi West Bilbo

Bilbo Arteko Art House Zinema
hamaika filmeko ziklo bat eskain-
tzen arituko da urriaren 3ra arte.
Begirada heterodoxoa, kontaki-

zun apartakda zikloaren izena,
eta ohikotasunetik kanpo dauden
filmek osatzen dute. Zaharrak
zein berriak, luzeak zein laburrak,
zientzia fikziozkoak zein doku-
mentalak. Antolatzaileek oso au-
keraketa aberatsa egin dute jato-
rriari dagokionez; izan ere, gehie-
nak europarrak izan arren, txina-
tarrak eta estatubatuarrak ere ba-
daude. Denak emango dira
jatorrizko hizkuntzan eta gaztela-
niazko azpidatziekin. 

Zikloaren helburua da zinema
banatzaile independenteei ome-
naldia egitea, eta horregatik da
eskaintza hain ezohikoa. Bilbo
Artetik argudiatu dute «kanonak
desafiatzen dituzten artistek»
sortutako filmak direla, eta onar-
tu dute ez direla film arinak, ezta

publiko orokorrarentzako modu-
koak ere. «Ez dira film errazak;
pentsatzeko eta gozatzeko zine-
ma da», azaldu du Alicia Prieto
antolatzaileetako batek: «Jakitu-
nentzako dela esan dezakegu». 

Aniztasuna eta kalitatea 
Hu Bo film zuzendari txinatarra-
ren An Elephant Sitting Still, (Ele-
fante bat geldi jesarrita) dramare-
kin hasi zuten zikloa, uztail hasie-

ran. Lau orduko opera prima

amaitzean, autoreak, 29 urtere-
kin, bere buruaz beste egin zuen,
eta, kritika izugarriekin batera,
pelikularen gaineko misterioa eta
jakingura handitu zuen gertaka-
riak. Filmaren luzera apustu
arriskutsua zen arren, jende asko
joan zen saiora. Dena den, Prietok

nabarmendu du Bilbo Arteren
helburua ez dela ahalik eta jende
gehien joatea, baizik eta kalitatez-
ko gauzak eskaintzea. Pelikulak
doakoak direnez eta jende kopu-
rua bigarren mailakoa, ziklo hau
ez da arrisku bat haientzat. «Jen-
dea erakartzeko, [Charles] Cha-
plinen zikloa izan genuen», ar-
gudiatu du Prietok: «Horrekin,
beteta zegoen aretoa, baina ziklo
hau lasaiagoa da; ez dira hain film

ezagunak, eta horrek are
interesgarriagoa egiten
du».

Jean Luc Goddarden
Grandeur et décadence

d'un petit commerce de

cinéma (Zinema areto txiki baten
handitasuna eta dekadentzia) da
beste eskaintza berezietako bat.
1986an atera zuten Serie beltza
liburuetan oinarritutako 37 tele-
filmetako ataletako bat bezala.
Behin bakarrik bota zuten tele-
bistan, eta ez zen zinemetara iri-
tsi. Hala ere, edo agian horrega-

tik, kritikariek ondo baloratu
zuten zuzendari frantsesaren
lana.  

Nicolas Winding Refn dania-
rraren The Neon Demon (Neo-
nezko deabrua) beldurrezko fil-
mak, aldiz, oihuak eta txistuak
jaso zituen Cannesko zinemal-
dian, baina baita kritika onak ere.
Oro har, filmaren estetika gorai-
patu zuten, baina askok gidoiaren
substantziarik eza nabarmendu
zuten. Edozelan ere, Cahiers du
Cinema aldizkariak 2016ko hiru-
garren film onena izendatu zuen.
Zikloko film zaharrena 1963koa
da, eta berriena, iazkoa. Luzerari
dagokionez, ordu eta erdira hel-
tzen ez direnak daude, baina ba-
daude hiru eta lau ordukoak ere.
Askotarikoak dira filmak; dra-
mak, historikoak, zientzia fik-
ziozkoak eta dokumentalak dau-
de. Hala ere, deigarria da hamaika
zuzendariak gizonezkoak izatea,
eta bat ere ez izatea Ozeania, Afri-
ka edo Latinoamerikakoa. 

Ezohiko hamaika film, udaz 
eta udazkenaz gozatzeko
‘Begirada heterodoxoa, aparteko kontakizunak’ zikloak zinema banatzaile independenteei
omenaldia egingo die Bilbo Arten, urte askotako filmak erakutsiz ia astero

Nuri Bilge Ceylan zuzendari turkiarraren Behin batean Anatolian (2011) pelikulako irudi bat. HITZA

«Ez dira film errazak;
pentsatzeko eta gozatzeko
zinema da. Jakitunentzako
dela esan dezakegu»

EGITARAUA 

Film gehienak asteazkenetan es-

kainiko dira, eta batzuk ostegune-

tan ere bai. Denak izango dira

doan, eta zikloak urriaren 3ra arte

iraungo du, Bilbo Arte zentroan.

Abuztuak 1. Sayat Nova (Grana-

den kolorea), Sergei Parajanov

(1969, Armenia). 19:00etan.

Abuztuak 8.Dokfa nai meuman

(Dofka deabruaren esku barruan),

Apichatpong Weerasethakul

(2000, Thailandia). 19:00etan.

Abuztuak 21 eta 22. Bai ri yan huo

(Ikatz beltza, izotz mehea), Diao Yi-

nan (2014, Txina). 19:00etan.

Abuztuak 29.Trydno byt bogom

(Zein zaila den jainko bat izatea),

Aleksei German (2013, Errusia).

18:00etan.

Irailak 5.Grandeur et décadence

d'un petit commerce de cinéma

(Zine areto txiki baten handitasu-

na eta dekadentzia), Jean-Luc Go-

dard (1986, Frantzia/Suitza).

19:00etan.

Irailak 11 eta 12.Bir zamanlar

Anadolu'da (Behin batean Anato-

lian), Nuri Bilge Ceylan (2011, Tur-

kia). 18:00etan.

Irailak 26.The Neon Demon

(Neoizko deabrua), Nicolas Win-

ding Refn (2016, Frantzia).

19:00etan.

Urriak 3. Ikarie XB-1, Jindřich Po-

lák (Txekoslobakia ohia, 1963).

19:00etan.
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Peru Azpillaga Diez

A
rtea Lekeitio-

ko kale eta

plazen jabe bi-

lakatuko da

asteburu ho-

netan Kaleka

jaialdiaren 30. edizioarekin bate-

ra. Jada martxan dago jaialdia, eta

igandera bitartean egingo da; he-

rrian zehar sakabanatutako gune

desberdinetan, mota eta estilo as-

kotako ikuskizunak pertsona

ororen eskura jarriko ditu kaleko

arteen jaialdiak.

2016tik aurrera, egitura eralda-

tzeko prozesu batean murgilduta

ibili da Kaleka, eta jaialdi hutsa

zena kultur eta arte ekoizle espe-

rientziadunen topaleku bihurtu

da. Hala, kaleko arte garaikideen

sorkuntzari berebiziko garrantzia

eman, eta egunerokotasunean

eremu lokalean eragina duten

egitasmoak bultzatzea du helbu-

ru. Hori lortzeko, besteak beste,

prozesu parte-hartzaileak izan

ditu oinarri jaialdiak. Eraldaketa

hori, esate baterako, jaialdiak

sekzio ofizialaz harago eskaintzen

dituen beste bi ataletan gorpuztu

da: Kaleka Scratch eta Kalekaz

Blai sekzioetan, hain zuzen ere.

«Jaialdia hasi zenetik, beti hel-

burua izan da gauzak hobetzea,

eta eraldaketa hori jaialdiaren

egituran hauteman daiteke»,

azaldu dute antolakuntzatik.

«Kultur ekintzen egoera aztertu-

ta, prozesu bat jarri genuen mar-

txan». Jaialdi bati buruz hitz egi-

tean, egun jakin batzuetan ospatu

eta kontsumorako bideratzen

den esperientzia gisa ulertzen

dela adierazi dute antolatzaileek,

eta Kalekaren bidez hori gainditu

nahi izan dutela azpimarratu du. 

«Hori dela eta, urte osora bide-

ratutako ekintzak sortu, eta jaial-

diaren kultur ardura handitu ge-

nuen», jakinarazi dute. Horreta-

rako sortu zituzten jaialdiko bi

sekzio berriak: «Kalekaz Blaire-

kin, jaialdiko egunetatik kanpo,

kultur eragileekin, taldeekin eta

publikoarekin harremanak sortu

eta indartu nahi genituen; eta,

Kaleka Scratchen bidez, sorkun-

tzaren arloa landu eta garapen

prozesuan dauden lanei bultzada

bat ematea zen helburua».

Aniztasuna lanen oinarri
Hala ere, jaialdiaren eboluzioa,

egituraz harago, egitasmoaren

izaeran bertan ikus daiteke. Izan

ere, hasieran kale antzerkira mu-

gatzen bazen ere, gaur egun,

mota guztietako kaleko arteak

biltzen ditu Kalekak, aniztasunari

ateak irekiz. Esate baterako, 30.

urteurrenean, 25 ikuskizun izan-

go dira Euskal Herritik zein na-

zioartetik heldutako konpainien

eskutik. Italia, Frantzia, Erresu-

ma Batua, Txile, Herrialde Kata-

lanak, Galizia... kultura eta jatorri

askotako artisten plaza ere bada

Lekeitioko Kaleka.

«Urteurren honek orain arte

egindako lana sendotzeko balio

izan du. Antzerki jaialdia genue-

na kaleko arteen jaialdi bihurtu

zaigu, esparru zabalago bat bar-

nean hartuz». Jaialdia berriro bi-

deratzeko prozesu horretan, hiz-

kuntza ezberdinak lantzen dituz-

ten konpainia, kolektibo eta

artistak erakartzeko bidetik jo

nahi izan dela nabarmendu dute,

aniztasuna jaialdiaren oinarri bi-

lakatuz. 

«Bizia duen jaialdia da Kaleka,

inguruarekin parte hartze akti-

boa duen egitura du, eta estilo ez-

berdinak lantzen dituen espazioa

da». Horren adibide da aurtengo

edizioko egitaraua. Eduki eta for-

matu anitzeko mota guztietako

Atzo hasi zen Kaleka, Lekeitioko Kale Arteen 30. Jaialdia, eta igandera arte iraungo du. Euskal Herriko
zein nazioarteko hamazortzi konpainiak hartuko dute parte Lekeitioko herrian zehar prestatutako
hainbat gunetan. Sekzio ofizialaz gain, beste bi atal ere izango ditu Kaleka jaialdiak.

Lekeitioko kaleak arterako leku

Herriko hainbat gunetan 

izaten dira ikuskizunak.

Argazkian, The Funes Troup

taldearen emanaldia. KINUKA
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NABARMENTZEKOAK 

AEIOU Animazioak

Euskal Herria.Barreak, umorea

eta magia eskainiko dituzte

AEIOU Animazioak taldeak, Pai-

lazioen Magia ikuskizunaren bi-

dez. Mundu guztiak parte har-

tzeko moduko jolas, dantza eta

musika saioa aurkeztuko dute:

aurpegi margotzeei eta umeen-

tzako magia show dinamiko ho-

rri globoflexiarekin emango dio-

te amaiera.

7 Bubbles

Espainia.Burbuja ikuskizuna-

ren bidez, ikuslea protagonista

nagusia duen xaboi burbuilen

komedia zoroa eskainiko du

Gaztela Mantxako taldeak. Artis-

ten esanetan, xaboi burbuila ba-

tek ukitua izatea esperientzia

«eder eta onirikoa da, logikatik

harago doana». «Hortik sortzen

da burbuilekiko dugun irrika eta

lilura», diote.

Chiara Marchese

Frantzia eta Italia.Koreografia

bat bilakatutako lan autobiogra-

fikoa auzkeztuko du Marchesek;

gorputz bizidunen eta bizigabe-

en multzoen orekan dagoena.

Gune biribil batean, dantza, txo-

txongiloen manipulazioa eta zir-

kua batuko ditu sekuentzia poe-

tiko eta sentikor bati bizitza

emateko, Mavara izenpean.

Compañia la Intrepida

Herrialde Katalanak eta Fran-

tzia.Kale antzerkia eta clowna

nahastuz, partzialki ibiltaria den

kale ikuskizuna eskainiko dute:

La Atracción. Euren atrakzioa

jartzeko leku baten bila herri ba-

tetik bestera doazen ferietako

salerosleak dira Igor eta Car-

men. Ahate harrapaketaren ilu-

sioa saltzen dute, baina ba al

dute eurek ilusiorik? Bizitza pu-

blikoaren eta pribatuaren mu-

gak gainditu, eta umorez josita-

ko ikuskizuna aurkeztuko dute.

Lokke

Euskal Herria.Olatz de Andres

dantzari eta koreografoak sortu-

tako konpainia da Lokke, gara-

pen koreografikorako egitura

modura. Lokke alegiazko leku

bat da, alegia posibleak bizi di-

ren tokia. De Andresen lana, ohi-

koak ez diren koreografiak sor-

tzean ardazten da, gelditasuna

mugimenduarekin nahastuz eta

indibidualaren eta kolektiboa-

ren artean dagoen tentsioarekin

jolastuz.

Sincronacidas

Galizia.Ohlimpiadas ikuskizuna

plazaratuko du bikote galizia-

rrak. Euren egunerokotasunare-

kin aspertuta dauden bi garbi-

tzaile ametsezko mundu batean

murgiltzen dira, non euren lanal-

dia olinpiar lehiaketa bat balitz

bezala azalduko den. Umorea

ardatz, dantza eta akrobaziak

baliatuko dituzte egoera horri bi-

zia emateko.

ikuskizunak bildu dituzte antola-

tzaileek: keinu antzerkia, dantza,

zirkua, clowna, esperimentazio

espazioa, kabareta, txotxongilo-

ak, eta beste asko. Ikuskizun ho-

riek guztiak dohainik eskainiko

dira herriko guneetan zehar, eta,

aurreko urteetan bezala, hiru lan

lerro bereiziko ditu horretarako

sortutako atalekin.

Sekzio nagusian, Kaleka ofizia-

la izenekoan, formatu ezberdinak

lantzen dituzten konpainia eta

kolektiboen lanak batu dituzte,

hala nola Murmuyo, Chiara Mar-

chese eta Zero en Conducta atze-

rriko konpainiak izango dira, bai-

na baita Lokke eta Zanguango

Euskal Herrikoak ere. Era berean,

bi esperimentazio espazio irekiko

dira. Izan ere, antolatzaileek ar-

gudiatu dutenez, «arte eszeniko-

ei edo arte biziei lotuta jarraitzen

du Kalekak, baina gauza berriak

barneratzen joan da; ekintzetan

parte hartzeko prozesuak, esate-

rako».

«Parte-hartze proposamen

horien artean, aurten, esperi-

mentazio espazioak aipatu behar

ditugu; berrikuntza dira». 30.

jaialdiko berrikuntzak dira,

hurrengo jaialdietara begira

mantentzeko helburuarekin sor-

tutakoak. Batetik, Kaleka Egin

espazioa izango da. Truca Rec

kolektiboa arituko da hor, eta,

stencil teknika erabiliz, ehunez-

ko poltsak eta motxilak sortzeko

gune berri bat diseinatu dute.

Bestetik, Createctura kolektibo-

ak, jokoaren bidez, herriko parke

baten fisionomia eta erabilera

eraldatuko dituen bi eszenografia

ludiko aurkeztuko ditu Kairos

gunean. Gune horretan bertan,

hamar hilabete eta bost urte

bitarteko umeak dituzten fami-

lientzako ekintzak eta jolasak ere

izango dira. «Esperimentazio

espazioak partaidetza bultzatze-

ko guneak dira, gauza berriak

ezagutu eta inguru lokalarekin

harremanak sustatzeko tresna»,

azaldu dute.

Horiekin batera, sekzio ofizia-

letik kanpo, Scratch eta Blai sek-

zioak egongo dira. «Helburu na-

gusietako bat da jaialdia sorkun-

tza arloaren eskura jartzea;

horretarako sortu genuen

Scratch atala». Sekzio horrek ga-

rapen edo sorkuntza prozesuan

dauden lanak bilduko ditu, ikus-

learekiko   trukea bultzatzeko es-

pazio bat sortuz eta artistei haien

lanak erakusteko erakusleihoa

eskainiz. Jaialdiaren ustetan, sek-

zio hori lan berriak «begi bistan»

jartzeko aukera ematen duen zu-

tabea da, eta konpainia horiei eu-

ren lanaren sormen prozesuan

«aurrera egiteko» gunea aurkez-

ten die. Aurten, hogei proposa-

men jaso dira Scratch sekzioan

parte hartzeko, eta horietatik bost

aukeratu dituzte aurtengo jaial-

dian parte hartzeko.

Era berean, Blai sekzioak, Kale-

ka jaialdiari urte osoan jarraituta-

suna ematea du xede, eta beste bi

ataletan bildutako lanak balia-

tzen ditu horretarako, herrita-

rren parte hartzera bideratutako

espazioak eskainiz. Hori lortzeko,

era guztietako formatuak uztar-

tzen dituzte antolatzaileek:

entsegu irekiak, erakusketak, tai-

lerrak... Esate baterako, aurten,

Euskal Zine Bilerarekin elkarla-

nean, Iturriotz institutuko ikasle-

ek jaialdia sustatzeko bideoak

egin dituzte.

Kale jaialdietan aitzindari
Antolatzaileek jakinarazi dutena-

ren arabera, kale antzerkiak bildu

zituen Euskal Herriko lehen jaial-

dia izan zen Kaleka. «Lekeitioko

kultur eskaintza handitzeko hel-

buruarekin, kaleko arteak herri-

ko hainbat gunetara atera eta

ikuskizunak herritar eta bisita-

rien bistara jartzea izan da hasie-

ratik jaialdiaren asmoa; 1989tik

eboluzio handia izan du, baina

muin berbera du oraindik ere».

Gaur egun, kaleko arteen sekto-

reak osasun «bikaina» du, anto-

latzaileen hitzetan. Alde horreta-

tik, Artekale elkarteak egiten

duen lana azpimarratu dute. El-

karteak euskal konpainia eta ko-

lektiboen bitartekari lanak egiten

ditu, eta, antolatzaileen aburuz,

horrek, «hain garrantzitsua den

bizitasuna» ematen dio kaleko

arteen sektoreari.

Era berean, jaialdiak aurrera

begira jarraitzen duela azaldu

dute; hurrengo pausoak zehaztu

eta Kaleka jaialdia «kultur balia-

bide» bat bilakatzeko helburua

dutela. «Ikusleentzako kultur

ekarpen bat eskaini, eta inguru

lokalean kaleko arteak biltzeko

gunea osatzeko nahia dauka Le-

keitioko Nazioarteko Kale Arteen

Jaialdiak, eta hori lortzeko lanean

jarraituko dugu». Horregatik,

Lekeitioko kultur eragileekin

duen harremana ere sustatzen du

jaialdiak. «Kaleka Lekeitioren

parte da, eta hala izan behar du.

Hori horrela, herriak eskaintzen

dituen aukerak erabiltzeko lana

egiten du, kultur eragileekin

duen harremanak sustatuz», on-

dorioztatu dute.

EGITARAUA 

Gaur

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kairos espazioa (Gune doia). 

Createctura kolektiboak antolatu-

rik, hamar hilabete eta bost urte

bitarteko umeentzako joko espa-

zioa. Abaroa parkean.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kaleka Egin gunea. Truca Rec 

kolektiboaren eskutik, ehunezko

poltsak eta motxilak egiteko au-

kera. Eskolape aretoan.

11:00.DIY: Maskara eta titereak.

Kolaborazioa Ulua(k) Teatroaren

saioa. Arropaineko arraguan.

12:30. Sindrome Hang Jonge ikus-

kizuna, La Buena Compañiaren

eskutik. Kofradia zaharrean.

13:30.Trashhhhhh ikuskizuna,

Zero en Conducta konpainiaren

eskutik. Plazan.

18:00.Pailazoen Magia, AEIOU

Animazioen saioa. Malekoia txi-

ringitoan.

18:30. Rojo estándar ikuskizuna,

La Nordika konpainiaren eskutik.

Plazan.

21:00.Ohlimpiadas ikuskizuna,

Sincronacidas konpainiaren ema-

naldia. Plazan.

22:00. The Big Game ikuskizuna,

Lokke konpainiaren eskutik. Ta-

lan.

Bihar

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kairos espazioa (Gune doia). 

Createctura kolektiboaren esku-

tik, hamar hilabete eta bost urte

bitarteko umeentzako joko espa-

zioa. Abaroa parkean.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kaleka Egin gunea. Truca Rec

kolektiboaren eskutik, ehunezko

poltsak eta motxilak egin ahal iza-

teko aukera emango dute. Esko-

lape aretoan.

13:00.La Atracción ikuskizuna, 

La Intrepida konpainiaren eskutik.

Kofradia berrian.

18:00. Doppelgänger ikuskizuna,

Lokke dantza konpainiaren saio

ibiltaria.

19:30.Mavara ikuskizuna, Chiara

Marchese artistaren eskutik. Ta-

lan.

20:30. ¡Fuera! ikuskizuna, Mur-

muyo konpainiaren eskutik. Ga-

marra plazan.

22:00. Jojo ikuskizuna Ytuquepin-

tas konpainiaren eskutik. Plazan.

23:30.Deabruak gara, Soms 

diables ikuskizuna, Lekittoko 

Deabruak, Diables de Riudoms,

Diables de Manresa, Diables

Mussols Sokarrats eta Diables el

Jordiet de Garcia taldeen eskutik.

Plazan.

Etzi

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kairos espazioa (Gune doia). 

Createctura kolektiboaren esku-

tik, hamar hilabete eta bost urte

bitarteko umeentzako joko espa-

zioa.  Abaroa parkean.

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Kaleka Egin gunea. Truca Rec 

kolektiboaren eskutik, ehunezko

poltsak eta motxilak egiteko au-

kera. Eskolape aretoan.

13:00.Al otro lado ikuskizuna,

Zanguango konpainaren emanal-

di. Plazan.

18:00.Burbuja ikuskizuna 

7 Bubbles konpainiaren eskutik.

Elizapen.

19:15.Burbulogia. Xaboi burbuile-

kin esperimentatzeko joko espa-

zioa. Plazan.
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Kaleka jaialdia, lehen,
antzerki jaialdi bat zen,
eta, orain, kaleko arteen
jaialdi bihurtuko da bere
30. urteurrenean

Kalekaren egitarauaren
barruan, eduki eta
formatu askotako
ikuskizunak bildu
dituzte antolatzaileek 



MUSIKA

ARRIGORRIAGASubversion X,

The Riff Truckers eta Beranduegi.

bGaur, 22:00etan, txosnetan.

ARRIGORRIAGAVulkano Show

Orkestra.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGAMr. Pongo,

McOnak eta Tremenda Jauria.

bBihar, 22:00etan, Argala plazan.

ARRIGORRIAGAMariachi 

Mexico Lindo Si Señor.

b Igandean, 13:30ean, plazan.

ARRIGORRIAGA Jaikide.

b Igandean, 23:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGAReggae Gaua.

b Igandean, 23:00etan, txosnetan.

ARRIGORRIAGABarakaldoko

Musika Banda.

bAstelehenean, 12:30ean,

udaletxeko arkupeetan.

ARRIGORRIAGAOstrich Wedding,

Rodeo eta Etsaiakeroak.

bAsteazkenean, 23:00etan,

txosnetan.

ARRIGORRIAGA I Love 80 

eta Ilargi Beltza.

bAsteazkenean, 23:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGASuaia & Ama 

Rebel eta Willson & The Willsonetis.

bOstegunean, 22:00etan, plazan.

BAKIORed Clover.

bGaur, 21:00etan, Kiroleta klubean.

BALMASEDA JOE.

bGaur, 21:00etan, Errota Zaharrean.

BARAKALDOErre Produkzioak:

Ttiki Ttaka Rekordsberbena.

bGaur, 12:00etan, Eskulturen

parkean.

BARAKALDOSweaty Lovers 

eta Campamento Rumano.

bGaur, 18:00etan, Kabana Kebaben.

BARAKALDOCharnado eta 

Uralita y Los Fibroesqueletos.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOKantarte abesbatza,

Ana Otxoa, Miriam Cepeda, Ander

Lekue eta Alfonso Rodriguez: 

Singing Broadway.

bGaur, 20:00etan, Clara

Campoamor gizarte etxean.

BARAKALDOOu Mama!.

bGaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDOLomoken Hoboken.

bGaur, 21:00etan, El Cuervon.

BARAKALDOEsne Beltza.

bGaur, 23:00etan, Herriko plazan.

BARAKALDOTximeleta.

bGaur, 00:30ean, Anaien parkean.

BARAKALDOMamba Negra.

bBihar, 13:30ean, El Tubon.

BARAKALDORualli Brualli.

bBihar, 19:00etan, San Antolinen.

BARAKALDOZigor eta Itxartu

abesbatzak.

bBihar, 19:30ean, La Esperanzan.

BARAKALDOYoung Kids.

bBihar, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDOAdarrots.

bBihar, 21:00etan, Anaien parkean.

BARAKALDOPaniks.

bBihar, 21:00etan, El Cuervon.

BARAKALDOLa Pegatina.

bBihar, 23:30ean, Herriko plazan.

BARAKALDOHesian.

bBihar, 01:00ean, Anaien parkean.

BARAKALDOLuigi Stream.

b Igandean, 13:30ean, Sugoin.

BARAKALDOLa Agonia 

del Congrio.

b Igandean, 20:30ean, El Tubon.

BARAKALDOCactus.

b Igandean, 20:30ean, El Tubon.

BARRIKAEl Pau y La Rosana 

Papalardo.

bBihar, 13:30ean, Golfo Norten.

BARRIKANashville 5.0 

eta The Associados.

bBihar, 20:00etan, Golfo Norten.

BERMEODekot eta Paul Larruzea.

b Igandean, 22:00etan, Baztarren.

BERMEOWave Rave: Maren, 

Niña Coyote eta Chico Tornado,

Hinds, Belako, Crystal Fighters,

Bad Gyal DJ Set eta DJ Marfox.

bOstegunean, 19:00etatik aurrera,

Aritzatxu hondartzan.

BILBOLos Amigos del Swing.

bGaur, 21:00etan, Arsuagan,

Santutxuko jaietan.

BILBOSons of Med 

eta Todos Los Fuegos.

bGaur, 21:00etan, Shaken.

BILBOLuigi Stream.

bGaur, 22:00etan, Quadrophenian.

BILBOSindrome de Overdose.

bGaur, 22:30ean, Badulaken.

BILBOMcOnak eta Hakuna Tanaka.

bGaur, 23:00etan, Basarraten,

Santutxuko jaietan.

BILBODavid Calzado 

y la Charanga Habanera.

bGaur, 23:30ean, Santana 27n.

BILBOGran Torino DJ Set.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOOlivier.

bGaur, 00:00etan, Kremlinen.

BILBOCumbaos Duo.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOLowe.

bBihar, 20:00etan, Arsuagan,

Santutxuko jaietan.

BILBOEHko Gazte Orkestra.

bBihar, 20:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOUralita y Los Fibroesqueletos,

Charknado, Presidente Indio eta

Puro Odio.

bBihar, 20:30ean, Shaken.

BILBOAnder Entzi.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBOFRAC, Obsesion Fatal 

eta Brigade Loco.

bBihar, 22:30ean, Basarraten,

Santutxuko jaietan.

BILBORetroespectre.

bBihar, 00:00etan, Kremlinen.

BILBOMoto Kiatu eta Betto Snay.

bBihar, 00:00etan, Muellen.

BILBOCafe Cubano.

b Igandean, 12:00etan, San Martin

plazan, Santutxuko jaietan.

BILBO Juan Luis Castaño Trio.

b Igandean, 12:30ean, La Riberan.

BILBOPalmeras Orkestra.

b Igandean, 18:00etan, Basarraten,

Santutxuko jaietan.

BILBOD’Capricho.

bAsteazkenean, 10:30ean 

eta 20:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOToni Metralla y los Antibalas.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

Itsas Museoan.

BILBOThe Cherry Boppers.

bAsteazkenean, 23:00etan, San

Ignazioko jaietan, Levante plazan.

BILBOSoinu Beltzak DJ Set.

bAsteazkenean, 00:00etan,

Kremlinen.

BILBOMaud the Moth 

eta Yo, Gerard.

bOstegunean, 20:00etan, Muellen.

BILBOMajorxtom.

bOstegunean, 22:30ean, Badulaken.

BILBOPers.

bOstegunean, 00:00etan, Kremlinen.

ELORRIORobert Smith Blues Band.

bGaur, 22:30ean, Tola jauregian.

ELORRIOMaureen Choi Quartet.

bBihar, 22:30ean, Tola jauregian.

ERANDIODJ Epsilon.

bGaur, 23:00etan, Asuan.

ERANDIOXaibor DJ.

bBihar, 19:00etan, Asuan.

ERANDIO Iratzar.

bBihar, 00:00etan, Asuan.

ERANDIOUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, Asuan.

ERMUAMedina Azahara.

bBihar, 23:30ean, San Pelaio

plazan.

ERMUACherry & The Ladies.

bAstelehenean, 19:30ean, Orbe

plazan.

ERMUASukar: Kili Kili Punk.

bAsteartean, 19:00etan, Orbe

plazan.

ERMUADJ Txurru.

bAsteartean, 22:00etan,

Martxoaren 8a plazan.

ERMUANueva Alaska.

bAsteazkenean, 23:00etan, Orbe

plazan.

ERMUAOrihen, We Are Apes, 

Hello! eta Cronopios.

bAsteazkenean, 23:00etan,

Martxoaren 8a plazan.

ERMUAVulkano Show Orkestra.

bOstegunean, 23:00etan, Orbe

plazan.

ETXEBARRIKresala.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ETXEBARRIBalkan Bomba, 

La Familia Iskariote eta Modus

Operandi.

bBihar, 23:00etan, plazan.

ETXEBARRIKittu: euskal erromeria.

b Igandean, 12:30ean, plazan.

ETXEBARRIXaibor DJ.

b Igandean, 18:00etan, plazan.

ETXEBARRISheriff Band 

eta Wanted.

b Igandean, 20:00etan, 

Egetiaga Uribarri kalean.

ETXEBARRIGavilan.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Egetiaga Uribarri kalean.

ETXEBARRIDJ Galo eta DJ Iker.

bAsteazkenean, 23:00etan, plazan.

ETXEBARRISlow Train.

bOstegunean, 20:00etan, 

Patxi Bengoa plazan.

GERNIKA-LUMOMarta & Herbalist

Faian.

bAsteazkenean, 20:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMOBlaster M.

bOstegunean, 20:00etan,

Auditorioan.

GETXOPaul Lamb & The King

Snakes.

bGaur, 21:00etan, Muxikebarrin.

GETXOYao! eta Galker DJ.

bGaur, 22:30ean, Santa Anan.

Markina-Xemein b Musika

Jazz festa, terraza giroan
Broken Brothers Brass Band-en kalejirarekin hasi zen Markina-Xemeingo

Jazzaldiaren hirugarren aldia, atzo. Ghost Number & His Tipsy Gypsies

ariko dira gaur Uhagoneko terrazan, eta bihar Haizea Martiartu Quartetek 

—argazkian— herrikideen aurrean aurkeztuko du Folketik Jazzera. HITZA
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GETXODetractors.

bGaur, 23:00etan, The Piper’s

Irishen.

GETXOBlue Bird.

bBihar, 13:00etan, kirol portuan.

GETXOGranujas a Todo Ritmo

Street Band.

bBihar, 19:00etan, Algortako

Geltokia plazan, eta 20:00etan, 

San Nikolas plazan.

GETXOTrudy Lynn & Her Blues

Band.

bBihar, 21:00etan, Muxikebarrin.

GETXOTokokera eta Kulto Kultibo.

bBihar, 22:30ean, Santa Anan.

GETXOFrank Blackfield Band.

bBihar, 23:00etan, The Piper’s

Irishen.

GETXOMississippi Queen & The

Wet Dogs.

b Igandean, 13:00etan, kirol portuan.

GORLIZLos 4 Jinetes.
bOstegunean, 21:00etan, Xurruten.

GUEÑESMugan, Dskarrila 
eta Bidean Erromeria.

bGaur, 23:00etan, Zaramillon.

GUEÑES Iñaki Basabe.
bBihar, 20:00etan, Zaramillon.

GUEÑESSlow Train, Kresala 
eta DJ Beltran.

bBihar, 23:00etan, Zaramillon.

GUEÑESGontzal Mendibil.
b Igandean, 20:00etan, Zaramillon.

LEKEITIOSpace Jam.

bOstegunean, 19:30ean, Malekoia

Txiringitoan.

MARKINA-XEMEINGhost Number
& His Tipsy Gypsies.

bGaur, 20:00etan, Uhagoneko

terrazan.

MARKINA-XEMEINMotorastola,
Comando Patxaran eta Iban Ibenian.

bBihar, 19:00etan, Buztarrin.

MARKINA-XEMEINHaizea 
Martiartu Quartet: Folketik Jazzera.

bBihar, 20:00etan, Uhagoneko

terrazan.

MUSKIZMoonshine Wagon 
eta El Pau y la Rosana Papalardo.

bBihar, 21:00etan, Donibanen.

PORTUGALETEBarbis.
bOstegunean, 13:00etan, 

Santa Klara kultur etxean.

SANTURTZILa Casa Azul.
bGaur, 23:00etan, Arrantza portuan.

SANTURTZIDesorden, 
La Puta Cienaga eta Gora Herria.

bGaur, 00:00etan, txosnetan.

SANTURTZIDemode Quartet:
Epa txiki!.

bBihar, 20:00etan,

Oinezkoentzako kalean.

SANTURTZITokan2 La Polla.
bBihar, 20:30ean, txosnetan.

SANTURTZIOrquesta Vulkano.
bBihar, 22:30ean, Arrantza portuan.

ZALDIBARKoldo eta Joseba.
bGaur, 21:00etan, Goierri auzoan.

ZALDIBARLuhartz.
bBihar, 22:30ean, Goierri auzoan.

ZALLAOstabe, Ska Brass, 
Gora Herria eta Moving Group DJ.

bAsteazkenean, 22:00etan,

Otxarango jaietan.

ZORNOTZAUdazken Txistulari
Taldea & Lagunak: Alex Sardui, 

Mikel Urdangarin, Peio Ospital,

Unai Ormaetxea, Norton, Beñat

Egiarte, Xabi Solano, Jaurne 

Gaminde, Keu Agirretxea, Niko

Etxart, Aitor Gorosabel eta AIDAE.

bGaur, 20:30ean, Zelaieta

parkean.

ZORNOTZAAmparanoia 
eta DJ Oihan Vega.

bGaur, 23:00etan, Ixerbekoan.

ZORNOTZA Ira Rap & DJ Proyect.
bBihar, 22:30ean, Ixerbekoan.

ZORNOTZALondon Orkestra.
bBihar, 23:00etan, Zubiondon.

ZORNOTZASwingtronics.
b Igandean, 22:00etan, Zubiondon.

ZORNOTZAZoroen Kluba, Belardi
Rockers eta Cheluman & DJ Funi.

b Igandean, 22:30ean, txosnetan.

ZORNOTZAAnita Parker.
bAstelehenean, 22:30ean,

Zubiondon.

ZORNOTZAPerros Kon Asma,
Empire of Disease eta Akabu.

bAstelehenean, 22:30ean, txosnetan.

ZORNOTZATakedown, Reversors,
Zarzaparrilla eta Manolo Kabezabolo.

bAsteartean, 22:00etan, gaztetxean.

ZORNOTZAHuntza.
bAsteartean, 23:00etan, Zubiondon.

ZORNOTZATrikizio.
bAsteazkenean, 00:30ean,

Ixerbekoan.

ZORNOTZABenito Lertxundi.
bAsteazkenean, 20:00etan,

Amorebieta IV frontoian.

ZORNOTZANogen eta Esne Beltza.
bAsteazkenean, 22:00etan,

Zubiondon.

ZORNOTZAZirkinik Bez.
bOstegunean, 23:00etan,

Zubiondon.

ZORNOTZAEtsaiakeroak, 
Rodeo eta Ostrich Wedding.

bOstegunean, 23:00etan, txosnetan.

ANTZERKIA

ARRIGORRIAGAZanguango: 
Al otro lado.

bAsteazkenean, 19:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGANogusano: 
Mr. Bubble eta McFly.

bOstegunean, 13:00etan, plazan.

Zornotza b Madalen jaiak

Reggae gaua txosnetan
Gaurtik datorren ostegunera arte, Madalen jaiak dituzte Arrigorriagan.

Musika eskaintza ugaria izango da: Amparanoia, Anita Parker, Huntza,

Nogen, Benito Lertxundi... Igandean, Reggae Gaua izango da txosnetan:

Zoroen Kluba —argazkian—, Belardi Rockers eta beste. ZOROEN KLUBA

BARAKALDODes-Equilibrats: 

Kinesis.

bGaur, 19:30ean, Eskulturen

parkean.

BARAKALDOYllana: The Opera

Locos.

bBihar, 20:00etan, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOZanguango: 

Al otro lado.

bBihar, 20:30ean, Bide Onera

plazatik Herriko plazara.

BILBOMalicia Cia: El punto de la i.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Basurtuko Geltoki bidean.

ERANDIOSarini Zirko: Txoriak txori.

bGaur, 20:00etan, Euskadi plazan.

ERMUAShakti Olaizola: Baldin
bada.

bAstelehenean, 22:30ean, Orbe

plazan.

ERMUAFrancis J. Quiros clowna.
bOstegunean, 22:30ean, 

San Pelaio plazan.

LEKEITIOLabuena: Síndrome

Hang Jonge.

bGaur, 12:30ean, Kofradia

zaharrean.

LEKEITIOZero en Conducta:

Trashhhhhh.

bGaur, 13:30ean, Abaroa parkean.

LEKEITIOLa Nordika: Rojo estandar.
bGaur, 18:30ean, plazan.

LEKEITIOAeiou: Pailazoen magia.

bGaur, 19:30ean, Malekoia

Txiringitoan.

LEKEITIOSincronacidas: 

Ohlimpiadas.

bGaur, 21:00etan, plazan.

LEKEITIOLa Intrepida: La atracción.
bBihar, 13:00etan, Kofradia berrian.

LEKEITIOChiara Marchese: 

Mavara.

bBihar, 19:30ean, Talan.

LEKEITIOMurmuyo: ¡Fuera!.

bBihar, 20:30ean, Gamarra plazan.

LEKEITIOY Tu Que Pintas: Jojo.

bBihar, 22:00etan, plazan.

LEKEITIOLekittoko Deabruak: 

Deabruak gara.

bBihar, 23:30ean, plazan.

LEKEITIOZanguango: Bestaldean.

b Igandean, 13:00etan, plazan.

LEKEITIO 7 Bubbles: Burbuja.

b Igandean, 18:00etan, Elizapen.

ZORNOTZABarsanti: Kale gorrian.
b Igandean, 20:00etan, plazan.

ZORNOTZATrapu Zaharra: 
Turistreando.

bOstegunean, 18:00etan, plazan.

DANTZA

ARRIGORRIAGACultura Viva, Na-
tional Kabo eta Andra Mari taldeak.

bAstelehenean, 20:00etan,

kiroldegian.

ARRIGORRIAGAErdizka Lauetan.
bOstegunean, 18:30ean, plazan.

BARAKALDOMunduko dantzak.

bBihar, 13:00etan, Anaien parkean.

BARAKALDO Irdas: Africa 

más allá del espejo.

b Igandean, 18:00etan, Bide Onera

plazan.

BILBOBizkaiko Dantzarien 

Biltzarraren alardea.

bBihar, 19:00etan, Arriaga plazan.

DURANGOAmaia Elizaran: Block.

bBihar, 19:00etan, Ezkurdin.

DURANGOMoveo: Conseqüencies.
bBihar, 19:30ean, Benita

Uribarrena parkean.

ERANDIOKud Branko Cvetkovic

eta Goi-Alde.

bAsteartean, 20:00etan, Euskadi

plazan.

ERMUASana balleta eta Bert taldea.
b Igandean, 19:00etan, Orbe plazan.

ERMUALarrain dantza.
bOstegunean, 20:00etan, Orbe

plazan.

LEKEITIOLokke: The Big Game.

bGaur, 22:00etan, Talan.

LEKEITIOLokke & Olatz 

de Andres: Doppelganger.

bBihar, 18:00etan, sei gunetan.

BERTSOLARITZA

ARRIGORRIAGABertso bazkaria:
Fredi Paia eta Xabi Paya.

bAsteazkenean, 15:00etan.

BARAKALDOMiren Amuriza,

Onintza Enbeita eta Julio Soto.

bGaur, 19:30ean, Anaien parkean.

IURRETAEneko Abasolo Abarkas
eta Iratxe Ibarra.

bOstegunean, 13:00etan,

Orozketan.

ZORNOTZAMiren Amuriza, Igor
Elortza, Aitor Mendiluze, Julio Soto.

bAstelehenean, 21:00etan, plazan.
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Natalia Salazar Orbe

B
ermeotik Munda-

karako bidean

zegoen Arrosaren

ermitaren historia

kondaira zahar bati

lotuta dago. Neska

gazte bermeotar

baten ausardia eta ira-

txuak izeneko zerri

beldurgarri batzuk

ditu ardatz. Juan E. Del-

masek Gaztelugatx eta Biz-

kaiko kostaldeko beste ipuin

batzuk lanean jaso zuen Iratxuak

kondaira, XVIII. mendearen

amaiera aldean kokatua. 

Bermeo eta Gernika-Lumo lo-

tzen dituen errepidea egin gabe

zegoen garaian, egungo bidea

baino metro batzuk gorago

dagoen bide zahar eta zakar

batetik joan behar izaten zu-

ten oinezkoek. Troka edo sa-

kan hartan iratxuak bizi zirela

dio izen bereko kondairak: txerri

txiki eta nazkagarri gisa deskriba-

tzen ditu elezaharrak. Eguzkiaren

azken izpiak ezkutatu bezain las-

ter, euren lozorrotik ateratzen zi-

ren, handik igaroko ziren ibilta-

rien bila. Animalietako bakoitzak

faroltxo bat zeraman zintzilik

buztanean. Oinezkoren bat aur-

kituz gero, eraso egiten zioten

alde guztietatik, eta, sarri asko,

haien afari bihurtzen zen bidaiari

ibiltaria. Egoera hori ikusirik, era-

bat izututa bizi ziren inguruko bi-

zilagunak. Hala, gaua iritsi ordu-

ko paraje hartatik ihes egiten zu-

ten denek.

Kondairak dio garai hartan

neska bat nabarmentzen zela

Bermeoko gazteen artean, haren

izaeragatik eta agertzen zuen bo-

rondate onagatik. Ines izena

zuen. 

Udako arratsalde sargori bate-

an, etxera bidean zihoan Ines,

esku bete galburu astunekin.

Mundakatik Bermeorako bidean

dagoen Lamiarango aldapa jais-

ten ari zela, es-

tropezu egin, eta troka-

ren sakoneraino erori zen. Bu-

ruan kolpea jo, eta zauri handia

egin zuen. Odoletan hasi zen Ines,

eta konorterik gabe gelditu zen. 

Bere onera etorri zenean, ez

zeukan handik ateratzeko inda-

rrik. Neska gaztea bere patuaren

zain geratu zen. Jakin bazekien

zer arrisku zeukan iratxuek bera

aurkitzeak. Hala ere, ez zen kikil-

du.

Etorkizunak ekar ziezaiokee-

naren zain zegoela, irrintzi ozen

eta luze bat entzun zuen handik

gertu. Bide hartan zegoen zubia-

ren arkupeko beheko harri bat

zabaltzen zela ikusi zuen. Handik

iratxu bat atera zen, buztanean

faroltxoa zeramala. Beste bat ate-

ra zen haren atzetik, eta gero bes-

te bat, eta beste bat... Ehunka ate-

ratzen hasi ziren. Denak zihoazen

ilaran, bide zaharrerantz. Zubia-

ren hormak soilik bana-

tzen zuen Ines animalia

talde hartatik.

Bat-batean, beste

irrintzi ozen eta luze bat

entzun zen. Iratxuen ar-

mada haren erdian, gizaki baten

irudia azaldu zen, baina oso txi-

kia. Ipotx bat zen. Hark txalo bat

eman, eta iratxuak mendian ze-

har barreiatu ziren. Iratxu baka-

rra geratu zen ipotxaren ondoan.

Ipotxa zubitik askatutako harriak

utzitako zulotik sartu zen. Ba-

rruan zegoela, kanpoan geratu

zen iratxuaren laguntzarekin ha-

rria bere lekuan jarri zuen, zuloa

itxita. Gero, iratxua bere kideekin

elkartu zen.

Hura ikusita, etxerako bidea

hartzea erabaki zuen Inesek. Le-

henago, ordea, iratxuak atera eta

ipotxa sartu zen dobelaren pare-

an harri mordoa jarri zuen, non-

dik ere ez zekiela ateratako inda-

rra baliatuta. Gero, han ondoan

aurkitu zuen arrosondo batetik

arrosa zuri bat hartu, eta, musu

bat emanda, bertan utzi zuen.

Borrokarako prest
Etxera iritsi zen, eta bizitako

abenturaren berri eman zien era-

bat kezkatuta zeuden senideei.

Txerri haiek akabatzeko zuen

asmo irmoaren berri eman zien.

Txerri taldeak ezin zuen gotorle-

kuan sartu, eta haien buruzagiak

ere ezin izango

zuen atera, Inesek sarrera

aurrean jarri zituen harritzarrak

zirela eta.

Inesen asmoekin bat egin zuten

denek. Lamiarango basora abiatu

ziren, denetariko armak hartuta.

Eguna argitzear zen, eta txerriak

euren ezkutalekura itzultzeko or-

dua gerturatzen ari zen. Bermeo-

tik abiatutako taldeak denak hil

zituen, aiztoak baliatuta. Borro-

kak iraun zuen bitartean, irrintzi

beldurgarriak entzun ziren zu-

biaren barrenetik. Ipotxaren

oihuak ziren. Ahalegindu arren,

ezin zituen kendu gotorlekuko

sarreran Inesek jarritako harri

handiak. Ordutik, iratxuak desa-

gertu egin dira, eta ordukoa da

Arrosaren ama birjinaren ermita:

Ines borrokara eraman zuen lore-

aren omenez hartu zuen izena.

Ermitaren harri zaharrek zutik

diraute oraindik, utzita.

Bermeo inguruan ‘iratxuak’ izenez ezagunak ziren
txerri beldurgarriak eta haien ugazaba nola garaitu
zituzten kontatzen du ‘Iratxuak’ kondairak. Ines
izeneko gazte bat du protagonista.

Ausardiak
garaitutako izua
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Bat-batean, beste irrintzi ozen
bat entzun zen. Iratxuen
armada haren erdian, gizaki
baten irudia azaldu zen


