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Natalia Salazar Orbe Bilbo

M
ila euro or-

daindu be-

har dute,

batez beste,

B i zka i an

etxebizitza

pribatu bat alokatu nahi dutenek.

Erosi gura izanez gero, metro koa-

droko 3.000 eurotik gora. Datuek

erakusten dute zaila dela norbere

kabuz bizitzen jartzea. Arazo horri

irtenbidea eman nahi dio Bartze-

lonako Haibu 4.0 enpresak. Hala

diote, behintzat, hango kideek.

Erlauntzaetxebizitzen proiektua

Bilbo ingurura eramateko asmoa-

ren berri eman dute. Hiru metro

koadrotik beherako logelak, eta

gainerako espazioak partekatuta

proposatzen dituzte horien era-

biltzaileentzat. «Denbora batera-

ko konponbidea izan daiteke, ba-

liabide gutxi dutenek leku pribatu

batean lo egin ahal izateko, jendez

betetako logelez osatutako osta-

tuetan lo egin ordez». 

Polemika piztu da. Bartzelonan

bertan udalak esan du ez diela

baimenik emango erlauntza etxe-

bizitzei. Proiektuaren gabeziez

mintzatu da, berriz, Hiritik At ko-

operatibako Karlos Renedo. Etxe-

bizitza komunitarioak egiten di-

tuzte eurek. Eta era horretako

egitasmo pribatuen arazoez ohar-

tarazi du: «Argi eta garbi esan be-

har da: ez dira etxebizitza duinak.

Gutxieneko baldintza batzuk bete

behar dira pertsonak bere bizitza

modu duin batean garatzeko, eta

horiek ez dira baldintza duinak».

Bilbo inguruetara jo nahi du

Bartzelonako enpresak bere

proiektuak garatzera. «Bi erlaun-

tza modular jarriko ditugu, mer-

katua zabaltze aldera. Horietako

bat emakumeentzakoa izango da,

eta bestea, mistoa». Oraingoz, ez

dute zehaztu non egingo dituzten.

Ezta zenbatentzako lekua izango

duten ere, lurren edo lokalen ja-

beek Haiburen interesaren berri

izandakoan prezioak igotzen di-

tuztelakoan. Eskaria badute, or-

dea: «Gaur egun, 460 eskaera

daude Bilboko erlauntza etxebizi-

tzetan bizitzeko».

Ezaugarriak antzekoak dira

gauzatzen dituzten egitasmo guz-

tietan: espazioaren %75 bizilagun

guztiek partekatzen dituzten gu-

neetara bideratzen dute. Gainera-

ko %25a logelek betetzen dute.

Pertsona bakoitzak, batez beste,

bizitzeko hamar metro koadro

izango dituela diote sustatzaileek.

Logelak, ordea, 1,2 x 2,2 metro za-

bal eta 1,2 metro garai izan daitez-

ke. Hala ere, argitu dute logelak bi

lagunentzako izanez gero, bost

metro koadrora artekoak izan

daitezkeela. 

Haibu 4.0 enpresak azaldu du

eurek sustatzen dituztenak ez di-

rela etxebizitzak, egune-

rokorako espazio komu-

nak dituzten lo egiteko

bizilekuak baizik. Gaur

egungo gizarteak dituen

erronkei aurre egiteko

«irtenbide berritzaile»

gisa planteatu dituzte:

«Behin-behinerako

planteatutako bizile-

kuak dira, norbere ka-

buz etxe batean bizitzen hasi edo

bizitza berregin nahi dutenentza-

ko bizileku merkearen bila dabil-

tzanentzako aukera ona dira. Au-

rreztu, eta beste bizitegi erregi-

men egonkorrago baten aldeko

apustua egiteko aukera emango

diete proiektuok».

Izan ere, alokairu merkeak ira-

garri dituzte. Merkeenak hilean

125 euro ordainduko dituzte. Ura,

argindarra eta wifia barne har-

tzen dituzte prezio horiek.

«Azpietxebizitza» gisa defini-

tu ditu Karlos Renedok era horre-

tako proiektuak. «Ez dut uste ir-

tenbide bakarra denik oso espazio

txikiak eskaintzea, azpietxebizi-

tza direnak, prezioan aurrezteko.

Hori aspaldi asmatu zuten. Gai-

nerakoan, ohe beroa deritzona

ere egin zitekeen, eta logela bat

aprobetxatu hiru lagunek txan-

daka lo egiteko. Hori ez da irten-

bidea. Etxebizitza eskubidea eta

beharra negozio bilakatzea da

hori».

Hori dela eta, etxebizitza esku-

bidea merkatuaren logikatik ate-

ra behar dela deritzo. «Legeak

egin behar dira etxebizitza nego-

zio ez bilakatzeko eta benetan es-

kubide eskuragarria izateko.

Mundu guztia modu duinean bizi

ahal izateko neurriak ezarri be-

harko lirateke». Besteak beste,

alokairuaren prezioak tasatu be-

harko liratekeela azaldu du.

«Gainerakoan, beti egongo da zi-

rrikituren bat enpresa batzuek

negozioa egiteko».

Uste du Haibu 4.0 enpresak zi-

rrikitu horiek baliatuko dituela

euren proiektua Bizkaian ezar-

tzeko. «Gure legea ikusita,

proiektu hori etxebizitza moduan

merkatuan jartzea ez da bidera-

garria. Beste kontu bat da tranpa

egitea. Alegia, etxebizitza gisa ez

Bartzelonako Haibu 4.0 enpresak iragarri du Bizkaian jarriko dituztela ‘erlauntza’ gisa ezagutzera
eman diren bizilekuak. Modulu bidez eraikitzen dituzte. Oso logela txikiak eta espazio partekatuak
eskaintzen dituzte. Hiritik At kooperatibak salatu du ez direla etxebizitza duinak.

Kutxa txiki bat bizileku

1,2 x 2,2 metro zabal eta 1,2 metro garai dira erlauntza etxebizitzetako logeletako asko. HAIBU 4.0

Legeak egin behar dira
etxebizitza ez bilakatzeko
negozio eta benetan eskubide
eskuragarria izateko»
Karlos Renedo
Hiritik At kooperatibako kidea

‘‘
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aurkeztea. Baina, berez, legeak ez

du uzten etxebizitza gisa horrela-

korik egiten».

Izan ere, Eusko Legebiltzarrak

onartutako Etxebizitzaren Lege-

ak gutxieneko neurri batzuk fin-

katzen ditu etxebizitzetarako.

Bizilagun bakoitzak, gutxienez,

25 metro koadro erabilgarri izan

behar ditu etxe batean. Eta Jaur-

laritzak esana du ez dituela onar-

tuko etxebizitza duin baterako

eskubidea arriskuan jar ditzake-

ten formulak. Haibu 4.0 enpre-

sak, ordea, argi du: «Gobernuak

esango du ez daudela erlauntzak

jartzen uzteko prest. Hala ere,

badakite arazorik gabe jar ditza-

kegula».

Renedok partekatutako espa-

zioak dituzten proiektuak babes-

ten ditu. Era horretako etxebizi-

tzak egiten dituen kooperatiba

bateko kidea da. Baina beharrez-

ko deritzo baldintza batzuk bete-

tzeari. «Norberak beretzako gu-

txieneko espazio bat izateko

apustua egiten dute gure proiek-

tuek». Gutxieneko neurri batzuk

errespetatuko dituen logela edo

etxebizitza bat proposatzen dute,

eta, hortik kanpo, partekatzeko

espazio komunak.

Horrez gain, euren proiektuak

administrazioak bultzatutakoak

dira. «Zuzkidura etxebizitzak

dira. Hau da, zerbitzu bat eskain-

tzen da horien bidez. Aldi batera-

ko dira, eta bizitzaren fase zehatz

batzuei erantzuteko pentsatuta

daude. Prezioa ere merkatuko lo-

gikatik at dago». Egitasmo priba-

tuen arriskuari buruz ohartarazi

du: «Era horretako apustuak egi-

ten dira diru gehiago eta etekin

handiagoa ateratzeko».

Administrazioak sustatutako

proiektuak egin ez dituenean, ko-

operatiban eratutakoak bultzatu

ditu Hiritik At kooperatibak. Eta

beti egiten dituzte pauso berbe-

rak; haien ustez, ezinbestekoak

direnak: «Lehenengo, erabiltzai-

leekin egiten da diseinua, beraie-

kin batera pentsatzen da zeintzuk

diren gutxieneko beharrak, eta

zeintzuk behar kolektiboak. Koo-

peratiban edo administrazioaren

eskutik egiteak bermatzen du

proiektua ez bihurtzea negozio

bat».

Hamar metro koadroko logela

bat edo etxebizitza txiki bat eta

eremu komunak es-

kaintzen dituzte euren

proiektuek. Gipuzkoan

dituzte martxan bi egi-

tasmo. Bizkaira oraindik

ez dira iritsi.

Etxebizitzetarako

merkatuak ezartzen

duen tipologia aldatu

beharraz mintzatu da

Renedo. «Ez da normala guztiok

bizitzea 80 metro koadroko etxe-

bizitza berdinetan, eskema bere-

kin: sukaldea, komuna, guztiok

izatea garbigailu bat etxean...

Horren atzean kontsumismoa

dago. Sistemak bultzatzen gaitu

etxean denetarik izatera, bizila-

gunekin ezer ez partekatzera eta

eraikinean espazio komunik ez

egotera». Horren aurrean, espa-

zio partekatuen alde egin du:

«Kontsumoa jaisteko egiten den

zerbait izan behar da, bizi eredu

eraldatzaileak bultzatzeko eta

komunitatea indartzeko. Ez da

oinarritu behar etekina ateratzea

helburu duen ikuspuntu ekono-

miko hutsean».

Emakumeentzako eraikin bat eta beste bat mistoa iragarri dituzte. HAIBU 4.0

N. S. O. Bilbo

L
ogela txikien ideia bizi-

lekuetara ez ezik osta-

tuetara ere eraman dute

Bilbon. Kapsula ostatu

bat ireki dute Areiltza Doktorea-

ren zumarkalean: Optimi Rooms.

Hostel premium gisa aurkeztu

dute sustatzaileek: 24,95 euroren

truk alokatu daiteke lagun baten-

tzako logela pribatua eskaintzen

duen kabina; bi lagunentzakoa,

berriz, 34,95 euro ordaindu behar

da. Maiatzean irekitzekoak ziren,

baina ekainaren bukaeran zabal-

du zuten, Bilbao Turismoren bal-

dintzetara egokitu beharra izan

dutelako. Iñaki Zabala sustatzai-

leak esan du «beteta» dutela os-

tatua orduz geroztik.

Era horretako ostatuak Japo-

nian sortu ziren 1970eko hamar-

kadaren amaieran. Hotelek baino

eskaintza merkeagoa egiten zie-

ten trena galtzen zutenei edota

hirian parrandan geratu nahi zu-

tenei. Hala ere, Optimi Roomseko

sustatzaileek argitu dute Asiako

herrialdeko kabinak baino han-

diagoak direla eurenak, erosota-

suna nabarmendu nahian. 1,20

metroko oheak dituzte. Baina al-

tuera txikiko gelak dira.

Hostel deritzen ostatuekiko be-

reizgarria, berriz, pribatutasuna

dela azpimarratu dute. Izan ere,

kapsuletan sartzeko beharrezkoa

da horren erabiltzaileak bakarrik

izango duen txartela. Eta gune

komunetan ere, dutxa hartzeko

edo arropa aldatzeko, esaterako,

pribatutasuna bermatuta dagoela

nabarmendu dute.

Pribatutasuna eta erosotasuna.

Horiexek dira azpimarratu dituz-

ten aurkezpen txartelak. Erabil-

tzaile bakarrentzako 36 kabina

jarri dituzte, eta bi erabiltzaile-

rentzakoak beste hamalau. Ho-

rietan guztietan, koltxoi biskoe-

lastikoak jarri dituzte. Helburua

argia da: bezeroek hotel bateko

logela baten prezioa aurreztea

nahi dute, eurena merkeagoa de-

lako. Baina ez dute nahi motxila

lepoan iritsiko den ohiko txango-

zalez betetzea eraikina. Sustatzai-

leek eurek esana da.

Horregatik jarri dituzte 25 eta

35 euro arteko prezioak. Hala ere,

Aste Nagusia, BBK Live jaialdia

edo jende ugari erakartzen duten

bestelako ekitaldiak iristen dire-

nean prezioak egokitu egingo di-

tuztela iragarri dute.

Kapsulek espaziontzi bateko

gelak iradokitzen dituzte. Eta era-

biltzaileek eskuragarri duten tek-

nologia eta dekorazioa ere lagun-

garri dira irudikapen horretan.

Besteak beste, aginteko

botoi bat sakatuta, eten-

gabeko aireztatze siste-

ma jar dezake martxan

bezeroak. Telesailak edo

filmak streaming bidez

ikusteko aukera ematen duten

telebistak dituzte eskuragarri, eta

led argiz argiztatutako ispiluak

edota USB eta aurikularrentzako

konexio atakak aurkituko dituzte

geletan. Zientzia fikziozko lotara-

ko lekuen itxura duen ostatua

etorkizuneko aukera nagusieta-

ko bat  bilakatu nahi dute susta-

tzaileek.

Optimi Rooms ostatuak logela bereziak eskaintzen ditu Bilbon: kabinen
antzeko logelak dituzte, lagun bakarrarentzakoak zein bikoitzak. Hotelak
baino eskaintza merkeagoa dira, baina askoz espazio txikiagoa dute.

Espaziontzietako
kapsulak logelen ordez

Optimi Rooms ostatuko kabinek barrutik duten itxura. YOLANDA SALAZAR

‘Hostel’ ostatuekiko
bereizgarri gisa, pribatutasuna
azpimarratu dute. Erosotasuna
ere nabarmendu dute 

Gobernuak esango du 
ez daudela erlauntzak jartzen
uzteko prest. Hala ere, badakite
arazorik gabe jar ditzakegula»
Haibu 4.0 enpresa

‘‘
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Agur

B
ehin irakurri nuen
agurberba, segurutik,
latinezko augurium-
etik datorrela (seinale,

zantzu, iragarpen...), eta, horre-
xegatik, norbaiti agur esatean,
agur ematean, euskaldunok zor-
terik onena opatzen diogula agur
egiten diogun horri.
Ederra da agur berba. Eta

garrantzitsua. Garrantzitsua da
agur esaten eta agur ematen
jakitea. Zeren eta bizitza joan-
etorri bat da. Egia da, azkenean,
denok joango garela mundutik
betiko, baina, artean, joan-etorri
horretan, tokatzen zaigu,
batzuetan halabeharrez, beste
batzuetan hala erabakita, joatea

ala geratzea. Sinbolikoki ere ari
naiz, ez soilik fisikoki. Bizitza,
mundua, unean-unean, joaten
direnen eta geratzen direnen
artean banatuta dago. Bikote
harreman bat apurtzen denean,
badago etxetik joaten dena eta
badago geratzen dena. Berdin
neba-arreben artean, zer esanik
ez aspaldian, baserrian denen-
tzako nahikorik ez zegoen
garaietan. Gerra sasoian ere, joa-
ten direnak eta geratzen direnak
daude. Etxetik kanpora ikastera
doazen ikasleak eta etxean gera-
tzen diren ikasleak. Joaten diren
lagunak eta geratzen diren lagu-
nak. Lanera kanpora doazen
lagunak, senideak... eta geratzen

direnak. Beste lan batera joaten
diren lankideak eta geratzen
direnak, taldea uzten duten fut-
bolariak eta geratzen direnak.
Konpartsa, kuadrilla edo dena
delakoa uzten duten kideak eta
geratzen direnak... Eta horrela,
ad infinitum. Doana, askotan,
errezeloz joaten da, ondo egiten
duen ala ez, damutuko den bel-
dur, itzuli ahal izango ote den.
Geratzen dena, ostera, zalantzan
geratzen da sarri, berak ere joan
beharko lukeen susmoak eragi-
ten dion egonezinaz. Eta nahiz
eta bizitzan zehar joatea zein
geratzea, bietatik egokituko zai-
gun, uste dut pertsona batzuk
gehiago direla joatekoak eta

beste batzuk geratzekoak. Ni,
uste dut, gehiago naiz geratze-
koa, baina auskalo.
Hori burutazioa eduki dut, 

Nerea (Ibarzabal), zure agurraren
harira. 
Lau urtez, autobus-geltoki be-

rean, bata jaitsi bestea igo, koin-
tziditzen duten bi bidaiari izan
gara; metroko bagoi berean, ka-

rrajuaren alde banatan, jesartzen
diren bi pasaiari, elkarri zeharka
begiratzen diotenak leihoaren
isla baliatuz. Finean, lau urtez, el-
karren ondoan dauden, baina se-
kula ukitzen ez diren, bi zutabe
izan gara. Ez gara sekula aurrez
aurre elkarrekin egon (bertsoza-
lea ere ez naiz, nire tokaioElor-
tzarekin adiskidetasuna, izena
eta kasik abizena konpartitu
arren). Ez dakit nolako ahotsa
duzun, nola egiten duzun berba,
nola begiratzen duzun, nola mu-
gitzen dituzun eskuak... baina,
irakurriaren irakurriaz, apur bat
ezagutzen zaitudala uste dut, eta
atsegin dut apur-asko hori. Zor-
terik onena opatu ez eze, augu-
riuma, alegia, iragarpena, aldeko
izango duzula seguru nago. Eta,
bide batez, aitortuko dizut asko
gustatu zaidala zure «bizija kon-
tateko» modua ere. Agur, beraz,
Nerea, baina adiorik ez. Ni, mo-
mentuz, hemen geratzen naiz.

Ez dakit nolako
ahotsa duzun, nola
egiten duzun berba,

nola begiratzen
duzun... baina,
irakurriaren

irakurriaz, apur bat
ezagutzen zaitudala
uste dut, eta atsegin
dut apur-asko hori

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.

%

Bertan behera utzi
dute Deiadar Xtrem
ultratrail lasterketa

GERNIKA-LUMO bBabesle nagu-
siak azkenean atzera egin duela
eta, irailean egitekoa zen Bocine-
ros Deiadar Xtrem ultratrail las-
terketa bertan behera uztea era-
baki du antolaketan aritu den
Trail 52 Sport Mendi Klubak. Bi-
garren ediziorako guztira ia 150
lagunek zuten izen emana hiru
modalitatetako lasterketetarako;
tartean, Txina zein Errusiakoak.

Mundaka Festivali
3.000 euroko isuna
jarri dio Urak

MUNDAKA bMundaka Festival
jaialdia zigortu egin du Eusko
Jaurlaritzaren Ura agentziak.
Itsasora heltzeko bide publikoak
eta igarobideak oztopatzeagatik
3.000 euroko isuna jarri dio. San-
ta Katalina ingurua hondatzen
zuela eta, hainbat salaketa jaso
zituen jaialdiak, eta, aurten, Ber-
meora eraman dute egitasmoa,
Bay of Biscay izenarekin.

Irudia b Bilbo

Faxismoari aurre egiten segitzeko asmoa azaldu dute
Hainbat pintaketa faxista egin zituzten aurreko astean Bizkaiko hiriburuan. Bilbo Zaharrean, Antifaxistak muralari heriotz mehatxuekin eta Espainia-

ren aldeko mezuekin eraso zioten. «Zelan ez, handik ordu gutxira auzoa mobilizatuta zegoen, auzoko eragileak bilduta eta mural antifaxista berregin-

da», jakinarazi dute auzokideek; «Bilbo Zaharreko auzokideok egunero egiten diogu aurre faxismoari, konpromisoz eta ilusioz eraikitzen ari gara

auzo komunitatea, autogestioa eta herri boterea, gure kulturak defendatu eta aniztasun askean sakontzen ari gara». Aurrerantzean ere hala egingo

dutela adierazi dute; faxismoari aurre egiten segituko dutela, eta hori modu eraikitzailean egingo dutela. BIZKAIKO HITZA
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

H
utsik egon diren

etxeekin hazi gara.

Umetan horietara

sartzen ginen jo-

lastera. Pixkanaka

konturatzen zara etxe huts ho-

rien atzean espekulazioa dagoela,

eta gure herrian bizitzeko eskubi-

dearekin gutxi batzuek dirutza

egiten dutela». Ander Laraudo-

goitiaren hitzak dira. Gorlizko

Kinpulene kalean okupatu duten

etxebizitzan bizi da, beste zazpi

lagunekin batera. Horietako bi-

ren aurkako epaiketa egin dute,

eta usurpatzeagatik zigortu di-

tuzte. Etxea husteko agindu diete,

beste hainbat kasutan bezala.

Izan ere, okupazio mugimen-

dua loraldian dagoen bezala, jar-

duera horren aurkako jardunbi-

deak ere indarra hartu du. Biz-

kaian bertan hainbat kasu daude:

Gernika-Lumon iazko martxoan

okupatu zuten eraikina husteko

arriskuan dago. Hiru kideri isu-

nak jarri zizkieten, usurpatzea eta

kalteak leporatuta. Orain, berriz,

Eztena izeneko proiektu osoaren

aurkako epaiketa izan dute.

Epaiaren zain daude. Zeberion

ere duela hilabete okupatu zuten

Urkiaga Txikerra baserria, eta

gazte asanbladako bi kidek epai-

tegian deklaratu beharko dute hi-

leon. Baserriaren ugazabarekin

negoziatzeko asmotan daude

han.

Gorlizen, Uribe Kostan dagoen

etxebizitza arazoari irtenbidea

emateko asmoz okupatu zuten

Kinpulene kaleko 47. zenbakiko

etxea. 620 etxebizitza baino

gehiago «hutsik» daude herrian,

eta %38,4 bigarren etxebizitzak

dira. Gazteek etxebizitza eskura-

tzeko dituzten «arazo handiak»

ikusita, hogei urtean hutsik egon

den hiru solairuko etxea okupatu

zuten, Laraudogoitiaren arabera,

«gure emantzipazioa borroka-

tzeaz gain, etxebizitzaren inguru-

ko eztabaida pizteko asmoz». 

Konponketak egiteaz gain, or-

tua lantzen ere ari dira. Eta helbu-

ru argia daukate: «Etxebizitza

proiektu komunitario bat egitea

da asmoa, egoera geroz eta larria-

goa delako. Lehen, hipotekarekin

arazoak zeuden; orain, alokairua-

rekin daude».

Prozesua ez da erraza izaten ari.

Ekainean jabearen seme bat ager-

tu zitzaien. «Alde egin ezean,

kuadrillarekin etorriko zela me-

hatxatu gintuen». Mehatxua bete

eta bi anaiarekin, lau udaltzaine-

kin, sarrailagile batekin eta langi-

le batzuekin batera itzuli zela

kontatu dute. «Etxeko patiora

salto egin zuten. Oihuka, irainka

eta atea bortizki joaz, erakutsi ez

ziguten epailearen agindua ze-

kartela esan ziguten». Etxetik in-

darrez aterarazten saiatu zirela

salatu dute, «bultzatuz, tiraka,

umiliatuz, irainduz eta mehatxa-

tuz». Kalera atera zituzten Kin-

puleneko etxeko bi lagunek Ur-

dulizko ospitalera joan behar izan

zuten, «zauri arinak egin zizkie-

telako». 

Azkenean, Ertzaintzak agindu-

ta alde egin zuten anaiek. Gazteek

salatu dutenez, eurek deitu behar

izan zieten ertzainei, «udaltzai-

nek dagokien lana ez zutelako

bete, eta jarrera erasokorren aur-

ka ezer egiten ez zutelako. Aitzi-

tik, jarrera mafiosoak zilegitzen

zituzten».

Gernikan, Eztena
Gazteen beharrei erantzuna ema-

teko ez ezik, langile klasearen ara-

zoei aurre egiteko ere sortu zuen

Eztena proiektua gazte mugimen-

duak Gernika-Lumon. Iaz, hamar

etxebizitzaz osatutako eraikin bat

okupatu zuten herrigunean; 23

urte zeramatzan hutsik. Urrian,

Bilbora iritsi ziren etorkinetako

batzuk hartzeko egokitu zuten

proiektua azkenean. Hamar lagun

bizi dira egun han.

Gorlizko kasuaren antzera,

eraikina okupatu eta hilabetera

«ertzainak, eraikinaren jabeak

eta haien abokatuak sartu ziren

epailearen agindurik gabe, eta

etxeetako sei itxi egin zituzten.

Hori izan zen proiektuaren gara-

pena baldintzatu zuen lehen kol-

pea». Hala ekarri du gogora Ane

Ramosek. Gazte mugimenduko

kidea da bera.

Hala sartu izanagatik salaketa

jarri zuten. «Arriskutsua iruditu

zitzaigun. Hasten badira agindu-

rik gabe sartzen eta mota horreta-

ko kaleratzeak normalizatzen,

aurrekaria ezarriko dute, eta hu-

rrengoan ere sartu ahalko dira».

Uztailean, berriz, «lunpen pro-

letarioaren ezaugarriak zituz-

ten» bost lagun saiatu ziren erai-

kinean sartzen. «Hau da, ez dau-

katenak komunitatearekiko

atxikimendurik, beren buruaga-

tik bakarrik begiratzen duten

pertsonak». Atentzio eman zien

giltzekin sartu izanak. «Atez ate

aritu ziren giltzak probatzen»,

eta «onean edo txarrean sartuko

zirela mehatxu egin ziguten».

Azkenean alde egin zuten.

Ramos okupazioaren helbu-

ruaz mintzatu da: «Erabili gabe

dauden eraikinak, ortuak, lante-

giak gureganatu, birjabetu eta gu-

re zerbitzura jartzea da asmoa».

Autodefentsa antolatu behar dela

deritzo. Laraudogoitiaren ustez,

«okupazioen ehuneko handi bat

kaleratzeetan bukatzen da, siste-

ma judizialak merkatua babesten

duelako eta, gure kasuan bezala,

Poliziak ez duelako inongo arazo-

rik izan legez kontra etxera sar-

tzeko jabeen jarrerak babestea-

rren. Horrek ez gaitu mugatu be-

har. Okupazioa normalizatu be-

har da, eta etxe hutsak egotea des-

normalizatu». Eraikuntza

politikak garatzen duen «ekono-

mia espekulatiboa» salatuta,

okupazioak, «tresna politiko gi-

sa, egoera hori azaleratu eta iraul-

tzeko» balio duela deritzo.

Okupazio mugimenduak eta horren aurkako neurriek indarra
hartu dute. Gernika-Lumon hiru gazte zigortu dituzte, Gorlizen
bi, eta Zeberioko bi herritar auzitegira deitu dituzte. Gazteek
«espekulazioari» aurre egiteko bide gisa defendatu dute. 

Auzolanak sortutakoa
huste arriskuan

Gorlizen, Kinpulene kaleko etxea eta aurrealdea atondu dituzte gazteek. BIZKAIKO HITZA
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Peru Azpillaga Diez

Askotarikoak dira udan Kantauri
itsasoan barrena ibiltzen diren
itsasontziak. Luzeak eta zabalak,
motzak eta estuak; badira maki-
neriaz beteta arrainen atzetik
ibiltzen direnak, baita turistaz
lepo kostaldeko mugarri turisti-
koen bila dabiltzanak ere. Badira,
era berean, ozeanoa zeharkatuta
iritsi direnak, erraldoiak, bidaia-
riz edota merkantziaz lepo, edota
zarata atera gabe, haizearen edo
arraunen indarrari esker, kostal-
detik gertu ibiltzen direnak.
Askotako itsasontziak daude,

baina azken horietakoa da Ekolo-
gistak Martxan elkartearen Diosa
Maat belaontzia. Urtero-urtero,
elkarte ekologista horren mezu
eta aldarriak lau haizeetara zabal-
tzen ditu itsasoetan zehar, eta,
aurten, beste hainbat toki bisitatu
ostean, Euskal Herriko kostaldera
etorri da, arrantza eta turismo ja-
sangarriaren aldeko mezua ban-
deratzat hartuta. 
Hain zuzen ere, Getxon eta On-

darroan egon ostean, Donostiako
portura helduko da gaur Diosa
Maatbelaontzia. Ostera, Pasaia-
raino hurbilduko da; ondoren,
itzulerako bidaiari ekingo dio be-
rriz, eta, besteak beste, Zumaian
eta Bermeon geldituko da. Itsa-
sontziak egiten dituen geldialdi
gehienetan, gainera, hura bisita-
tzeko aukera egon ohi da. Bertan,
belaontziaren historia, Ekologis-
tak Martxan elkarteak orain arte
egindako kanpainen azalpena eta
hainbat gairen inguruko infor-
mazioa jasotzeko aukera dago,
hala nola Europan abiatu duten
itsasoaren aldeko sinadura bilke-
ta, edota gelidium algaren ingu-
ruko proiektua. Horretaz gain,
haurrentzako jolasak ere egoten
dira belaontzian.

Iragan iluneko itsasontzia
Egun haren jarduna kontzien-
tziak astintzera mugatzen bada
ere, Diosa Maat belaontziak ira-
gan iluna du. «Hamabost bat
urte edo izango dira belaontzia
Ekologistak Martxan-en esku da-
goela; lehen, ordea, narkotrafiko-
rako erabiltzen zuten», azaldu du
Eneko Aierbe elkarteko kideak.

Cadizko kide batzuek jakin zuten
bidea zegoela Espainiako Auzitegi
Nazionalak konfiskatutako on-
tziak irabazi asmorik gabeko el-
karteei uzteko, eta Diosa Maat

egitasmoa jarri zuten martxan,
itsasoaren egoeraren inguruko
kontzientzia pizteko helburuare-
kin.
Denborarekin, itsasontzia

erostea lortu dute, eta, gaur egun,
kanpaina eta dinamika bereziak
bultzatzen dituzte urtero. «Nor-
malean, Mediterraneo aldean
edota Espainiako hegoaldean ibili
ohi da, baina iaz, Kantauri itsaso-
raino igotzea erabaki zen, eta
aurtengo kanpaina bertan egiten
ari gara», erantsi du Aierbek.
Santandertik (Espainia) atera zen
itsasontzia, ekainaren 15ean, eta
hara itzuliko da, hilabete geroa-
go, besteak beste Galizia eta Eus-
kal Herriko kostaldeak bisitatu
ostean. Kanpaina guztian, sei
pertsona joango dira belaontzian:
kapitaina, kanpaina arduraduna

eta lau boluntario. «Kanpaina
hasi baino lehen irekitzen dugu
boluntario gisa izena emateko
epea. Astero, lau boluntario
horiek aldatu egiten dira, eta
beste lau berri sartzen. Ostiralero
egiten da aldaketa, eta aste horre-
tan egin beharrekoaz arduratzen
dira».

Arrantza eta turismoa
«Arrantza eta turismo jasanga-
rria dira aurtengo kanpainaren
ardatzak», nabarmendu du Aier-
bek. Arrantzari lotuz, bat egin
dute Europa mailan zabaldu den
manifestu batekin, eta horren
alde sinadurak biltzen arituko
dira uda osoan: «Gure itsasoaren
aldeko manifestu bat da, eta
Europak bere buruari 2020rako
ezarritako baldintzak betetzea
eskatzen du». Izan ere, Aierbek
argudiatu duenez, Europako Par-
lamentuak bi legedi adostu
zituen; arrantza politika batera-
tua bultzatzekoa bata, eta itsas

estrategien zuzentarau bat bes-
tea. «Bi horietan zehazten da
Europako herrialdeek hainbat
helburu bete behar dituztela
2020rako, eta egun ez da hala
gertatzen», salatu du Aierbek.
Zehaztu duenez, lehenengoa

arrantza jasangarriarekin lotuta
dago: «Adierazten du  arrain
populazio guztiek egoera osasun-
tsuan  egon behar dutela arran-
tzatuak izan ahal izateko». Beste-
ak itsasoaren egoerarekin du
zerikusia, eta «hobera» ekarri
behar direla agintzen du. «Ikus-
ten dugu ez bata eta ez bestea ez

direla beteko. Horregatik helara-
ziko dizkiegu politikariei Euro-
pan bildutako sinadura guztiak,
adostutakoa behingoz bete deza-
ten».
Kanpainaren beste helburua

da turismoak ingurunean eta,
kasu honetan, itsasoetan duen
eraginari buruz hausnartzea.
Aierbek esplikatu duenez, egun
arazo hori «agian ez da oso naba-
ria» euskal kostaldean, baina
hainbat tokitan arazo larriak
sortu direla ikusi dute, eta ohar-
tarazi du Euskal Herrian ere are-
agotzen ari dela joera hori. «Egia
da oraindik ez dela beste toki
batzuetan bezain agerikoa, baina
badira zenbait adibide esangura-

tsu, hala nola Getxoko
ferryak edota Donostia-
ko egoera».
Hori dela eta, Getxon

egindako geldialdian
itsasontzi handien aur-
kako protesta bat gauza-
tu zuten tripulazioko ki-
deek, ferryek sortzen di-
tuzten kalteen inguruan
kontzientziak pizteko.

Donostian egingo duten geldial-
dian, berriz, bertako plataforma-
rekin aurkezpentxo bat egingo
dutela jakinarazi du: «Batik bat,
gaia mahai gainean jartzea da
gure helburua, beste hainbat kez-
karen artean gure egungo turis-
mo ereduak ingurumenari kalte
handia egiten diolako».

Kantauriko uretan barrena dabil
‘Diosa Maat’ belaontzi ekologista 
Getxo eta Ondarroa bisitatu ostean, Donostiara helduko da gaur b Kanpainaren helburua
da arrantza eta turismo jasangarria bultzatzea b Datorren astean Bermeon izango da

Euskal Herriko kostaldean barrena dabil Diosa Maat belaontzia. EKOLOGISTAK MARTXAN

Turismoaren gaia ere jarri 
nahi dugu mahai gainean,  gure
egungo ereduak kalte handia
egiten baitio ingurumenari»
Eneko Aierbe
Ekologistak Martxan-eko kidea
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Amaia Igartua Aristondo

N
orak bere bizitzan
lehen aldiz egingo
duen bidaia kon-
tatuko du fil-
mak». Bakarrik

abiatuko da Lara Izagirreren (Zor-
notza, 1985) pelikula berriko an-
dre protagonista. Abiatuko da,
halaber, zinemagile eta gidoilaria,
abuztuan hastekoa baita Nora
film luzearen grabaketekin. Be-
rak, aldiz, ondo lagunduta egingo
du bidaia hori. Ane Pikaza akto-
rea arituko da pelikulari izena
ematen dion protagonistaren pa-
perean, eta, gainontzekoak jaki-
narazteke dauden arren, izen
«ezagunak» agindu dituzte.

«Emakumeon ikuspegitik» is-
torioak kontatzeko beste ahalegin
bat da Izagirreren honakoa. «Be-
giraden falta oso nabaria» dela
azpimarratzen du zine zuzenda-
riak, eta, hori orekatze aldera,
«ahalik eta emakume gehienek
beren istorioak kontatzea» alda-
rrikatzen du. Zornotzarraren bi
film luzeak —2015ean ondu zuen
lehena, Un otoño sin Berlín— dira
andreen ikuspuntuen bildumari
eginiko ekarpenak: 30 urteen
muga zeharkatu duten bi emaku-
me dira protagonista bietan.
Noraren kasuan, filmaren ha-

sierako gertakari batek aitonaren
autoa hartu eta Euskal Herriko
hamaika lekutara joatera bultza-
tuko du. «Lehen aldiz sentituko

du bidaia abiatzeko askatasuna
eta beharra dituela». Atzean utzi-
ko du «normala» dena irudika-
tzen duen herria. Road trip-aren
atzean, Izagirrek «gai astun eta
garrantzitsu» deritzona paratu
du: emakumeen egoera. Norak
Zornotzatik alde egiten duen mo-
mentutik bertatik tratatuko
dena: «Berak aukeratu ez duen
egoera batean aurkituko dugu
protagonista, guretzat erabaki
duten bizitza hori egiten». 
Norari egokitu zaio kasu hone-

tan, baina Izagirreren filmak uni-
bertsal egiten ditu haren kome-
riak, eta edozein emakumerenak
bihurtzen ditu. Buruhausteen ar-
tean, zaintzarena nabarmendu
du zuzendariak, bereziki: «Jakin-

tzat ematen da gure gain hartu be-
har dugula». Itxaropentsu aska-
tuko ditu protagonistak kate ho-
riek, bidaia kazetaria izateko as-
moarekin hasiko baitu egitasmoa,
baina emaitzak gazi-gozoak izan-
go dira. «Metafora» gisa ulertu du
zuzendariak: «Emakumeek geu-
re buruari ematen dizkiogun eta
gizarteak ematen dizkigun auke-
ren inguruko gogoeta da». 
Komedia baten bidez irudika-

tuko ditu horiek guztiak. Un
otoño sin Berlín-ek zuen komedia
apurra berridazketekin eta mun-
taketarekin kendu, eta «pare bat
irribarre» baino ez ziren geratu
azken bertsioan. Komedia «asko
maite» duenez, oraingoan bide
hori hautatu du Izagirrek, «gaiak
duen pisutik askatzeko», batik
bat: «Emakumeek munduan du-

ten egoera tonu arin batean kon-
tatzen da. Polita da geure buruari
barre egiteko aukera ematea».
Ondorioz, bi film luzeen at-

mosfera ezberdina izango da. Ho-
netan «bizitza» gailenduko dela
azaltzen du zinemagileak. Euskal
Herriko «uda on bat» helaraztea
da haren asmoa; alegia, «hondar-
tza, eguzkia, mendia, itsasoa»
agertu nahi ditu. «Euskal Herria-
ren beste irudi bat» eman nahi
duela nabarmendu du, harentza-
ko «berria» izango den eginbe-
harrekoa.  

Euskaraz egindako bidaia
Euskal Herriaren irudi berri ho-
rretan, urtaroa ez da desberdinta-
sun bakarra izango. Izagirreren
aurreko film luzea ez bezala, Nora
euskaraz egingo da. Un otoño en
Berlín gazteleraz egitea beste
erremediorik ez zuen izan, akto-
reen aukeraketa zela eta «ezinez-
koa» izan zitzaiolako euskaraz
egitea. Alabaina, prozesua iraul-
tzea erabaki du oraingo honetan:
hau da, hizkuntza erabaki lehen-
bizi, eta ondoren aktoreak. Eus-
kara bere «ama hizkuntza» iza-
nik, «aukera» irizten dio peliku-
la bat hizkuntza horretan
zuzendu ahal izateari. 
Baina gaztelera, ingelesa eta

frantsesa ere entzun ahal izango
dira pelikulan, eta tartean Ipa-
rraldeko eta Bizkaiko euskalkie-
tan ere mintzatuko dira pertso-
naiak. Izagirrek ertz asko aldarri-
katuko ditu: «Asko gustatzen zait
nolakoa den gure herria».

Lara Izagirre zuzendari eta gidoilari zornotzarra hileon hasiko
da bere karrerako bigarren film luzearen grabazioarekin.
Protagonistak eta ikus-entzunezkoak izena partekatuko dute:
Nora.«Emakumearen egoera munduan» islatuko du obrak.

Gizarteak ezarritako
roletatik ihes egiten

Zinegileak 2015ean kaleratu zuen bere lehen film luzea, Un otoño sin Berlín. NORA FILMA

Emakumeen egoera
tonu arin batean
kontatuko da. Polita da
geure buruari barre
egiteko aukera ematea»
Lara Izagirre
Zinemagilea
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

«Normaltasunez onartzen da se-

gurtasun eza hazi egin dela, egoe-

ra konpontzeko erabaki irmoa

hartu beharrean». Bilboko Auzo

Elkarteen Federazioak ohar bidez

salatu du segurtasun faltari lotu-

tako egoeren inguruan zenbait

komunikabidek duten jarrera,

baita administrazioek orain arte

hartutako neurriak ere. Horiek

ikusita, egoera konpontzeko eta

bizikidetza sustatzeko neurri so-

zialak galdegin ditu, proposamen

zehatzak jarriz mahai gainean. 

Lehenik eta behin, mezu argi

bat zabaldu du hedatzen ari den

segurtasun falta sentsazioaren in-

guruan: «Segurtasun eza maila

batean existitzen den arren, ezin

daiteke baieztatu, zenbait komu-

nikabidek egiten duten bezala,

segurtasun gabezia handitu egin

denik; azken urteetako estatisti-

kek ez dute hori esaten». Federa-

zioaren ustez, sare sozialek eta

hedabide batzuek «alarma sozia-

la» piztera mugatzen dute beren

jarduna, eta «errealitatetik hara-

go doan» segurtasun-gabezia

sentsazio bat sortzen dute. 

Gaur egungo egoera arrazoitze-

ko, krisiaren eraginari egin diote

erreferentzia: «Azken hamarka-

dan, krisiak astindu gogorra

eman die klase herritarrei; langa-

bezia tasa %30eraino iritsi izan da,

eta horrek marjinalitatea, espe-

rantza eza eta etorkizun falta era-

gin ditu prestatuta dagoen baina

lanik topatzen ez duen gazteria-

rengan». Hala, lan eskaintza za-

balago batek, soldata eta baldin-

tza duinek lagunduta, onura so-

zial handiak izango lituzkeela

gogoratu dute Bilboko auzo el-

karteek; «zenbait gazteri kaletik

ateratzeko aukera eskainiko lieke

aldi berean».

Edozein modutan, segurtasu-

nik eza amaitzeko, indarrak

«prebentzioan» jarri behar dire-

la deritzote, eta, hori gauzatzeko,

ardura norengan dagoen argitze-

ko garaia dela nabarmendu dute.

«Bilboko auzoetako mugimen-

dukook kezka bizia dugu arazoari

ez zaiolako bere osotasunean au-

rre egiten, horretarako beharrez-

koak diren baliabideak jarriz».

Horregatik, gaur egun segurtasu-

naren arazoari ematen zaion

erantzuna ezbaian jarri dute, eta

zenbait proposamen mahaigai-

neratu dituzte.

Diputazioak eta gizarte zerbi-

tzuek beren ardurapean dituzten

gazteei erantzun integralak eman

behar dizkietela adierazi dute el-

kartekoek, eta erantsi dute horre-

tarako beharrezkoa dela egun du-

ten estrategia eta lan egiteko era

aldatzea. «Azpikontratazioa ez

da bidea, ezin daiteke ardura bat

delegatu inolako bermerik jaso

gabe».

Alde horretatik, gizarte zerbi-

tzuen esku dauden gazteen gai-

neko kontrolak handiagoa izan

behar duela uste dute, eta pre-

bentzio politiketan sakondu be-

har dela: «Gizarte zerbitzuetara

bideratzen diren gazteek forma-

kuntza baxua izan ohi dute, beste

kultura bat, eta baliabide ekono-

mikorik ez. Kontrolak zuzenagoa

izan behar du, eta, hori lortzeko,

kaleko hezitzailearen figura be-

rreskuratu beharra dago». Era

berean, hezkuntza sistemaren

barruan formakuntza «etikoa»

bultzatu behar dela argudiatu

dute, gazteek bizitzan dituzten

arazoei aurre egin ahal izateko.

Sistema judizialaren jarduteko

era ere zalantzan jarri dute, indar-

keria matxistako kasuak jarriz

adibidetzat. «Bestelako jarrera

bat hartu behar du», kexatu dira.

Ildo berari eutsiz, delitu txikien

inguruan aritu dira: «Delitu txiki

asko pilatzen direnean, behin eta

berriro, ezin daiteke mailaz igo

arte itxaron, jada berandu delako;

gizarteratze programarik gabe,

gainera, kartzela ez da inoiz izan-

go erantzuna». 

Horregatik guztiagatik, Bilbo-

ko Auzo Elkarteen Federazioak

segurtasun faltaren sentsazioa

murrizteko egindako proposa-

menak ez du babesten kamera

edota polizia gehiago jartzea.

«Horren ordez, Ertzaintzak eta

Udaltzaingoak, auzokideekin ba-

tera, foro irekiak antolatzea da

gure asmoa, existitzen diren bizi-

kidetza arazoen inguruan infor-

mazioa eta proposamenak hela-

razteko». Hala, era finkoan eta

salaketa formatuetatik aldenduz,

segurtasun falta sentitzen dute-

nek adierazteko eta beren iritzia

emateko espazio bat sortzea da el-

kartearen helburua: «Esperien-

tziak elkarbanatu eta guztion ar-

tean interbentzio formulak gara-

tu ditzakegu, arazoei benetako

irtenbideak emateko».

Bizikidetza sustatzeko neurri

sozialak eskatu dituzte Bilbon 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak, egungo neurriak auzitan jarri, eta proposamenak egin ditu

Bilboko San Frantsizko auzoan, Munduko Arrozak kultur aniztasunaren eta bizikidetzaren aldeko jai arrakastatsua egiten dute urtero. MONIKA DEL VALLE  /FOKU
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Bizikidetza sustatzeko,
polizien eta auzokideen
arteko foro irekiak
egiteko eskatu du Auzo
Elkarteen Federazioak



Javi West Larrañaga Bilbo

Jon Elortegi (Barrika, 1977) apar-
teko arraunlaria da, eta horren
erakusle dira dauzkan sei Kon-
txako Banderak; lau Urdaibaire-
kin lortuak, eta bi Castrorekin.
2016an hasi zen Deustuko senio-
rren entrenatzaile lanetan, azken
Kontxako bandera irabazi eta as-
tebetera. Aurten, KAE 1 ligatik
TKE arraunlarien lehen ligara igo
daitezke deustuarrak, kanpora-
ketetara heldu eta ondo lehiatuz
gero. 
Pozik zaudete denboraldiare-

kin?

Bai; iaz hirugarren gelditu ginen,
eta aurtengo helburua zen joan
den urtekoa hobetzea, eta kanpo-
raketetarako lehen bi postu ho-
rietan egotea. Oraindik asko falta
da, eta ezin dugu akatsik egin,
baina oraingoz nahiko bideratuta
daukagu, eta helburu hori bete-

tzeko bidean gabiltza. Uste dut
hamabost puntura daukagula hi-
rugarrena.
Beste urte batzuetan baino ho-

beto zabiltzate. Hobeto zaudete

fisikoki ala beste arrazoiren ba-

tegatik da?

Iaz jende askok utzi gintuen: ba-
tzuk Kaikura eta Zierbenara joan
ziren, eta beste batzuek utzi egin
zuten arrauna. Horregatik, ez da
izan erraza traineru on bat bete-
tzea. Beste alde batetik, hau nire
hirugarren urtea da, eta jendea
hobetuz doa. Etxeko mutilek 
—traineruaren oinarri diren gazte
horiek— asko hobetu dute, eta
uste dut horrek dakarrela goranz-
ko bide hori. 
Beste urte batzuetan baino az-

karrago doa trainerua. Egia da
aurten ez dagoela orain dela bi ur-
teko Donostiarraren edo Santur-
tziren gisako talderik; oso indar-
tsu zebiltzan. Zarautz bai, Zarautz

beste guztion gainetik dabil, pau-
sotxo bat aurrerago. Hala ere,
nahiz eta maila polita egon ligan,
uste dut guk lortu dugula aurrean
egoteko gaitasun hori, batez ere
etxeko jendearen hobekuntzen
ondorioz.
Orduan, aurtengo helburua kan-

poraketetara heltzea da, ala ba-

duzue beste helbururen bat?

Lehen helburua da kanporakete-
tara heltzea, eta denboraldi hasie-

ran ezarri genuen. Egia da espero
genituen arerio batzuk ez direla
ondo ibili, Arkote adibidez. Au-
rrean egoteko talde bat zen, ne-
guan oso-oso indartsu ibili dena,
baina arazoak eta zorte txarra

izan ditu, eta ez dago lehen pos-
tuetarako borroka horretan. Ho-
rregatik, uste baino lehenago jarri
gara kanporaketetarako postu
horretan. Baina, jakina, behin
hori lortuta —finalera helduta—,
edozein gauza gerta liteke, eta
gure helburua han egotea da. Ho-
rrek TKE ligara igotzea badakar,
ongi etorria izango da.
TKE ligara igotzea lortuz gero,

zer espero daiteke Deustu beza-

lako arraun talde batetik?

Horretan pentsatu ere ez dugu
egin. Pausoz pauso goaz, helbu-
ruz helburu. Azkenean, nahiz eta
Bilbo izan, harrobiko talde bat da,
kanpotik batzuek pentsatu arren
hemen kristoren fitxaketak egin
ditugula. Harrobia asko lantzen
dugu; harrigarria da zenbat nes-
ka-mutil gazte mugitzen diren
hemen: 150 fitxa inguru. Aurten,
gainera, TKE ligan sei talde biz-
kaitar daude, eta arraunlariak

ahalik eta talde onenean sartzen
saiatzen dira; horregatik, arazoak
izan ditugu neguan traineru in-
dartsu bat betetzeko.
Harrobiaren garrantziaz aritu

zara. Bertakoek izaten dute au-

kera postu bat lortzeko senior

mailara heltzen direnean?

Bai, bai, hala da. Etxeko gehienak
24-25 urtetik beherakoak dira. Iaz
bi igo genituen, eta aurten senio-
rretan bigarren trainerua dauka-
gu Portugaleterekin batera. Hor
lanketa prozesu batean gabiltza,
baina noski, maila ona daukate-
nak lehenengo trainerura doaz.
Hala ere, aukera izanez gero,

jende asko joaten al da beste

talde batzuetara?

Egia esan, bigarren trainerua
daukagunez, hemen geratzen
dira. Iaz ez genuen lortu ateratzea
arazo ekonomikoengatik, biga-
rren traineru bat izateak diru
asko balio duelako. Hala ere, ha-
rrobia lantzeko inbertsio bat da,
eta, horrekin, hemengo mutilak
ez doaz inora, eta formatzen ja-
rraitzen dute.
Orduan bigarren trainerua iza-

tea gastu handi bat da?

Bai, baina ez gastua, inbertsioa
baizik. Mutilek urte bat edo bi egi-
ten dituzte bigarren traineruan,
eta indarra hartzen dute klubaren
babespean.
Zuk sei Kontxako Bandera dauz-

kazu arraunlari moduan. Alde

horretatik, beraz, beteko zeni-

tuen helburu guztiak; baina en-

trenatzaile gisa baduzu helburu

pertsonalik?

Ez. Disfrutatzen dudan bitartean,
arraunean jarraituko dut aurrera,
eta, hala ez denean, nire familia-
rekin geratuko naiz, lasai-lasai.
Arraunean sei Kontxa irabazi di-
tut, eta aukera asko izan ditut li-
gak irabazteko, baina ilusio han-
dia egiten dit edozein estropada
irabazteak. Zapatuan daukagu
Santoñako estropada, eta edozein
txapelketa bezala hartuko dut. 
Imajinatzen dut entrenatzaile

moduan beste era batera ikus-

ten dituzula gauzak zentzu as-

kotan, ezta?

Bai, kirolariak berez oso geure-
koiak gara. Beti nahi dugu irabazi,
gero eta gehiago, eta, ahal bada,
ahalik eta alde handienarekin.
Entrenatzaile moduan beste ikus-
pegi bat daukat. Badakit estropa-
da bat agian ez dela helburu bat,
eta atzetik beste lan bat dagoela
aurrera begira, adibidez sasoi
onean egotea hemendik hil bate-
ra. Kirolari moduan emaitza txa-
rrak inoiz ez zaizkizu gustatzen,
baina entrenatzaile moduan ba-
dakizu ordaindu beharreko bide-
sari bat dela aurrerago ondo ego-
teko.

«Disfrutatzen dudan bitartean,
arraunean jarraituko dut»

Jon Elortegi b Deustu arraun taldeko entrenatzailea

Denboraldi ona dabiltza egiten Elortegik entrenatzen dituen deustuarrak. Zarautz aurretik dute,
baina hamabost punturen aldea atera diote Getariari, KAE 1 ligan hirugarren dagoen taldeari.

MONIKA DEL VALLE / FOKU

«Harrobia asko lantzen
dugu; harrigarria da
zenbat neska-mutil
gazte mugitzen diren
hemen: 150 fitxa inguru»
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kusi dute Galernakoek. Esatera-

ko, EHUko ikerketa taldeagaz el-

karlanean aritu ostean, ikastetxe-

etan marinel horien berri emate-

ko solasaldiak egingo dituzte.

Horrez gain, udalerri osoan zehar

egingo den Escape Village bat

prestatzeko lanean ere ari dira,

zazpi marinelen historia ezagu-

tzeko zazpi proba desberdinekin.

Azkenik, abuztuaren 10ean, ur-

teurrenaren egunean hain zuzen

ere, zazpi bermeotarrei buruzko

hitzaldiak egingo dituzte udale-

rrian.

Ikerketak «aurrera» jarraitzen

duela diote Galernakoek. Beraien

lana mundu birari buruzkoa, bai-

na batez ere «bermeotarrei bu-

ruzkoa» dela azaldu dute. «Nor-

tzuk ziren, nondik zetozen, non

bizi izan ziren, zer gertatu zen

mundu biran eta ondoren».

Hainbat erantzun aurkitu nahi

dituzte, eta, horretarako, gaiaren

inguruan informazioa eskaini

ahal duen edonori harremanetan

jartzeko eskaria egin dute. Modu

horretara, pertsona horiek «he-

rrian ezagutzera eman eta Ber-

meoko ondare bihurtu» nahi di-

tuzte.

Urteurrenaren alde iluna
500. urteurren hau ospatzeko

egitasmoak martxan daude

dagoeneko. Elkano eta haren tri-

pulazioaren istorioa ia kondaira 

bilakatu da, mistizismoz eta erro-

mantizismoz betetako kontaki-

zuna. Urteurrena ospatzeko,

Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako

Foru Aldundiaren eta beste hain-

bat erakunderen laguntzagaz,

Mundu bira 500: Elkano Funda-

zioa sortu du. Azaltzen dutenez,

«Elkanok merezi du ezaguna iza-

tea euskaldunen artean eta

mundu osoan».

Elkano erakunde eta hedabide-

en artean etengabe goraipatua

izan bada ere, asko dira erreferen-

te gisa hartzea gaizki ikusten du-

tenak. Horien artean da Idoia

Arrieta historialaria. Hark azal-

tzen duenez, hain goraipatua den

espedizioa konkista izan zen.

Mundu bira egitean hainbat herri

suntsitu zituztela salatzen du; Pi-

gafettaren kroniketan azaltzen

den bezala, aberastasunak lapur-

tu eta herri indigenetako biztan-

leak hil edota bortxatu zituztela.

Horren adibidetzat du, esaterako,

Filipinetako Bulaia. Kronikala-

riaren berbetan, «erre» egin zu-

ten.

Arrietak argi du «irabazleak»

direla historia idazten dutenak,

eta, espedizioarekin lortutakoa

gizadiarentzat historikoa den

arren, bere alde ilunak ere jakin

behar direla.

Lander Unzueta

Lekerikabeaskoa 

M
ilurteko erdia. Bost

mende igaro dira

Lur osoa zeharkatu

zuen lehen bira

abiatu zenetik. Ordutik hona 500

urte igaro dira, eta bira hori urrun

geratzen da. Hala ere, askorentzat

pentsaezina da orain bost mende

eskasera arte munduko biztanle-

riak ez izatea Lurra borobila den

ziurtasunik, laua den ustea zabal-

duta egotea.

Arrazoi hori dela eta, munduko

lehen bira gizadiaren historiako

jazoerarik garrantzitsuenetako

bat dela esan daiteke. Hasieran,

bost ontziz eta 239 pertsonaz osa-

tutako espedizioak mundua goi-

tik behera aldatu zuen, hainbat

arlo eta esparrutan. Trinidad, San

Antonio, Concepcion, Victoria

eta Santiago ontziak 1519ko

abuztuaren 10ean Sevillatik irten

ziren merkataritza bide berriak

aurkitzeko helburuagaz. Hiru

urte eta 28 egun iraun zuen bidaia

luzean, Brasil, Filipinak eta Cabo

Verde zeharkatu zituzten, eta,

1522an, berriz Sevillan lehorrera-

tu ziren.

Bidaia, hala ere, oso gogorra eta

oztopoz betetakoa izan zen; ho-

rren erakusgarri dira espedizioak

izan zituen ondorioak: ontzi eta

marinel horietatik, ontzi bakarra

iritsi zen helmugara, bizirik zeu-

den hamazortzi lagunekin soilik.

Tripulazio horren barnean, bidaia

hasterakoan, Euskal Herriko 33

lagun batu ziren. Horien artean,

noski, denentzat ezaguna da Joan

Sebastian Elkano getariarra. El-

kanok espedizioaren lehen hila-

beteetan Concepción ontziaren

maisu kargua hartu zuen arren,

espedizioko buruzagi Magallaes

hil egin zuten, eta, hortaz, Elka-

nok Victoria ontziaren agintea

hartu zuen. Horrekin batera, es-

pedizio osoaren agintea ere bere-

gain hartu zuen getariarrak.

Kargu horren ondorioz da hain

entzutetsua Elkanoren izena.

Hala ere, berarekin batera beste

hiru euskaldun iritsi ziren: Juan

Arratikoa bilbotarra, Juan Zubile-

ta barakaldotarra, eta azkenik,

Juan Akurio bermeotarra. Akurio

Elkanoren Concepción ontziko

kontramaisua eta, ostean, Victo-

riaontziko pilotua izan zen.

Bermeoren partaidetza
Hori horrela, argi dago espedizio

historiko bat izanik ere haren

inguruko xehetasun asko gal-

duak edota ahaztuak izan direla

azken 500 urteetan. Antonio

Pigafetta italiarrak egin zuen

biraren kronika; haren lana

dokumentaziorik handienekoa

da espedizioaren gorabeherak

jakiteko, baina xehetasun asko

galdu egin dira.

Memoria hori berreskuratzeko

eta aldi berean ahaztuta geratu

diren herriko marinelak gogora-

tzeko helburuagaz, Bermeoko

Galerna Taldeko kideek espedi-

zioan parte hartu zuten bermeo-

tarren historia argitzeko eta la-

Aurten 500 urte betetzen dira hiru urte iraun zuen lehen mundu bira hasi zenetik.
Espedizioan izan ziren bermeotarren historia ezagutzeko ekitaldiak egingo dituzte. 

Mundua ezagutzeko abentura

Lehen mundu bira egin zuen Nao Victoria ontziaren erreplika iaz, Bermeoko portuan. BERMEOKO UDALA

burbiltzeko lana hartu dute ur-

teurren berezirako.

Ikerketaren ardatz bezala Aku-

rio hartu dute taldekoek. Izan ere,

«Bermeoko pertsonaia histori-

koen artean ezezagunena» dela

diote. Beragaz batera, espedizio-

an izena eman eta parte hartu zu-

ten beste sei bermeotarren izenak

ezagutarazi, eta horien bizitza

kontatu nahi izan dute Galerna-

koek. Hiru urtez XV. eta XVI.

mendeetako testuetan murgildu-

ta egon ondoren, Pedro Txindur-

za, Anton Basazabal, Juan Agirre,

Pedro Mugertegi, Martin Insau-

rraga eta Pedro Sautua marinel

bermeotarren xehetasunak batu

dituzte taldekoek.

Horiek bermeotarrei zabaltze-

ko hainbat ekitaldi egitea aurrei-

33 euskal marinelek
parte hartu zuten
espedizioan; lau izan
ziren helmugara bizirik
heltzea lortu zutenak
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1890eko maiatzaren 31n zabaldu zituen ateak Arriaga antzokiak, Bilbon.
Aste eta erdi barru hasiko duen denboraldi berria ospakizun gisa hartu du,
eta sorpresak eta omenaldiak agindu ditu ekainera arteko programazioan. 

130 urteko hegaldia

West Side Storymusikal mitikoak emango dio hasiera Arriaga antzokiaren denboraldi berriari, Aste Nagusiaren bezperetan. ARRIAGA ANTZOKIA

EGITARAUA 

Abuztua

‘West Side Story’.Musikal entzu-

tetsua abuztuaren 14an iritsiko da,

eta irailaren 8ra arte egongo da.

Iraila

‘Perfectos desconocidos’.

Antzerkia. Irailaren 11tik 22ra.

Urria

‘El amor brujo’.Manuel de Falla-

ren musika eta Michael Fehr, Oli-

ver Sacks eta Stefan Kleinen tes-

tuek osatutako kantata poetikoa.

Urriaren 4an eta 5ean. 

Ruper Ordorika.Bakarka kon-

tzertua, urriaren 6an.

‘Quitamiedos’.Antzerki poetikoa,

Kulunka Teatro konpainiaren es-

kutik. Urriaren 7an eta 8an.

‘Gorpuztu’.Dantza garaikidea,

Eva Guerrero konapainiaren esku-

tik. Urriaren 9an.

‘Horror’.Beldurrezko antzerkia,

Jakop Ahlbomen konpainiaren 

eskutik. 14 urtetik gorakoentzat.

Urriaren 11, 12 eta 13an.

‘Utzi mezua seinalearen ondoren’.

Antzerkia. Estreinaldia izango da.

Urriaren 15ean euskaraz eta 16ean

gaztelaniaz.

‘Jauría’.2016an Iruñeako sanfer-

minetako taldekako bortxaketa-

ren auzia, antzerki bidez azaldua.

Urriaren 17tik 20ra.

Anje Duhalde eta Koldo Amestoi.

Musika eta literatura uztartuko di-

tuen emanaldia. Urriaren 21ean.

‘Diva di palo’.Enriqueta Vegak

antzeztutako bakarrizketa, abes-

tiak, kabaret doinua eta umorea

uztartuko dituena. Urriaren 22an.

‘Eta... zer gehiago?’. Xabier Liza-

so eta German Ormazabalen

piano doinuak, Andoni Egañaren

hitzekin. Urriaren 23an.

‘Interbeing’.2Theatre nazioarte-

ko konpainiaren antzerki bisuala.

Urriaren 24an.

‘Soñando el carnaval de los ani-

males’.Enrique Lanz eta Etcetera

konpainiak tamaina handiko txo-

txongiloekin egindako ikuskizuna.

Urriaren 26tik 28ra.

‘Sabias ellas’.Pabellon 6ren ku-

tsua duen antzezlan berriaren era-

bateko estreinaldia. Esketx labu-

rrez osatutako komedia. Urriaren

29 eta 30ean.

Azaroa

‘Grand finale’.Hofesh Shechter

konpainiaren eskutik, kontzertuak,

dantza eta antzerkia uztartzen di-

tuen ikuskizuna. Azaroaren 1 eta

2an. 

Gontzal Mendibil. Biok disko

berria aurkeztuko du, azaroaren

3an.

‘Ojinaga, Scarlatti y Bach a solo

y da camera’.Khantoria hirukote-

aren musika emanaldia. Azaroa-

ren 4an.

‘Zaldi urdina’.Drogak hildako

gazte baten heriotzean oinarrituta-

ko antzerkia. Azaroaren 6 eta 7an. 

‘Romancero gitano’.Nuria

Espert eta Lluis Pasqual, Federico

Garcia Lorcaren hitzak oinarri

dituen antzerkian. Azaroaren 9 eta

10ean.

‘Ella no es Liz Taylor’.La Dinami-

Ka eta 9. Compañia taldeen an-

tzerkia. Azaroaren 12an.

Coque Malla.Revolución Tour?

kontzertua, azaroaren 13an.

‘Juguetes rotos’.Genero eta nor-

tasun sexuala ardatz duen antzez-

lana. Azaroaren 14an.

Salvador Sobral.Abeslari portu-

galdarraren kontzertua: París, Lis-

boa. Azaroaren 17an.

‘Y todo por amor’. 7Grados talde-

aren antzerkia. Azaroaren 19an.

‘De película!’.Holliwoodeko iza-

rren ahotsak eskaintzen dituen

soinu banden kontzertua. Azaroa-

ren 21ean.

‘Juana’.Dantza eta antzerkia uztar-

tzen dituen eta emakume izena

duen ikuskizuna, Losdadae kon-

painiaren eskutik. Azaroaren 22tik

24ra.

‘Simplicissimus Kabaret’.Umo-

rezko kabaret musikala. Azaroaren

26 eta 27an.

‘The Best of Darkness ’. Iceland

Dance konpainiaren eskutik, aza-

roaren 29 eta 30ean.

Abendua

Eñaut Elorrieta. Irteera berriak

azken lana aurkeztuko du kontzer-

tuan. Abenduaren 1ean.

Kukai Dantza. Gauekoak dantza

ikuskizuna. Abenduaren 2an eta

3an.

‘Kingdom’.Agrupación Serrano-

ren antzezlana. Abenduaren 5ean.

‘La valentía’.Alfredo Sanzolek

idatzi eta zuzendutako antzezlana.

Abenduaren 6tik 8ra.

‘Camiselle’.Loli Astoreka antzezle

nagusi duen lana. Abenduaren

9an.

Anne Etxegoien & Les Nouvelles

Voix Basques.Abeslari talde gaz-

tearen laguntzarekin arituko da 

Etxegoien, euskal emakumeei

protagonismoa emateko kontzer-

tuan. Abenduaren 10ean.

‘La golondrina’.Carmen Maura

eta Felix Gomezek antzeztuko

dute maitasunari buruzko lana.

Abenduaren 11tik 15era.

‘El jovencito Frankestein’.Ko-

media musikala. Abenduaren 19tik

29ra.

Quique Gonzalez.Bere alderik

amerikarrena agindu du abendua-

ren 30eko kontzertuan.

Urtarrila

‘Alí Babá y los cuarenta ladro-

nes’. Ipuin tradizionalaren egoki-

tzapena, haurren koru eta orkes-

trarako. Urtarrilaren 3tik 5era.
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

A
rriaga antzo-
kiak ateak le-
hen aldiz ireki
zituenetik 130
urte beteko
dira aurki.

1890eko maiatzaren 31n, La Gio-
conda operaren doinuek eman
zioten hasiera Bilboko ikur bihur-
tu zen antzokiaren ibilbide luzea-
ri. Eta 130 urte geroago, 2020ko
maiatzaren 31n, lan bera inter-
pretatuta hasiko dute urteurre-
neko ekitaldi nagusia. Oraingo-
an, Joaquin Atxukarrok eta Bil-
bao Orkestra Sinfonikoak (BOS)
interpretatuko dute La Gioconda
lanaren obertura, emozioetan sa-
kondu eta denboraren iragana
sentiarazteko helburuarekin.
Hori izango da abuztuaren erdial-
dean hasi eta datorren urteko
ekaina arte luzatuko den denbo-
raldiko altxorretako bat. Baina ez
bakarra, programazio «oso abe-
ratsa» agindu baitute antolatzai-
leek; gustu guztietako ikus-en-
tzuleei zuzendutakoa. Proposa-
men sortzaileak iragarri dituzte,
bertako talentuaren aldeko apus-
tua, eta nazioarteko lan bikainak. 
Ludwig van Beethovenek leku

berezia izango du aste eta erdi ba-
rru hasiko den denboraldian ze-
har. Arriagaren urtemuga ospa-
tzeko ekitaldi nagusian, konposi-
toreari eginiko keinuak izango
dira, baina ez saio horretan baka-
rrik. Izan ere, Beethoven jaio zela

250 urte betetzen direla ere ospa-
tu nahi du Arriagak. Hartara, an-
tzokiaren urteurrena musikari
handiaren jaiotzarenarekin uz-
tartuko du.
Konpositorea du oinarri, adibi-

dez, Arriagak datorren denboral-
dirako prestatu duen ekoizpen
nagusietako batek. «Ekitaldi be-
rezia» noiz eta nola izango den ez
du zehaztu oraindik antzokiak,
baina pare bat datu eman ditu la-
naren bikaintasuna ikusarazi
nahian: Calixto Bieito Arriagako
zuzendari artistikoak berak zu-
zenduko du Beethovenen lan na-
gusietako bat den Missa Solem-
nis. Ekainean izango da antzokia-
ren ekoizpen lan berria, oraindik
zehaztu gabe dagoen egunean.
Beethoveni eta Vienako konposi-
tore eskolari eskainitako ziklo bat
ere izango da datorren denboral-
dian, zeinak hiru errezital izango
dituen.

Ekoizpen propioa
Ekaineko ekitaldi handian eraku-
tsiko denaz gain, beste hainbat
ekoizpen sortuko ditu Arriagak
datorren denboraldirako. Ama
kuraiada ekoizpen lan nagusie-
tako bat; Bertolt Brecht-en Ama
kuraia eta bere seme-alabak la-
nari Buero Vallejok eginiko ber-
tsioa du oinarri, eta Maria Goiri-
zelaia euskal zuzendari gazteak
moldatu eta zuzenduko du. Lau
emanaldi euskaraz izango dira,
eta bost gaztelaniaz, martxoan.
Goirizelaiaren beste lan bat ere

izango da datorren urteko otsaile-
an: Antzerkigintza berriak egitas-
moan aukeratua izan zen El patio
de mi casa lana. Gazteleraz eskai-
niko dute egun batean, eta Patxo
Telleriak euskarara egokitu duen
Harri orri ar, beste batean.

Brecht se encuentra con Weill
da Arriagaren zigilua daraman
beste ekoizpen handi bat; Bertolt
Brecht eta Kurt Weillen gazte ga-
raiko bi maisulan: La boda de los
burgueseskaosean amaitzen den
komedia zentzugabea, batetik,

eta bestetik, Mahagonny-Ein
Songspiel, jazz ukitua duen musi-
kala. Euskal antzezleek emango
diote bizia ikuskizunari, Andrea
Moses alemaniarraren zuzenda-
ritzapean. Ekoizpen lan berria
«laburra eta zehatza» dela diote
Arriagako buruek; «azkarra eta
sinesgarria, groteskoa eta diberti-
garria, surrealista eta sentimenta-
la». Brecht eta Weillen bi pieze-
kin osatutako ikuskizunean erri-
dikuluan jartzen da norberaren
zorion txikiaren bilaketa, giza-

kiak bata bestea suntsitzen ari di-
ren ingurunearen erdian.

Master class batean sortutako
proiektua ere lantzen ari da an-
tzokia; apirilean 21 lágrimaskon-
tzertua eginda amaituko den
proiektua. Orlando di Lassoren
Lagrime di San Pietro lana inter-
pretatuko da ekitaldian, Carlos
Mena kontratenorra buru dela.
Bilbao Orkestra Sinfonikoare-

kin lankidetzan onduko dituen
lanen artean, aipagarriak dira zi-
nearekin lotutako bi kontzertu.
Hollywoodeko filmen soinu ban-
den orkestra kontzertu bat izango
da lehenengoa; filmen irudiak
izango dituena, eta Jordi Brau eta
Luis Posada bikoizketa antzezle-
en partaidetza izango duena.
«Euren ahotsekin Hollywoodeko
antzezleak besaulki patiora eka-
rriko dituzte», diote antolatzaile-
ak. Esperientzia berezia sortuko
du bigarren ekitaldiak ere: BOSek
Alfred Hitchcocken Vértigo lana-
ren musika zuzenean interpreta-
tuko du, filmaren proiekzioare-
kin sinkronizatuta.

Euskal ekoizpenak
Arriaga «euskal kulturaren erdi-
gune» bihurtu nahi dutela eta,
Euskal Herrian egindako hainbat
lanen estreinaldiak jasoko ditu
denboraldi berrian. Tartean kon-
painiak, adibidez, Simplicissimus
Kabaretestreinatuko du azaroan.
Patxo Telleriak idatzitako kabaret
musikala da, jazarpena jasaten
duten komikoei umoretik omen

egitea bilatzen duena. Erabateko
estreinaldiak izango dira, baita
ere, Tanttakaren Utzi mezua sei-
nalearen ondoren eta Pabellon
6ren Sabias ellas. Baita ere Urre-
txuko bardoaren abestiz osatuta-
ko Iparragirre, bihotzeko Jose
Mariantzerkia.
Jokin Oregiren eta Marie de

Jongh konpainiaren Ikimilikili-
klikestreinaldiak berrikuntza da-
kar: keinuetara mugatzen ez den
ikuskizuna aurkeztuko du lehen
aldiz, hitza eta ahotsa erabilita.
Khea Ziater konpainiaren eta
Alex Gerediaga zuzendariaren
Oymyakon: habitación 101 az-
ken sorkuntza lanak ere berri-
kuntzak ekarriko ditu, betiere
antzerkiko eta zineko kodeak lo-
tzen dituen estiloari leial izanda.
Mitxel Santamarinak, berriz,
«autofikzio» ikuskizuna eskai-
niko du formatu txikian, baka-
rrizketen eta abestien artean:
Gordo, basko y maricón.
Programatutako berrogei an-

tzezlanen artean, badira estrei-
naldiak ez diren euskal egileen
proposamen gehiago ere. Arte-
drama, Axut eta Dejaburen artean
ekoitzitako Zaldi urdinaeta Borja
Ortiz de Gondraren Los otros
Gondra (Relato vasco), adibidez.
Dantzak ere leku handia izango

du programazioan. Hiru izango
dira Euskal Herrikoak: Eva Gue-
rrero sortzailearen Gorpuztu, Ku-
kai Dantza taldearen Gauekoak,
eta Krego-Martin Danzaren Zona
(no) confort.

Dulce Pontes, Daniel Casares

eta Yelsy Heredia.30 urteko ibil-

bidearen errepasoa egingo dute.

Urtarrilaren 8an.

‘Las cosas que sé que son de

verdad’.Veronica Forqué aktore

nagusi duen antzezlana. Urtarrila-

ren 9tik 12ra.

‘Vögel’.Wajdi Mouawad autore li-

banoarraren antzezlana. Urtarrila-

ren 15ean.

‘Solstice’.Blanca Li Company tal-

dearen dantza emanaldia. Urtarri-

laren 17 eta 18an.

Penguin Cafe. Talde britainiarra-

ren kontzertua, urtarrilaren 19an.

Alboka folk taldea.25. urtemu-

gako bira. Urtarrilaren 20an.

‘Ikimilikiliklik’.Marie de Jongh

konpainiaren antzerkia. Urtarrila-

ren 21 eta 22an.

‘Los otros gondra (Relato vas-

co)’. Indarkeriari buruzko antzer-

kia. Urtarrilaren 23tik 26ra.

‘Oymyakon. Habitación 101’.

Khea Ziater konpainiaren antzer-

kia. Urtarrilaren 28 eta 29an.

‘Mrs. Dalloway’.Virginia Woolfen

lanean oinarritutako antzerkia. Ur-

tarrilaren 30etik otsailaren 2ra.

Otsaila

‘A chorus line’.Brodwayko musi-

kala. Otsailaren 6tik 16ra. 

‘Koplariak’.Xabier Amuriza eta

Agus Barandiaranen hitzaldi musi-

katua. Otsailaren 10ean.

‘Haydn y Beethoven, maestro 

y alumno’.Beethonvenen 250. ur-

teurreneko zikloa. Otsailaren 17an.

‘Zona (no) confort’.Krego-Mar-

tin Danza konpainiaren ikuskizu-

na. Otsailaren 18an.

‘Vértigo’.Hitchcocken filma

proiektatzen den bitartean, soinu

banda BOSak jarriko du, zuzene-

an. Otsailaren 20an.

‘El vientre del mar’.Eduard Fer-

nandez eta Dario Grandinetti akto-

re dituen lana. Otsailaren 21 eta

22an.

‘Harri, orri, ar. El patio de mi

casa’.Patxo Telleriak euskarara

bertsiotutako lana otsailaren 26an,

eta 27an gaztelerazkoa.

‘La cenicienta’.Haurrentzako

opera. Otsailaren 29tik martxoa-

ren 2ra.

Martxoa

‘Mi último baile’.Pabellón 6 kon-

painia gaztearen antzezlana. Mar-

txoaren 3 eta 4an.

‘Radical vitality, solos et duos’.

Compagnie Marie Chourinarden

dantza. Martxoaren 6 eta 7an. 

‘Inéditas’. Emakume izateagatik

euren lanak artxibategian geratu

ziren konpositoreen lanak entzu-

naraziko dituzte kontzertuan. Mar-

txoaren 10ean. 

‘Iparragirre, bihotzeko Jose

Mari’.Antzerki eta kanta emanal-

dia. Martxoaren 11n.

Mikel Urdangarin.Pianoa eta

ahotsa oinarri dituen errepertorio

berria. Martxoaren 12an.

‘Mariana Pineda’.Federico Gar-

cía Lorcaren pertsonaiari buruzko

irakurketa, antzerkian. Martxoaren

13 eta 14an.

‘Alma y Gustav Mahler’.Beetho-

ven oroitzeko ekitaldia. Martxoa-

ren 16an.

‘Ama kuraia’.Arriaga antzokiak

sortutako antzerkia. Martxoaren

18tik 28ra.

Apirila

Noa.Letters to Bach kontzertua.

Apirilaren 1ean. 

‘Outwitting the devil’.Akram

Khan konpainiaren dantza. Apirila-

ren 3 eta 4an.

James Rhodes.Pianista jotzailea

Beethovenen munduan murgildu-

ko da. Apirilaren 5ean.

‘Jesu, meine freude!’.Koru sorta-

ren kontzertua. Apirilaren 8an.

‘Winterreise’.Kontzertu eszena-

ratua. Apirilaren 15ean.

‘Jerusalem’.Utopiaren amaierari

buruzko antzerkia. Apirilaren 17

eta 18an.

‘21 lágrimas’.Kontzertu erdi-es-

zenikoa, Carlos Mena buru duena.

Apirilaren 19an.

Borja Estankona, Igor Estanko-

na eta Ilargi Agirre.Bigarren aho-

tsa errezital poetiko eta kontzertu

akustikoa. Apirilaren 20an.

‘Preludio’.Daniel Ortiz protago-

nista duen antzerkia. Apirilaren

21ean.

‘El curioso incidente del perro 

a medianoche’.Mark Haddonen

lanean oinarritutako antzerkia.

Apirilaren 23tik 26ra.

‘Gordo, basco y maricón’.Auto-

fikzioan oinarritutako antzerkia.

Apirilaren 27 eta 28an.

Maiatza

‘Romeo y Julieta’.Dantza, Ballet

du Grand Teathre du Geneva-ren

eskutik. Maiatzaren 1 eta 2an. 

‘La boda de los pequeños bur-

gueses / Mahagonny-Ein

Songspiel ’.Bertolt Brecht eta

Kurt Weilleen gaztaroko maisulan

bi, 1920ko hamarkada oinarri

duen antzerki musikala. Arriaga

antzokiak ekoitzia. Maiatzaren

14tik 17ra.

‘Kopernikus, a ritual opera of

death ’.Opera. Maiatzaren 21ean.

‘Guillermo Tell ’.Haurrentzako

opera, 6 urtetik gorakoentzat.

Maiatzaren 23tik 25era.

‘La escuela vienesa ’.Errezitala.

Maiatzaren 26an.

‘Viejo amigo Cicerón’.Antzerkia.

Maiatzaren 27tik 30era.

130. urteurrena. Ponchielliren La

Gioconda operaren oberturarekin

emango diote hasiera urteurrene-

ko kontzertu nagusiari Joaquin

Atxukarrok eta Bilbao Orkestra

Sinfonikoak (BOS); duela 130 urte

Arriaga antzokiak eskainitako

aurreneko emanaldi berarekin.

Maiatzaren 31n, hain zuzen ere.

«Euskal kulturaren
erdigune» izan nahi du
Arriagak, eta bertako
lanen hainbat
estreinaldi jasoko ditu

Beethoven jaio zeneko
250. urteurrena ere
badela eta, leku berezia
egingo diote
konpositore handi horri



Arratzu 
Organo doinuen
festa, azken txanpan 

1
Urdaibaiko Organoak

jaialdiak bederatzi ema-

naldi egin ditu uztailean,

eta abuztuko hirurekin amaituko

da aurtengo jaialdia. Bihar Gra-

ziella Morino eta Nozomi Fukuda

ariko dira Arratzun; hilaren

10ean, Radoslaw Marzek, Axpe-

Busturian; eta hilaren 15ean, Ja-

vier Artigas eta Benantzi Bilbao,

Mundakan. Emanaldi guztiak

20:00etan izango dira.

Urdaibaiko Organoak

Graziella Morino sopranoaren eta

Nozomi Fukuda harmonium jotzai-

learen emanaldia, bihar, 20:00etan,

Arratzuko San Tomas elizan.

Berango 
Jaitsiera, jaiek 
gora egin dezaten 

2
Monolitotik jaitsiera egin-

go dute gaur arratsaldean

Berangon, Aldats elektro-

txarangarekin, ohitura zaharra

berreskuratzeko, eta mozorrotu-

ta agertzeko deia egin dute. Dato-

rren astelehenera bitartean giro

onak ez du etenik izango Santo

Domingo jaietan, eta kontzer-

tuak gauero izango dira, jai giroa-

ren lagungarri: gaur, Ze Esatek,

bihar Drindots, igandean The Old

Timey String Band, eta, astelehe-

nean, Xabi Aburruzaga. 

Santo Domingo jaiak

Gaurtik datorren astelehenera arte,

Berangon.

Bermeo 
Bisita gidatuak 
atun arrantzari buruz 

3
Uztaileko martitzenetan

egin diren gisan, abuztuan

ere atun arrantzari buruz-

ko bisita gidatuak antolatu dituz-

te Bermeoko Arrantzaleen muse-

oan. Atuna zelan eta non arran-

tzatzen duten eta jarduera horrek

Bermeoko bizimoduan eta eko-

nomian izan duen eta daukan ga-

rrantzia azalduko dute. Turismo

bulegoan egin behar dira erreser-

bak: 94-617 91 54 telefonoan edo

turismoa@bermeo.eusatarian.

Bermeo Tuna World Capital

Abuztuko martitzenetan (hilak 6, 13,

20 eta 27), 10:30ean, Arrantzaleen

museoan.

MUSIKA

ARRATZUUrdaibaiko Organoak:

Graziella Morino sopranoa eta 

Nozomi Fukuda harmonium 

jotzailea.

bBihar, 20:00etan, San Tomas

elizan.

BAKIOMy Bastard Friend.

bBihar, 21:00etan, Kain.

BARRIKA Jimmy Barnatan & The

Cocooners.

bGaur, 20:00etan, Golfo Norten.

BERANGODJ Kaktus.

bGaur, 19:00etan, plazan.

BERANGOZe Esatek 

eta DJ Tama & DJ Jura Lagane.

bGaur, 23:30ean, Elexalden.

BERANGODJ Urtza.

bBihar, 20:00etan, plazan.

BERANGODrindots.

bBihar, 23:30ean, plazan.

BERANGOLos Tximberos.

b Igandean, 20:00etan, jaigunean.

BERANGOThe Old Timey String

Band.

b Igandean, 22:00etan, plazan.

BERANGOBegira.

bAstelehenean, 18:30ean, plazan.

BERANGOXabi Aburruzaga.

bAstelehenean, 21:30ean, plazan.

BILBOLozio a.k.a Dubtown.

bGaur, 00:00etan, Kremlinen.

BILBODJ AK & Firs DJ on Mars.

bBihar, 00:00etan, Kremlinen.

BILBOHannah Wicklund & The

Steppin Stones.

bOstegunean, 21:00etan, 

La Nuban.

DERIOLarrima Show disko festa.

bBihar, 18:00etan, plazan.

DERIOLos Malditos 

eta Txitxiburduntzi.

bBihar, 20:00etan, plazan.

DURANGOSabes Muy Bien.

bGaur, 20:00etan, Gran Hotelen.

EA Inoren Ero Ni eta Rukula.

bBihar, 21:00etan, Eskolondon.

ERANDIOPushermen.

bGaur, 21:00etan, Centralitan.

ERANDIOLa Mara.

bBihar, 21:00etan, Etxegorrin.

ERANDIOOxabi taldearekin 

erromeria, eta Marcelin DJ vs 

DJ Nahikoa.

bAsteazkenean, 22:30ean,

Mendiguren plazan, Astrabuduan.

ERANDIOBilbao Tropical, 

Jonan Jdj eta Tierra Kritikal 

taldeen kontzertuak.

bOstegunean, 00:00etan,

Mendiguren plazan, Astrabuduko

jaietan.

FRUIZDesore, Gozategi, 

Bad Sound System eta 

DJ Bull.

bGaur, 23:00etan, parkingean.

FRUIZEinGo.

bBihar, 22:00etan, parkingean.

GETXOGran Perro.

bGaur, 20:00etan, Zer Nahin.

GETXOTacoma.

bGaur, 20:00etan, Urkizun.

GETXOFive Direction.

bGaur, 20:30ean, Gobelondon.

GETXO J.O.E. Rockband.

bGaur, 20:30ean, Basten.

GETXOMalvadillos.

bGaur, 21:00etan, Androsen.

GETXOCotton Blues Band.

bGaur, 21:00etan, Kandilejasen.

GETXOLion Heart.

bGaur, 21:30ean, Urdin Metalen.

GETXOZoo.

bGaur, 23:00etan, Erromoko

txosnetan.

GETXOLa Mara.

bBihar, 13:00etan, Etxegorrin.

GETXOZulaika.

bBihar, 19:00etan, Novaken.

GETXODown The Ladder.

bBihar, 20:30ean, Kandilejasen.

GETXOLomoken Hoboken.

bBihar, 21:00etan, Basten.

GETXOSonambula 

eta Nekcrocake.

bBihar, 21:30ean, Urdin Metalen.

GETXORomo Reggae Festival:

Heartical Sound, Pagasarri Ska 

All Stars, Dr. Baltz eta Train to 

Roots.

bBihar, 22:00etan, Erromoko

txosnetan.

Ze Esatek agurreko kontzertuak ematen ari da udan. HITZA

Zeanuri bSan Justo jaiak Otzerinmendin

Karobia isiotu barik ere, giro beroan
Otzerinmendin hogei urtean jarri izan dute karobia kea dariola, baina, aurten, bigarren urtez, isiotu barik geratu-

ko da. Hala ere, bihar eta etzi giro beroan ospatuko dituzte sanjustoak Zeanuriko auzoan. Bihar eguerditik au-

rrera barauskarria eta antzinako zerrategiaren erakustaldia izango dira, eta herri bazkaria. Domekan, berriz,

17:30ean bolo txapelketa izango dute, Justo eta Pastor deunen baseliza ondoan. OTZERINMENDIKO KOFRADIA
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Erandio 
Astrabuduak
hartuko du lekukoa 

4 Uztailean Arriaga, Goie-

rri eta Asuako jaiak izan

dituzte Erandion, eta,

abuztuarekin, Astrabuduko 

sanlorentzoak hasiko dituzte. Hi-

laren 7tik 11ra bitartean, jai giro

betea izango da Mendiguren pla-

zan, Josu Muruetan eta ingurue-

tan, 11:00etan hasi eta gaueroko

kontzertuak arte. Astrabuduko-

ak amaituta, Erandiogoikoko,

Santimamiko eta Altzagako jaiak

ere izango dituzte Erandion, irai-

la heltzerako. 

San Lorentzo jaiak
Abuztuaren 7tik 11ra bitartean, 

Astrabuduan.

GETXOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bBihar, 23:00etan, Ereagako

Terrazan.

GORDEXOLAFer Zapa’s Sound.

bBihar, 20:00etan, Isasi landetxean.

GORLIZModus Operandi.

bGaur, 23:00etan, plazan.

GORLIZMushkum.

bOstegunean, 21:00etan, Xurruten.

LEKEITIOBlue Matter.

bGaur, 20:30ean, San Juan Talako

txiringitoan.

LEKEITIOLekitto Musika Banda.

b Igandean, 17:30ean,

Independentzia plazan.

LEKEITIO Itxas Soinuaren Astea.

bAbuztuaren 6tik 11ra.

LEKEITIOMaren.

bOstegunean, 19:30ean, Malekoia

Txiringitoan.

LOIU Jonathan Merino 

& La Citric Band.

bBihar, 16:30ean eta 18:30ean,

Gozkoetxe Berrian.

MENDEXAThe Potes, Skakeitan

eta Garilak 26.

bGaur, 23:00etan, plazan.

MUNGIAZua eta Tranpas, 

eta Salitre DJ.

bBihar, 20:30ean, Trobikan.

MUNGIAGauargi.

bBihar, 22:00etan, Birlen.

MUNGIADiskofesta.

b Igandean, 21:30ean, Birlen.

MUNGIAErromeria.

bAsteartean, 21:00etan, Markaida

auzoan.

PLENTZIATucson.

bGaur, 20:30ean, Kai Eder

jatetxean.

PORTUGALETEHolycide,
Enemynside eta Flotsam & Jetsam.

bAsteartean, 20:00etan, Groove

aretoan.

SONDIKACharlie Cosh & Mikel

Gaztañaga.

bGaur, 21:00etan, Cris Barren.

BERTSOLARITZA

ABADIÑOAmets Arzallus, Aitor

Bizkarra, Andoni Egaña, Nerea

Ibarzabal eta Maialen Lujanbio.

bBihar, 22:30ean, Gerediagako

plazan.

BILBOBaserrietako jaia: Arkaitz

Estiballes eta Etxahun Lekue.

b Igandean, 11:30ean, Arbolantza

gunean.

GETXOAmets Arzallus, Iratxe 

Ibarra, Etxahun Lekue eta Inazio 

Vidal.

bGaur, 20:00etan, Erromoko

jaietan, txosnetan.

MARKINA-XEMEINBertso afaria:

Eneko Arrate, Aissa Intxausti eta

Etxahun Lekue.

bBihar, 21:30ean, Iruzubieta

auzoan.

MARKINA-XEMEIN Josune 

Aramendi, Nerea Ibarzabal 

eta Joseba Sololuze.

b Igandean, 12:00etan, Santutxu

auzoan.

MUNGIA Julen Ibarguengoitia,
Ibon Larrazabal eta Asier Legarreta.

bBihar, 13:00etan, Trobikako 

Santa Mariñe ermitan.

DANTZA

BERANGOOtxandategi taldea.

bAstelehenean, 20:00etan, plazan.

ERANDIOLarrain dantza.

bAsteazkenean, 20:45ean,

Astrabuduko jaietan, Mendiguren

plazan.

MUNGIAPatata dantza.

bAstelehenean, 23:00etan, Birlen.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBOBegirada Heterodoxoak:

Mysterious Object at Noon.

bGaur, 19:00etan, BilboArten.

BILBOMaestá, la passion 

du Christ.

bOstegunean, 17:30ean, 18:30ean

eta 19:30ean, BilboArten.

BILBOBasoaneta Jurassic World:

El reino caído.

bAsteartean, 21:30ean,

Ibarrekolanda plazan.

BILBOHandia.

bOstegunean, 21:30ean,

Santutxuko Karmelo plazan.

ERAKUSKETAK

BAKIOBakioko Margozaleak.

bUrriaren 10a arte, Txakolingunean.

BALMASEDAErtibil Bizkaia 2019:

18 artista sarituren lan bana.

b Irailaren 3a arte, Horkasitas

jauregian.

Oxabi erromeria taldea Astrabuduan ariko da datorren asteazkenean. HITZA Dr. Baltz. HITZA

Getxo 
Reggae doinuak
Erromoko jaietan 

5 Bi egun musikaz beteak

izango dituzte Getxon,

Erromoko jaietan. Gaur

Zoo, Tacoma, Gran Perro, Five

Direction, J.O.E. Rockband, Lion

Heart, Malvadillos eta beste ariko

dira, hainbat gunetan. Eta, bihar,

aukera zabalean, Erromo Reggae

Festival izango da txosnetan: He-

artical Sound, Pagasarri Ska All

Stars, Dr. Baltz eta Train to Roots

taldeeak, reggae musikaren festa

handian. Erromoko jaiek igande-

ra arte iraungo dute. 

Erromo Reggae Festival
Bihar, 22:00etan, Erromoko 

jaietako txosnetan.

BERMEOEuskara ibiltaria.

b Irailaren 17a arte, Arrantzaleen

Museoan.

BILBOBegira, bildumako lanak.

bAbuztuaren 22a arte, BilboArten.

BILBOMundu ikusezina.

bAbuztuaren 31 arte, 

Santutxuko metro geltokian.

BILBO Jenny Holzer. 

Zera deskribaezina.

b Irailaren 8a arte, Guggenheim

museoan.

BILBOBilboko Erraldoiak 

eta Buruhandiak.

b Irailaren 15a arte, 

Euskal Museoan.

BILBOLeire Urbeltz: Fatxada

proiektua.

b Irailaren 16a arte, Azkuna zentroan.

BILBO Inoiz ez erreala / Beti egiaz-

koa, artearen eta literaturaren arte-

ko sinbiosiari buruzko erakusketa.

b Irailaren 22a arte, Azkuna

zentroan.

BILBO Identidata instalazioa, 

eta Clara Boj eta Diego Diazen

Identidad cuánticaesku-hartze 

artistikoa.

b Irailaren 22a arte, Azkuna

zentroan.

BILBOEl Amparo eta bere 

sukaldariak.

b Irailaren 28a arte, Ondare

aretoan.

BILBOAtzera begira: Giorgio 

Morandi eta antzinako maisuak.

bUrriaren 6a arte, Guggenheim

museoan.

BILBOZubiaurretarrak. Memoria

grafikoa.

bUrriaren 6a arte, Arte Ederretan.

BILBOMikel Lertxundi: Orekaren

bila.

bUrriaren 13a arte, Rekalde aretoan.

BILBOArgiñetako Azenari hilarria.

bUrriaren 13a arte, Bizkaiko

Arkeologia Museoan.

BILBO Ignacio Zuloaga 1870-1945.

bUrriaren 20a arte, Arte Ederretan.

BILBO Jesper Just: Ikuskizun 

izengabe hau.

bUrriaren 20a arte, Guggenheim

museoan.

DURANGOSalvador Dalí: obra

grafikoa.

b Irailaren 15a arte, 

Arte eta Historia Museoan.

EAKatixa Goldarazena, Iñigo 

Pastrana eta J.F. Vaquero Mata:

Hau ez da Hau.

bAbuztuaren 30a arte, Eskolondon.

GUEÑESHarriak 2019: 
Barru, barre, barrene.

b Irailaren 2a arte, Arenatzarten.

MUSKIZBurdinoletan zehar. 

Bizkaia, territorio ferrón.

bAbenduaren 31 arte, El Pobal

burdinolan.

PLENTZIABizkaiko golkoan 

hondoratzeak.

b2020ko urtarrilaren 6a arte,

Plasentia Butron museoan.

PORTUGALETEBlade Runner.

bAzaroaren 24a arte, Rialia

industria museoan.
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Peru Azpillaga Diez

H
ainbat dira Euskal

Herrian zabalduta

dauden kondaira

eta istorioak. Ho-

rietako asko den-

boraren zurrunbilo sakonean

galdurik daude. Beste askok, or-

dea, gaur egunera arte iraun dute,

ahoz aho belaunaldi batetik bes-

tera igaro ostean; euskal kultura-

ren parte bilakatu dira hala. 

Hamaika kondaira manten-

tzen dira egun bizirik, eta gehie-

nek toki zehatzei egiten diete

erreferentzia; bertan bizi ziren

izaki mitologikoek herritarrekin

izaten zituzten istorio eta pasadi-

zoak biltzen dituzte. Ahozkotasu-

nak mantendu ditu bizirik, eta,

horren ondorioz, esan daiteke,

atzean istorio bera gorde arren,

zaila dela bi kondaira berdin to-

patzea.

Horren adibide garbia da Utxi-

neko laminen eta Uda ehiztaria-

ren arteko istorioa. Sail honetan

jada azaldu da Bermeo eta Matxi-

txako aldean dagoen aintzira

misteriotsu horren atzean ezku-

tatzen den kondairetako bat, bai-

na ez bakarra. Izan ere, gertaera

bakar batek hainbat interpretazio

izan ditzake. Hurrengo kondaira

horren adibide da: posiblea al da

pertsonen eta laminen arteko el-

karbizitza?

Gaztelugatxe eta Matxitxako

lurmuturraren inguruan dago

Utxin aintzira. Benetan aintzira

berezia da, bertara ez baita ez

ibairik ez ur isuririk iristen. Ber-

meo eta inguruetako herritarrek

diotenez, han lamina batzuk bizi

ziren aspaldi. Kondairaren arabe-

ra, behin, Uda izeneko ehiztari

gazte batek, etxera gauez itzul-

tzen ari zela, forma arraro batzuk

ikusi zituen aintziratik gertu.

Hurbildu, eta, ehiztari bistaz,

ohartu zen emakume batzuk zi-

rela. 

Orduan, are gehiago hurbiltzea

erabaki zuen. Azkar eta kontu

handiz hurreratu zen, eta, arroka

batzuen atzetik, hainbat emaku-

me ikusi zituen, inoiz ikusitako

ederrenak, isiltasunean dantzan:

putzuaren inguruan saltoka, ia

hegan. Gaztea zenez, gehiago hu-

rreratzen saiatu zen, baina ema-

kumeetako batek ikusi, eta, bere-

hala, uretan ezkutatu ziren. Uda

txundituta geratu zen, ikusitakoa

ezin sinetsirik eta emakumeen

edertasunak liluratuta.

Etxera itzultzean, Bioltzari

kontatu zion gertatutakoa. Uda

umezurtza zen txikitatik, eta

Bioltzak semea balitz bezala hezi

zuen. Horregatik, gertatutakoa-

ren berri izatean, bihotza erdibitu

zitzaion. Bioltzak aitortu zion

bera ere lamina izandakoa zela,

gazte batekin maitemindu eta

Utxinetik kanporatu zuten arte.

Orduan, lepoko bat oparitu zion

Udari, bere lamina topatu ahal

izateko, eta bertan idatzita zegoen

profeziaren berri eman zion,

Udaren bizitzaren profezia, hain

zuzen ere: «Neska laguntzat au-

keratuko duzun emakumeak ez

zaitu oso-osoan zoriontsu egingo;

bai bata eta bai bestea egunen ba-

tean Utxinen hilko zarete». Le-

pokoak, gainera, ikusezin bihur-

tzeko ahalmena ematen zuen.

Goizean goiz, Utxinerantz

abiatu zen Uda, eta, bidean zego-

ela, bat-batean, ipotx batekin

egin zuen topo. Hark Bioltzak

emandako lepokoari buruz hitz

egin zion, eta baita bertan idatzi-

tako profeziaren inguruan. «La-

minak aurkitu nahi badituzu,

bota armak eta jarraitu niri; bes-

tela, lepokoaren berri emango

diet», mehatxatu zuen ipotxak.

Udak, haserre, eraso egin zion,

baina ez zuen min ematerik lortu.

Azkenik, ipotxari kasu egitea era-

baki zuen, eta ezezaguna zuen

bide batetik jarraika hasi zitzaion.

Kobazulo batera heldu ziren,

eta, ipotxari segika, barruan sartu

zen. Kobazuloan dena ilun zego-

en. Ipotx mordoa ageri ziren albo-

etan, haiei begira, eta, halako ba-

tean, segika zebilen ipotxa bista-

tik galdu zuen Udak. Orduan, ate

batekin egin zuen topo; atea ireki,

eta lamina bat topatu zuen. Lami-

na aurreko egunean putzuan iku-

sitako bera zen, Uda ikusitakoan

ezkutatu zena, haren

irudia burutik kendu

ezinik zebilen hura. 

Laminak esan zion

berarekin ihes egin nahi

zuela, baina adierazi zion

horretarako bidetik aurkituko

zituzten arriskuei aurre egiteko

prest egon behar zuela. Udak ez

zuen dudarik egin, baina, ihes

egiten hasi zirenean, segika ari

zitzaizkiela entzun, eta laminak

konortea galdu zuen. Orduan,

Udak, lepokoa baliatu, eta ikuse-

zin bihurtu zituen biak. Ostera,

isilpeka, kobazulotik atera eta

etxera abiatu zen arrapaladan.

Etxera heltzerakoan, atea jo

zuen, baina inork ez zion ireki.

Orduan, kolpeka ireki, eta lami-

na ohe gainean utzi zuen. Ur bila

atera zen segituan. Ura hartzen

ari zela, asperen bat entzun zuen,

eta Bioltza ikusi zuen, baina ez

zen benetako Bioltza; itzal bat

zen, eta, hurbildu zenean, desa-

gertu zen. Etxera itzuli, eta lami-

na esnatu zuen. Hark esan zion

Udari Itziar zuela izena, eta, gai-

nera, azaldu zion Bioltza ezagu-

tzen zuela: «Hark hezi ninduen

noizbait zure emaztea izateko,

eta orain putzura itzuli da».

Gehiegi izan zen Udarentzat, eta

negar bizian hasi zen. Hainbat

galdera bota zizkion laminari

baina hark ez zion erantzun, pro-

fezia baitzegoen jokoan eta sekre-

tua gorde behar baitzuen. Hori

bai, lehenbailehen ezkondu

behar zutela ohartarazi zuen.

Bi gazteak ezkondu egin ziren,

baina inork ez dakit zehazki noiz

eta non. Gaztelu eder bat eraiki

zuten Utxinetik gertu, eta han

bizi ziren. Oso zoriontsuak omen

ziren, eta jendea hara joaten zen

inguruko toki guztietatik. Egun

batean, baina, ekaitz bat heldu,

eta zoriontasuna eraman zuen.

Tximista eta olatu erraldoiak sor-

tu ziren, eta, hurrengo egunean,

herrikoak hurbildu zirenean nola

zeuden ikustera, gaztelua desa-

gertua zela ikusi zuten; horren or-

dez, aintzira bat zegoen.
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Tximista eta olatu erraldoiak
sortu ziren, eta Utxineko
gaztelua desagertu egin zen;
horren ordez, aintzira bat zegoen
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HALA BAZAN EDO EZ BAZAN...

Ahoz aho helarazi izan dira kondairak Euskal Herrian.
Horrek kontakizun beraren hainbat bertsio sortzea
ekarri du, eta Utxin aintzirako laminen istorioa horren
adibide garbia da. Laminak bizi ziren inguruan
gaztelua aintzira nola bihurtu zen kontatzen du.

Utxineko azken
lamina 


