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Natalia Salazar Orbe Bilbo

G
uretzat umilia-

garria da. Erre-

pub l i k a r en

alde hildako

asko izan ziren

komunistak,

sozialistak edota anarkistak. Ez

ziren fededunak eta derrigortuta

jarri dituzte haien izenak eliza ba-

ten barruan». Durango 1936 el-

karteko kide Andoni Barreñare-

nak dira hitzok. Herriko hilerrian

frankistek eraiki zuten kapera

dago oraindik. Gogorak, Memo-

riaren, Bizikidetzaren eta Giza Es-

kubideen institutuak, oraintsu

argitaratu du Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoan sinbologia frankista

erretiratzeari buruzko egoeraren

inguruko txostena. Hor, kendu-

tzat eman dute kanpainako mar-

tiri eta heroien omenez eraikitako

Durangoko kapera mausoleo

hori. Eraikinak zutik dirau, ordea.

Leku hura birmoldatu eta beste

esanahi bat ematea erabaki zuen

aspaldi udalak. Barreñok salatu

duenez, barruan, euskarri handi

batean, altxamendu militarrean

zein Errepublikaren defentsan

hildako herritarren izen-abize-

nak jaso zituzten. Neurriak hase-

rrea sortu zuen.

Duela hamabi urte hartu zuen

udalak kaperari beste esanahi bat

emateko erabakia. Barruan zeu-

den hildako frankisten nitxoak

handik atera zituen, eta Adiskide-

tzea eta Bakea izenarekin bataia-

tu zuen. Frankisten izen-abize-

nak eta gurutzea utzi zituen ber-

tan. Horrez gain, Durangoren

aurkako bonbardaketan hil zire-

nen izen-abizenak jaso zituen

marmol bat jarri zuten barruan.

Zauriei gatza botatzea bezala izan

zen Errepublika babesten bizia

eman zutenen senide askorentza-

ko. Orduantxe sortu zuten Du-

rango 1936 elkartea. 

Birmoldaketa hark eragin zien

ezinegona transmititu zioten

udalari. Haserretuta eta minduta

mintzatu da Barreña, urteetan

euren salaketa isilarazita egon

dela sinetsita. «Salatu genuen,

kapera faxista mantentzen zela-

ko. Gainera, adiskidetzea eta ba-

kea derrigorrean kristautasunez

egiten zuen. Guk ez genuen uste

adiskidetzea eta bakea sinbolo

harekin egin behar zenik. Mono-

lito berean jaso zituzten borrero-

en eta biktimen izen-abizenak,

familiei baimenik eskatu gabe,

gainera». Idatziz zein ahoz hela-

razi diote ezinegona udalari ha-

mabi urtetan. Martxoaren 31 oro,

udalak Eusko Jaurlaritzarekin

batera urteetan hilerrian antola-

tzen duen ekitaldietan ere ez du

parte hartzen Durango 1936 el-

karteak. «Badakite zer iritzi du-

gun, baina jarraitzen dute esanez

sinbologia frankista kendu dute-

la. Ez, bada. Sinbologia horrek

hor jarraitzen du, zutik».

Gogora institutuaren txoste-

nak jaso du zer sinbologia fran-

kista kendu duten azken urteetan

espazio publikotik. Denera, 1.523

elementu zenbatu dituzte Ara-

ban, Bizkaian eta Gipuzkoan.

2016az geroztik egindako jardue-

ren zehaztasunak ere zerrendatu

dituzte. Elementuak, ohorezko

tituluak eta kaleen izenak daude

kendu eta txostenean jaso dituz-

ten horien artean. Jarduera horie-

tatik 716 Bizkaian egin dira. Ho-

rien artean zenbatu dute Duran-

gokoa ere. Gogora institututik

azaldu dutenez, «Euskadin ikur

frankistak kentzeko Batzorde

Teknikoak frankismoa goraipa-

tzen duten elementu eta zati sin-

bolikoak kentzea gomendatzen

Gogora institutuak desagertutzat jo du ikur frankista gisa Durangoko hilerrian frankistek eraiki zuten
kapera. Durango 1936 elkarteak kritikatu egin du, eta Ahaztuak elkarteak esan du memoria historikoari
errotik heldu behar zaiola. Biktimak eta biktimarioak parekatzearen arriskuaz mintzatu da.

Frankismoaren itzala, iltzatuta

1

Monolito berean jaso
zituzten borreroen eta
biktimen izen-abizenak,
familiei baimenik eskatu
gabe, gainera»
Andoni Barreño
Durango 1936 elkarteko kidea

«Desobiratze bat egiten
denean, datu batzuk
ezin dira azaldu. 
Besteak beste,
biktimarioen izenak»
Martxelo Alvarez
Ahaztuak 1936-1977 elkarteko kidea
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du. Horixe egin zuen udalak

2007an». Durango 1936 elkarte-

ak agertutako ezinegonari dago-

kionez, eztabaida hori herri mai-

lan landu behar dela deritzo, eta

ez du eman nahi izan iritzirik.

Durangoko Udala EH Bilduren

eta Herriaren Eskubideak plata-

formaren esku dago ekainaz ge-

roztik. Azaldu dutenez,  ikur fran-

kistak desagerrarazteko helburua

dute: «Dagoeneko hasi gara gaia

herriko elkarte memorialistekin

lantzen. Dena den, juridikoki ere

egoera zein den aztertu beharko

da». Horren arabera hartuko di-

tuzte erabakiak. 

Barreñok  hausnarketa kolekti-

boa eskatu du: «Memoria histori-

koaren legerik ere ez daukagu.

Berrogei urtean berberek agindu

dute herrian zein Jaurlaritzan, eta

ez dute kendu sinbologia hau.

Guk hamabi urte daramatzagu

hemen».

Ikurren zerrenda

Azken urteetan kendutako hain-

bat ikur frankistaren berri jaso du

Gogora institutuaren txostenak.

Gehienak etxebizitzetako plakak

dira. Badira, ordea, herritarren

artean ezinegon handiagoa sortu

duten sinboloak ere. Besteak bes-

te, erregimen frankistako bi ar-

marri ofizial: Bilbon Ogasunaren

ordezkaritza berezian zegoena

eta Barakaldoko Correoseko erai-

kinekoa. Frankisten omenezko

zenbait monumentu ere kendu

dituztela jakinarazi dute. Besteak

beste, Bilbon, Larrabetzun eta

Ondarroan. Sinbologia hori ken-

tzeko jardueren jarraipena egin

dute, eta udalei horretarako la-

guntzak eman dizkiete. 

Gogorak emandako datuen

arabera, Bizkaiko bederatzi herri-

tan oraindik sinbologia frankista

dago. Horien artean aipatu dituz-

te Lemoako harkaitzetan jarrita-

ko erorien gurutzea eta gurutze

bidea; Getxoko eta Portugaleteko

hilerrietan gerrako erorien ome-

nez dauden bi monumentu pan-

teoi; Quilates lurmuturraren aur-

kako erasoaren gurutzea, Bara-

kaldon; Altunamendiko erorien

aldeko gurutzea, Erandion; edota

Balearesontziaren omenezko al-

darea, Ondarroako hilerrian.

Ahaztuak 1936-1977 elkarteak

onartu du hainbat ikur kendu di-

tuztela azken urteetan. Baina

Martxelo Alvarezek zehaztu due-

nez, «betiere, herritarrek presio

eginda» egin dituzte jarduerok.

Elkarte horretako kidea da bera.

Hala, bada, gainazaleko arazoa

bideratutzat jo du. Sakonekoari

heltzea falta dela deritzo, ordea.

Adierazi duenez, «frankismotik

datozen elementu guztiekiko in-

punitateak» indarrean jarraitzen

du. «Gure arbasoak hautetson-

tzietan historiatik erauzteko gai

izan ziren monarkia dugu orain.

Monarkia hori kolpe militarraren

ostean itzuli zen. Eta demokra-

ziak, hiruzpalau ukitu eman oste-

an, mantendu egin du».

Espainiako banderari ere aipa-

men egin dio. «Gure ustez, fran-

kismoaren ikurrik nagusiena

bandera gorri-horia da. Tropa

kolpistek egokitu eta beretzat

hartu zuten. Euren kanpaina mi-

litarraren entseina izan zen. Esta-

tu frankistaren irudia izan zen.

Demokraziak ere hari eutsi dio».

Frankismoarekin lotutako oro-

ren inpunitatea salatu du Alvare-

zek, eta adibide adierazgarri bat

eman du: «Desobiratze bat egiten

denean, datu batzuk ezin dira

azaldu txostenetan. Besteak bes-

te, biktimarioen izenak». Esan du

hori horrela gertatzen dela Jaur-

laritzak hala erabakita.  

Argi eta garbi adierazi du ezin

daitekeela jarrera bera izan ba-

tzuekin eta besteekin. «Ezin de-

zakegu hitz egin Carmen Calvo

ministroak egin zuen bezala. Esan

zuen Franco atera dutela Erorien

Haranetik baina Jose Antonio Pri-

mo de Riverak han jarraituko

duela, bera ere biktima izan zela-

ko. Ez gaitezen hasi azpijokoetan.

Biktimak berriz biktimizatzea da-

kar horrek. Indarkeriaren bikti-

ma horiek, eurek sortu zuten in-

darkeriaren biktima dira». Uste

du salatu dituen interpretazio ho-

riek eskuin muturreko ideologia

berpizten laguntzen dutela, eta

zilegitasuna ematen diotela:

«Erakundeek eurek demokrati-

ko labela eman diote sarri».
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1 Durango.Hilerrian frankis-

tek eraiki zuten kapera mau-

soleoari beste esanahi bat

eman zion udalak. E. P. / FOKU

2 Getxo. ‘Jaungoikoagatik

eta Espainiagatik eroritakoen

omenezko hilarria’ ikus daite-

ke oraindik Getxon. GOGORA

3 Barakaldo.Quilateseko

biktimen aldeko gurutze fran-

kista dago Barakaldon. GOGORA

4 Lemoa.Gurutze bidea 

zutik dago oraindik Lemoan.

GOGORA

5 Erandio.Altamendiko 

biktimen omenezko gurutzea.

GOGORA

6 Portugalete.Erorien alde-

ko monumentua zutik dago

Portugaleteko hilerrian. GOGORA



4 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko azaroaren 8aIritzia

R
PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Orbela

G
aur, haizea, hotza eta

euria den honetan,

orbela izan nahi dut.

Ez deitu, ez idatzi

mezurik, ez eskatu ezer. Sakela-

ko telefonoa amatatuko dut eta

ez dut telebistarik piztuko, ez

irratirik. Musikarik ere ez dut

jarriko. Azaroko haizeak bota

duen hostaila izango naiz,

zemendiko euriak bustitzen

duen maskala. 

Gaur, manta azpian tapatuko

naiz inguruari mespretxuz,

neure buruari narda. Burusi

barruan bilduko ditut kanpoko

euria, hotza eta haizea eta, arra-

tsalde batez, arratsalde bat baino

ez, neure buruarekin ostenduko

naiz neure barneko lainoen arte-

an, ilargi betea gaueko hodeien

artean bezala. 

Harrapatuta naukaten sokek

zelan estutzen nauten sentitu

gura dut. Joandako gaztetasuna-

ren nostalgia igarri eta bete bako

ametsekin amets egin. Izatea

desio nuenaren eta naizenaren

arteko aldeaz jabetu eta, orain,

jada, izan gura dudana izateko

larri nabilela ohartu. Eta eginda-

koez eta ez egindakoez damutu.

Betiko izan behar zuten aspaldi-

ko adiskide horien behin-behi-

nekotasunak sorrarazten didan

penak hartzen utzi. Aitita eta

amamekin akordatu, joandako

osaba-izekoekin, lehengusuekin

eta, batez ere, amarekin. Nabari-

tu, amaren gomutan, minak erre

egiten duela. Beldurra nozitu,

aita joango deneko beldurra.

Ikarak hartzen utzi, noizbait neu

ere joango naizeneko ziurtasu-

naren ikara. Izu-ikaraz dar-dar

egin, horrenbeste maite dituda-

nak falta zaizkidala imajinatuz.

Ezin jakin zer, ezin jakin noiz,

ezin jakin nola. Dolu egingo dut

galdutako lagunengatik, joanda-

ko senideengatik, eta neugatik

ere bai.

Ez deitu, beraz, ez bilerarako,

ez kaferako, ez poteak hartzeko.

Gaur ez dut horretarako gogorik.

Ona ei da noizean behin negar

egitea. Ba, gaur negarrari libre

ateratzen utziko diot, horretara-

ko, negar egiteko, gogoa dauka-

danez gero. Ahal badut, bizitzan

negar eragin didaten desengai-

nu, frustrazio, tristura eta amo-

rrazio guztiak gordetzen dituen

Pandoraren kutxa zabalduko

dut, aska daitezen, atzera ere,

neure barnean. Eta orduko

samina gogoratuz, gorritutako

orban bakoitzaren gainean,

neure-neureak diren orban

horien gainean, isuriko ditut

negar-malkoak, gorria kendu

arte, kutxara itzuli arte, lasaitu

arte.

Utz iezadazue, beraz, gaurkoa-

gatik, tristurari, malenkoniari,

beldurrari eta etsipenari leku

egiten. Utz iezadazue amildegira

hurbiltzen. Ez naiz jausiko.

Emozioak urtaroak modukoak

dira, bata bestearen segidan

datoz; batak bestearen beharra

dute. Batzuetan udaberriko

hosto berde bizia gara, eta beste

batzuetan udazkeneko hosto

eroria. Horregatik, utz iezadazue

gaur orbela izaten. Utz iezadazue

udagoieneko egun hotz, haizetsu

eta euritsu honetan bizitzaren

mina sentitzen. Bihar, egunak

argitu orduko, mezuei erantzun-

go diet, kafe bat hartzeko deitu-

ko dizuet, atzeratutako lanak

egingo ditut eta, trankil, afaria

neure kontu.

Harrapatuta
naukaten sokek
zelan estutzen

nauten sentitu gura
dut. Joandako

gaztetasunaren
nostalgia igarri eta

bete bako ametsekin
amets egin

Irudiab Bilbo

Etxez etxeko laguntzaileak kexu dira
Etxez etxeko arreta zerbitzuko langileak mobilizazioetan dabiltza, eta, ELA, LAB, UGT eta USO sindikatuen ara-

bera, «oihartzun zabala» izan dute. Langileen oinarrizko lan aldarrikapenak eskatzeko hasi dituzte protestak:

soldata igoerak, segurtasun eta osasun arloko neurriak, eta lanaldien malgutasuna amaitzea, besteak beste.

«Aldarrikatzen duguna ez da lan baldintzak hobetzera mugatzen, zerbitzua bera defendatzeko gaude kalean».

Datozen egunetan beste lanuzte bat eta bi greba egun dituzte. Iaz 27 eguneko greba egin zuten. BIZKAIKO HITZA

140
ALDUNDIAK ZENBAT LANPOSTU ESKAINIKO DITUEN 

Bizkaiko Foru Aldundiak 130 eta 140 lanpostu artean izango dituen lan

eskaintza publikoa egingo du datorren urtean. Ibone Bengoetxea Admi-

nistrazio Publiko eta Harreman Instituzionaletarako diputatuak bere sai-

laren 2020ko aurrekontuen aurkezpenean eman du horren berri. 64,29

milioi euro izango ditu sailak, aurten baino %3,51 gehiago. Besteak bes-

te, Zallako suhiltzaile parke berria eraikitzera bideratuko du dirua.

BIZKAIKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta BIZKAIKO HITZAk mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza, Uribitarte kalea 18, 3-C, 48001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko aukera

ere badago:bizkaia@hitza.eus.

%

AHTa igaroko den inguruetatik mendi
martxa egingo dute bihar Atxondon

ATXONDO b10:00etan abiatuko da Atxondoko AHTaren Aurkako

Asanbladak biharko antolatu duten mendi martxa. Taldeko kideek ja-

kinarazi dutenez, abiadura handiko trenak beteko duen ibilbide bera

egingo dute, Abadiñoko mugara arte helduz. Gainera, ibilbidean zehar

azalpen teknikoak emango dituzte. Ostean, berriz, eskualdeko bertso-

lariekin bertso bazkaria egingo dute Atxondoko frontoian.



June Prieto Bilbo

Lutxo Egiak (Bilbo, 1969) neguko
egunik petralenean erakutsi zien
Bilbo Asisko Urmenetari (Iruñea,
1965) eta Dom Campistroni 
(Aldude, Behe Nafarroa, 1994).
Hiriaren gida bat sortu dute elka-
rrekin, C1 euskara mailako ikas-
leentzat. Elkar argitaletxeak Bil-
boko Euskara Zerbitzuarekin el-
karlanean argitaratu du Bilbo
izeneko liburua. Euskal Herriko
zazpi hiriburuen gidak osatu di-
tuzte dagoeneko, Arian Irakurgai
Mailakatua izeneko bilduman.
Urmeneta izan da liburu guztien
ilustratzailea, eta Campistronek
koloreztatzaile lanak egin ditu.
Lutxo Egia Bilboko gidaren idaz-
lea izan da, eta hiriko istorioak
historian kokatu ditu, irakurleak
hiriko eraikin eta kaleetan zehar
murgilduz.
Liburua Bilbo hiriburuan koka-

tuta dago, baina edozein eus-

kaldunek irakurtzeko moduko

liburua da, eta euskara ikasten

ari direnentzat ariketak daude.

Zuek egin izan dituzue liburuko

ariketak?

LUTXO EGIA:Nik, behintzat, ez
ditut egin; beste liburu batzuetan,
bai, sortu ditut ariketa batzuk,
baina honetan ez.
ASISKO URMENETA: Nik ere ez,
baina nire alabak, bai, egin ditu.
DOM CAMPISTRON: Ezta nik ere.
Baina nire amatxik egin ditu. He-
goaldeko hitz batzuk ulertzeko
nire aitatxirekin batera egin ditu
liburuko ariketak. Ez dut uste de-
nak egin dituztenik, baina saia-
tzea ere keinu polita izan da.
Zer dauka berezia Bilbok beste

sei hiriburuek ez dutena?

L.E.: Ez dut uste ezer berezirik
daukanik. Hiria landu nahi nuen,
eta era naturalean atera zait. Oso
pertsonala da nire lana, eta pai-
saiaren irakurketa egiteaz ardu-
ratu naiz; gehiagotan ere egin dut.

D.C.:Niretzat, guztiak dira ezber-
dinak, eta hor dago liburuen abe-
rastasuna. Hitzak eta irudiak ba-
tera aldatzen dira liburu bakoitze-
an. Liburu bakoitza berezi egiten
duena hori da. Eta Bilbon, bene-
tan berezia, eguraldia izan da.
Beste hirietan marrazkiak egiteko
denbora gehiago eduki dugu, bai-
na Bilbon, ordea, ezinezkoa izan
da. Hori guztia, koloreetan naba-
ritu ahal da; morea, grisa eta urdi-
na nabarmentzen dira.
A.U.:Marrazkiek badaukate guk
bizi izan dugun kronikatik. Idaz-
leak ere material anitz bidali diz-
kigu, eta asko lagundu gaitu ar-
gazki zaharrak edukitzeak. Lehe-
naldia eta oraina uztartzen dira
irudietan ere.
Liburuan kontatzen dituzuen

anekdota guztietatik zeinekin

geratuko zinateke?

L.E.: Ingelesen landarena polita
da. Bilbon pentsatzen da horrela
duela izena portutik gertu dagoe-

lako eta ingelesak bertaratzen zi-
relako. Baina, egia esan, zerikusia
dauka bertan zegoen Bilboko hi-
lerriarekin. Hasieran ingelesen
jabetzakoa zen, eta hortik dator
izena. Egun, Bilboko hilerria De-
rion dago.
A.U.: Domentzat eta niretzat,
esanguratsua izan da Arriaga mu-
sikariari egin behar zitzaion mo-
numentu bat. Durriok hartu zuen
bere gain egiteko ardura, eta 27
urte egon zen lanean. Azkenean,
Durrioren ikasle batek Euterpe
harpa jotzaile greziar batekin
adierazi zuen, emakume biluzi
batekin, alegia. Frankismoaren
lehendabiziko hamarkadan, es-
kulturaren kontra kanpaina han-
dia egon zen, emakumea biluzik
baitzegoen eta sexu grina pizten
omen zuen. Horren ondorioz,
beste eskultore batek egin zuen
egokitzapen posible bat, garaiko
lege eta moralitatearen arabera.
Eta egun, bi eskulturak ikusita,

azter dezakegu ez dela bakarrik
biluztasuna, baizik eta emaku-
mearen posea eta jarrera; garai
bakoitzean emakumearen rola
zein izan den erakusten dute.
Liburuan Bilbon dauden esta-

tuen egoera aipatzen da. Soilik

hiru dira emakumezkoak. Dom

ere, bi gizonekin egon da lane-

an. Zelakoa izan da egoera ho-

rretan lan egitea?

D.C.: Egia da ilustrazioan eta edo-
zein lanetan ez dela aski emaku-
me egoten. Baina, hala ere, beste
liburuetan ere egon dira idazle
emakumeak. Eta proiektu hone-
tan beharra zegoen biak egoteko,
emakumeak eta gizonak. Oreka
hori atxiki dute. Asiskorekin oso
ondo moldatu naiz. Uste dut biak
garela nahiko queer, eta alde ho-
rretatik ez dut arazorik eduki.
Hala ere, beharko genuke horre-
lako espazio gehiago sortu non
emakumeak, gizonak eta beste
identitateak ere bai, batera egiten
duten lan.
Zuentzako zer esan nahi du libu-

ru honen egileak izateak?

L.E.: Tamalez, egiten ditugun
proiektu guztiak serioak dira.
Ikasleei material berriak eskaini
behar zaizkie, gaurkotasunezko-
ak eta praktikoak. Lan honetan
garrantzitsua da historia hurbila-
raztea, era erraz batean. Ikasleei
material berriak ere eskaini behar
zaizkie. Zazpi liburuko bilduma
honetan denetarik dago: fikzioa,
historia... Tristea da, baina ba-
tzuetan gure hirien berri dauka-
ten bakarrak turistak dira. Ataka
batean gaude: gero eta gehiago
komunikatzen da, baina ez da
kontuan edukitzen nola komuni-
katzen den. Ziurrenik gure hiria-
ren historiaren gainetik pasatzen
gara hanka puntetan. 500 orriko
liburu interesante batek, agian, ez
du behar lukeen arrakasta; horre-
gatik formatu hau praktikoagoa
ahal da izan, eta, agian, niretzat
ere izango da aberasgarria.
A.U.:Aspaldi Brasilera joan ginen,
eta Jorge Amadoren Baia de todos
os santos liburua erabili genuen
gida gisa. Liburuan, herrialdea-
ren oraina, iragana, eremu sozia-
lak... apur bat denetarik lantzen
zen. Eta egin ditugun liburuen
bokazioa hori da, hain zuzen, sor-
kuntza bat izatea, eta, aldi berean,
informazio praktikoa ematea.
D.C.:Proiektu biziki garrantzitsua
izan da niretzat. Ni duela gutxi
bueltatu naiz Euskal Herrira,
atzerrian ikasten egon naizelako.
Eta, hain zuzen, Euskal Herritik
egin dugun itzuliak liburu hauek
egiteko balio izan dit. Koloreak
hautatzeko askatasuna eduki
dut, nahi dudana egiteko eta nire
estiloa erabiltzeko.

«Gure hiriei buruz informazio
gehien dutenak turistak dira»

Asisko Urmeneta, Dom Campistron eta Lutxo Egia b Irudigile eta idazleak

Euskara ikasleentzako zazpi liburu argitaratu ditu Elkar argitaletxeak, Euskal Herriko zazpi
hiriburuetan oinarrituta. Bilboko liburuxkan hiriburuari buruzko historia ezezaguna idatzi dute.

MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Ibai Maruri Bilbao Portugalete

Santurtzi erdiguneko etxebizitza

bitara indarrez sartu eta bertan

bizitzen jarri diren familiek gil-

tzak itzuli dizkiete jabeei. Iraila-

ren 2an okupatu zituzten, eta joan

den astean auzoko bizilagunek

mobilizazioak egin zituzten etxe

horietara indarrez sartu zirenak

handik alde egitera bultzatzeko.

Ez zuten helburua lortu. Duela

hamabost bat egun Portugaleten

gertatutakoa izan zuten gogoan

Santurtziko bizilagunek. Harako

hartan, gaixoaldia ahizparenean

igarotzera joandako adineko an-

dre baten etxera sartu ziren, eta

indarrez okupatu zuen familia

batek. Orduan, bizilagunen mo-

bilizazioak lortu zuen etxea oku-

patu zutenak kanporatzea. San-

turtzin, alkateak egin ditu etxeja-

been eta familia okupatzaileen

arteko bitartekari lanak. Kasu

gehiago egon dira Portugaleten,

eta Bilbon ere —Bilbo Zaharra, San

Frantzisko eta Zabala inguruan—

salatu dira antzeko gertaerak. 

«Ezkerraldean arazo bat dugu

etxebizitzarekin, kroniko bihurtu

den pobreziarekin lotuta», salatu

du Portugaleteko ESB Eskubide

Sozialen Bulegoko kide Eska

Araizek. Bazterketa eta pobrezia

egoeran dauden herritarrei la-

guntzen dien elkarte bat da. Kasu

honetan, etxeak okupatu dituz-

ten familiak «gatazkatsuak»

izan dira, eta etxejabeen aurkako

indarkeria fisikoa erabili dute.

ESBko kideak poztu dira etxeja-

beek euren etxeak berreskuratu

dituztelako. «Bidegabekeria»

izan dela azpimarratu dute. Ezer

baino lehen, Araizek argi utzi

nahi izan du ez direla izan okupa-

zio mugimenduari lotutako

«ekintza legitimoak», delituak

baizik; hau da, «etxejabe babes-

gabe batzuen aurkako injustizia

ekintzak». Salatu du hedabide

batzuek eta hainbat agintarik

«dena nahastu» eta okupazioa-

ren aldeko mugimendua «krimi-

nalizatu» dutela.  «Usurpazioa ez

da okupazioa». Era berean, gizar-

tearen sektore baten kriminaliza-

tzea ere sumatu du indarrez sartu

diren familien aurkako mezue-

tan. Pobrezia kriminalizatzeko

saiakera ere egon dela uste du.

Bereziki gaitzetsi du Portugale-

teko alkate Mikel Torresen jarre-

ra: «Herrian 1.500 etxebizitza

huts daude. Hipokrita iruditzen

zait etxe hutsekin ezer ez egitea

eta gatazka hauek egon direnean

alkatea bera herritarren mobili-

zazioen buruan jartzea». «Popu-

lismoz eta hauteskundeei begi-

ra» jokatu izana egotzi dio. Dena

den,  kritika ez da soilik alkatea-

rentzat izan. Hainbat agintari po-

litikok —tartean Santurtziko alka-

teak— Espainiako Diputatuen

Kongresuari eskatu diote Proze-

dura Zibilaren Legea gogortzeko.

«Hori ez da konponbidea. Legea

berme emailea da, eta horrela

izan behar du». Uste du legea in-

dartzea eskatu dutenek okupa-

zioren aldeko mugimendu politi-

koaren aurka erabili nahi dutela.

Herritarren erantzuna
Torresek gogotsu defendatu du

bere jokabidea. Eta lege aldaketa

aldarrikatu du: «Udalei eman

diezagutela jokatzeko aukera

gehiago kautelazko neurriak har-

tu ahal izateko; etxe bat berehala

txikitu dezakete, azkar jokatu

ezean». Haren esanetan, epaileek

«azkar jokatu ez dutelako» eran-

tzun dute modu horretan bizila-

gunek. Dena den, horrelako mo-

bilizazioak «salbuespena» izatea

nahi du: «Garrantzitsua da ohiko

ez bihurtzea, Portugalete ez dela-

ko herri mendekatzaile bat. Epai-

leak dira babestu behar gaituzte-

nak, eta hala izango da».

Araiz poztu egin da bizilagunen

erantzunarekin ere. «Antolatu

egin dira, eta elkartasun ekintza

bat egin dute etxebizitzak berres-

kuratzen ahalegindu direnean;

eta hori txalotzekoa da». Baina

nahi luke mobilizazio hori ez mu-

gatzea kasu jakin horietara soilik.

Eskatu die etxebizitza eskubidea-

ren aurkako urraketa guztien au-

rrean protesta egiteko. «Espero

dut Portugaleten etxea okupatu

dioten andre horren moduko

beste bat banketxeak etxegabetu

nahi duenean ere modu berean

mobilizatuko direla». 

Era berean, esan du sinetsi nahi

duela ez dela izan okupazioaren

aurkako eta jabetza pribatuaren

aldeko mobilizazio bat. «Etxera

sartu direnak hil bukaerara iriste-

ko familia soil bat izan balira eta

etxejabea putre funts bat, auzo-

koek modu berean erantzungo

lukete? Ezetz espero dut, okupa-

zio hori zilegi litzatekeelako».

Egun hauetan Ezkerraldean za-

baldu diren hainbat mezuren in-

guruko ardura agertu du Araizek.

Uste du eskuin muturra «haus-

potu» dezaketen diskurtsoak en-

tzun direla. «Kezkatzekoa da gu-

rearen moduko eskualde langile

batean gisa horretako marko ide-

ologiko bat eraikitzea». Eskubide

Sozialen Bulegoak azken kritika

bat ere egin die erakunde publi-

koei: «Etxe hauek okupatu dituz-

ten familietan adingabeak egon

dira. Zer gertatu da haiekin? Nor-

bait egin al da haien kargu?».

«Usurpazioa ez da okupazioa»
Ezkerraldeko kasuak okupazio mugimendua «kriminalizatzeko» aprobetxatu direla salatu dute

IrudiabBarakaldo

Etxegabetze protokoloen «porrota»
Berri-Otxoak plataformak eta Argitan zentroak etxegabetzeen aurkako protesta egin zuten martitzean, Bara-

kaldon. Egun horretan iraungi zen indarkeria matxistaren biktima den eta seme-alaba adingabeak dituen an-

dre baten etxegabetzea atzeratzeko agindua. Alokabide da etxegabetzea sustatu duena. Etxegabetzeen kon-

trako protokolo publikoen porrotaz ohartarazi dute. Amaia Egaña barakaldarra ere gogoratu zuten: 2012ko

azaroaren 9an bere buruaz beste egin zuen, senarra eta biak etxegabetzera joan zirenean. LUIS JAUREGALTZO / FOKU
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Hipokrita iruditzen zait
etxe hutsekin ezer 
ez egitea eta orain 
alkatea bera  izatea
mobilizazioen buru»
Eska Araiz
Eskubide Sozialen Bulegoa

«[Legeek] Udalei eman
diezagutela jokatzeko
aukera gehiago
kautelazko neurriak
hartu ahal izateko»
Mikel Torres
Portugaleteko alkatea
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Peru Azpillaga Diez Bilbo

Joan den urteko bide berari eu-

tsiz, emakumezkoek frontoietan

duten presentzia indartzeko

egindako apustua berretsi du Biz-

kaiko Foru Aldundiak, eta, biga-

rren urtez jarraian, andrazkoen

esku pilotako II. Bizkaia Torneoa

antolatu du.

Gaur bertan hasiko da txapel-

keta Bizkaia frontoian, eta ama-

teur mailako zortzi pilotarik har-

tuko dute parte: lau bizkaitar,

hiru nafar eta gipuzkoar bakarra.

Horietatik, soilik bi lehiatu ziren

iazko torneoan, hain zuzen ere,

bikotea osatu zuten Olatz Arriza-

balaga bizkaitarra eta Olatz Ruiz

Larramendi nafarra. Oraingoan,

ordea, ez dira batera ariko, Arri-

zabalaga, Gentzane Aldai orozko-

arrarekin arituko baita. Aurrei-

kuspenen arabera, torneoan 

arituko diren bikoteetatik indar-

tsuenetako bat osatuko dute, gai-

nera, bizkaitar horiek biek.

Haiekin batera, beste hiru bi-

kote lehiatuko dira torneoan:

Amaia Aldai dimoztarrak Nora

Mendizabal andoaindarrarekin

osatuko duena; Ainhoa Romero

lemoaztarrak eta Iera Agirre lei-

tzarrak osatuko dutena; eta Arra-

te Bergara tuterarrak lehen aipa-

tutako Olatz Ruiz Larramendire-

kin batera egingo duen bikotea.

Ligaxka formako torneoa
Bizkaia Torneoaren bigarren edi-

zioan parte hartuko duten lau bi-

koteak multzo bakarrean arituko

dira. Hala, ligaxka formatua izan-

go du txapelketak. 22 tantotara

jokatuko dira partidak, ostiralero,

19:00etan, gaurtik hasita. Jardu-

naldi bakoitzean bi norgehiagoka

izango dira. Bikote irabazleak bi

puntu eskuratuko ditu; galtzaile-

ak, berriz, bakarra. 

Ligaxka amaitutakoan, puntu

gehien dituzten bi bikoteak fina-

lean lehiatuko dira, eta gainon-

tzeko biak, hirugarren eta lauga-

rren postuak erabakitzeko parti-

dan. Bi norgehiagoka horiek egun

berean jokatuko dira: azaroaren

30ean. Egun horretako partidak,

gainera, Euskal Telebistak eman-

go ditu zuzenean.

Era berean, Bizkaiko Euskara,

Kultura eta Kirol Saileko diputatu

Lorea Bilbaok nabarmendu due-

nez, Bizkaia Torneoan lehiatuko

diren pilotariak kontratu profe-

sional batekin arituko dira. «Ber-

dintasuna lortzeko pausoak ema-

ten jarraitu nahi dugu, eta esku

pilota bezalako gure kirol propio-

etan, erronka dugu gizarte gisa,

baina baita ardura instituzio pu-

bliko gisa», azaldu du. Ideia bera-

ri heldu dio Arrizabalaga pilota-

riak: «Helburua ez da gaurdanik

profesional bilakatzea, baizik eta

gazteenei bidea irekitzen joatea».

Pilotariak azpimarratu duenez,

halako torneo batek, hedabideen

babesa izanik, emakumezkoen

kirolari benetan duen garrantzia

ematen laguntzen du. «Emaku-

mezkoen pilotari ikusgarritasuna

eman nahi diogu, normalizatu

egin nahi dugu; harriak jartzen

joan behar gara, etorkizuneko be-

launaldientzat errazagoa izan da-

din. Izan ere, oraindik klubetan

zein federazioan bada asko egite-

ko», ohartarazi du Arrizabala-

gak.

Andrazkoen esku pilotako
II. Bizkaia Torneoa hasiko
da gaur, Bizkaia frontoian
Amateur kategoriako zortzi pilotari lehiatuko dira bTorneoko partidak
Bizkaia frontoian izango dira bFinala azaroaren 30ean jokatuko da

Bizkaia frontoian jokatuko dira andrazkoen esku pilotako II. Bizkaia Torneoko partidak. BIZKAIKO DIPUTAZIOA

Bilbo Ria 2000k kitatu egin du bere zorra,
Garellanoko P08 lursaila salduta

BILBO bGarellanoko P08 lur saila saldu du Bilbo Ria 2000 sozietateak.

Hala, urteetan izandako zorra likidatzea lortu du eta, era berean, Gare-

llanoko zonaldeak bizi duen etxebizitza garapena biribilduta geratu

da. Sozietatea 230 milioi euroko zorra izatera heldu zen, baina Garella-

noko P08 lursaila saldu ostean jasotako 44.287.249 euroei esker, inda-

rrean zuen kredituaren saldoa amortizatu berri du.

576 milioi euroko aurrekontua
izango du Bilbok 2020. urtean

Aurtengoa baino % 2,5 handiagoa izango da, eta urtea
zorrik gabe amaitzeko konpromisoari lotuta taxutu dute

BILBO b «Pertsonak, auzoak 

eta jarduera ekonomikoaren

bultzada» helburu hartuta eta

urtea zorrik gabe amaitzeko

konpromisoari lotuta, Bilboko

Udalak 576,3 milioi euroren au-

rrekontua izango du 2020an,

aurten baino %2,5 gehiago.  

Bilboko Udalaren 2020rako

inbertsio publikoa 82,5 milioi

euro izango da, 2019koa baino

% 10 handiagoa. Oinarrizko zer-

bitzu publikoetarako (argiteria,

zaborra, saneamendua, garraio

publikoa...) 261 milioi euro jarri-

ko dira, aurtengo ekitaldian bai-

no ia % 4 gehiago. Auzoen gara-

penerako, berriz, 37,7 milioi era-

biliko dira. Udaltzain berrien

kontratazioa ere iragarri da, Se-

gurtasun Itunari lotuta.

Horretaz gain, bi milioi euro

jarriko dira parte hartze bidezko

aurrekontua izeneko prozesuan

herritarrek proposatutako

proiektuetarako. Bilboko herri-

tarrek 325 proiektu aurkeztu di-

tuzte, eta horietatik hamar lehe-

netsi dira.

Udalak berak esku artean di-

tuen proiektuen artean, Beta II

eraikina egokitzeko lanetarako

bost milioi erabiliko ditu. 2,9 mi-

lioiren inbertsioa egingo da

Iparragirre kalea oinezkoentzat

bihurtzeko. Milioi eta erdi gorde

dituzte Itxaropena kaleko fron-

toi historikoa berreraikitzeko.

Beste horrenbeste, tranbia Bo-

luetara luzatzeko lanak haste-

ko. Eta Deustuko Done Petri

plazaren egokitzapenak, bi mi-

lioi jasoko ditu. Juan Mari Abur-

to alkateak esan du «testuingu-

ru ekonomikoagatik» ez dela

«gastu handien sasoia». 

2020ko Bilboko Udaleko aurrekontuen aurkezpena. BILBOKO UDALA

Kristal apurtuen gaua oroitarazteko
manifestazioa egingo dute gaur, Bilbon

BILBO bKristal apurtuen gaua: Mila kolore faxismoaren aurka lelo-

pean, E28J, SOS Arrazakeria Bizkaia eta Sare Antifaxista kolektiboek

Arriagatik 19:00etan abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deia

egin dute. Kristal apurtuen gauak 1938. urteko azaroaren 8tik 10era

bitartean naziek egindako sarraskia dakar gogora, eta faxismoaren

aurkako protesta data bilakatu da gaur egun Europa osoan.
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Helburua ez da
gaurdanik profesional
bilakatzea, baizik eta
gazteenei bidea
irekitzen joatea»
Olatz Arrizabalaga
Pilotaria
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Ibai Maruri Bilbao Plentzia

Denak daude ados: Plentziako

portuak eta itsasadarrak ordena

jartzeko premia dauka, gainezka

eginda dagoelako. Baina Eusko

Jaurlaritzak onartu duen berran-

tolaketa planak zer esana piztu du

herrian. Askorentzat, ez da auke-

rarik aproposena. Gaur egun,

portuan bertan 165 amarraleku

daude. Jaurlaritzak egingo duen

berrantolaketarekin, 208 izango

dira. Luzean lau eta hamabi me-

trorainokoak diren itsasontzien-

tzat izango du lekua. Eta, horrez

gainera, itsasontziak uretaratzen

diren arrapalaren goienean gaso-

lina zerbitzugune bat jartzea ere

aurreikusi dute. Dena den, Plen-

tziak itsasontziekin duen arazorik

handiena portutik kanpo dago,

itsasadarrean. Inolako ordenarik

gabe ehunka itsasontzi daude ain-

guratuta. Ordena jartzeko asmoz,

Jaurlaritzak pantalanak ipiniko

ditu: portua baino barrurago ha-

sita, udaletxe pareraino, itsasada-

rraren ezker ibarrean; eta, On-

tziolaren plazatik Geltokiko zubi-

ra arte, eskumako ibarrean. Guz-

tira, 182 amarraleku egongo dira,

luzean bost eta 11 metrorainokoak

diren itsasontzientzat. Eta egitura

berria martxan jarritakoan, debe-

katuta egongo da itsasadarrean

ainguratzea. Datozen hilabetee-

tan egingo dira lanak, eta ia bi mi-

lioi euroren aurrekontua izango

dute. Egunotan lizitatuko du

proiektua Jaurlaritzak, eta aben-

duan hasteko asmoa dute.

Gaur egun portuan dauden

pantalanak duela 35 urte jarri zi-

tuzten. Harrezkero, ez da neurri-

rik hartu amarratzeko eskaera

berriei erantzuteko. Eta ordutik

etorri diren ontzi jabe berriek itsa-

Ontziak ordenatzeko premian
Plentziako portua berrantolatu eta itsasadarrean pantalanak jarriko ditu Eusko Jaurlaritzak datozen
hilabeteetan b Hainbat kritika izan ditu proiektuak: besteak beste, ingurumena ez dela kontuan hartu

Plentziako itsasadarra eta

portua, airetik hartutako

irudian. EUSKO JAURLARITZA
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sadarreko buiak beste irtenbide-

rik ez dute izan. Orain ere zalan-

tzan dago ea aski izango diren ja-

rriko dituzten pantalan guztiak.

Plentziako portuko ontzi jabee-

tako asko Proa elkarteko kide

dira. Laurehun inguru izan ziren

sasoi batean; gaur egun, 180 bat

dira. Elkarteak deituta, portuaren

eta itsasadarraren inguruan zer

esana duten herritarrek eta eragi-

leek bilera egin berri dute herriko

frontoian. Parte hartu duteneta-

ko bat da Unai Ganzedo Itsasoko

Zientzietan doktorea eta ikertzai-

lea. Plentziakoa da, eta ontzi ba-

ten jabea, nahiz eta ez den Proako

kide. «Esango nuke bileran egon

ginen gehienok bagenuela ingu-

rumenaren eta itsasadarraren in-

guruko ardura eta erantzukizu-

na, eta horrek asko poztu nin-

duen». Haren esanetan,

proiektuak hainbat kezka sortzen

ditu. Adibidez, pribatizazioa sala-

tu zuten hainbatek. Izan ere, au-

rrerantzean, itsasadarrean aingu-

ratuta dauden itsasontzien jabeek

ordaindu egin beharko dute pan-

talan berriak erabiltzeagatik.

Ganzedo bera ingurumenak

kezkatzen du, eta, bereziki, klima

aldaketak. Esan du bera eta bile-

ran egon diren beste zientzialari

batzuk ibili direla proiektuaren

ingurumen eraginaren txosten

bila, baina ez dutela ezer topatu.

Nabarmendu du egin ez bada la-

rria izango litzatekeela. Era bere-

an, «arduragabea» iruditzen zaio

klima aldaketak ekarriko dituen

ondorioak kontuan ez hartzea.

«Argi dago gero eta itsas denbo-

rale gehiago egongo direla. Hori

izango da gure kostaldean izango

dugun arriskurik handiena; itsas

mailaren igoera denboraleetan

igarriko da, eta gero eta ohikoa-

goak izango dira». Esan du kan-

poko kaian dagoeneko igartzen

hasi direla itsas denboraleen on-

dorioak, eta uste du itsasadarrean

ipiniko diren pantalanetan kalte

handiak eragingo dituztela.

«Uste dut ez duela luze iraungo

azpiegitura berriak».

Gainera, azpimarratu du Plen-

tziako itsasadarrean itsasgorako

eta itsasbeherako itsaslasterrak

oso indartsuak direla. Itsasada-

rraren zabalera ere ez da handia.

Horregatik uste du ontzijabeek

zailtasunak izango dituztela ma-

niobrak egiteko. «Uste dut inpro-

bisazioz jokatu dutela. Asko az-

tertu gabe proiektu bat diseinatu

dute, eta onartu beste aukerarik

ez zaigu geratu erabiltzaileoi».

Adibidez, gogoratu du ez dela be-

rria portuan gasolina zerbitzugu-

nea jartzeko asmoa; 1992an ere

ahalegindu ziren, baina herrita-

rren kexuei esker, bertan behera

geratu zen. Oraingoan, baina,

proiektu osoaren barruan sartu

dute. «Arduragabea iruditzen

zait umeen jolas parke baten on-

doan horrelako zerbait jartzea».

Itsasadarra berreskuratu
Ganzedok berak portutik kanpo

ainguratzea edo amarratzea de-

bekatuko luke. Uste du itsasada-

rra biziberritu behar dela, eremu

babestuak handitu eta ugaritu.

«Beste itsasadar batzuk behin be-

tiko galdu dira; Abra ingurua,

esaterako. Baina Butroiko hau le-

hengoratu daiteke; zaindu eta

errespetatu». Dena den, badaki

errealitatea beste bat dela: «His-

torikoki, beti ainguratu izan dira

itsasontziak itsasadarrean; beraz,

orain ez nuke debekatuko. Baina

bata eta bestea ezin dira elkarren

kontra egon: ainguratzea bai-

mendu arren, ingurumena zain-

du behar da». 

Horregatik, amarralekuak mo-

durik ordenatuenean jartzea pro-

posatu du, ingurumenarekiko

errespetuz, eta sartzeko eta irtete-

ko erraztasunik handiena eskai-

niz itsasadarraren erabiltzaileei.

Mundakako itsasadarra jarri du

adibide moduan. Azpimarratu du

ontzi jabeak ez direla erabiltzaile

bakarrak. «Arraun taldekoak,

arraun surfean ibiltzen direnak,

piraguak alokatzen dituzten lo-

kaletakoak... Horiek guztiek ere

erabiltzen dute itsasadarra, eta

badute zer esana auzi honetan.

Gaur egun, ontziak dauden mo-

duan egonda, askotan, zaildu egi-

ten zaie itsasadarrean ibiltzea,

eta, orain, berrantolaketa disei-

natzean, haien iritzia ere ezinbes-

tean kontuan hartu beharko da».

Kexatu da ontzi jabe asko pan-

talanen aldekoak direla. «Jende-

ak itsasontzi bat nahi du, erosten

du, eta edozein lekutan aingura-

tzen du. Eta, orain, pantalanak

nahi dituzte. Baina zer nahi dugu:

kirol portua duen herri bat edo ki-

rol portu bat, eta ondoan herria?

Herrira egokitutako portua de-

fendatu beharko genuke».

Proa elkarteak berak oraindik

ez du iritzi bateraturik plazaratu.

Javi Onzain da presidentea. Ze-

haztu du frontoiko bilera

eurek antolatu zuten

arren elkarteko bilera ere

egin behar dutela,

proiektuaren balorazio

komun bat egin ahal iza-

teko. Dena den, irudi-

tzen zaio elkarteko kide

diren ontzi jabe gehienak

pozik daudela Jaurlari-

tzak egingo duenarekin.

«Dena hobetu daiteke,

noski. Eta honek ere

badu zer hobetu. Baina,

oro har, gehiengoa alde

dagoela esango nuke.

Ezinbestekoa da Plen-

tziako portua berrantolatzea.

Orain arte bezala ezin dugu ja-

rraitu. Urteetako aldarrikapena

da». Haren esanetan, bereziki

itsasadarreko buietan ainguratu-

ta dauden ontzien jabeek babestu

dute pantalanak jartzeko asmoa,

«oso nekatuta» daudelako beti

buiekin ibiltzen.

Eusko Jaurlaritzarekin berba

egiteko asmoa dute. Iragarri du

gobernuko ordezkariek esan die-

tela zozketan pantalanik gabe ge-

ratzen diren ontzi jabeak ez direla

itsasadarretik kanpora joan be-

harko; orain arte bezala, buia bati

lotuta itsasadarrean ainguratuta

egoteko aukera izango dutela

bermatu diete. Aukera hori izan-

go dute hasieratik pantalana nahi

ez dutenek ere; izan ere, badira

ordaintzeko prest ez daudenak.

Aitortu du eurek ere badutela

itsaslasterren eta klima aldaketak

eragingo dituen kalteen kezka.

Baina abiapuntu ona dela irudi-

tzen zaio. «Gaur egun gauden

moduan ezin dugu jarraitu. Gai-

nezka gaude. Ontzia ateratzeko

orduan zailtasunak izaten ditugu,

eta gainontzeko ur kiroletan ibil-

tzen direnak ere kexu izaten dira.

Itsasadarrean ez dago denontza-

ko lekurik, eta ordena bat jarri be-

har da». Azaldu du Eusko Jaurla-

ritzak beste aukera batzuk ere az-

tertu dituela, baina baztertu egin

behar izan dituela arrazoi ekono-

miko edo teknikoengatik.

Inprobisazioz jokatu dute. Asko
aztertu gabe diseinatu dute, eta
onartu beste aukerarik ez zaigu
geratu erabiltzaileoi»
Unai Ganzedo
Itsasoko Zientzietan doktorea eta ontzi jabea

«Ontzia ateratzeko orduan
zailtasunak izaten ditugu, 
eta gainontzeko ur kiroletan
ibiltzen direnak ere kexu dira»
Javi Onzain
Proa ontzijabeen elkarteko presidentea

‘‘



Lore Bengoetxea Ondarroa

E
zagutu izan dituzte

Ondarroan baxurako

hirurogei txalupatik

gora zeuden garaiak;

lau bat kuadrillatan,

dozena saregile inguru batzen zi-

renekoak txalupek apurtutako

traina konpontzeko. Garai haiek,

baina, joan dira. Emakume mordo

hartatik bost traina konpontzaile

baino ez dira geratzen; denak kua-

drilla bakarrean. Eta haiekin bate-

ra desagertuko da ofizioa Onda-

rroan, lekukoa hartuko duenik ez

dagoelako.

Etxeko txalupetan edo azien-
dan hasi ziren lanean aktibo dau-
den saregile gehienak. Neskati-
llakesaten zaienak ere bazeuden;
txaluparik eduki ez arren, beste-
en modura txaluparako lan egi-
ten zutenak eta sareak konpon-
tzen zituztenak. Haziendaduna
izan ala ez, denek ikasi zuten sa-
regile ofizioa; arbasoengandik as-
kok, eta batak besteari erakutsiaz
ere gutxik ez. Baina erretiratzeko

ordua ez dute urrun, eta erreleboa
falta da. Penaz diote ez dagoela
ofizioari eutsiko dion inor. «Eta
hau ez da egun batetik bestera
bete daitekeen lana. Ofizioa da
hau, eta, beraz, ikasi egin behar
duzu», adierazi du Garbiñe Ga-
ralde Lakak.

Baxuraren egoera
Ondarroako saregileek diotenez,

ez dago arrazoi bakar bat egoera

ulertzeko. Hala ere, sektorearen

beraren egoeran jartzen dute

arreta. Izan ere, Ondarroan, ba-

xurako txalupa bakarra dago; eta

kanpotik etortzen direnen artean,

«kastellanoen» sareak baino ez

dituzte konpontzen, Kantabriako

txalupenak, Galiziako baporeta-

koek badakite-eta ofizioa: bai ga-

liziarrek eurek, bai senegaldarrek

eta bai perutarrek. «Inguruari

erreparatuz gero, Bizkaian, Ber-

meok apenas daukan saregilerik.

Lekeition, bat, azienda daukana;

Kalamua-koa». Gipuzkoari da-

gokionez, Getarian eta Orion trai-

na konpontzaileak egon badau-

den arren, gehiegi ere ez, eta, ho-

rrela, inoiz egokitu izan zaie onda-

rroarrei Hondarribiraino joan be-

har izatea, lanerako behar beste ez

zirela eta. Saregileen elkartea sor-

tu osteko kontua da hori; 2006az

geroztikoa. Hamairu urte dira el-

kartea sortu zela, eta, urteotan, er-

dira jaitsi da saregileen kopurua.

Saregileek eman duten datua da:

2006an, Hondarribitik Bermeo-

raino, ehun saregiletik gora zeu-

den; orain, ez dira 50era heltzen.
Ondarroarren kasuan, azpiegi-

tura egokia falta izan da; urte as-
koan teilapean lan egin izan dute.
«Zenbat hotz; zenbat euri...!»,
esan du Guruzne Badiolak. Euren

eskaerei erantzuteko, orain sei
bat urte, etxe prefabrikatu bat
egin zuten, baina ez dute baldin-
tza onik, inondik ere. «Hemen,
komunik ere ez dago; eta sareak
zabaltzeko, leku gutxi», azaldu
du Maite Burgoak. 
Edozelan ere, argi daukate az-

piegitura ez dela lanbidean sar-
tzeko gako nagusia.
«Ikusi Orion zer gertatu
zen: deia egin zuten, trai-
na konpontzaileak falta
zituztela eta. Hamahiru
agertu ziren, eta hiru bai-
no ez ziren geratu. Beste-
ek ihes egin zuten, ikara-
tuta, lan baldintzak iku-
sita, nahiz eta sareak
zabaltzeko pabiloi ezin

hobeak dituzten», gogoratu du
Burgoak.  
Normala iruditzen zaie saregi-

learen ofizioa ez izatea erakarga-
rria gazteentzat. «Ez dakigu ziur
lana noiz edukiko dugun. Beti
egon behar gara prest, deitzen di-
gutenerako. Beharbada, aste guz-
tian ez daukagu lanik, eta zapatu-

domeketan daukagu. Hona ezin
daiteke etorri lan ziurra behar edo
nahi duen inor», dio Maria Jose
Aramaiok.

Ardura berezia
Ondarroako saregileek, ostera,
beste era batera bizi dute ofizioa.
«Gu ez gatoz hona pezetagatik;
hor daukagu geure Ongi [Ongi
Etorri ontzia]. Ez da gurea, baina
gurea balitz bezala sentitzen
dugu; sareak apurtuta sartzen
bada, konpondu egin behar dira
sareok, lana egin dezaten. Eta
beste txalupen kasuan, gauza
bera. Geure ardura dela sentitzen
dugu», esan du Josune Badiolak.
Lantoki duten etxe prefabrika-

tutik ez oso urruti, portuko lonja
eraikitzen ari dira. Guruzne Ba-
diolaren ustez, berandu dator.
«Ondarroan egoten den flotagaz
eta ematen zaion zerbitzuagaz,
pena izan da arinago ez egitea. Ba-
rruan egingo genukeen beharra,
beste baldintza batzuetan, eta,
beharbada, baten bat gehituko
zen lanera».

Ondarroako saregileek penaz diote euren ofizioa azkenak ematen ari dela herrian. Ondarroan, bost saregile
geratzen dira, eta Bizkai osoan egoera ez da hobea. Esan dute berandu datorrela eraikitzen ari diren lonja.

Hari batetik zintzilik dagoen ofizioa

Ezkerretik eskumara eta goitik behera, Garbiñe Garalde Laka, Josune Badiola, Maria Jose Aramaio, Guruzne Badiola eta Maite Burgoa . LORE BENGOETXEA

Ondarroan, baxurako txalupa
bakarra dago; eta kanpokoen
artean, «‘kastellanoen’» sareak
baino ez dituzte konpontzen

«Ez dakigu ziur lana noiz
edukiko dugun. Beti egon
behar gara prest, deitzen
digutenerako», adierazi dute
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Ibai Maruri Bilbao Balmaseda

O
ndare historiko
handia du Bal-
masedak, baina
asko galdu du bi-
dean. Besteak

beste, 1808an Napoleonen solda-
duek Portugalera bidean Iberiar
penintsula okupatu zutenean.
Azaroaren 8an Enkarterritik iga-
ro ziren, Burgosera bidean. Hu-
rrengo egunetan gudu odoltsua
izan zuten Espinosa de los Monte-
rosen, eta, Balmasedara iritsi au-
rretik ere, gudua galdu berri zeu-
den. Agian aldean zeramaten ha-
serreagatik, edo herritarrek ez
zietelako espero zuten abegia
egin, herriari su ematea erabaki
zuten: garai hartan zeuden 150
etxeetatik 75 inguru erre ziren.
Herritar askorentzat ezezagu-

na da gertaera hura. Horregatik,
bigarren mendeurrena bete zene-
an, herri antzerki baten bidez go-
goratzea erabaki zuen Balmase-
dako Udalak. 2014an berriz egin
zuten, azaroaren 8a zapatuz suer-
tatu zelako. Aurten barikua da,
eta datorren urtean, domeka.
Hala, hirugarren herri antzerkia
aurten egitea erabaki dute, azaro-
ak 9 dituela. Horrela, bada, bihar
Napoleonen soldaduz beteko da
herria. David Hendrik Chasse je-
neral herbeheretarra eta haren

soldaduak 12:00etan iritsiko dira
San Severino plazara.
Eguerdikoa izango da lehen

ekitaldia. Ander Rivero Velez
Jaietako zinegotziak azaldu du
zer egingo duten. «Soldaduak
zaldi gainean iritsiko dira. Eta
plazan harrera egingo diete alka-
teak eta gainontzeko agintariek.
Jeneralak iragarriko du Napoleo-
nen aginduz datozela». Eguneko
beste ekitaldia, nagusia, arratsal-
dean egingo dute, 18:30ean hasi-
ta. «Soldaduen eta Balmasedako

herritar xumeen arteko guduak
hasiko dira orduan, eta Napoleo-
nen soldatuek su emango diete,
besteak beste, zubi zaharrari, San
Juan elizari, eta, bukaeran, San
Severino plazan, San Severino
elizari eta Balmasedako udaletxe-

ari». Hala egin zuten duela bi
mende ere. 
Goizeko ekitaldiaren eta arra-

tsaldekoaren artean, ordu batzuk
geratuko dira hutsik, baina
horiek betetzeko ardura hartu
dute. Hala, aurten, estreinakoz,
herriko ostalariek «menu berezi
eta merkeak» prestatu dituzte,
«kanpotik datozen bisitariek
eguna herrian ez pasatzeko aitza-
kiarik izan ez dezaten». Eta
16:00etarako bisita gidatua anto-
latu du turismo bulegoak. «Bal-

maseda, haren ondarea
eta haren nortasuna eza-
gutaraztea da bisitaren
asmoa. Uste dugu Biz-
kaian ahaztuta dauden
herrietako bat dela
gurea. Askok uste du
aparte dagoela, Bilbo
aldetik urrun, eta hori ez
da horrela». 
Erakusteko duten

guztiaren artean, Balma-
sedako herritarren nor-
tasuna azpimarratu du
zinegotziak. «Antzerki-
rako joera dugun herri

bat gara». Izan ere, Napoleonen
soldaduen erasoaren antzezpena
berria da. Baina ohitura luzea
dute Aste Santuan Jesu Kristoren
nekaldia antzezten eta Erdi Aroko
azokan garai hartan herrian ger-
tatu ziren gertaerak gogoratzen —

juduak kanporatu zirenekoa edo
izurriteak jo zituenekoa, esatera-
ko—. Riveroren esanetan, horrek
asko erraztu die erretzearen eki-
taldiak prestatzen, herrian bada-
goelako aktore lanak egitera ohi-
tuta-edo dagoen jendea. «Herri-
tar horiek hartu dituzte kasu
honetan ere rolik esanguratsue-
nak; Balmasedako sasoiko agin-
tarienak eta soldaduen burue-
nak, esate baterako». 
Guztira, 300 herritar inguruk

hartuko dute parte. Hilabete eta
erdi daroate prestaketa eta entse-
guekin, eta joan den domekan
egin zuten azken entsegu nagu-
sia; zaldiek ere hartu zuten parte.
Lehen urtean, 2008an, jantzirik
ere ez zuten, eta joskintza tailer

bat antolatu zuen udalak. Zinego-
tziaren esanetan, antzezlana be-
rriz egiteko arrazoietako bat or-
duan egindako lana amortizatzea
da. Baina ez bakarra: «Balmase-
darrei asko gustatzen zaizkie he-
rri antzerkiak. Joan den udan he-
rritarrak gerturatzen zitzaizkidan
ea aurten ere frantsesena egingo
genuen berriro galdetzera». 

Lapurretak eta alkate bi
Udalak beste helburu bat ere
badu: dibulgazioa. Hau da,
1808an herrian gertatu zena eza-
gutaraztea bizilagunen artean.
Horretarako, orduko historia
azaldu dute udalaren blog batean:
Balmaseando.eus. Eta azken
egunetan Facebook bidez ere za-
baldu dute kontakizuna, zazpi
kapitulutan banatutako idazki
sail baten bitartez. Horretarako
oinarri moduan Juan Tomas Saez
Iturbe balmasedarrak idatzitako
Larga lucha por la libertad (As-
katasunaren aldeko borroka lu-
zea) liburua hartu dute oinarri.
Aurten argitaratu du. 
Besteak beste, balmasedarrei

kontatu diete Napoleonen solda-
duak herrira iritsi zirenean Martin
Artiñano zela alkatea. Balmaseda
erreta eta suntsituta ikusi zuene-
an, familia hartu eta ihes egin
zuen, beste agintari batzuekin ba-
tera. Botere falta hori aprobetxatu
zuen Pedro Alcantara Espinolak;
aduanako langilea zen, eta alkate
izendatu zuen bere burua. Sarras-
kiaren hurrengo egun eta astee-
tan, ohikoak izan ziren lapurre-
tak. Zinegotziak berak azaldu du
zelan herritarrek harresiko ha-
rriak hartu eta arbolak botatzen
zituzten erretako etxeak berrerai-
kitzeko. «Azkar egin nahi izan zi-
ren, baina txarto egin ziren, eta
gero ondorioak etorri ziren».
Artiñano alkatea itzuli zenean

bukatu zen kaosa. 1809ko urrian
epaitu ziren Alcantara eta gainon-
tzeko lapurrak. Alcantarari sei ur-
teko espetxe zigorra ipini zioten,
eta Artiñanori ere agiraka egin
zioten, herritik ihes egin zuelako.

1808ko azaroaren 8an, Napoleonen soldaduak Balmasedara iritsi ziren, eta su eman
zioten herriari. Gertaera hura gogoratzeko herri antzerki bat egingo dute bihar.

Historia bizi duen herria

Napoleonen soldaduen eta Balmasedako herritarren arteko borroka, 2014ko herri antzerkian. BALMASEDAKO UDALA

Bizkaian ahaztuta dauden
herrietako bat da Balmaseda.
Askok uste du aparte dagoela,
urrun, eta ez da horrela»

«Balmasedan asko gustatzen
zaizkigu herri antzerkiak.
Aurten ere egingo dugun
galdetzen zidaten udan»
Ander Rivero Velez
Balmasedako Jaietako zinegotzia

‘‘
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Peru Azpillaga Bilbo

Gaur bertan abiatuko da Zinebi
jaialdiaren 61. aldia, Arriaga an-
tzokian 20:00etan izango den
inaugurazio ekitaldiarekin. Hala,
ohorezko Mikeldi sarien banake-
taz lagunduta, Bilboko doku-
mentalen eta film laburren nazio-
arteko jaialdiak hasiera emango
dio astebetez luzatuko den
proiekzioz jositako programazio
zabalari. Horren barruan, bi mo-
tatako sailak biltzen ditu Zinebik:
lehiatzekoa (Atal Ofiziala) eta
lehiarik ez duten sailak (gainon-

tzeko sailek eta programa bere-
ziek osatua). 
Hori dela eta, Zinebin ikusi ahal

izango diren 131 pelikulen arte-
an –98 film laburrak dira, eta 33,
luzeak–, 57 izango dira nazioarte-
ko lehiaketaren Atal Ofizialean
lehiatuko diren film laburrak.
Jaialdiak eskaintzen dituen sarie-
tako bat eskuratzeko lehian ibili-
ko diren film horietatik, zazpi
Euskal Herrikoak izango dira. Ai-
patzekoa da, era berean, Zinebi
jaialdiak irauten duen bitartean
programatuko diren pelikula eta
dokumentalen %50 baino gehia-

go emakumeek zuzendutako la-
nak izango direla. 
Nazioarteko Lehiaketaren sail

ofiziala zuzendari gazteen lanari
eskainita dago, batik bat. Zuzen-
dari gazteen lana babestea eta za-
baltzea izan baita Zinebik hasiera-
tik egindako apustuetako bat. Ho-
rretarako, Atal Ofiziala bi lehiake-
tatan banatuta dago: Film labu-
rren nazioarteko lehiaketa eta
ZIFF Zinebi First Film Lehiaketa. 
Aitzitik, Zinebik sail ofizialeko

lehiaketatik kanpo egiten duen
eskaintza ere aski zabala da. Ber-
tan, berebiziko garrantzia dute

gaur egun jaialdiaren programa-
zioaren zeinu historikoetako bat
bilakatu diren film luze doku-
mentalek. Hain zuzen ere, Beau-
tiful Docs. Mundu osoko doku-

mental luzeen panorama izene-
ko sailean eskainiko dira genero
horretako egungo lanik esangu-
ratsuenetariko batzuk.
Lehiaketatik kanpoko progra-

mazioari eutsiz, batetik, Euskal
Herriko ikus-entzunezko indus-
triako ekoizle, zuzendari, tekni-
kari eta profesionalei eskainitako
saila izango da berriro ere. Beste-
tik, zenbait programa bereziz

osatutako sail paralelo bat ere es-
kainiko du Zinebik. Hor izango
da, esaterako, Palestinako zine
garaikideari eta, batez ere, he-
rrialde hartako emakume zuzen-
dariei buruzko programa berezia:
Berriro. Palestina. Palestinako

emakume zuzendariak izene-
koa. Baita EHUko Ikus-entzunez-
ko Komunikazioko lehenengo
promozioko ikasleei eskainitako
Ganbak zuritzen. Nire lehenengo

film laburra izeneko programa
ere; zeinak, besteak beste, Borja
Kobeaga, Nahikari Ipiña edota
Nacho Vigalondoren lanak be-

Bestelako zinemaren antzokia

Aste oso batez luzatuko da Zinebi, Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdia b 131
filmek hartuko dute parte, sail ezberdinetan banatuta bHiru ohorezko sari ere banatuko ditu jaialdiak

Zinebik bere 60. urteurrena ospatu zuen iaz. ZINEBI JAIALDIA
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rreskuratuko dituen. Azkenik,
hainbat emanaldi berezirekin bi-
ribilduko du Zinebik bere progra-
mazioa: hala nola umeentzako 
Zinebitxiki saila eta Zinebi Net-
working saila, ikus-entzunezko
euskal industriari eskainitakoa.

Ohorezko sarien banaketa
Zinebik 60. urteurrena ospatu
zuen iaz, eta, urteetan egindako
ibilbide oparoari erreparatuz
gero, ez da kasualitatea denbora-
ren igaroari sasoiz eustea. Sekzio
Ofizialean aritzeko, esate batera-
ko, aurkeztutako 3.921 filmen ar-
tean egin behar izan dute lehiake-
tan parte hartuko duten 57 filmen
aukeraketa. Hortaz, film kopu-
ruari erreparatuta, aise ikusten da
Zinebi jaialdiak film laburren eta
dokumentalen kategorian duen
garrantzia. Izan ere, kategoria ho-
rretan, gaur egun, Euskal Herri
osoan Film Ekoizleen Elkarteen
Nazioarteko Federazioak A maila
aitortu dion lehiaketa bakarra da
Zinebi. Horretaz gain, Oscar,
BAFTA eta Goya sarietarako kali-
fikatzaile gisa ere aitortuta dago
Bilboko jaialdia.
Sailez gain, nazioarteko zinean

diharduten hiru izen ezagun har-

tuko dituzte gonbidatutzat Zinebi
jaialdiaren 61. aldian, haien lan
eta ibilbide profesionalaren di-
mentsio artistikoa omentzeko:
Claire Simon, Wang Bing eta Mar-
ta Meszaros. Bing zinemagile txi-
natarra gaur egungo zinemagile-
rik ospetsuenetariko bat da, eta
munduko jaialdi nagusietan sa-
riak jaso izan ditu. Oraingoan,
Bilbo bisitatuko du, bere zine be-
rritzailearen balioa aitortzen
duen saria jasotzeko. Gainera, sa-
riarekin batera, bere filmografia-
ko film labur eta ertain garrantzi-
tsuenen aukeraketa eskainiko du
jaialdiak.

Ohorezko bigarren Mikeldia
Claire Simon zinemagile frantzia-
rrak jasoko du, eta amaitu berri
duen Le village dokumentalaren
Euskal Herriko estreinaldia egin-

go du Zinebik. Bilbora etortzeaz
gain, Simonek eskola magistral
bat emango du bihar, Arte Ede-
rren Museoan. Azkenik, Marta
Meszarosek eskuratu du hiruga-
rren Mikeldi saria, bere filmetako
irudietan gizonen eta emakume-
en arteko berdintasunaren alde
egindako lan artistiko etengabea-
gatik. Bingekin bezala, Meszaros-
en filmografiaren lan garrantzi-
tsuenak aurkeztuko dituzte.

Gazteentzat
Atal Ofizialaren barruan, Jaialdi-
ko Sari Nagusia eta fikzio, anima-
zio eta dokumental onenaren Mi-

keldiak lortzeko borro-
kan arituko diren 57
filmen artean, munduko
bazter guztietatik etorri-
tako mota guztietako la-
nak izango dira. Horien
artean, aipamen berezia
merezi du orain arte oso
ohikoak ez ziren zenbait
herrialderen parte har-
tzeak: Ghana, India, Ko-

sovo, Libano, Singapur eta Libia,
esate baterako. 
Lehiaketa zabal eta aberatsa es-

kaintzen du, beraz, Zinebi jaial-
diak. Bertan arituko diren filmen

artean, hemezortzi fikziozkoak
izango dira; 22, dokumentalak;
eta hamazazpi, berriz, animazio
arlokoak. Gainera, bere hautake-
ta formatuaren bidez, zuzendari
gazteen sormena eta talentua
sustatzeko hasierako asmo berari
eusten dio oraindik ere Zinebik.
Jaialdiko palmaresari lotuta, ho-
nako hauek izango dira sari nagu-
sietako batzuk: Bilboko Zinemal-
diaren Sari Nagusiak (7.000
euro), Euskal Zinearen Sari Nagu-
siak (6.000 euro), Espainiar Zine-
aren Sari Nagusiak (6.000 euro)
eta fikzio, animazio eta doku-
mental kategorietako Mikeldiak
(5.000 euro).
Era berean, Atal Ofizialarekin

jarraituz, munduko zinemagile
berrien lehen lanei eskainitako
nazioarteko lehiaketaren lauga-
rren aldia ere izango da: ZIFF
Zinebi First Film. Lehiaketak
12.000 euroko saria izango du,
eta film luzeei ere zabalduta
egongo da. Fikzio, dokumental
eta animazio generoko bederatzi
filmek hartuko dute parte. Gai-
nera. aukeratutako lan horiek
guztiak nazioarteko beste zine-
maldi garrantzitsuenetatik igaro-

takoak dira: Buenos Aires, Berlin,
Venezia, Toronto eta beste hain-
batetan izan dira. Zenbaitek, gai-
nera, sariren bat edo beste ere
eskuratu dute. Esaterako, Eloisa
Solaasen Las facultades lanak eta
Raymund Ribay Gutierrezen
Verdict filmak.
Lehiaketa bakoitzean nazioar-

teko epaimahai banak erabakiko
du zer lanek eskuratuko dituzten
sariak. Aurten, ordea, berrikun-
tza modura, ZIFF sekzioan, EHU
zein beste ikastetxe batzuetako
hamazortzi ikaslek osatutako
Epaimahai Gazte bat ere izango
da, 2.000 euroko sari bat banatu-
ko duena.
Aurreko urteetan bezala,

oraingoan ere, astebeteko pro-
gramazio osoari bide emateko,
hainbat egoitza desberdin balia-
tuko ditu Zinebi jaialdiak: Arriaga
antzokia, Azkuna zentroko zine-
ma aretoak eta auditoriuma, BBK
aretoa, Arte Ederren Museoa eta
Campos Eliseos antzokia. Gaine-
ra, 61. aldiarekin batera, erretira-
tuentzako, langabeentzako eta 26
urtetik beherako ikasleentzako
bonu berezi merkeago bat plaza-
ratuko du Zinebik.

NABARMENTZEKOAK 

‘Xulia’

Atal Ofiziala: Nazioarteko

lehiaketa.Lur Olaizola Lizarral-

dek zuzendutako 16 minutuko

dokumental generoko film labu-

rra. 1985ean, Xulia desintoxikazio

zentro batean zegoenean, gerta-

era batek bere bizitza markatu

zuen. Urte batzuk beranduago, 

liburu bilakatutako memoria ari-

keta bat idatzi zuen. Zerk irauten

du zutik? Xulia bidaia bat da. Be-

launaldi oso baten memorian ba-

rruratzen den bidaia bat.

‘Sphia e Agës’

Atal Ofiziala: ZIFF.Lendita Zeqi-

raj zinemagileak zuzendutako

film luzea da Sphia e Agës. Men-

dialdean bizi den emakume talde

baten gizonezko partaide baka-

rra da Agës 9 urteko umea. Bat-

batean, ezusteko bat jazotzen

da, eta Agës izango da egoera

bere horretara itzultzeko ardura

izango duen bakara.

‘Desert one’

Atal ez-ofiziala: Beautiful Docs.

Oscar saria birritan irabazi duen

Barbara Kopplek zuzendutako

dokumentala. 1979an, Irango

iraultzaileek AEBen Teheran-eko

enbaxada okupatu zuten, eta 52

estatubatuar 444 egunez bahitu-

ta izan zituzten. Presidenteak di-

plomazia agindu zuen, isilpean

erreskate misioa prestatzen zuen

bitartean. Gertatutakoa dramati-

koa eta hunkigarria izan zen, eta

erabat aldatu zuen irandarren eta

estatubatuarren arteko harrema-

nen norabidea.

‘Ez, eskerrik asko. 

Gladysen leihoa’

Bertoko Begiradak.Bertha

Gaztelumendik zuzendutako do-

kumentala. 1979ko ekainaren

3an, Guardia Zibilak tiroka hil

zuen Gladys del Estal, Tuteran,

mugimendu antinuklearrak anto-

latutako protesta batean. Doku-

mental honek gazte horren bizi-

tza kontatzen du.

‘Pil pil’

Bertoko Begiradak. Film Labu-

rrak.Kristina Zoritak zuzenduta-

ko film laburra: «Gaua. Biribilgu-

ne bat. Polizia auto baten keinu-

kariak. Bapo afaldu ondoren, bi

neska alkoholemia kontrol bate-

an gelditzen dituzte. Horietako

bat polizia batekin lehia dialekti-

ko batean hasten da nork egin

bakailao onena. Gau surrealista

baten hasiera».

‘Pasolini pa’Palestine’

Programa berezia. Berriro. Pa-

lestina. Palestinako emakume

zuzendariak.The Gospel Accor-

ding to Matthew filma egiteko ba-

liatutako Seeking Locations in

Palestine filmean (1963) Pasolinik

Palestinara egindako bidaia iru-

dikatzea da filmaren helburua.

Egungo panoramarekin gainja-

rriz, Pasoliniren gidoia bide orri

bilakatzen da: ikus eta entzun

daitekeenaren, espero zenaren

eta benetan denaren arteko kon-

traesanak aurkeztuz.

Atal Ofizialean aritzeko 
3.921 film aurkeztu dira.
Horietatik 57 aukeratu dituzte
lehiaketan parte hartzeko

Atal Ofizialetik kanpo,
dokumentalek berebiziko
garrantzia dute Zinebi
festibalaren baitan



MUSIKA

ARRANKUDIAGABeranduegi.

bGaur, 22:30ean, Zolloko frontoian.

ARRANKUDIAGAOlatz Salvador,

Leihotikan eta Tximeleta.

bBihar, 22:30ean, Zolloko frontoian.

ARRIETAEinGo.

bGaur, 21:00etan, plazan.

ARRIETAGauargi 

eta DJ Goihan Vehan.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ARRIETA John Maguire 

eta Old Berri Band.

bBihar, 16:00etan, plazan.

ARRIETAHavana 537.

bBihar, 20:00etan, plazan.

ARRIETAMixerableak eta DJ Bull.

bBihar, 23:00etan, plazan.

BARAKALDOSentido Critico 

eta Etxando Pestes.

bGaur, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOLuis Mateos Trio.

bGaur, 20:00etan, La Vieja Bandan.

BARAKALDO Iker & Ruth 

Discofagia.

bGaur, 20:30ean, Donde Irun.

BARAKALDOTessee Johns Band.

bGaur, 21:00etan, Panoraman.

BARAKALDOFulano.

bBihar, 20:00etan, El Tubon.

BARAKALDOOssyris eta Fan Ray.

bBihar, 20:30ean, Mendigon.

BARAKALDOExcluded 

eta Penadas por la Ley.

b Igandean, 18:00etan, Mendigon.

BASAURIThe Reverend Shawn

Amos & The Brotherhood.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Social antzokian.

BILBONebrashka.

bGaur, 20:00etan, Muellen.

BILBOClarisse, Yo Gerard eta DJak.

bGaur, 20:00etan, Vincci hotelean.

BILBOGeorgina.

bGaur, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOPeter Abels.

bGaur, 20:30ean, Metzen.

BILBOGeneral Lee.

bGaur, 20:30ean, La Salve fabrikan.

BILBOSwit Eme, Calero LDN 

eta Killahman.

bGaur, 21:00etan, Santana 27n.

BILBOHoly Rippers.

bGaur, 21:00etan, Shaken.

BILBOC.W. Stoneking.

bGaur, 21:30ean, Azkenan.

BILBONazamba OBF.

bGaur, 22:00etan, Santana 27n.

BILBOMLDV.

bGaur, 22:30ean, Ambigun.

BILBOZinebi Jaia: Kokoshca 

eta Cecilia Payne.

bGaur, 22:30ean, Kafe Antzokian.

BILBOVis a Vis akustikoan.

bGaur, 23:00etan, Retrokafen.

BILBOFollow the Party.

bGaur, 00:00etan, Muellen.

BILBOOld Black & White Beats.

bGaur, 01:00ean, Kremlinen.

BILBOCrazy Jazzers.

bBihar, 12:30ean, La Riberan.

BILBOLee Perk.

bBihar, 13:30ean, Residencen.

BILBOAborted, Entombed AD 

eta Baest.

bBihar, 19:00etan, Stage Liven.

BILBOArima: Metamorfosis.

bBihar, 19:30ean, Cuchillo aretoan.

BILBOAizkora Zorroztu & The Mia

Wallace Band.

bBihar, 20:00etan, 7Katu

gaztetxean.

BILBOEscuchando Elefantes.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOYamila.

bBihar, 20:30ean, Muellen.

BILBOThe Royal Cream.

bBihar, 21:30ean, Shaken.

BILBOBlue Hole.

bBihar, 21:30ean, Rockolan.

BILBOBool Weavil.

bBihar, 22:00etan, Via de Fugan.

BILBORoyal Republic 

eta Blackout Problems.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOLa MODA.

bBihar, 22:00etan, Santana 27n.

BILBOSiete de Picas.

bBihar, 22:00etan, Azkenan.

BILBOLa Basu: Gerra.

bBihar, 22:00etan, Bilborocken.

BILBOEten DJ.

bBihar, 22:30ean, Ambigun.

BILBOCadri B b2b Ugao.

bBihar, 23:00etan, Muellen.

BILBO Indomable.

bBihar, 23:15ean, Shaken.

BILBO Jolie.

bBihar, 01:00ean, Kremlinen.

BILBOOvejas Negras: 

Descubriendo a Barricada.

b Igandean, 12:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBODan Owen.

b Igandean, 19:00etan, BBK aretoan.

BILBOPerota Chingo.

b Igandean, 20:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBO Inglorious.

b Igandean, 20:00etan, Stage Liven.

BILBOProfanatica 

eta Demonomancy.

bAstelehenean, 20:00etan, Shaken.

BILBOThe Aggrolites.

bAsteartean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOFeria Fugaz.

bAsteazkenean, 19:00etan, Sarean

elkartean.

BILBOCoque Malla.

bAsteazkenean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBOEliza Neals & The Narcotics.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

La Nuben.

BILBOGodspeed You! Black 

Emperor.

bAsteazkenean, 21:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOBrusko Infra DJ aka Borja

Crespo eta Aranzazu Calleja.

bAsteazkenean, 23:00etan, Muellen.

BILBOEidhonrov eta Voidesc.

bOstegunean, 19:30ean, Shaken.

BILBOUdal Txistulari Banda.

bOstegunean, 19:30ean,

Euskalduna jauregian.

BILBOAfrika Bibang.

bOstegunean, 20:00etan,

Euskaltzaindiaren aretoan.

BILBO Ionata - Anderson Quartet.

bOstegunean, 20:00etan, 

Conde Duque hotelean.

BILBOLumi.

bOstegunean, 20:30ean, 

Kafe Antzokian.

BILBOMurgi.

bOstegunean, 20:30ean, Biran.

BILBOBantastic Fand.

bOstegunean, 20:30ean, 

Cotton Cluben.

BILBOGolden Wood.

bOstegunean, 21:00etan, 

Via de Fugan.

BILBORuper Ordorika.

bOstegunean, 22:00etan, 

Arriaga antzokian.

BILBOGiant Sand.

bOstegunean, 22:00etan, 

Kafe Antzokian.

BILBOHorror x vacui eta Feten DJ.

bOstegunean, 23:00etan, Muellen.

DERIOCharlie Cosh & Mikel 

Gaztañaga.

bBihar, 21:00etan, Rockefellerren.

DURANGOEspaloian, Black Ice

Tribute Band eta Gozategi.

bBihar, 19:45ean, Landako gunean.

DURANGOCharlie Parker 

with Strings.

bBihar, 20:00etan, Plateruenan.

ELORRIOMocker’s.

bOstegunean, 21:30ean, Arriolan.

ERANDIOMon ‘Ese que canta’.

bGaur, 21:30ean, Xixilin.

ETXEBARRINorte X Rumbas.

bGaur, 20:00etan, Etxebarri

kafetegian.

GERNIKA-LUMOPerre eta Abereh.

bBihar, 13:00etan, Iparragirre

aretoan.

GETXOColdwaves.

bGaur, 21:30ean, Barria Billarretan.

GETXOSouthern Lights.

bGaur, 22:30ean, Zearbiden.

GETXOFour in Company: 

Las mujeres en el rockkontzertua.

bBihar, 19:30ean, Andres Isasi

musika eskolan.

GETXOMotorhits 

eta Hijos de tu Iglesia.

bBihar, 20:00etan, Fadurako

jaietan.

GETXOTurbofun.

b Igandean, 13:00etan, Txinuken.

GETXOAndres Isasi musika 

eskolako jazz taldea.

b Igandean, 19:30ean, El Comercion.

GETXOOndarberri eta Ondarreta

abesbatzak.

b Igandean, 19:30ean, Tourseko

San Martin elizan.

GETXO Jazz Ciudad.

bOstegunean, 20:00etan, 

El Comercion.

IGORREHezurbaltzak.

bGaur, 21:00etan, Lasarte aretoan.

IGORREThe Guilty Brigade, Klown,

Escuela de Odio eta Karne Cruda.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

MORGAEuskal Herriko Trikitixa

eta Pandero Topaketa, Iraide 

Ansorena eta Joseba Tapiarekin.

bBihar eta etzi, Meakaur

aterpetxean.

MUNGIA Joseba Irazoki & Lagunak

eta The Ibantxo Solo Project.

bGaur, 21:00etan, Mungirocken.

MUNGIADresden.

bBihar, 22:30ean, Zubikoan.

Santurtzi b Antzerkia

Sasoi betean, 40 urtetan
Duela berrogei urte bezain sasoiko ari dira egiten Santurtziko Antzerki

Jaialdia. Aste honetan Chapito, Nacho Novo eta Txalo ariko dira Serantes

aretoan. Gernika parkean, berriz, Hortzmugak —argazkian— Bidaia lana

eskainiko du, bihar. Abenduaren 1ean amaituko da jaialdia. HORTZMUGA
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PLENTZIALos Chikos del Maiz.

bOstegunean, 20:00etan,

Denontzat gaztetxean.

PORTUGALETEChivo, Sinmas 

eta Neriva.

bGaur, 21:00etan, Grooven.

PORTUGALETENorthland 

eta Crystal Moors.

bBihar, 20:00etan, Grooven.

PORTUGALETEConfluence.

bBihar, 20:30ean, La Perdizen.

PORTUGALETECharlie Cosh 

& Mikel Gaztañaga.

b Igandean, 13:30ean, La Perdizen.

SANTURTZIFeedbacker, Calf 

eta Motorastola.

bGaur, 20:00etan, La Kelon.

SANTURTZIPedro Guallar organo

jolea eta Jaime Martinez txistularia.

bGaur, 20:30ean, Gorka Deunaren

elizan.

SANTURTZISan Antonio eta 

Lagun Zaharrak abesbatzak.

bBihar, 20:30ean, Gorka Deunaren

elizan.

SESTAOBin Bandits, Lentejas,

Marra Junior, Ane Lindane, 

Betto Snay, Joni Txintxes eta 

Irrekoñozibles.

bBihar, 18:30ean, Txirbilenean.

SOPELAStronger Together 

eta Alerta.

bGaur, 21:30ean, Plaza Beltzan.

SOPELADivision Man.

bGaur, 22:00etan, Gardokiko

Atalaian.

SOPELARise eta Empire of Disease.

bBihar, 21:30ean, Plaza Beltzan.

SOPELAThe Roading 420’s.

b Igandean, 20:00etan, Gardokiko

Atalaian.

ZAMUDIOZoroen Kluba 

eta Akerbeltz.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ZAMUDIOTxapelpunk, 

Gora Herria eta DJ Munza.

bBihar, 22:00etan, plazan.

ZORNOTZAKittu.

bGaur, 22:00etan, 

Luis Urrengoetxea kaleko jaietan.

ZORNOTZA Josetxu Piperrak 

eta The Bon Scott Band.

bBihar, 21:30ean, Zelaietan.

ZORNOTZAThe Reverend Shawn

Amos & The Brotherhood.

bOstegunean, 20:15ean, Zelaietan.

ANTZERKIA

ARRIETAZapatarinak: Jaigiroan.

bGaur, 19:00etan, plazan.

ARRIGORRIAGATitzina: La zanja.

bGaur, 20:00etan, Lonbo aretoan.

BARAKALDOAxut, Artedrama 

eta Dejabu: Zaldi urdina.

bBihar, 20:30ean, Barakaldo

antzokian.

BARAKALDOLudo Circus Show.

b Igandean, 18:00etan, Barakaldo

antzokian.

BASAURIHistrion: La isla.

bBihar, 20:30ean, Social antzokian.

BERANGO Itxartu: Muertos de la risa.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

BERRIZTitzina: La zanja.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBORicardo Darin eta Andrea

Pietra: Escenas de la vida conyugal.

bGaur eta bihar, 20:00etan, 

eta igandean, 19:00etan, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOMauro Muñiz de Urquiza:

Los hombres son de Marte, 

las mujeres de Venus.

bGaur eta bihar, 20:30ean, 

eta igandean, 19:30ean, 

Campos Eliseos antzokian.

BILBOLa Trascienda: Historias 

de un mojón de carretera.

bGaur, 19:30ean, Errekaldeko

udaltegian.

BILBOPabiloi 6: Sabias ellas.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6

aretoan.

BILBODavid Suarez: Tanta 

tolerancia me está ofendiendo.

bGaur, 21:30ean, Bilborocken.

BILBO Impro Jam.

bGaur, 22:00etan, Kremlinen.

BILBOAmeztu: Drakula buruz 

behera.

bBihar, 17:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBONuria Espert: Romancero

gitano.

bBihar, 19:30ean, eta igandean,

19:00etan, Arriaga antzokian.

BILBOLa9compañia & Ladinamika:

Ella no es Liz Taylor.

bAsteartean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BILBO 7 Grados: Y todo por amor.

bOstegunean, 19:00etan,

Solokoetxe ikastetxean.

BILBOProducciones 

Rokamboleskas: Jugetes rotos.

bOstegunean, 19:30ean, Arriaga

antzokian.

BUSTURIATomaxen Abenturak:

Azken balea.

b Igandean, 17:00etan, Ekoetxean.

DURANGOKulunka: Quitamiedos.

bBihar, 20:00etan, San Agustin

kulturgunean.

ELORRIOCancamisa: Ramper.

Vida y muerte de un payaso.

bGaur, 20:30ean, Arriola antzokian.

ERMUAEuri Artean: Boza!.

bGaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

GALDAKAO2theatre: Boris & Ingrid.

bGaur, 21:00etan, Torrezabalen.

Larrabetzu b Dantza

Bizkargi, ospakizunetan
Bost urte bete ditu Bizkargi dantza taldeak, eta gaur ospatuko dute urte-

urrena, Larrabetzun. 19:00etan hasita, dantza-kantu poteoan ariko dira

Gibelurdinek taldearekin, Tio Teronen Semeak taldearen emanaldia ere

izango da, eta pintxo janarekin amaituko dute eguna, Angulerin. BIZKARGI

GERNIKA-LUMOGernikako 

Antzerki Taldea: El banco redondo.

bGaur eta bihar, 19:30ean, Lizeoan.

GETXOCarmen Aparicio, 

Santos Ariño eta Carlos Crooke:

Zarzuela de alta costura.

b Igandean, 19:00etan, Muxikebarrin.

LAUKIZEidabe: Mari eta gaileta

fabrika.

bGaur, 20:00etan, probalekuan.

LEIOACia. Nueveuno: Sinergias 3.0.

bGaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

MARKINA-XEMEINPirritx, Porrotx

eta Marimotots: Bizi dantza.

bGaur, 17:30ean, Uni frontoian.

PLENTZIAKamikaz & Ttak: 

Agur eta Dolore.

bBihar, 20:00etan, Danontzat

gaztetxean.

SANTURTZICia. Chapito: Hamlet.

bGaur, 20:30ean, Serantes aretoan.

SANTURTZINancho Novo: 

El cavernícola.

bBihar, 20:30ean, Serantes aretoan.

SANTURTZIHortzmuga: Bidaia.

bBihar, 22:00etan, Gernika parkean.

SANTURTZITxalo: Zoaz pake 

santuan.

bOstegunean, 20:30ean, Serantes

aretoan.

SESTAOCamarata Lirica: 

Madama Butterfly.

bGaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

UGAO Intujai: Ama-Alu-Lur.

bGaur, 20:00etan, Jane jauregian.

ZORNOTZAKulunka: Quitamiedos.

bGaur, 20:15ean, Zornotza aretoan.

DANTZA

ARRIETAAmilotx taldea.

b Igandean, 13:00etan, plazan.

BILBOBizkai Elkartearen erromeria.

bBihar, 18:00etan, Areatzan.

BILBOMaria del Mar Suarez: 

La Gramática de los Mamíferos.

bBihar, 20:00etan, Fundicion-en.

BILBODeustuko folklore taldeen

emanaldia.

b Igandean, 13:00etan, San Pedro

plazan.

FORUAUrdaibai taldea.

b Igandean, 13:30ean, plazan.

GETXOAgurra taldea: dantza plaza.

bBihar, 19:00etan, Algortan, 

San Nikolas ikastolan.

LARRABETZUBizkargi taldearen

bosgarren urteurrena: Tio Teronen

Semeak eta dantza-kantu poteoa.

bGaur, 19:00etan, kalez kale.

PORTUGALETETxitxarriloa: 

Jamaica.

b Igandean, 17:30ean, Zubi Alden.

SONDIKAGorantzaileak taldea:

aurreskua.

bAstelehenan, 12:30ean, plazan.

BERTSOLARITZA

ARRATZUBertso afaria: 

Oihana Bartra eta Fredi Paia.

bBihar iluntzean, Belendizen.

ARRIETAUribe Butroe eta 

Txorierriko Bertsolari Txapelketa.

Finala.

bBihar, 16:00etan.

BASAURIZurrumurruen aurkako

bertso saioa: Miren Amuriza, Miren

Artetxe, Amets Arzallus, Andoni

Egaña, Igor Elortza, Maialen 

Lujanbio eta Aitor Mendiluze.

b Igandean, 18:00etan, Social

antzokian.

EABertso bakaria: Oihana Iguaran

eta Etxahun Lekue.

bBihar, 14:00etan, Natxituako

Bolatokian.

ERRIGOITIBusturialdeko Bertso-

lari Txapelketa: Unai Agirre Pako,

Aitor Etxebarriazarraga, Koldo 

Gezuraga, Koldo Muñiz, Mikel 

Retolaza eta Gurutz Uruburu.

bGaur, 21:00etan, Ikuilu txokoan.

ONDARROANerea Ibarzabal eta

Jon Maia: Jakinduriek mundue

erreko daubertsozientzia saioa.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Beikozini antzokian.

ZEANURIBertso afaria: 

Sustrai Colina eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 21:00etan, Jubilatuen

tabernan.

HITZALDIAK

BILBOAna Lopez Navajas: La

ciencia amputada: sin referencias

de científicas en los manuales.

bOstegunean, 19:30ean,

Bidebarrietako liburutegian.

DERIO Juan Carlos Alonso: 

Seme-alabei autoestimu positiboa

zelan txertatu.

bAsteartean, 12:30ean, 

Kultur Birikan.

MARKINA-XEMEINDavid Razkin:

Markina-Xemeindik Errumaniara

bizikletaz.

bGaur, 20:00etan, Uhagonen.
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Natalia Salazar Orbe

Z
oritxar edo beha-

rren batek bultza-

tuta sortu ohi dira

elkarte ugari. Era

horretan ernaldu

zen Gaztelugatxe zaintzen duen

batzordea ere. X. mendean eraiki

zuten San Joan santuaren ome-

nezko ermita, Bermeoko irla gai-

nean. 1978an, ordea, erre egin

zuten. «Nahita eragindako sutea

izan zen». Hala azaldu du Enri-

que Bilbaok. Batzordeko kidea da

bera. Eskuin muturraren erasoa

izan zela uste dute, baina hori fro-

gatzerik ez dela izan adierazi du. 

Lau horma besterik ez ziren

geratu, eta ordura arte irlatxoa-

ren gainean egondako santutegia

desagertzear. Auzolanean altxatu

zuten, berriz ere. «Hainbat leku-

tatik iritsi zen laguntza. Ez dakit

zenbat lagun bildu ziren: 500,

600 izan zitezkeen. Hondakinak

kentzen aritu ziren, eskaileretan

gora eta behera». 

Bi urteren buruan berritu

zuten ermita. Garai hartan,

Ramon Mendizabal apaizak ema-

ten zituen mezak han. Ermita

berreraiki ostean, batzordea

eratu zuten, haren ekimenez.

«Boluntarioak mantentzeko

proposamena egin zuen». Garai

hartan lan horretan hasi ziren

batzuk gaixotu egin ziren, beste

batzuk hil egin dira... Gaur egun

zazpi lagun ari dira lan horretan.

Larunbat goizero joaten dira

Gaztelugatxera. «Berdin dio

euria edo elurra den. Zapatuero

joaten gara. Beti abante».

08:30etik 11:30 ingurura izaten

dira han, bazterrak garbitzen, eta

hala behar duten lekuak margo-

tzen. «Mantentze lanak egiten

ditugu».

Bisitarien kopurua, gora
Azken urteetan bisitarien kopu-

rua izugarri igo duela nabaritu

dute. Game of Thrones telesaile-

ko agertokietako bat bihurtu os-

tean, hainbat turista erakarri ditu

inguruak. «Normalean,  errespe-

tuz jokatzen dute». Hala adierazi

du Bilbaok. Hala ere, badira ber-

tako harriak etxera eramateko

ohitura hartu duten batzuk ere.

«Elizaren aurrean 30 edo 40 harri

kenduta daude. Eskaileretan ere

beste batzuk. Ikusten dugu gero

eta gehiago direla. Baina guretzat

ez da arazoa».

Dena den, neurriren bat hartu

beharko luketela sinetsita dago.

«Ardura duenak jarri beharko

luke kartelen bat eskailerak has-

ten diren lekuan mezu bera

hiruzpalau hizkuntzatan idatzita:

‘Mesedez, ez ukitu harriak’».

Horrez gain, udan Gazteluga-

txeri buruzko informazioa zabal-

tzeko dagoen zerbitzua luzatu

beharko litzatekeela uste du.

«Irail erdialdera arte egoten dira.

Hortik aurrera, gu geu egoten

gara. 12:00etarako itxi egiten

dugu eliza. Eta jendeak apur bat

gehiago zabalik uzteko eskatzen

digu. Argazkiak ateratzeko den-

bora gehiago nahi izaten dute».

Bisitari ugarien joan-etorrien

bestelako seinalerik ere geratu

da. Duela bi urte, San Joanen

omenezko elizan zegoen kanpaia

aldatu egin behar izan zuten.

«Telesaila filmatu zutenez geroz-

tik, ilarak sortzen dira kanpaia

jotzeko». Batzordeko kide bat

egoten da bertan bisitariei ohitu-

ra azaltzeko: «Esaten diegu kan-

paia hiru aldiz jo eta santuari nahi

duten eskea egiteko. Baina

batzuk jo eta su ibiltzen dira, eta

urteekin kalteak pairatu zituen». 

Bermeotarrek osasuna, arran-

tzaleak zaintzea edo arrantza uga-

ri egitea eskatu diote santuari ur-

teetan. Gurasoekin txikitatik bizi

izan zuen usadio hori Bilbaok.

Bermeotik oinutsik joaten ziren

asko, santuari promesa eginda.

Baita Arrietatik ere. «Horien pro-

mesa antzinakoa da. Izurriteren

bat gertatu zen, eta San Joanera

ekarri zuten euren ama birjina».

Izurritea gainditu zuten, eta orduz

geroztik, Gaztelugatxera errome-

saldia errepikatzen dute arrieta-

rrek San Ignazio egunean. 

Festa egiten dute egun horre-

tan Gaztelugatxen, jana eta edana

eramanda. Ermitan urtean seina-

latuta dauden egunetako bat da

hori. San Juan eguna ere berezia

da. Ermita ondoan dagoen ater-

petxean taberna jartzen dute

boluntarioek. «Ogitartekoak,

txorizoa, patata tortilla, solomoa,

txakolina, ardoa eta freskaga-

rriak eskaintzen ditugu». 

Horiek denak eramatea ez da

lan erraza, eta ez dute egiten egun

bakarrean. «Aste batzuk lehena-

go hasten gara». Bisitarien lagun-

tza ere izaten dute. «Gutariko bat

behean egoten da, furgonetan.

Turistei jakiren edo edariren bat

gora eramateko mesedea eska-

tzen die. Normalean, egiten dute.

Gero, gora iristean, ura, freskaga-

rriren bat edo zerbait ematen die-

gu». Ekainaren 24az eta uztaila-

ren 31z gain, abuztuaren 29a 

—San Joan Doloz eguna Bakion—

eta abenduaren 30a dira beste

egun handiak Gaztelugatxen.

s
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Gaztelugatxeko ermita eta inguruak zaintzeko batzordea larunbatero joaten da hara
bertara mantentze lanak egitera. Gaur egun, zazpi lagun ari dira lan horretan.

Errautsetan sortutako hazia

Abenduaren 30ean urteko azken meza esaten dute Gaztelugatxen. Ostean, bisitari ugari elkartzen dira solasaldian, aterpetxean. GAZTELUGATXE ZAINTZEKO BATZORDEA

Esaten diegu kanpaia
hiru aldiz jo eta santuari
nahi duten eskea
egiteko. Baina batzuk 
jo eta su ibiltzen dira»
Enrique Bilbao
Gaztelugatxe zaintzeko batzordekidea

‘‘


