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Udaz gozatu dute
Udatiarrak eta turistak jasotzen dituzten herrietan bisitarien etorrerak kezka sortu bazuen ere,
aparteko arazorik gabe igaro da uda b Ez dute COVID-19aren agerraldi garrantzitsurik izan 2-3
b
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Gorlizko hondartza, joan den ostiralean. Itsasgoran hustu egin behar izan zuten, beste hainbatetan bezala. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Turista eta udatiarren etorrerak kezka eragin du bisitari asko izan ohi dituzten herrietan. Baina udako
balantzea eginda, azken hilabeteak espero baino hobeto joan direla aitortu dute alkateek, arazoren bat
edo beste izan duten arren. Ohi baino jende gehiago joan da haienera; bereziki, gertukoak.

Beteta, baina arazo larririk barik
Ibai Maruri Bilbao

ehorretik eta itsasotik herria zarratuta ospatu zuten
zapatuan, Lekeition, Antzara Eguna. Edo ez zuen ospatu, zuzenago esanda, aurten ez
baita San Antolin jairik izan. Koldo Goitia alkateak zoriondu egin
ditu herritarrak, festen ohiko
egunetan izandako jarreragatik.
Eta pozik agertu da jendetza batzea eragozteko hartu diren neurri «gogorrek» lortutako emaitzarekin ere. «Gomendioak gomendio modura geratzen direla
ikusi dugu uda honetan, neurri
gogorrak hartu behar direla gau-

L

zak ondo irteteko». Eta azken bizpahiru hilabeteetan, oro har,
«ondo» irten direla uste du. Goitiak maiatzean hitz egin zuen Bizkaiko Hitza-rekin, oraindik pandemiagatik alarma egoera indarrean zegoela, probintzia bereko
bigarren etxeetara joateko baimena iritsi zenean. Kezka agertu
zuen orduan, baina uda espero
baino hobeto joan dela aitortu du.
Iritzi berekoak dira maiatzeko
erreportaje hartan udaldira begira euren beldurrak agertu zituzten Bizkaiko beste hiru herrietan
ere. Lanestosako alkate Martin
Crespo, Gorlizko Nagore Utxupi
eta Eako alkateorde Jon Lejardi
ere —berak egin du balantzea,
bera ibili delako hilotan jardune-

ko alkate lanetan Iratxe Arriola
alkatearen ordez— pozik daude.
Laurek esan dute euren herria
udatiarrez eta bisitariz beteta izan
dutela. Kanpoko turistak falta
izan dituzte, baina euskal herritarrak ohi baino gehiago joan zaizkie, kostaldeko herri gehienetan
gertatu den antzera.
Udaberrian pandemiak eragin
gutxi izan zuen lau herriotan, eta
udatiarren etorrerak hori aldatuko zuen beldur ziren alkateak.
«Zorionez, ez dugu agerraldirik
izan. Libratu gara. Gorlizko jaiak
ez ziren ospatu, eta ez da beste herri batzuetan ikusitakorik gertatu», azaldu du Utxupik. Ertzaintzarekin protokolo bat jarri zuten
abian jende pilaketak kontrola-

tzeko. «Gorlizen gauean ez dago
udaltzainik. Haien ordutegia luzatu genuen, eta tabernariei ere
eskatu genien zegokien orduan
ixteko. Ez genuen arazorik nahi.
Ertzaintza gainean egon da, eta
udaltzainak ere bai».

Sustoren bat
Hala ere, izan dute sustorik. Ekainean, hondartza ondoko pinudian ehundik gora nerabe eta
gazte batu ziren Gorlizen, kale
edanerako. Ikasturte bukaera ospatu gura zuten. Haietako bi ospitalera ere eroan behar izan zituztela gogoratu du alkateak, koma
etilikoan. «Udaltzainen kontrolari esker, gehiago ez dugu horrelakorik izan». Joan den astera

arte: irailaren lehen egunerako
antzeko deia zabaldu zen sare sozialetan; kasu honetan, uda agurtzeko. «Udaltzainak eta Ertzaintza garaiz joan ziren, eta arazoak
sortzea eragotzi genuen». Lanestosan ere kale edanerako «topaketa bat edo beste» antolatu izan
dela esan du Crespok. «Baina ez
da ezer larririk gertatu».
Lekeition jaiak irailean ospatu
ohi dituzte, eta hori aldeko izan
dute. «Gernikan gertatutakoak
kontzientzia sortzen lagundu
digu», esan du Goitia alkateak.
Andra Mari eta San Roke festak
ospatu ohi diren egunetan, herriko eta inguruetako gazte askok
gau giroko tabernetara jo zuten,
parrandara. Ondorioz, koronabi-
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PCR POSITIBOAK
LANESTOSAN
Martxotik bi PCR positibo baino ez dira egon Lanestosan
erroldatutakoen artean. Pertsona biek uda honetan eman
dute positibo.

87
PCR POSITIBOAK
LEKEITION
Epidemia hasi zenetik 87 lekeitiarrek eman dute positibo
PCR probetan. Horietatik
65ek, udako hiru hilabeteetan,
eta gehienek, abuztuan.

6
PCR POSITIBOAK EAN
Eako 823 herritarretatik seik
hartu dute koronabirusa, Osakidetzaren arabera. Seiak joan
den hilabetean kutsatu dira;
batzuk, Gernika-Lumoko agerraldiari lotuta.

Lekeitioko portua ia hutsik, joan den zapatuan, antzara jokoa egin ohi duten egunean. JON URBE / FOKU

80
PCR POSITIBOAK
GORLIZEN
Agerraldirik izan ez duten
arren, Gorlizen gehienak udan
kutsatu dira. Izan ere, 80 positiboetatik 69 azken bi hilabete
eta erdikoak dira.
Eako erdigunea, ibilgailu gabe, oinezkoen distantzia errazteko. JON URBE / FOKU

rusaren agerraldi handia izan zen
abuztuan. «Han egon diren kutsatzeek hemen ere oihartzuna
izan dute: hemengo gazteak han
egon dira ez-jaietan, eta koronabirusa ekarri dute Lekeitiora. Izan
balitz Tolosan [Gipuzkoa], adibidez, agian ez litzateke hainbesteko kontzientziarik sortuko herrian, urruneko kontua litzateke
eta. Baina justu Gernikan izan da,
gure inguruko herrietako batean,
eta eragin digu».
Ean ere udaberria oso lasaia
izan zuten. Lejardik dio uda iritsi
arte ez dutela positiborik izan.
«Herri bakarrenetakoa izan gara.
Udan agertu da kasuren bat edo
beste, baina ez dakigu loturarik
izan duen Gernikako agerraldiarekin». Aitortu du udatiarrak
kontrolatzea oso gaitza dela; Ean
erroldatuta ez daudenez, lehen
etxebizitza duten herriko estatistiketan agertzen dira. «Horrek
zaila egiten du herrian benetan
zenbat positibo dauden jakitea.
Baina gure medikuak esan dit
egoera ez dela kezkatzekoa izaten.
Guztira, uda osoan, hamarren bat
kasu-edo egon ei dira».

‘‘

‘‘

Lanestosako igerilekua, itxita, joan den abuztuan. RAUL BOGAJO / FOKU

‘‘

‘‘

Udaltzainen ordutegia
luzatu genuen, eta
tabernariei eskatu
zegokien orduan ixteko.
Ez genuen arazorik nahi»

Banderen sistemak ez
du ondo funtzionatu.
Erakunde arteko
komunikazioa ez da
behar bezalakoa izan»

Inguruko herrietan ere
ez zuten igerilekua ireki,
eta beldur ginen
haietatik ere jendea
gurera etorriko ote zen»

Gomendioak gomendio
modura geratzen direla
ikusi dugu, neurriak
hartu behar direla
gauzak ondo irteteko»

Nagore Utxupi
Gorlizko alkatea

Jon Lejardi
Eako alkateordea

Martin Crespo
Lanestosako alkatea

Koldo Goitia
Lekeitioko alkatea

Kostaldeko herriak dira Gorliz,
Plentzia eta Ea; barrualdekoa Lanestosa. Hondartza izan dute kezka iturri lehen hirurek, eta igerilekua laugarrenak. Udalak, azkenean, igerilekua ez irekitzea
erabaki zuen. «Herri txikia gara.
Sorosle bat mantendu dezakegu,
baina bigarrenaren soldata ordaintzeko dirurik ez dugu, eta
langile bakarrak ezin du dena
kontrolpean izan. Beraz, ez irekitzea erabaki genuen. Gainera, inguruko herrietan ere ez zuten zabaldu, eta beldur ginen haietatik
ere jendea gurera etorriko ote zen
igerilekuan eguna pasatzera».
Hondartzetan pertsona arteko
distantziak eta bestelako babes
neurriak egoki bete direla esan

dute beste hiru alkateek. Dena
den, Eako alkateordeak Bizkaiko
Foru Aldundiaren jarrera kritikatu du: «Uste dugu banderen sistema horrek ez duela ondo funtzionatu. Sorosleen eta udalaren arteko komunikazioa ez da zuzena
izan; erakunde arteko komunikazioa ez da behar bezala joan».

hondartza gehienek itxi behar
izan zituzten sarrerak, jende
gehiegi zegoelako.
Oro har, euren herrietako ostalariek ere uda ona izan dutela uste
dute laurek. Goitiaren arabera,
Lekeition denetarik egon da. Terraza handitzeko aukera izan dutenek «kristoren uda» izan dute,
Baina alde zaharreko taberna txikiek eta gaueko ostalaritzak
«kostata» egingo dute aurrera.
Haren esanetan, iraila ere turista
hilabetea izaten da haienean. Baina aurten hutsik geratu da herria.
«Hotel batek ateak zarratuko
ditu erreserba faltagatik; sekula
ez dute zarratu irailean». Abuztuan ere, oro har, beherakada
egon dela nabarmendu du.

Udalak ahalegindu dira udako
giroari eusten, jairik egon ez den
arren. Kultura arloko ekintzak
antolatu dituzte, eta udalekuak
ere sustatu dituzte. Ia dena kalean. Baina udazkenera begira, kezka dute: dena barruan egin beharko da. Lanestosako alkateak
honako honi dio beldurra: probintzia edo erkidegoetako mugak
berriro ixtea eta Kantabria edo
Burgos (Espainia) aldera asteburu-pasa joan ohi direnak haienera
joatea. Baina kezka nagusia eskolak sortzen du. Eako alkateordea
kexu da: «Hezkuntza Sailak berandu bidali ditu protokoloak. Jarraibideak ezarri ditu, baina gero
ez digu baliabiderik eman guk eskoletan horiek betetzeko».

Pilaketak moilan
Eako hondartzan ez dute pilaketa
arazorik izan, baina bai moilan,
hareatza ondoan. Lejardik esan
du aginduak errespetatu ez dituen jendea ere izan dutela zenbaitetan. Hiru herriotan, hondartza sarri itxi behar izan dute, itsasgoran, leku faltagatik. Joan den
asteburuan, esaterako, Bizkaian
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«Sorginek zer esan handia zuten
gizartean; ekarpena egiten zuten»
Goiuri Aldekoa-Otalora b Argazkilaria eta ikus-entzunezkoen sortzailea
Emakumeen lanari indarra kentzeko, kapitalismoak desitxuratu egin zuen sorginen irudia: hala
dio Aldekoa-Otalorak. Haiengan oinarritutako bideoklip bat eroan du ‘Sorginak’ erakusketara.
Ibai Maruri Bilbao

XV. eta XVIII. mendeen arteko
sorgin ehizari buruzko erakusketa dago ikusgai Durangoko Arte
eta Historia Museoan, urriaren
4ra arte: Sorginak. Nazioarteko
42 emakume artistaren lanek
osatzen dute. «Margolanak daude, eskulturak, zeramikazko lanak... Obra asko instalazio formatuan daude. Oso interesgarria da:
ez bakarrik edukiagatik, baita
formatu aldetik ere», azaldu du
haietako batek: Goiuri Aldekoa-

Otalorak (Durango, 1972).Gaur
bisita gidatuko du, 19:00etan.
Zer lortu nahi izan duzue erakusketa honekin?
Hausnarketa bat eragitea ikusleengan eta jendearengan, oro har,
XV. eta XVIII. gizaldien artean
emakumeekin egin zen sarraskiaren inguruan. Sorginkeria
egotzi zieten. Uste dugu gogoeta
bat behar dela, eta hori sustatu
nahi dugu. Nik gehiago esango
nuke: orduan gertatu zenaz hausnarketa, baina baita gerokoaz ere.
Gaur egunera arte dator hori guz-

tia, eta orain ere beste era batera
jarraitzen du sarraskiak, nahiz eta
ez gaituzten plazetan erretzen.
Hain zuzen ere, gaur egun emakumeek sufritzen duten indarkeriak ere izango du lekurik
egunotako egitarauan, ezta?
Irailaren 26an Cristina GutierrezMeursek hitzaldia egingo du,
Gure beste sorginak izenekoa.
Bizkaian bereziki Durangaldean
sufritu zen sorgin ehiza XV. mendetik eta XVIII. mendera. Zer
aztarna utzi du orduko sorgin
ehizak geroko andreongan?

Bereziki, Durangon berton izan
zen. Hain zuzen ere, ni Andra
Mari plazan bizi naiz, eta, hemen,
hainbat emakume erre zituzten.
Joseba Sarrionandiak ipuin bat
idatzi zuen horren inguruan, eta,
gero, Ander Lipusek ipuin kontaketa bat egin zuen. Oso ikuskizun
polita izan zen. Andra Marin egindako emakumeen erretze hura
kontatu zuen. Eta gugan eragin
handia izan du, noski. Gertatzen
dena da sorginen irudia desitxuratu egin dela mende luzeetan.
Irudi faltsu bat sortu da: emaku-

me zahar, motzak, gaiztoak, gaiztakeriak egiten zituztenak...
Orain gutxi hasi da jendea ikertzen nortzuk ziren benetan emakume haiek. Ander Berrojalbiz
historialari durangarrak pare bat
ikerketa egin du, adibidez. Hemen Durangon badago sorginak
nor ziren jakiteko gogoa eta grina.
Zuk zelan definituko zenituzke
sorgin haiek? Nor ziren egiaz?
Izenak berak esaten du: sorgin,
zerbait sortzen dutenak. Asko
emaginak ziren, eta laguntzen
zuten umeak mundura ekartzen
edo belarrekin jendea osatzen...
Feudalismotik kapitalismora aldatzean, patriarkatuak indar
handiagoa hartu zuen, emakumeen lana kapitalizatu zuen, eta
haien indarra txikitzen ahalegindu ziren. Patriarkatuak emakume haiek guztiz desitxuratu zituzten, eta gaur egunera irudi zatar hori iritsi da. Errealitatea
bestelakoa zen. Sorginek zer esan
handia zuten gizartean; ekarpen
itzela egiten zuten.
Ikerketak aipatu dituzu. Erakusketa hau eta kulturak eskaintzen dituen beste aukera batzuk, ikerketek topatu duten
hori gizarteratzeko bide erraz
bat izan daitezke?
Ikerketak ere eskuragarri daude,
baina egia da gizartean gutxiago
zabaltzen direla. Liburuak beti
daude eskura. Kultura bide garrantzitsu bat da interesa, jakinmina, gogoeta eta eztabaida sortzeko. Interesa duenak gero liburuetara jo dezake.
Zu argazkilaritzan eta ikus-entzunezkoetan zabiltza. Zer ekarpen egin diozu erakusketari?
Nire ekarpena bideoklip bat izan
da. Moxalek Forbidden Colours
diskoetxearekin argitaratu zuen
lan baterako egin nuen. Bideokliparen beraren imajinarioa hortik
dator. Musika entzun, eta segituan hori etorri zitzaidan burura.
Musikari eman nion, irudian
emakume batzuk ikusten dira basotik ibiltzen, ibilaldi bat egiten.
Hasi eta bukatu egiten da basoan.
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Mundakako
alkateak EAJko
alkateorde biak
kargugabetu
ditu, dekretuz
Mikel Bilbaok EH Bilduko bi zinegotzi
proposatu ditu karguotarako, baina ez dute
onartu b EAJk bere taldeko alkatea kargutik
kentzeko zentsura mozioa iragarria zuen

Natalia Salazar Orbe

Mikel Bilbao Ruiz Mundakako alkateak EAJren talde bereko bi alkateordeak kargugabetu ditu, dekretuz. Asteazken arratsaldean
jakin zen albistea; EH Bildu oposizioko taldeak oharra zabaldu
zuen sare sozialetan. Izan ere, Bilbaok EH Bilduko bi zinegotzi proposatu zituen alkateordetzarako,
eta ez dute onartu proposamena.
Arrazoiak oharrean azaldu dituzte: «Bere sorreratik EH Bildu
Mundakak herriaren alde lan egiteko asmoa erakutsi du eta horrela izaten jarraituko du, baina argi
dauka egungo zinegotzi banaketarekin ez daukala kargu horiek
hartzeko zilegitasunik». Bide batez, kezka ere agertu dute udalean
sortu den egoerak ondorioak izan
ditzakeelakoan eguneroko kudeaketan.
Astelehenean Mundakako
EAJk egin zuen iragarpenaren ostean dator alkatearen dekretua.
Jeltzaleek iragarri zuten talde bereko alkatearen aurkako zentsura mozioa aurkeztuko dutela, eta
taldetik kanporatu dute. Esan
dute herritarren hobe beharrez
hartu dutela erabakia. «Alkatearen eta EAJren udal taldeko gainerako kideen arteko desadostasunak izan dira abiapuntua».
Hala dio EAJk iragarpena egiteko
zabaldu duen oharrean.
Mikel Bilbao ez da EAJ Eusko
Alderdi Jeltzaleko kidea. 2019ko
ekainean, herrian nagusitu zen
zerrendan zinegotzi independente gisa agertzea onartu zuen. EAJk
adierazi duenez, Bilbaok iazko
ekainean agintaldia hasi zuenez
geroztik, okertuz joan da alkatearen eta beste bost zinegozien arte-

ko harremana, «bereziki, COVID-19aren pandemiak baldintzatu duen aldi honetan». Haien
hitzetan, egoera horrek «nabarmen zaildu du Mundakako herritarrek merezi duten udal kudeaketa ona egitea».
Itxaso Atutxa EAJren Bizkai
Buru Batzarreko presidentearen
esanetan, euren taldearen eta Bilbaoren arteko ideiak eta iritziak
ez zetozen bat. Ondorioz, «desadostasunak» zituzten jeltzaleek
udal hauteskundeetara aurkeztu
zuten programa kudeatzeko orduan. «Ezinezkoa izan da udal
taldea eta alkatea ados jartzea».
Zentsura mozioaren bidea hartu dute, Bilbao ez delako EAJko
kidea. Hala azaldu du udal taldeak: «Alderdikidea ez denez, ezin
zaizkio aplikatu EAJren barne
araudian halako kasuetarako aurreikusten diren neurriak. Udalean zentsura mozioaren bidez baino ezin da egin».
Bizkaiko Hitza saiatu da Mundakako alkatearekin harremanetan jartzen, baina idazkari baten
bidez esan du ez duela adierazpenik egingo zentsura mozioa aur-

Gotzone Sagardui,
Bilboko Udaletik
Osasun Sailera

R

Gotzone Sagardui da
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu berria, Nekane
Murgaren lekukoa hartu ondoren. Sagardui 1966an jaio zen,
Bilbon, eta Medikuntzan lizentziatua da. 2017az geroztik, Bilboko Udalean egon da, Juan
Mari Aburtoren taldean. Iazko

Mikel Bilbao Ruiz Mundakako alkatea, iazko ekaineko herriko festetan, aginte makila eskuan duela. ANDER MAKAZAGA / BH

keztu arte, eta, orduan, ohar bat
argitaratuko duela. Edizio hau ixterako, jeltzaleek mozioa aurkeztu gabe zuten.

Gehiengo osoa
EAJren taldeak gehiengo osoa du
Mundakan, eta horrela jarraituko
du egungo alkatea kanporatuta
ere: sei zinegotzi ditu, Bilbao barne, eta EH Bilduk, hiru. Alkatearen dekretuaren berri izan aurretik, zenbait komunikabidek iragarri zuten balitekeela Irati Gondrak (EAJ) hartzea orain Mundakako alkatetza.

udal hauteskundeez geroztik,
lehen alkateordea eta Gobernantzaren eta Proiektu Estrategikoen zinegotzia izan da. Iñigo
Zubizarreta (EAJ) sartuko da
haren ordez udal taldean, baina
Sagarduiren ardurak sail anitzen artean banatuko dituzte.
Lehen alkateorde kargua Amaia
Arregik hartuko du.
Bestalde, PSE-EEko zinegotzi
Gloria Mujikak Lanbideko zuzendari izateko utzi duen lekua
Nora Abetek beteko du.
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Hamar saio izango ditu sailkapen faseak, eta bakoitzean sei bertsolari arituko dira. BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA

Bizkaiko Bertsozale Elkarteak martxan jarriko du Bizkaiko Txapelketako sailkapen fasea. ‘Udaberriko
fasea’ deritzona, bertsolari gazteenentzat da, eta maiatzean zen abiatzekoa. Azkenean, hilaren 16an
hasiko da, osasun neurriak betetzeko moldatuta. Txapelketa, ordea, kolokan da oraindik.

Urtaroz aldatuta, aurrera doa
Peru Azpillaga Diez

ilaren 16an
abiatuko da
Bizkaiko Bertsozale Elkartearen Udabarria Bertsotan
egitasmoa: urtaroek aurrera egin
duten arren, elkarteak Bizkaiko
Txapelketako sailkapen faseari
eusteko apustua egin du. Udazkenean lehiatzea ez da egitasmoak jasango duen aldaketa bakarra. Izan ere, osasun larrialdiak
ekarritako neurrietara egokitzeko, antolatzaileek hainbat moldaketa egin behar izan dituzte.
«Martxoan konfinamendua
agindu zutenean, Udabarria Bertsotan mantendu ahalko genuela
pentsatu genuen. Gerora, bilakaera ikusita, irailera atzeratzea erabaki genuen. Ez genekien oso
ondo zein izango zen egoera, bai-

H

na fasearen ezaugarriak ikusita,
mantentzeko aukerak zeudela
uste genuen», azaldu du Ione
Narbaiza txapelketako antolatzaile taldekoak.
«Garrantzi handia ematen diogu segurtasunari, eta, batez ere,
parte hartzaile guztien osasunari». Bertsolariak, gai jartzaileak,
publikoa eta, oro har, saioetan
ibiltzen den jende guztia kontuan
hartuta, sailkapen fasea segurtasunez egiteko baldintzak betetzen
direla nabarmendu du Narbaizak.
Horregatik, eta oraindik Bizkaiko
Txapelketa antolatzeko aukerarik
izango den jakin gabe, erabaki dute sailkapen fasearekin aurrera
egitea. «Oraingoz, fase honi eustea erabaki dugu, eskaintza kultural bat egin daitekeelako segurtasuna mantenduz. Saioak baldintza egokietan egin daitezke.
Aurrerago ikusiko da txapelketarekin zer egin beharko den».

Datorren asteazkenean hasiko
da Udabarria Bertsotan sailkapen
fasea, eta hilaren 24ra arte iraungo du. 60 bertsolarik eman dute
izena, eta azpimarratzekoa da
Bizkaiko eskualde guztiak egongo direla ordezkatuta. Sei bertsolariz osatutako hamar saio egingo
dira, beraz, eta fase horretan lortutako puntuen arabera sailkatuko dira bertsolariak Bizkaiko Bertsolari Txapelketarako.

bat. Alde horretatik, aurten ere
aukera hori bermatu nahi izan dute. Batez ere, ikusita gero eta
gehiago direla eskoletan aritzen
diren eta txapelketan izena ematen duten gazteak Bizkaian.
«Azken urteetan asko hazi da
bertsolari kopurua, eta horri

‘‘

Azken urteetan asko
hazi da bertsolari
Plazak eskaini
«Txapelketaren helburuetako kopurua, eta horri
bat bertsolariei plazak eskaintzea erantzuteko hasi ginen
da; bertsolari berriak ikusaraztea fase hau antolatzen»
eta bertsolaritzaren munduan
jauzia egiteko aukera ematea»,
esan du Narbaizak. Bertso eskolek
ere era autonomoan plazak eskaintzen dituzten arren, Narbaizak ohartarazi du txapelketa izaten dela bertsolari gazte askok izaten duten lehenengo plazatako

«Saioetako edukiera
jendearen arteko
distantziak mantendu
ahal izateko egokituta
egongo da»
Ione Narbaiza
Bizkaiko Txapelketako antolatzailea

erantzuteko hasi ginen fase hau
antolatzen». Hala ere, aurten
hainbat aldaketa izango ditu. Batetik, osasun larrialdia baino lehen aurreikusitako zenbait moldaketa egin dituzte: sailkapen faseko hamar saioak bost egunetan
jokatuko dira, egun eta ordu berean, herri bitan saio bana eginez.
Era berean, osasun larrialdiari
egokitzeko hainbat neurri ere
hartuko dira saioetan. «Batez ere,
saioetako edukiera jendearen arteko distantziak mantendu ahal
izateko egokituta egongo da, eta
pazientzia beharko da sartzeko
zein irteteko, toki desberdinetatik
eta era ordenatuan egin beharko
delako». Horrekin batera, saio
osoan zehar maskara erabiltzea
derrigorrezkoa izango da. «Aldaketa nagusia bertsolariei lotuta
egongo da». Izan ere, azaldu duenez, oholtzak txikiegiak dira bertsolarien eta gai jartzailearen ar-
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UDABERRIA BERTSOTAN
Hamar bertso saio egongo dira
Udaberria Bertsotan fasean. Egun
bakoitzean, bi saio jokatuko dira,
ordu berean, bakoitza Bizkaiko
herri batean. Saio guztiak
18:30ean hasiko dira.
Irailak 16
Orozko. Donibane aretoan. Aitor
Ruiz, Asier Alcedo, Asier Galarza,
Iker Garitagoitia, Jontxu Martinez
eta Joseba Barandiaran.
Lekeitio. Azkue aretoan. Eneko
Arrate, Garikoitz Sarriugarte, Inazio Vidal, Jokin Castaños, Koldo
Gezurag eta Peru de Pedro.
Irailak 17
Getxo. Muxikebarri zentroko, Arrigunaga aretoan. Aitor Arrutia, Aritz
Landeta, Bikain Urkiri, Julen Ibarguengoitia, Mikel Aiartzaguena
eta Paule Ixiar Loizaga.
Busturia. Kultur Etxeko, Altamira
auzoan. Aitor Etxebarriazarraga,
Ander Aldazabal, Ander Anakabe,
Ander Uzelai, Iker Uriarte Urrutia
eta Peru Vidal.
Irailak 18
Markina-Xemein. Esperantza
aretoan. Beñat Bilbao, Ibai
Amillategi, Iñaki Iturriotz, Irune Basagoiti, Mikel Galarza eta Xabier
Enbeita.
Berango. Berango antzokian. Ana
Picallo, Bittor Altube, Enare Muniategi, Imanol Arrutia, Ion Barrocal eta Maite Sarasola.
Irailak 23
Muxika. Ariatzako eskoletan. Arkaitz Zipitria, Iñaki Lersundi, Eneko
Aldana, Jone Larrinaga, Nagore
Beitia eta Peru Irastortza.
Berriz. Kultur Etxean. Aitor Esteban, Axier Goñi, Iruri Altzerreka,
Maider Altuna, Mikel Goiriena eta
Nahia Ibarzabal.
Irailak 24
Zalla. La Capilla aretoan. Garazi
Navarro, Gorka Pagonabarraga,
Igor Galarza, Illart Gumuzio, Javier
Martinez eta Koldo Muñiz.
Derio. Gurea aretoan. Aissa Intxausti, Eneko Barruetabeña, Iker
Apraiz, Josune Aramendi, Lurdes
Ondaro eta Mikel Retolaza.

teko distantziak mantentzeko.
Hori dela eta, bertsolariak publikoan egongo dira jesarrita, eta
soilik abesteko igoko dira oholtzara. «Hori izango da berritasunik handiena, bestela saioak normal joatea espero dugu».
Azkenik, hartu-emanak eragozteko, sarrerak Internetez baino ezingo dira erosi, Bertsosarrerak.eus atarian.

LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

«Beharrezkoa
ikusten dugu
bertso saioak
antolatzea»
Belate Olabarria b Bizkaiko Bertsozale
Elkarteko lehendakaria
Kargua hartu berri du Olabarriak. Erronka
berezia izango du, osasun larrialdia dela eta.
Hala ere, gogotsu dago, jardunari ekiteko prest.
P.A.D

Uztailean izendatu zuten Belate
Olabarria (Orozko, 1979) Bizkaiko Bertsozale Elkarteko lehendakari. Martxoan zen kargua hartzekoa, baina, koronabirusaren
ondorioz, uztailera atzeratu be-

har izan zuten. Hain zuzen ere,
osasun larrialdiak baldintzatutako ikasturteari egin beharko dio
aurre aurten elkarteak; ikastetxeetako egoerari adi eta plazak osasun neurrietara egokituz.
2017tik diharduzu Bizkaiko Bertsozale Elkartearen zuzendari-

tza taldean. Nola heldu zinen
bertara?
Orozkoko eskolan hasi nintzen 12
urte nituela. Gerora, eskolatik
saioetara joaten eta jendea ezagutzen hasi ginen, eta hor garatu
nuen bertsoekiko afizioa. 2014an,
urte hartako Bizkaiko Txapelketan aritu nintzen gai jartzaile,
eta, geroztik, edizio guztietan aritu izan naiz. 2017an zuzendaritzan sartu nintzen eskualdeko informazioa eraman eta kudeaketarekin laguntzeko. Handik
gutxira, Asier Ibaibarriaga orduko lehendakariak lekukoa emateko garaia zuela azaldu zigun,
eta, azkenean, niri egokitu zait
haren tokia hartzea.
Une korapilatsu batean hartu
duzu kargua. Zein da testuinguru honetan elkartearen erronka
nagusia?
Testuinguru berrira egokitzea eta
elkartearen proiektu osoa, hau
da, Bizkaiko bertso munduaren
ekosistema osoa kontrolpean
edukitzea. Askotan jotzen da bertsolariarengana zuzenean, baina
beste hainbat gauza ere izan behar dira kontuan: gai jartzaileak,
bertsozaleak, bertso saioak, antolakuntza lana, irakasleak, ikasleak... Ekosistema hori bere osotasunean zaindu eta denok gustura
egoteko bermeak jarri nahi ditugu martxan. Horren barruan, plazari berebiziko garrantzia eman
nahi diogu.
Zergatik plaza?
Beharrezkoa ikusten dugu bertso
saioak antolatzea, eta, horregatik,
ahalik eta gehiena egiteko erronka jarri diogu geure buruari. Azken batean, hori behar dute bertsolari gazteek. Horri esker engantxatzen dira. Hori dela eta,
saioak egokitu eta, ahal den heinean, mantendu nahi ditugu, betiere egoera berrira egokituz.
Bizkaiko bertsolaritzaren egoera nolakoa dela esango zenuke?
Azkenengo datuei erreparatuta,
bertsolari gazteen kopuruak gora
egin duela ikus dezakegu; batez
ere, bertso eskoletan egiten den
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lanari esker. Horregatik planteatu behar izan genuen sailkapen
fase bat txertatzea udaberrian
txapelketan. Urtero ateratzen
dira bertsolari berriak, eta lekua
egin behar geniela ondorioztatu
genuen.
Zaletasuna, beraz, hazten ari da,
ezta?
Eskoletan, emaitza ona da, eta
kopuruak gorantz doaz. Hala ere,
hutsune bat dugu 15 urtetik 18 urtera bitarteko adin tartean. Hor,
nerabezaro garaian, kopuruak
jaisten direla ikusten ari gara.
Zailtasunak ditugu Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara
salto egitean.
Saioak antolatzeko zailtasunik
izaten duzue?
Zailtasun handiak ditugu instituzioetatik finantzabidea lortzeko.
Elkartearen lana boluntarioei esker aurrera ateratzen badugu ere,
saioak-eta antolatzeko finantzabide bat behar dugu halabeharrez,
eta horretan hankamotz gabiltza.
Nola eragingo du pandemiak elkartearen aurtengo jardunean?
Kontua da gure lanaren zati oso
handi bat ikastetxeetan garatzen
dela, eta, beraz, haien menpe
gaudela erabat. Gure esku dauden egokitzapen guztiak egiten
ari gara, baina zalantza asko daude oraindik. Oraingoz, ez dugu albiste oso txarrik izan. Ikastetxeren batek jakinarazi digu ez duela
bertsolaritza eskolak emateko intentziorik, baina, oro har, mantendu egin dira gehienak. Oraingoz, ez gaude ezkor, baina, hori
bai, beldurra hor dago... Ez dakigu zer gertatuko den, eta baliteke
zentro batzuetan bertsolaritza alboratzea.
Zer egokitzapen egin dituzue?
Langileak buru-belarri dabiltza
protokoloak diseinatzen ikastetxeen beharretara egokitzeko.
Alde handia egon ohi da ikastetxe
batetik bestera, eta horri aurre
egiteko prest egon behar gara.
Formakuntza hartzen ere ari dira;
klaseak era telematikoan eman
beharko balira ere, adibidez.
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Iazko Emakumeen Biraren Iurretako etapan, Jolien Dhoore irabazlea helmugaratzen. JAIZKI FONTANEDA /FOKU

Durangaldean,
Europarako pase bila
72 txirrindulari junior lehiatuko dira Nazioen Koparako lehenengoz
puntuagarria izango den Bizkaikoloreak proban b Bihar
arratsaldean korrituko dute lehen etapa, eta etzi goizean, bigarrena
Natalia Salazar Orbe

Nahi baino apalagoa izango bada
ere, lehen aldiz Emakume juniorren Nazioen Koparako puntuagarria izango den Bizkaikoloreak
txirrindularitza proba lehiatuko
dute, bihar eta etzi, Durangaldean. 16 eta 18 urte arteko neskez
osatutako hamabi talde ariko dira
Europako eta munduko txapelketetarako pase gehiago lortzeko
lehian. 72 lagun elkartuko dira
guztira Abadiñotik eta Iurretatik
abiatuko diren bi etapetan.
«Pozik» mintzatu da Agustin
Ruiz Larringan Iurretako Gallanda Txirrindularitza Klubeko
ordezkaria, proba lehiatu ahalko
dutelako. Hasiera batean udaberrian egitekoak ziren, baina COVID-19a gaitzak sortutako egoeraren ondorioz, abuztu bukaerara atzeratu zuten, eta, azkenik,
asteburu honetan egitea onartu
zuen UCIk.
Koronabirusaren bilakaerak
eragozten ez badu, larunbatean
Abadiñoko Txanporta plazatik
aterako dira txirrindulariak,

dulariek. Lasterketa horretan ere
birritan igo beharko dute Miota.
Hala ere, oraingoan beste alderantz bideratu dute ibilbidea:
«Berriz igo eta Elorriora jaitsiko
dira. Abadiñokoa aldrebes da:
Elorriotik igoko dira, eta Berrizera
jaitsi». Hirugarren mailako Areitio gaina eta bigarren
mailako Duña igo beharko ditu oraingoan tropelak. Olaburun bukatuko
dute etapa. Ruizen esaAzken etapa gogorra izango
netan, «ibilbidea ez da
da, bi mendate dauzka eta.
oso gogorra. Hala ere, azElorrioko itzulian ere, bi itzuli
dira, eta Miota igo behar dute» ken etapa gogorra izango
da, bi mendate dauzka
eta. Elorrioko itzulian
«Emakumeen txirrindularitza
ere, bi itzuli dira, eta Miooso garestia da gorengo
ta igo behar dute. Dena
mailan. Erakunde publikoek
den, Miota igotzea ez da
oso gutxi babesten dute»
asko».
Agustin Ruiz Larringan

16:00etan. 61,2 kilometroko ibilbidea bete beharko dute. «Elorriotik bi itzuli egin beharko dituzte, gero Zornotza aldera joango gara eta Abadiñon bukatuko
dugu». Miota gaina (Elorrio) birritan zeharkatu beharko dute
etapa horretan.

‘‘

Gallanda Txirrindularitza Klubeko ordezkaria

Faboritoak
Igandean izango da etapa nagusia; goizean lehiatuko da,
10:30ean hasita, eta Iurretako herrigunea izango du abiapuntu eta
helmuga. 64,4 kilometroko ibilbidea egin beharko dute txirrin-

Lasterketa irabazteko faboritoei
dagokienez, sei txirrindulariren
izenak nabarmendu ditu: «Alemaniako selekzioko Lucy Mayrhofer da faboritoa. Frantziatik
Ilona Feytou dator. CAF Bizkaiko
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taldean Marina Garau eta Julia
Sanchez nabarmentzen dira;
Sanchez Europan lehiatutakoa
da. Ines Cantera ere Europan ibilitakoa da, eta Espainiako selekzioarekin ariko da proban. Rio Miera-Meruelo taldeko Ainara Albert
valentziarra ere aipatuko nuke».
Euskal herritarrei dagokienez,
biri egin die aipamen: «Nafarroako Ermitagañe taldeko Idoia Eraso ere Europako txapelketan
lehiatutakoa da. Talde bereko Naroa Fernandezek ere aukerak izan
ditzake». Euskal Herriko hainbat
taldek hartuko dute parte: CAF
eta Txorierriko Nesken Taldea
ariko dira Bizkaitik. Arabatik, Laboral Kutxa iritsiko da. Nafarroako Nafarroa Ermitagañek bere
tropela eramango du Durangaldera. Mix Limousin Oriako taldeak (Gipuzkoa) ere ordezkaritza
ekarriko du. «Ipar Euskal Herritik bizpahiru neska ibiltzen dira,
baina euren kontura lehiatzen
dira», esan du Ruizek.

Indartzeko, babes falta
Euskal Herrian emakumezkoen
txirrindularitza lasterketak goraka doazen arren, harrobia indartu
behar dela azpimarratu du Ruizek. «Egon dira une onak, baina
une honetan ez dago oso harrobi
ona. Zortzi txirrindulari inguru
indartsu ari dira kadete mailan.
Baina ikusi beharko da apurka
zer-nolako bidea egiten duten.
Oso gazteak dira oraindik».
Emakumezkoen txirrindularitza profesionalak bestelako oztopoak ere baditu. Ekonomikoak,
bereziki. Iaz Emakumeen Bira desagertu izana horren isla da.
«Emakumeen txirrindularitza
oso garestia da gorengo mailan.
Erakunde publikoek oso gutxi
babesten dute. Babes handiagoa
beharko litzateke jarraitu ahal
izateko. Ez dago babesle pribaturik emakumeen txirrindularitzarako. Oso arraroa izaten da babesle handi bat lortzea. Laboral
Kutxa dago hor, zerbait egiten,
baina ez da nahikoa». Sostengu
falta horren adierazgarri da lasterketei egiten zaien jarraipena
ere: «Emakumeen Biraren irudi
batzuk telebistan eman zitzaten
beti borrokan ibili gara. Hori oso
nekeza da. Ahaztu, beraz, telebistan gazteak ikustea».
Dena den, emakumeen txirrindularitzak azkenaldian indarra
hartu duela azaldu du. «Talde berri asko agertu dira, baina maila
ikusi behar da. Harrobia landu
behar da. Baina horretarako lan
asko egin behar da. Eta diru gutxi
dago. Babesleek talde handietarako baino ez daukate dirua»

9

Lehen ‘bizipista’,
autobide paretik
Herri arteko lehen bidegorriaren ibilbidea
iragarri du diputazioak b Zornotza eta Iurreta
lotuko ditu, eta AP-8aren paraleloan egingo da
Ibai Maruri Bilbao

rreproiektua jendaurrera aterako
dute orain, eta alegazioak aurkezteko aukera izango dute inguruko
udal, herritar eta eragileek. Tramite hori igaro ostean, eraikuntza
proiektua idatziko da. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak egin dituen kalkuluen
arabera, 9,4 milioi euroko inbertsioa egin beharko dute azpiegitura berria eraikitzeko, eta, gutxi
gora behera, horretarako, hogei
hilabete beharko direla uste dute.
Bizipistetan bizikletak orduko
25 kilometrora joan ahal izango
dira. Diputazioak nabarmendu
duenez, eredu honek, ohiko bide-

Bizikletentzako autobideak ipini
zien izena Unai Rementeria Bizkaiko diputatu nagusiak. Baina
azkenean Bizipista deituko dira.
Joan den urtean iragarri zuen Bizkaiko Foru Aldundiak herri arteko bidegorri ardatzak eraikitzeko
asmoa. Lehenak badu ibilbidea:
Zornotza eta Iurreta lotuko ditu,
7,5 kilometro izango da luze. AP-8
autobidearen paretik joago da
Durangaldean barrena.
Bizipista honek Zornotzan eta
Iurretan dagoeneko dauden bidegorriak lotuko ditu, Dudeako San
Migel, Erkoles, Euba,
Berna eta Arriandi auzo- 7,5 kilometro izango da luze,
etatik igarota. Mallabie- 9,4 milioi euroren inbertsioa
nako industrigunean izango du, eta hogei hilabete
izango du helmuga. AP- beharko dira eraikitzeko
8 autobidearen paraleloan eraikiko den arren, ez du lotu- gorrien aldean, lurzoruen kudeararik izango autobidearekin. Are keta erraztuko du eta baimenetan
gehiago: bidegorriaren erabil- edo desjabetzeetan kaltetutako
tzaileak autobidearen zaratatik eta esku hartzen duten agenteen
eta inpaktu bisualetik isolatuko kopurua murrizten du. Bizipistak
dituen pantailak ipiniko dituzte «pertsonen joan-etorri handiko
ibilbide osoan. Hiru pasabide eta lekuen mugikortasuna ere hobeazpiko pasabide bat eraikitzea ere tzen du»; esaterako, AP-8aren
aurreikusi du diputazioak, lehen- ondoan dauden industrialdeena.
Iazko azaroan egindako jardudik dauden errepideekiko bidegurutzeetan ibilbideari jarraipe- naldi batzuetan diputazioak lena emateko. Halaber, ibilbidean hen herri arteko bidegorri ardazehar eguzki energiarekin fun- tzak zeintzuk izango diren zehaztzionatuko duten farolak ipini tu zuen: Bilbo eta Zaldibar
artekoa, Bilboko itsasadarraren
nahi dituzte.
Diputazioak aurkeztutako ibil- eskumako ibarrekoa eta Ugaotik
bidea behin-behinekoa da. Au- Basaurira joango dena.

Bidegorria Andraka gainean (Lemoiz), artxiboko irudi batean. M. DEL VALLE / FOKU
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Buruko zuloak

R
NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia

H

asperen luze bat. Hasi
da iraila. Ezerezaren
ertz batean hazten
den landare berde
ilun bat da. Izan zitekeen urtearen bigarren erdiari hasiera ematen dion hilabetea, baina ez. Iraila
urtarrilaren jarraitzaile desesperatu bat baino ez da, erraietan
zerbaitetan hasi beharra eragiten
digun hilabete produktibo hori.
Ohartzerako film zaharretako
abiadura hartu dugu, eta hasi
gara egin ditzakegun eta egin beharko genituzkeen gauzen artean dagoen petrolio putzuan igerian. Ikasturte hasierarekin batera bete dira autobus geltokiak eta
eskolak. Lanera hasi garenon artean izango da pozago edo etsi-

tuago itzuli denik, eta ni lagun
batek oraintsu esandako zerbaitekin akordatu naiz: «Nire lana
ikaragarri gustatzen zait, baina ez
zait lan egitea gustatzen».
Aurpegiaren behe hemisferioa
estalita eta gel hidroalkoholikoaren usainetan ekin diogu bakoitzak bereari. Egunek aurrera egin
ahala oporretan hartutako eguzkiak belztutako azalen lehia geroz eta txikiagoa izango da, eta
kamisetaren mauka luzatu ahala
belztuko zaigu bekozkoa batzuei.
Iraileko sasi-hasiera honek
norbere bizitzari errepaso bat
egin eta gabeziei aurre egiteko
kontingentzia plan zehatz bat diseinatzeko bulkada eragiten
digu. Kanpoko exijentziek eta

Urtetik urtera gauza
asko gertatu arren,
ez ei dugu gura beste
ikasten, eta irailetik
irailera ere ez dut
nire buruko ahots
zigortzaile batzuk
itzaltzeko botoi
gorririk aurkitu

norbere autoestimu eskasak koalizio perfektua osatzen dute eta
zaila izaten da hobetu beharrekoen zerrenda hori burutik kentzen. Eta burua zulatzen dizute
elkarren lagunegiak diren esaldiek: egin beharko zenuke, komeni zaizu, ondo legoke, ezinbestekoa da, besteek egiten dute,
gero berandu izango da, hobeto
sentituko zara, denak eskatzen
du ahalegina, egokitu egin behar
duzu garai berrietara...
Urtetik urtera gauza asko gertatu arren, ez ei dugu gura beste
ikasten, eta irailetik irailera ere ez
dut nire buruko ahots zigortzaile
batzuk itzaltzeko botoi gorririk
aurkitu. Baina balio diezagula
kontzientzia hartzeak ahots zulatzaileak entzuten jarraituta ere,
denei men ez egiten hasteko.
Helburu horri ekingo diot nik
irailetik irailera eta ea datorren
urtean, sasoi honetan, botoi gorriaren kokapen zehatzaz zerbait
gehiago konta diezazuekedan.

Irudia b Bilbo

Eta buruko zuloez ari naizela,
aspaldi lagun batek emandako
buruko beste zulo batzuen inguruko azalpen bat etorri zait gogora. Inguruko norbaitek inork halakorik espero gabe eta ahobizarrik gabe, brastakoan, zerbait
esaten zuenean, lagunak zera
azaltzen zigun: «Esan bako gauzek zuloak eragiten dizkigute buruan; beraz, hobe da esatea». Halandaze, ahoa estalita eramango
dugun egunotan, burua zaintzen
ahaleginduko naiz. Biziago jokatzen saiatuko naiz sartzen zer utzi
eta kanpora zer bidali erabakitzerakoan.
Urtearen bederatzigarren hilabete honi ere zentzu apur bat
eman beharko diogu behin
honezkero, eta, nahi baduzue,
ni prest nago nire ekimena
modu kolektiboan egiteko.
Beraz, gonbidatuta zaudete norbera zigortzeko mekanismoen
baraualdira eta esan gabekoen
oka kolektibora.

Lore eskaintza
1936ko gerran
hildako berriztarrei
BERRIZ b Urtero legez, Berrizen

1936ko gerran hildakoak omenduko dituzte gaur. Pandemiagatik, ekitaldia ohi baino xumeagoa
izango da: udaletxean, Olakueta
pilotalekuan eta kultur etxean
kartel bana ipiniko du udalak, eta
18:00etatik 19:00etara hiruretako
batera joan ahal izango da loreak
eskaintzera.

26.800
DIPUTAZIOAK BANATUKO
DITUEN KULTURA BONUAK
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia
Aurrera izeneko 26.800 kultura
bonu kaleratuko ditu, kulturaren
kontsumoa sustatzeko. Kutxabank-en webgunean eta bere sarrerak erosi eta jasotzeko terminalen sarean eskuratu ahal izango da
irailaren 14tik maiatzaren 24ra bitartean. Bi bonu mota dira: 15 eta
25 euroan jarriko dira salgai, eta 40
euroko balioagatik trukatuko dira.

Gonzalez Solaren heriotza salatu dute haren sorterrian
Joan den domekan, Igor Golzalez Sola preso bilbotarraren heriotza salatzeko manifestazio jendetsua egin zen haren jaioterriko kaleetan. Moyua plazatik abiatuta, Plaza Barrirainoko bidea egin zuten, hiru zutabetan banatuta —irudian—. Sarek deitu zuen Bilboko mobilizaziora; baita Baionakora
ere. Bukaera ekitaldian, «urruntze politika amaitzeko, larri gaixo dauden presoak askatzeko eta euskal presoei graduen progresioa ahalbidetzeko»
eskatu zuten. Espainiako Estatuaren indarkeria salatu du EH Bilduk, «bizikidetza eraikitzeko traba» delako. Koalizioak Espainiako Kongresura ere
eroan du auzia: Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak esan du espetxeetako suizidioen programa berrikusiko dutela. A. LOIOLA / FOKU

%

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:
bizkaia@hitza.eus.
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Neure amumari
Alaine Agirre Garmendia
Idazlea

aur goizean zendu da
Alejandra Santamaria
Kalzada. Sei senidetan
bigarrena, ahizpa nagusiena. Aitari begiratzen
ziona. Busturiko aldeatik Bermeoko kale artera joandakoa; bizitza hiru bizitokitan banatu zuen, hiru kapitulutan nola: Atxirike, Juan de Nardiz, Askatasun bidea. Gerra gertu pasatutakoa;
hamar bat kilometrora ere ez, astelehen
hartako bonbetatik. Hilekoa etortzerako
neskame egindakoa, euskalki ezezagun
(eta gaztelania berri) hura hitz egiten zen
lurralde arrotz hartan. Amari deitzen omen
zion, bere baitan, minez doblatuta zegoenetan. Jostuna izateko ikasi eta irakatsi
zuena. Josteko makinarentzat egurrezko
egitura egin zion arotzarekin ezkondu zen.
Bi seme etorri ziren laster (eta alabatzat
hartu zituen bi errain); hiru biloba, ondoren (eta bihotzean hartu zuen beste bat).
Tarteka jostun, marteka aroztegiko idazkari. Ama eta amona ahal zuen guztietan,
etxek andrea urteko egun guztietan. Zaintzaile, beti. Gu guztiona. Gau ilunen,
lo ezinen, ahora eraman gabeko koilarakaden zaindari. Lehenengo hilekoen, kulero
eta galtzetin apurtuen, bihotz alaien jagole.
Berarengan pentsatu, eta hauek datozkit
(ia) beti gogora: amantal gorri-berde gastatua, izen-abizenak dituzten bere eskuak,
laka merkearen usaina, hiru biloben inizialekin (akats ortografiko eta guzti) egindako
eskumuturrekoa. Eta arropa eskegitzeko
egurrezko pintza bat esku artean ateratako
hotsak, eta tilak (dobleak beti), eta sorbalda
gainean tokilla sarri (korrontea ei dabil),
eta geldirik zegoen aldiro ezpainak urduriaren urduriz dantzan hastea. Bere etxea,
nire haurtzaroaren eszenatokietako bat,
ezpada inportanteenetakoa: sukaldeko
azulejuen freskura, lanpara handiak, isiltasunaren atzean ezkutatzen zen soinu banda, aitxitxe hil ondoren ere haren lonazko
zapatilen usaina gordetzen zuen balkoiko
zapaten armairua. Berari bakarrik entzundako euskara eta bere berbak: enbrie,
deberak, kaderak (hankak esateko),
aldiekue (baserritarra adierazteko), kaso
baten, ze esangotsu’pa…
Oroimenaren karreteari korritzen uzten
badiot beste hainbat gogorapen dakarzkit
burura eta bihotzera: kartetan jokatzen
erakutsi zidanekoa, eta, behin, partida erdian komunera joan zela aprobetxatuta
tranpa egin nahi izan, baina komunetik
bueltan zetorrela dena aitortu nionekoa,
hain da pisua errua. Aratuste batzuetarako
ilusio berezi bat neukalako goizaldeko ordu txikiak arte josten aritu zenekoa (eta ni

G

Alejandra Santamaria Kalzada (Busturia, 1929 - Bermeo, 2020). ALAINE AGIRRE

alboan, hor ere erruak jota). Errieta gogor
egiten ez zekielako beheko bizilaguna etorriko zela asmatzen zuenekoa (beti sinetsi
nion, eta igogailuan beheko gizonarekin
topo egiten banuen, hurrengo solairuan
ateratzen nintzen, badaezpada). Makarroiak tomatetan gaztarekin eta patata tortilla (noizean behin untxiaren itxura handiegia zeukan oilaskoa eta salsá-perdís).
Jose Luis Morenoren programari adi egoten gineneko parrandak larunbatero (ez
esan zuen aitxeri gero!). Benidormera joango ziren lehenengo aldian egunak kontatzea eta ezingo nuela horrenbeste aguantatu pentsatzea. Ohean txixa egin izana ez
aitortzea; berak ezer esan gabe izarak aldatzea. Olentzero amumaren etxera nola iristen den ulertzen ez duen umearen galdera
arriskutsuei erantzuten saiatzea, urduri:
amumaren bosgarren pisura, eskailera batekin igotzen zen Olentzero, balkoira. Frigorifikotik zeozertxu lapurtzea amumak
harrapatuko nauen adrenalinarekin: erdia
niretzat, erdia aitxitxerentzat. Lehenengo
mutil-lagunaren sekretua lehenengoz berari uztea maileguan. Hamabost urte nituela hitzez ezin esan arren nitaz kezkatuta
dagoela, nik ulertzea. Sudurrean piercinga egin nuenean ezer esan gabe buelta eman
eta alde egitea. Irakurtzea arriskutsua dela
esan arren, bilobaren diskurtso inplakable-

Nire amuma da gaur
goizean hil dena. Amuma
Ali. Gure amona, esan
nezake; gu guztiona. Baina
buruan eta bihotzean
dabilzkidan oroitzapen
busti eta min zati eta
maitasun laino eta poz izpi
hauek diostate nire
amuma dela

aren aurrean (seguruenik inplakablea baino gehiago nekagarria zelako) baietz esatea, eta liburu t’erdi irakurtzeaz gain sukaldean bertan Irakurle Txoko bat egin
behar izatea bilobaren gehiegizko entusiasmoa kudeatuz. Beste diskurtso batzuen aurrean, ordea, men ez egitea:
baietz erantzutea, baina sukaldean fregona egunean hiru aldiz pasatzen jarraitzea.
Nire amuma da gaur goizean hil dena.
Amuma Ali. Gure amona, esan nezake;
gu guztiona. Baina buruan eta bihotzean
dabilzkidan oroitzapen busti eta min zati
eta maitasun laino eta poz izpi hauek diostate nire amuma dela. Nire neure amuma.
Eta goizegi joan dela, nahiz eta bizitza luzea izan duen, nahiz eta bizitza oparo bete
didan, bere 92etarako bidean. Oraindik
etorri ez direnen zain zegoela joan da. Azken berbak, esan beharrik ez daukaten
horiek esan nahi eta ezinean, noiz esan
zain nengoela joan da. Eta besterik ez nuke
nahi, azken aldiz balitz ere, amantal gorriberde gastatu horren gainean, bere eskuekin arropa eskegitzeko egurrezko pintza
batekin olgetan ari den bitartean, bere altzoan etzatea baino. Apur batean gehiago,
bederen.
OHARRA

2020ko irailaren 3an idatzia.
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Bizkaiko Foru Aldundiak Zin Bideak
ibilbide gidatua antolatu du hilaren
18tik 27ra bitarterako. Oinez eta
autobusez egingo dituzte bisitak, eta,
gertuko historia eta horri lotutako
lekuak ezagutzeaz gain, foruen
mamian sartu eta horiek ezartzeko
mekanismoak ulertzea da helburua.

Foruen
erraietara
begira
Natalia Salazar Orbe Bilbo

rdi Aroko Bizkaia
ezagutzeko bidaiak abiatuko
dira egun gutxi
barru. Gaztelako
erresumak Nafarrokoaren konkista abiatu zuen,
eta, azkenean, bakea adostu zuten, 1179an. Hain zuzen, Bizkaia
Gaztelaren mende geratu osteko
Bizkaia ezagutuko dute bisitariek. Gaztelako errege-erreginek
euren arauak eta aginte osoa ezarri nahi izan zituzten Bizkaian.
Egoera horren aurrean, bizkaitarrek Foru Zaharra idatzi zuten,
1452an. Ordura arte ahoz, inon
idatzi gabe, funtzionatu zuen sistema arriskuan ikusi zutelako
jaso zuten idatziz. Haien menpe
zeudela onartu eta Bizkaiko jaun
edo andre ere bazirela onartu
arren, foruak errespetatuko zituztela zin egitera behartu zituzten errege-erreginak. Bizkaiko
Foru Aldundiak ezagutzera
emango du Bizkaiko Jaunaren eta
bizkaitarren arteko harremana
adosten zuen zin egiteko modua,
hirugarrenez, Ibilbide Historikoak programako Bizkaiko Zin Bideak ibilbidearen bidez. Hilaren
18an, 19an, 20an, 26an eta 27an
egingo dituzte bisitak.
Bizkaiko Jaun berriak kargua
oinordetzan hartzen zuenean edo
14 urte betetzen zituenean —alegia, adinez nagusi bihurtzen zenean—, lau lekutan egin behar

E

zuen bizkaitarren eskubideak
gordeko zituela adierazten zuen
zina, lege zaharrak hala aginduta:
«Nik, Bizkaiko Jaunak, zin egiten
dot zaindu, gorde eta gordeazo
egingo ditudala bizkaitarren askatasun, eskubide, usadio eta
ohiturak, bardin lur edegikoak
zein uri eta uribilduetakoak, zein
Enkarterri eta Durangaldekoak,
orain arte lez izan dabezan moduan, euren borondatea horixe
da-ta». Kargua hartzen zuenak
lau herritan egin behar izaten
zuen ospetsua eta hotsandikoa
izaten zen foruen zin hori: Bilboko hiribilduaren sarreran, Larrabetzuko San Emeterio eta San Zeledonio elizan, Gernikako arbolaren azpian eta Bermeoko Santa
Eufemia elizan. Herri horietako
eta beste batzuetako monumentuak eta eraikinak ezagutu, eta
urteetan gorde duten historiaren
zati batzuk ikasiko dituzte ibilbide gidatuetan parte hartzen dutenek.
Nueva Europa enpresak antolatu eta gidatuko ditu bisitak, eta,
azaldu duenez, ibilibide luze
horrek agerian uzten zuen Bizkaiko Jaunak zuen konpromisoa
ez zela gutxi batzuekikoa soilik,
baizik eta bizkaitar guztiekikoa.
«Hotsandiko ekitaldia lau aldiz
errepikatuta, argi geratzen zen
benetakoa zela, eta bermatzen
zen bi aldeek hartutako betebeharrak beteko zituztela».
Bi helburu ditu Zin Bidearen
bisita gidatuak: «Batetik, gure
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historia ezagutzea. Hori helburu
orokorra izango litzateke. Bestea
zehatzagoa da, eta Bizkaiko
Foruen mamian barneratzea eta
horiek ezartzeko mekanismoak
ulertzea da. Horretarako, ahalik
eta zehatzen jaso, diseinatu eta
zabaldu ditugu Bizkaiko Jaunek
foruen zina egiteko egiten zituzten ibilbideak». Bizkaiko Jaunak
bizkaitarren eskubideak errespetatuko zituela zin egiten zuen
lekuak lotzen ditu ibilbide
horrek.
Zin egiteko hitzorduek, zin egiteaz gain, modua egiten zuten
ahalik eta bizkaitar gehienek ekitaldi horren berri izan zezaten.
Horretarako, Gaztelako erregeerreginek hilabete egiten zuten
Bizkaian. Egonaldi horietako pasadizuren bat edo beste ekarriko
dute gogora ibilbide gidatuetan:
«Fernando Katolikoak Larreako
Toda andrearekin harremanak
izan zituen, eta alaba bat izan
zuten».

Bidea Bilbotik abiatzen zen.
Uribeko merindadetik Busturikoraino hedatzen zen. GernikaLumo zuen erdigune, eta Bermeon bukatzen zen.

Oinez edo autobusez
Ibilbideetan parte hartzeko, beharrezkoa da izena aurrez ematea. Datorren asteazkenera arte
dago horretarako epea; 688-856
689 telefono zenbakira deitu edo
ibilbideak@bizkaia.eus helbidera idatzi behar da. Hiru etapatan
bereizi dituzte oinez egingo diren
ibilbideak. Bilbotik aterako dira
hirurak, Unamuno plazatik,
08:00etan. Irailaren 18an, 19an
eta 20an egingo dituzte ibilbideok; egun bakoitzean, bat.
Lehenengo etapa Bilbotik Larrabetzura artekoa da. Mallonako
galtzadatik abiatuta, Iturritxualde mendia eta Lezama zeharkatuko dituzte, Larrabetzura iritsi
orduko. Bigarren etapa Larrabetzutik abiatuko da, eta Goikolexe-

alde, Aretxabalgane eta Morga
igarota, Gernika-Lumon amaituko da. Gernika-Lumotik Bermeora arteko etapak emango dio bukaera Zin Bideari, geldialdiak egin
ostean Foruan, Muruetan, Busturian eta Mundakan.
Etapa guztietan, Bilbokoan salbu, autobus batek eramango ditu
bisitariak abiapuntura, eta etapa
bukatzen den lekuan jasoko ditu,
denak abiapuntura eramateko
berriz. Etapa bakoitzak sei ordu
iraungo du. Horietatik lau ibilbidea egiteko beharko dituzte, eta
beste bi, azalpenetarako.
Hilaren 26an eta 27an, berriz,
autobusez egingo dituzte bisitak:
Bilboko Unamuno plazatik abiatuko dira, 08:30ean. Bost ordu inguruko ibilbidean, Zin Bidean interes historiko nagusiena duten
lekuak bisitatuko dituzte.
ZAMUDIOKO ATARIA, BILBO

Bizkaiko Jaunak Bilbon egiten
zuen lehen aldiz zin, Zamudioko
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1 Joan Santuen eliza. Zamudioko atea zegoen inguruan
dago Joan Santuen eliza, Bilbon. NUEVA EUROPA SL
2 Lezamako dorrea. Bandoen arteko borroka odoltsuen
lekuko izan zen Lezamako
dorrea. NUEVA EUROPA SL
3 San Emeterio eta San Zeledonioren kolegiata. Han
egiten zuten izaera erlijiosoa
zuen lehen zina. NUEVA EUROPA SL
4 Gernikako Arbola. Batzarretxearen ondoan, Gernikako
Arbolaren azpian egiten zuten
zin. NUEVA EUROPA SLA
5 Eupeme deunaren eliza.
Bermeon bukatzen zuten bidea, Eupeme deunaren elizan
zin egin ostean. NUEVA EUROPA SL

zatearen lurretan sortu zuten,
San Emeterio eta San Zeledonioren zin-eliza dagoen lekuan.
SAN EMETERIO ELIZA

San Emeterio eta San Zeledonio
eliza Gotiko berantiarrekoa da.
Eraikinaren zatirik handiena
XVII. mendearen aurrekoa da.
Bizkaiko Jaunak eliza horretan
egiten zuen lehen zin erlijiosoa,
ostia kontsagratuaren aurrean.
ARETXABALGANE GAINA
2

Bizkaitarrek Aretxabalgane gainan egiten zioten harrera Bizkaiko Jaunari. Leku estrategikoa da,
Bizkaiko zati handi bat ikusten
delako handik. Oso ekitaldi garrantzitsua izaten zen, eta esanahi
handikoa. Aretxabalgane gainaren inguruan zegoen haritzaren
parean egiten zitzaion harrera
Bizkaiko Jaunari.
GERNIKAKO BATZARRETXEA

3

atarian. Hiribilduko harresian,
zortzi ate zeuden, eta iparraldekoan egiten zuen ekitaldia. Han
abiatzen zuen Zin Bidea.
MALLONAKO GALTZADA

Beste leku batzuk ezagutzeko ere
baliatuko dute Bilboko egonaldia.
Mallonako Galtzadan ere geldituko dira. XIX. mendearen bukaera
aldeaz geroztik Bilbo eta Gernika
arteko bide zaharra deitzen dioten bidearen abiapuntua zen inguru hori. Galtzada horretatik
iristen zen, baita ere, eraiki zuten
hiribilduko lehen hilerrira.
BEGOÑAKO BASILIKA

Gaur egun Begoñako Basilika dagoen tokian, Bilbon, beste tenplu
bat egon zen antzina, eta tenplu
horren gainean eraiki zuten Begoñako Basilika. XVI. mende hasierako tenplu gotiko berantiarra
da. 1738. urtean, Begoñako Ama
Birjina Bizkaiko zaindari izendatu zuten.

ZAMUDIOTARREN BIDEA

Iturritxualdeko mendian egingo
dute laugarren geldiunea. Zamudiotarren bidea izena hartzen
duen Erdi Aroko galtzadaren
hondarrak daude bertan. Gernika-Lumotik Bilborako bide zaharraren zati bat osatzen du galtzadak. Eremu horretan hasten da
bidea Txorierrirantz jaisten.

TOURSEKO SAN MARTIN ELIZA

4

LEZAMAKO DORREA

XVI. mendean berritu zuten Lezamako dorrea bandoen arteko
borroken agerleku izan zen. Bizkaiko leinu anitzen arteko norgehiagoka haiek lurraldearen eta
bertako bizilagunen egunerokoa
baldintzatu zuten. Liskar horietako batean, burua moztu zioten
Lezamako Fernandoren suhiari.

Foruko San Martin Toursekoarenelizaren zorupean, Erromako
foroaren egitura dago. «Tenpluak aukera ematen du erromatarren garaitik gaur arteko Bizkaiko historiaren sekuentzia osoa
ezagutzeko». Handik gertu,
ekialdeko Kantauri isurialdeko
erromatarren kokalekurik garrantzitsuena dago, eta hura ere
bisitatuko dute.
EUPEME DEUNAREN ELIZA

LARRABETZU

On Juan infanteak hiribildu izendatu zuten Larrabetzu, 1376an.
Geroago, infantea Gaztelako errege bihurtuko zen. Goikolexea eli-

Gaur egun Gernikako Batzarretxea dagoen muinoak paisaia erabat desberdina zuen garai hartan.
Harizti trinko bat zegoen, eta nobleak eta hiribilduak han elkartzen ziren 1452era arte, Foru Zaharraren babesean. Gero, 1526ko
Foru Berriak babestuta kaparetasun unibertsala lortu ostean, bizkaitar guztien ordezkariak batzen
ziren Antiguako Amaren ermitaren inguruan.
Bizkaiko Jaunak Bizkaiko Foruen bihotz historiko eta geografiko horretan egiten zuen zin,
Batzar Nagusien aurrean, Gernikako Arbolaren azpian. Antolatzaileek azaldu dutenez, «eremurik egokiena da Bizkaiko foruen
jatorria, historia eta berezitasunak ezagutzeko».

5

Besteak beste, Busturiko Madariaga dorretxea eta Mundakako
Santa Katalina ermita igaro eta
Izaroko komentuari buruzko historia kontatu ostean, Bermeon
egingo du azken geldialdia ibilbideak. Bizkaiko Jaunak Eupeme
deunaren elizan egiten zuen azken zina. Laugarren zin horren bidez argi uzten zuen bizkaitarrekin
hartutako konpromisoa.
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Sopela b Musika

MARKINA-XEMEIN Argazki

tailerra.
b Bihar, 10:00etan, Uhagon
kulturgunean. 14:00 arte.

BAKIO Iker Lauroba.
b Gaur, 21:00etan, Gorrondona

upategian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
BILBO Cruz de Navajas. Mecano
BILBO Azul. Krzysztof Kieslowski

taldeaz musikaldia.
b Gaur (18:00 eta 22:00etan), bihar
(18:00 eta 22:00ean) eta etzi
(19:00etan), Arriaga antzokian.

zuzendariaren zikloa.
b Gaur, 19:00etan, BilbaoArten.
GETXO Ez, eskerrik asko!

Gladysen leihoa.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Azebarrin kultur elkartean
(Algorta).

BILBO Byzkay Bay Jazz Collective.
b Gaur, 20:00etan, La Calden

(Ignacio Zuloaga 3).
BILBO Zenobia.

IRTEERAK

b Bihar, 18:00etan, Fnac-en.

Gonbidapenarekin, soilik hogei
lagun.
BILBO Juanjo Navas Quinteto.
b Bihar, 20:00etan, Bidebarrietako

liburutegian.

Herriko plaza Kafe Antzoki bihurtuta
Iaz kaleratu zuen Roper Ordorikak bere azken lana, Kafe Antzoki izenekoa. Izan ere, hainbestetan lepo bete
duen Bilboko agertokian grabatu zuen, 2018ko abenduan —irudian—. Gaur, 21:00etan, euskal musikaren
ahotsik berezienetako bat den abeslariaren kantuak entzuteko aukera egongo da Sopelako Udaletxe plazan.
Doakoa da, baina gonbidapena beharko da. Udalaren webgunean eskuratu daitezke. MONIKA DEL VALLE / FOKU

BILBO Juan Geyser y la imaginaria

banda musical.
b Igandean, 19:30ean,
BilboRock-en.
BILBO La Dinamika.

b Igandean, 19:30ean, Boroako

SOPELA Urbasa.

b Asteazkenean, 18:30ean,

San Pedro baselizan.

b Bihar, 21:00etan, udaletxe aurrean.

Donibane aretoan.

ANTZERKIA

BERTSOLARITZA

ERAKUSKETAK

b Gaur, 20:00etan, BilboRock-en.

ERMUA Folkez Blai: Brua, El Nido

eta Muyayos de Raiz.
b Bihar, 18:30ean, Orbe
kardinalaren plazan.

BASAURI Juana. Aitana Sanchez

BUSTURIA Bizkaiko Bertsolari

Gijon & Los Dedae.
b Bihar, 20:30ean, Social
antzokian.

Txapelketa. Sailkapen fasea.
Ander Aldazabal, Ander Anakabe,
Aitor Etxebarriazarraga, Ander
Uzelai, Iker Uriarte Urrutia, Peru
Vidal. Gai-emailea: Itxaro Juaristi.
b Ostegunean, 18:30ean, Altamira
auzoan.

BILBO Deja que te cuente.
ERMUA Folkez Blai: Boj.

b Gaur, bihar (20:30ean) eta

b Igandean, 13:00etan, Orbe

igandean (18:00etan), Euskalduna
jauregian.

kardinalaren plazan.

GALDAKAO Jaialdia. Maialen
ERMUA Folkez Blai: Uyum eta

BILBO Sabias ellas.

Howdy Bluegrass.
b Igandean, 18:30ean, Orbe
kardinalaren plazan.

b Gaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Pabilioi 6an.
BILBO Concierto en ja mayor.

GETXO 34. habanera eta

itsas-abestien jaialdia.
b Gaur, bihar eta etzi, 19:00etan,
Muxikebarrin (Ereaga aretoa).

Gurutze Beitia, Iñaki Maruri eta
Gorka Aginagalde.
b Gaur eta bihar (21:00etan) eta
igandean (19:00etan), Euskalduna
jauregian.

GETXO Matt Horan.
b Gaur, 21:00etan, Andres Isasi

BILBO Play Out: Muriendo de

auditoriumean.
LARRABETZU Anari.

éxito.
b Bihar eta igandean, 20:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

b Igandean, 18:30ean, Eskolako
aterpean.

BILBO La función que sale mal.

b Gaur, 21:00etan, Udaletxeko
plazan.

b Bihar, 19:30ean, Bernagoitiko
San Migel elizan.

eskolan.

antzerkia taldearen musika
ikuskizuna.
b Gaur, 18:30ean, Arabella auzoan.
BILBO Tommy. Angela Millano

koreografo eta performerra.
b Gaur, 20:00etan, BilbaoArten.
BILBO Nudo. Rojo Telon taldea.

Historia museoan.

b Igandean, 19:00etan, La

Terminalen (Ignacio Zuloaga, 3).

GETXO Bizkaiko Bertsolari

Txapelketa. Sailkapen fasea. Mikel
Aiartzaguena, Aitor Arrutia, Julen
Ibarguengoitia, Aritz Landeta,
Iñaki Lersundi, Paule Ixiar Loizaga.
Gai-emailea: Igor Menika.
b Ostegunean, 18:30ean,
Muxikebarri zentroan.

b Hilaren 25 artean, kultur etxean.

BILBO Sorkuntza artistikorako

GETXO Bosteko 2020.

ateak zabaltzeko eguna.
b Gaur, 17:00etan, Azkuna
zentroan.

b Hilaren 28 artean, Erromo kultur

etxean.
ELORRIO Bizi dantza. Pirritx,
MARKINA-XEMEIN Muga.
b Gaur, 19:00etan, Arretxinagan.

Porrotx eta Marimotots.
b Igandean, 19:00etan, plaza
ondoko parkinean.

HITZALDIAK
IURRETA Up!!. Xabier Larreak

van (Ignacio Zuloaga, 9).

Kukumarro konpainia.

BERRIZ Tambours de feu.
Musika eta piroteknia uztartzen
dituen ikuskizuna.
b Bihar, 20:30ean, Eskolako
patioan edo Olakueta plazan.

b Urriaren 4 artean, Arte eta

b Igandean, 17:00etan, La nave

SESTAO Odios sordos.

BESTELAKOAK

DURANGO Sorginak.

Txapelketa. Sailkapen fasea. Asier
Alcedo, Joseba Barandiaran, Asier
Galarza, Iker Garitagoitia, Jontxu
Martinez Zarrabeitia, Aitor Ruiz.
Gai-emailea: Oier Iturralde.

b Gaur, 19:30ean, musika

ZORNOTZA Ali Boulo Santo.

b Azaroa artean, Ekoetxea
Urdaibai - Madariaga dorrean.

OROZKO Bizkaiko Bertsolari

ZORNOTZA Englar laukotea.

Ermitabarri ibilaldia.
b Bihar, 10:30ean, plazatik.

BUSTURIA Jatorria.

Zaharrak konpainia.
b Bihar, 19:30ean, Askondon.

URDULIZ Gora Herria.
b Larunbatean, 23:00etan,
herriko plazan.

b Astero osoan, Errekalde auzoan.

IURRETA Turisteando. Trapu

BILBO ¿Qué fue de Ana García?.
b Gaur, 20:00etan, Pabilioi 6an.

ZEBERIO Zeberioko altxorrak:

BILBO Gora kasete!. Eidabe
BILBO Ertibil 2020.

Txapelketa. Sailkapen fasea.
Eneko Arrate Sololuze, Jokin
Castaños, Peru de Pedro, Koldo
Gezuraga, Garikoitz Sarriugarte,
Inazio Vidal. Gai-emailea:
Amaia Ugalde.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Azkue aretoan.

19:30ean, Arriaga antzokian.

Atxuri-Saldropo mendi ibilaldia.
b Igandean, herrigunetik.

GERNIKA-LUMO GernikArte.

LEKEITIO Bizkaiko Bertsolari
b Asteazkenean eta ostegunean,

SOPELA Ruper Ordorika.

Lujanbio, Aitor Mendiluze,
Julio Soto, Jone Uria Albizuri.
Gai-jartzailea: Arkaitz Estiballes.
b Ostegunean, 20:00etan,
Ardantza plazan.

BILBO Todos los conciertos,
todas la noches, todo vacío.
b Aste osoan, Azkuna zentroan.

AREATZA Saldropo-Arralde-

LARRABETZU Karmele Jaioren

Aitaren etxea-z.
b Ostegunean, 19:00etan, Anguleri
kultur etxean.

IKASTAROAK

gidatuta.
b Gaur, 19:30ean, Askondon.
LARRABETZU Ipuin kontalaria:

Mireia Delgado.
b Gaur, 18:00etan, eskolako
aterpean.

BILBO Ukedada.

GETXO Taldeko saioak

ekintzaileentzat.
b Asteartean, 9:30ean, Online.

SOPELA Meri, Mari eta Lari.
Umeentzat. Aktoreak:
Maria Urzelai eta Yogurinha
Borova.
b Igandean, 18:00etan, udaletxeko
berdegunean.
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s
hark hainbat ikus-entzule erakarri zuen. «Saioa arratsaldeko zazpietan hasten genuen, eta goizaldeko ordu bietan bukatzen,
egunero. Polita izan zen». Dena
bukatu ostean, antolatzaileen
bazkarira ere gonbidatu zituzten.

BIDELAGUNAK

«Kasualitatez» sortu zuten
Taldeak «kasualitatez» abiatu
zuen ibilbidea. Euretako batek
otordu bat antolatu zuen Bilbon,
Urizarra izeneko txokoan.
2000ko martxoa zen. Lau lagun
elkartu ziren bazkari hartan: Josu
Garai, Armando Eizmendi, Mar-

‘‘
Jendeak bazuen beharra
tabernaz taberna
kantatzeko. Euskal
Herrian beti egon da
ohitura hori»
Alfon Atela
Taberna Ibiltaria taldeko kidea

Taberna Ibiltariko kideak Dublinen, 2011n, euskal kantuak atzerrira eramateko egiten dituzten bidaietako batean. TABERNA IBILTARIA

Taberna Ibiltaria Bilboko taldeak hogei urte bete ditu aurten. Taldeko 25 kideek
euskaraz kantatzea eta euskal kantak abesteko ohitura indartzea dute helburu.

Plazak euskal kantaz blai
Natalia Salazar Orbe

ehin, Lekeition
egin genuen saio
bat. Hiru orduz aritzeko konpromisoa
genuen hartua.
Baina, azkenean, egun osoan
aritu ginen. Guztira, 12 ordu egin
genituen kantuan. Hurrengo
urtean, beste hamabi orduko saio
bat egiteko deitu ziguten, eta esan
nien: ‘Geldi. Guk hiru ordurako
konpromisoa hartuko dugu;
gero, gerokoak’». Alfon Atelak
kontatu duen pasadizoak erakusten du gustura egoten direla
mikrofonoaren alde batean zein
bestean aritzen direnak. Taberna
Ibiltaria taldeko kidea da bera.

B

Taldeak 20 urteko ibilbidea bete
zuen martxoan, eta, urte horietan guztietan, kantu asko eta
asko eraman ditu Euskal Herriko
eta atzerriko herrietara.
25 lagunek osatzen dute taldea,
eta ez dute kontzerturik ematen.
Ikus-entzuleak euskaraz kantatzen jartzea du egitekoa. Hori da
taldearen helburuetako bat. Ez da
bakarra, ordea. Atelak laburbildu
ditu euren asmoak: «Euskal
Herrian, kalean, jendartean eta
tabernaz taberna kantatzeko ohitura berreskuratzeko helburua
dugu. Gainera, euskara bultzatu
nahi dugu. Euskal kantek osatzen
dute gure errepertorioa. Kantatzen ari dela, jendeak euskaraz
egiten du. Nik uste dut euskara

egiteko modurik alaiena eta
dibertigarriena dela. Horiek dira
gure helburuak: jendeak parte
hartzea, euskara bultzatzea eta
euskal kantak kantatzeko ohitura indartzea». Horrez gain, saiatzen dira euskal kantutegia Euskal Herriko mugetatik harago
eramaten. «Aurten, hirugarrenez ginen Boisera [AEB] joatekoak. 2010ean eta 2015ean joan
ginen, eta, orain, berriz joatekoak
ginen, baina, pandemia dela-eta,
atzeratu egin da jaialdia».

Idahoko pasadizoa
Diasporako euskal jairik handieneko parte izan ziren; lehenengo
urtetik bertatik sortu zen giro ona
festaren antolatzaileen, ikus-

entzuleen eta Taberna Ibiltariko
kideen artean. Idahora (AEB) iritsi, eta musika tresnak eta ahotsak behar bezala entzuteko ekipoak erosi zituzten. Horiek
konektatzeko argindarra behar
zuten, ordea. Antolatzaileetako
bati zuzendu zitzaion Atela:
«Gure euskal kantak kantatzeko
badaukagu argindarra topatzeko
lekurik?», galdetu zion. «Hark
pentsatuko zuen ea zer-nola kantatuko genuen; ez ote ginen lau
mozkor izango. Orduan, jatorjator esan zidan: ‘Begira, hemen,
kale erdian daukazue lekutxo bat
kantaren bat abesteko’. Lehenengoa kantatu genuen, eta etorri, eta esan zidan: ‘Hemen, egunero, zazpietan!’». Festa giro

tin Urrejola eta Alfon Atela bera.
«Jatekoa prestatu ostean, kantuan hasi ginen, Armandoren
emaztearen gitarragaz. Kalera
ateratzea otu zitzaigun. Martxoa
izan arren, eguraldi dezentetxoa
egiten zuen, eta pentsatu genuen
pote batzuk hartzea, gitarraz
lagunduta. Zazpikaleetan ibili
ginen. Oso gauza polita gertatu
zen orduan: taberna batera joan,
kantuan hasi, eta jendea kantatzen hasi zen. Betiko kantak
ziren, euskal kantak. Tabernatik
irten ginen, beste batean beste
pote bat hartzeko, eta aurreko
tabernan egon zen jende guztia
gugaz etorri zen hurrengo tabernara. Hamelingo txirulariaren
antzera ibili ginen han, jendea
batzen, tabernaz taberna. Oso
ondo pasatu genuen. Gainera,
ikusi genuen jendeak bazuela
beharra tabernaz taberna kantatzeko. Euskal Herrian, beti egon
da ohitura hori».
Oholtzarik gabe, ikus-entzuleen parean aritzen dira kantuan;
oholtza gainean jarrita, jendea
entzule gisa besterik ez delako
egoten. Herritarrek parte hartzea
nahi dute haiek, eta saio gehienak
doan egiten dituzte; batez ere,
euskarak zailtasun gehien duen
eremuetako elkarteetatik deitzen
dietenean. Taberna Ibiltariko kideek euskara bultzatzeko lan egiten dute, baina taldearen jardunak asko ematen die eurei ere.
«Gutako batek esaten du Taberna bere psikologoa dela. Gure lanak estresagarriak dira, eta, honi
esker, burua oxigenatzen dugu.
Askatzeko bide bat da».

