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eskubideak Bilbo
8 Hizkuntza
Kiroletako euskarazko ikastaro
batzuk gaztelaniaz direla salatu dute

Kultura Durangaldeko
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disko bat sortu dute elkarlanean
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SANTANDER-BILBO TRENAREN ALDEKO PLATAFORMA

Mendebaldeko
diligentzia

Tren zerbitzua hobetzeko plataforma bi sortu dira Bizkaian b Santander-Bilbo trenbidetik hiriburura
egunean tren bakarra doala salatu dute, eta Bilboko aldiriko trenetan makinistak falta direla diote 2-4
b
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Karrantzako tren geltokia, artxiboko
irudi batean. SANTANDER-BILBO TRENAREN
ALDEKO PLATAFORMA

Ibai Maruri Bilbao

Herriko andre gazte batek sare
sozialen bidez egin zuen deialdia:
ekainaren 30ean, martitzenez,
22:00etan, eskualdetik igarotzen
zen tren zerbitzuaz berba egiteko
batzartu gura zuen. 70 bat lagun
elkartu ziren Karrantzako geltokian. Kantabriako (Espainia)
Ason eskualdetik ere jendea agertu zen arren, 3.000 biztanlera ere
iristen ez den herri baterako sekulako arrakasta lortu zuen. Horrek erakusten du zenbateko ezinegona sortzen duen gaiak. Izan
ere, martxoaren 28tik tren bi igarotzen dira egunean: bata Bilborantz eta bestea Santanderrerantz. Lehen bilera hartatik Santander-Bilbo Trenaren Aldeko
Plataforma sortu zen. Bizkaiko
eta Kantabriako herritarrek osatzen dute. Kideetako bat da Gloria
Luxan karrantzarra: «Beti izan

Trenera igo
gura dute
Martxoaren 28tik, trena egunean bitan
igarotzen da Santander-Bilbo lineatik,
norabide bakoitzean behin b Egoera
salatzeko plataforma bat sortu dute
b Kalitatezko zerbitzua eskatu dute

dugu zerbitzu txarra. Baina orain
daukagunarekin, trena hartu ere
ezin dugu egin. Zertarako?
09:40an Santandertik datorrena
hartuta Bilbora joango bagina,
ezingo ginateke biharamunera

arte itzuli, 08:00etan irteten baita
Bilbotik eguneko tren bakarra».
Uda osoan protestan ibili dira.
Datorren astean Bilbora joango
dira trenez, eta hiriburuan elkarretaratzea egingo dute.

Espainiako Gobernuaren erabakiz, COVID-19aren pandemia
hasieratik linea bakoitzean zerbitzu bakarra bermatu behar du
Renfek; plataformako kideei esan
die eskaria handituko balitz eurek eskaintza handituko luketela.
BIZKAIKO HITZAk ere hitz egin du
Renfeko komunikazio bulegoarekin, eta erantzun diote pandemiaren egoera hobetu arte ez dela
zerbitzua lehengoratuko. «[Espainiako] Mugikortasun Ministerioaren aginduak dira».
«Zerbitzua dagoen egoeran,
zelan handituko da eskaria? Nork
hartuko du tren hori?», galdetu
du Luxanek. Gutxienez, martxora arte izandako maiztasuna
itzultzea gura dute. Hau da, egunean sei tren igarotzea herritik:
hiru Bilbora eta beste horrenbeste
Santanderrera. Aldarrikapen agiri bat adostu zuen plataformak,
eta hainbat erakundetara bidali

zuten: Bizkaiko Foru Aldundira,
Eusko Jaurlaritzara, Kantabriako
Gobernura, EAEko Arartekora,
Kantabriako Arartekora, Espainiako Gobernura eta Espainiako
Arartekora. Baita Renfe eta Adif
Espainiako trenbide enpresa publikoetara ere. Trena pasatzen
den herri guztietako udalei ere
mozio bat bidali diete, osoko bilkuran onar dezaten. «Euskal erakundeek eta Kantabriakoek Espainiako Gobernuaren eskumena dela esan digute. Udal batzuek
onartu dute mozioa, baina asko
txikiak dira eta bilkurak maiztasun gutxirekin egiten dituzte».
Bilbokoak joan den hilean eztabaidatu zuen, eta haserre daude
emaitzarekin.
Bizkaiko hiriburuan, udal talde
politikoek baino ezin dituzte mozioak aurkeztu. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek erakutsi zuten interesa, eta, azkenean, EH
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Trenbide berria
Santander eta
Bilbo artean

R

Espainiako Gobernuak
Santander eta Bilbo artean beste trenbide bat eraikitzeko proiektuaren azterketa adjudikatu du udan. EAJren eta PCR
Kantabriako alderdi erregionalistaren aspaldiko aldarrikapena da. Renfeko komunikazioak
BIZKAIKO HITZAri azaldu dioenez,
tren laster bat egitea da asmoa.
Gehienez, 45 minutu iraungo
luke bidaiak. Trenbide hori bidaiarientzat eta zama garraiorako erabiliko litzateke. Abiadura
lortu gura duenez, ez ditu egungo trenbideak dituen geltoki
guztiak izango: «Soilik herri garrantzitsuetan geldituko litzateke». Azterlan horretan, hiru ibilbide alternatibo aurkeztu behar
ditu WSP Spain-Apia-Sener
Ingenieria y Sistemas aldi baterako enpresa taldeak. Renfek
argitu du azterketa egiteak ez
duela trenbidea egingo dela
esan gura.

Trenbidearen aldeko sinadura bilketa, abuztuaren 8an, Karrantzan. SANTANDER-BILBO TRENBIDEAREN ALDEKO PLATAFORMA

SANTANDER-BILBO TRENBIDEA
Trenaren okupazioa

%17 (15 lagun batez beste)

Santander

Karrantza-Bilbo
Iraupena

Prezioa

1 ordu eta 17 minutu

4,05 euro

La Concordia
Basurtuko ospitalea
Zorrotza

KANTABRIA

BIZKAIA

Santa Ageda
Kastrexana
Zaramillo
Mimetiz

Villaverde Turtzioz Traslaviña

Santander-Bilbo
Iraupena

Prezioa

2 ordu eta 56 minutu

8,90 euro

Karrantza
Artzentales

Aranguren
Gueñes
Lanbarri

Bilbo
Irauregi
La Quadra
Sodupe
Artxube

ITURRIA: RENFE

Bilduk aurkeztu zuen. Baina udal
gobernuak mozioaren aurkako
zuzenketa bat aurkeztu zuen.
«Gure mozioak hiru aldarrikapen baino ez zituen jasotzen: plataformaren agiriari babesa erakusten zion, Santander-Bilbo
trena duintasunez mantentzearen alde lan egingo zela esaten
zuen, eta kalitatezko garraio publikoa babesten zuen. Udal gobernuaren mozioak baietz dio,
baina Santander-Bilbo trenbidea
hobetzea Euskal Y-a eta Madrilekiko lotura bukatu ondoren izatekotan. Guk ezin genuen onartu,
eta Elkarrekin Podemosek eta EH
Bilduk ere aurka bozkatu zuten».

Lehen ere eskas
Martxoa aurretik zuten eskaintzak ere ez zituen asebetetzen Enkarterriko herritarren premiak.
«Egunean hiru tren genituenean,
Bilbora beharrera joateko ere ezin

izaten genuen erabili. 06:40an
hartzen genuen Karrantzan Bilborako, baina gero bueltan
13:00etan geneukan —goizegi—
edo 19:00-19:30 aldera —beranduegi—». Beharginak, unibertsitateko ikasleak, Gurutzetako ospitalera joan behar dutenak...
Asko dira Enkarterriren mendebaldeko mutur hartatik Bilbora
edo inguruetara joaten direnak.
«Trenez joatea zorakeria da, eta
autobusez, beste horrenbeste».
Karrantzatik eta Lanestosatik,
esaterako, ez dago autobus zuzenik. Lanestosatik Balmasedara
doan Bizkaibus linea hartu behar
dute lehenik, eta, ondoren, Balmasedatik Bilbora doana. Luxanen arabera, Zallan egiten dute linea aldaketa, Balmasedan ordutegiak ez direlako bateragarriak.
Baina sarritan Zallan ere galdu
egiten dute, eta horrek asko luzatzen du itxaronaldia. «Dena ondo

‘‘
09:40an Santandertik
datorren trena hartuta
Bilbora joango bagina,
ezingo ginateke itzuli
biharamunera arte»
«Trenbidea etenda
dagoela jakiten dugu
autobusa bila etortzen
delako; bestela, ez dugu
jakiten trenik dabilen»
Gloria Luxan
Santander-Bilbo Trenbidearen Aldeko
Plataformako kidea

joanez gero, ordu eta erdi behar
dugu Karrantzatik Bilbora».
Trenez ere antzeko denbora
behar dute. Garai batean bidaiak
gutxiago irauten zuela gogoratu
du: «Ordubete pasatxo». Okerrera egin du zerbitzuak, trenbidearen egoerak okerrera egin
duen neurri berean. Orain, geltokietan beharginik ere ez dute izaten, informazioa emateko bada
ere. «Askotan trenbidea etenda
dagoela jakiten dugu autobusa
bila etortzen zaigulako. Bestela,
inoiz ez dugu jakiten trenik dabilen edo ez». Hala eta guztiz ere,
baldintza horietan trenez mugitzen den jendea badago. «Badira
beharrera lagunen batekin autoan doazenak eta buelta trenez
egiten dutenak. Astean zehar Bilbon ikasten edo lanean egon direnak, asteburuan trenez datozenak ere bai. Baita bizikletarekin
mendira joan nahi dutenak ere».

Baina oso jende gutxik hartzen
du Santander-Bilbo trena hiriburu batetik bestera joateko; gehienentzat gertuko joan-etorrietarako trena da. Horregatik, bai Enkarterriko herritarrek bai
Kantabriakoek, denek uste dute
hiriburuen arteko zerbitzuaz gain
probintzia barrukoa ere eskaini
beharko litzatekeela. Hain zuzen,
Karrantzako Udalak mozio bana
onartu zuen 2014an eta 2016an,
aho batez, Eusko Jaurlaritzari
trenbide zati horren kargu egin
eta zerbitzu hori eskaintzeko eskatuz. Baina, oraingoz, alferrik.
Trenbidea hobetzeak eskualdea suspertzea ekarriko lukeela
uste dute plataformakoek. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Enkarterriko alkateek eskualdearen aldeko plana taxutzeko egin dituzten bileretan ere hori izan da udal
agintarien aldarrikapen nagusiena. «Ekonomia bultzatuko luke,
batetik, eta hemengo herritarrek
komunikazio txarrengatik eskualdea utzi behar izatea ere
saihestuko luke». Izan ere, Santander-Bilbo trenbidea gasolioz
dabil oraindik ere. Elektrifikatzeko lanak egin zituzten aspaldi, eta
dirutza inbertitu zuten horretan.
«Dirudienez, txarto diseinatu
zuten plana. Karrantza eta Bilbo
artean eurek espero baino baxuagoak diren tunel bi daude, eta ezin
izan zituzten elektrifikatu. Beraz,
egindako gainontzeko guztiak ez
zuen balio izan».
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Makinista
baino tren
gehiago
Renfek Bilbo inguruko aldiriko trenen zerbitzu
batzuk egun batetik bestera kentzen dituela
salatu dute erabiltzaileek eta beharginek
I. Maruri Bilbao

«Ez baduzu ikusten sare sozialetan InfoRenfe-k [Renfe tren konpainiaren Twitter kontua] ipini
duen txioa, zu nasara joaten zara,
lanera joateko hartu behar zenuen trena hartzera, baina trena
ez da iristen. Ez gara lantokira ordurako iristen, guk hartu beharreko trena egun batetik bestera
kendu dutelako! Hori gertatzen
zaio pertsona askori ia egunero».
Besteak beste, Jon Ander Iraetari
jazo izan zaio hori sarritan. Bilboko Aldirietan Kaltetuak Izandako
Erabiltzaileen Plataformako kidea da. Uda bukaeran, trenak
huts egin zien halako goiz batean,
hurrengoa hartzea lortu eta harekin batera Bilbora bidean zihoazen beste hiru bidaiarirekin sortu
zuen. Oraingoz, sare sozialetan

daude, eta gainontzeko kaltetuei
eurekin bat egiteko eskatu die.
Egoera salatzeaz gain, Renfek Bilbo inguruko aldiriko trenetan
biharamunean kenduko dituen
zerbitzuen berri ematen dute.
«Bestela, ez dakigu gure trena
etorriko den».
«Uda oso gogorra izan da. Egunero zerbitzu asko kendu dituzte.
Egun batean 36 zerbitzu kendu
zituzten, aurreikusitako zerbitzu
guztiak emateko makinistarik ez
zegoelako». Renfeko komunikazio arduradunek kazeta honi esan
diote «arazo teknikoengatik»
geratu izan direla bertan behera
zerbitzuak. Baina Iraetak ez du sinistu. Eta CCOO sindikatuak ere
gezurtatu egin du. Iraetak emandako azalpen bera eman du Daniel Rojok, CCOOk Renfen eta
Adifen duen ordezkariak: «Arazo

Renfeko makinisten elkarretaratzea, urriaren 2an, Bilboko Abando geltoki parean. ARITZ LOIOLA / FOKU

teknikoengatik izango balitz,
Renfek ez luke jakingo bezperan
zer zerbitzu ezingo duen eman
biharamunean. Baina gaur iragarriko du bihar zeintzuk faltako
diren». Eta horrela da: InfoRenfe-k egunero jakinarazten du txio
bidez, eta Iraetaren plataformak,
ondoren, birtxiotu.
CCOO sindikatuaren arabera,
96 makinista behar dira Bilbo inguruetako aldiriko trenetan zerbitzua behar bezala emateko, baina, gaur egun, 89 baino ez daude;
hau da, zazpi gutxiago. Abuztu
bukaeran gehitu zuten makinista
bat lan taldera; beraz, udako hilabeteetan 88 ibili dira beharrean.
Enpresa guneka antolatuta dauka
Renfek. «Bilboko guneko hainbat makinista Espainiako beste
gune batzuetan daude lanean»,
salatu du Rojok. Langile batzordeak dagoeneko hasi ditu mobilizazioak. Makinistak ez ezik kudeaketa zentroko langileak ere falta
direla ohartarazi dute.
Hala ere, Renfek esandakoa ez
da gezurra: sarritan «arazo teknikoek» eragiten dute zerbitzuak
bertan behera utzi behar izatea.

Arizen berritu
egingo dituzte
tren azpiegiturak

R

Basauriko Ariz auzoan
trenbideak sortzen dituen arazoak konpontzeko lehen pausoa eman du Eusko
Trenbide Sarea Eusko Jaurlaritzaren enpresa publikoak. Azpiegiturak moldatzeko azterlanaren aurretiko ikerketa adjudikatu du. 290.400 euroren

Iraetak eta Rojok, biek esan dute
matxurak oso ohikoak izaten direla. Iraeta: «Behin, Arrigorriaga
eta Ugao artean harrapatuta geratu ginen, matxura baten ondorioz. Ia hiru orduz egon ginen trenean, sekulako beroarekin».

go egunean zerbait gertatuko zela
pentsatu eta asmatu egiten genuen», gogoratu du.

Tren zaharrak

Hiriburua Muskizekin, Santurtzirekin eta Urduñarekin lotzen duten trenek 30 urte dituzte. «Oso zaila da matxuratzen diren piezak topatzea», azaldu du Rojok.
Sindikatuaren arabera,
Uda oso gogorra izan da.
Egun batean 36 zerbitzu kendu matxurengatik 35 zerbitzu bertan behera utzi
zituzten, guztiak eskaintzeko
behar izan zituzten aste
makinistarik ez zegoelako»
bakarrean. Distantzia luJon Ander Iraeta
Bilboko aldiriko trenen erabiltzailea
zeko bidaiei ere egin die
aipamen. Ekainean CO«Arazo teknikoengatik izango VID-19aren pandemiabalitz, Renfek ez luke jakingo
gatik ezarritako alarma
bezperan zer zerbitzu ezingo
egoera amaitu zenetik,
duen eman biharamunean»
Bizkaian konfinamenDaniel Rojo
duaren aurretik zeuden
CCOOren ordezkaria Renfen eta Adifen
zerbitzuen %29 baino ez
Abuztuaren 19an izan zen; 16:15 ditu eskaintzen Renfek. «Galiziainguruan gertatu zen ezbeharra, rako eta Leonerako trenak kendu
Arrigorriagako tren geltokitik 150 egin dituzte, eta Bartzelonarakometrora. «Tren zaharrak dira, eta ak orain ez dira egunero irteten».
udan, beroarekin, erraz matxura- Langile batzordea hasita dago
tzen dira. Biharamunerako beroa mobilizazioekin, eta protestak iniragarrita egoten zenean, hurren- dartzeko asmoa iragarri du.

‘‘

aurrekontua du, eta hamabi hilabetean eginda egon beharko
du. Helburua argia da: Urbiko
eta edukiontzien trenbideko
pasabideak kentzea, trafikoan
eragiten dituzten oztopo eta
arriskuengatik.
Aspaldiko aldarrikapena izan
da herrian, eta hala dago jasoa
udalak iaz onartutako Hiri Antolaketarako Plan Orokor berrian
ere. Azterlanean, lehenengo eta
behin, Arizetik igarotzen diren
zama garraiorako trenen eta bi-

daiarienen joan-etorriak neurtuko dituzte. Bilboko Metroaren
5. lineak nondik nora joan beharko duen ere kontuan hartu
beharko dute. Gainera, trenbide
pasaguneak ezabatuko dituzten irtenbideak diseinatzeaz
gain, beste geltoki bat non egin
erabaki beharko dute: Arizen
edo inguruetan. Basauriko
EH Bilduk eskatu du herritarrek
parte hartu ahal izatea azpiegitura berrien diseinuan, proiektuaren garrantzia dela eta.

Iritzia
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Zazpigarrena
ertsonaien ehiztariok
ezin dugu harrapakinarekiko enpatiarik
sentitu. Idatzi gabeko
araua, urrezko legea. Nik nekerik
gabe jarraitu dut beti; naturazkoa
dut urruntze sentimentala;
ez dut gizajendea maite. Azken
honekin, ordea, labain egiteko
zorian egon naiz.
Auzoko bat da, laugarren pisuko eskumakoa. Neskatoa, hamar
bat urte, txikia, aurpegi pekaduna, potolotxoa, mugimendu baldarrekoa. Orain arte berarekin
batere erreparatu gabe nengoen.
Atzo ehizatu nuen, kasualitatez. Etxe azpiko tabernako terrazan nengoen edanean, eta ondoko mahaian neskaren ama, lagun
batekin hizketan. Kezkatuta.
Protokoloak betetzeko, eskolako
umeen urtebetetzeak ospatzeko-

P

tan, asko jota ikasgelako sei lagun
gonbidatu zitezkeela. Hara, alabaren ikasgelako neska-mutil
guztiek honezkero ospatu dituzte
urteak, eta batek ere ez du alaba
gonbidatu. Batek ere ez. Amak
badaki neskatoak lagunak egiteko lanak dituela, baina ez zuen
susmatzen hainbesterainokoa
zenik bazterreratzea.
Kezkagarriena, hala ere, alabaren erreakzioa. Ez omen da baztertua sentitzen. Seguru omen
dago seiko muga hura ez egotekotan, sikiera zazpi lagun gonbidatzeko baimenik balego, guztien urtebetetze festetan egongo
zatekeela. Ikasgelako zazpigarren kuttunena dela, alegia. Eta
hori asko dela, kontuan izanda
guztira 26 daudela ikasgelan. Ia
elitean dagoela. Gaixoa.
Amak ez daki nola azaldu, mi-

R
TRANPEROA
Patxo Telleria
nik eman gabe, bere burua
engainatzen ari dela. Are gehiago, alabak xalotasun guztiarekin
kontatzen dionean festa ondorengo egunetan eskolakideek zehatz-mehatz azaltzen diotela,
krudeltasun osoz, zer egin duten
eta zeinen ondo pasatu duten.
Bera, amorratu ordez, inbidia e
do herrarik sentitu ordez, pozten
da ikaskideen pozarekin, gozatzen haien gozamenarekin.
Inuxentea.
Ezin jakin-minari eutsi, eta
arratsaldean eskolako atarian
nengoen. Lehenengo aldiz erreparatu nahi nion neskato hari.
Irten zenean, aita bere zain ikusi
eta irribarre zabala marraztu
zitzaion.
Parkera joan ziren biak. Bertan
ping-pong mahai bat dago.
Aitak palak eta pilota atera, eta

Irudia b Arrigorriaga

jolasten hasi ziren. Ni gertu eseri
nintzen, egunkariaren aitzakiarekin. Neska aitak egindako tanto bakoitzarekin algaraka hasten
zen, «ze-ona-zaren-aita» pozaren pozez oihukatzen. Aitak jokoa gelditu eta azaldu zion aurkakoak tantoa egitekotan haserretu behar zela, eta haserre hori
baliatu hurrengoan berak tantoa

Alaba galtzailea
izango dela aspaldi
onartu du. Baina
lekuz kanpo uzten du
baikortasun horrek.
Erabat lekuz kanpo
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egiten saiatzeko. Sikiera saiatzeko. Alabak baietz, baina ondorengo tantoa jaso eta han hasi zen
berriro, aupa aitaka eta gora aitaka. Gizonak pazientzia galdu
zuen, ea ez ote zion ulertu. Alabak ulertu ziola, baina nola ez zen
poztuko, aitatxok ping-pongean
hain ondo egiten bazuen. Nola ez
zen ba poztuko?
Aitak burua jaitsi eta isildu zen.
Alaba galtzailea izango dela aspaldi onartu du. Baina lekuz kanpo uzten du baikortasun horrek.
Erabat lekuz kanpo. «Goazen
etxera» lehor batekin abiatu zen.
Alaba segika joan zitzaion.
Deigarria alabaren irribarrearen
eta aitaren tristura keinuaren
arteko kontrastea.
Hau da, bada, ehizatu dizuedan pertsonaia. Prezio onean
utziko dizuet. Asko ere ez du balio-eta, gizartearen baremoen
arabera.
Esan dizuet enpatiarik ezaren
legea haustekotan egon naizela
kasu honekin. Gutxi dira neskato
hura baino gehiago estimatzen
ditudan pertsonak. Asko jota, sei.

442.730
BIZKAIKO HONDARTZETAN BILDUTAKO HONDAKINAK KILOTAN
Laburragoa izan da aurten hondartza denboraldia: ekainaren 1ean barik,
15ean hasi zen. Halere, jendetza joan da: 2.708.560 lagun, iaz baino
%6,47 gutxiago. Okupazioa kontrolatzeko sistema dela eta, 20 egunetan
20 hondartza itxi dira, jendetzagatik. 442.730 kilo hondakin bildu dira.

Saihesbideak zulatu du mendia
Joan den eguaztenean ireki zuten kalerako zuloa Seberetxeko tunela izango den horretan —irudian—. Bilbo
hegoaldeko saihesbidea AP-68 autobidearekin lotuko dituen tuneletako bat da. Iazko azaroan hasi ziren zulatzen. Bi tunel paralelo egongo dira Seberetxen; 608 eta 620 metro izango dira luze, eta datozen asteetan egingo dute bigarrenaren kalerako zuloa. Azpiegitura eta Lurralde Garapeneko foru diputatu Imanol Pradalesek
esan du obrak «martxa onean» doazela, eta azpiegitura 2023an martxan egongo dela. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Arrantzale baten
kaleratzea salatu
dute Ondarroan

Iurreta Plazaratuk
abade etxea «ireki»
dio «herriari»

ONDARROA b LAB sindikatuak

IURRETA b Iurreta Plazaratuk

deituta, Chemaipa enpresako
Kaxu arrasteontziko sukaldari
eta arrantzale baten kaleratzea
salatu zuten eguaztenean, Ondarroan. LABen arabera, «hauteskunde sindikalak lortzeko lanean
zebilelako» kaleratu dute.

hainbatetan eskatu dio Bilboko
Elizbarrutiari Iurretako abade
etxea «herriarentzat irekitzeko». Erantzunik jaso ez, eta joan
den zapatuan eurek zabaldu zuten, Iurretako «bizitza soziokulturala sustatzeko» asmotan.

Salerosketarako
ganadu feria etzi
hasiko da berriz

Guggenheim doan
bisitatu ahalko da
bihar eta etzi

MUNGIA b Bizkaian ganaduaren
salerosketarako modu erregularrean egiten den feria bakarra da
Mungiakoa. Hamabostean behin
izaten da, domekaz. Martxoan
egiteari utzi ondoren, etzi hasiko
da berriz, segurtasun neurriekin.

BILBO b 23. urteurrena du Bilbo-

%

ko Guggenheim museoak, eta
bizkaitarrekin ospatu gura du.
Horregatik, bihar eta etzi doan
izango da sarrera. Halere, txartelak web orrian hartzeko eskatu
dute, pilaketarik ez izateko.

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, 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus.
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Berbetan

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2020ko urriaren 16a

EGITARAUA

Peru Azpillaga Diez Bilbo

«Herritarroi dagokigu botereak
bazterrean uzten duen memoria
gure egin eta berpiztea, beste
inork ez duelako egingo», ohartarazi du Hektor Ortega historialariak (Bilbo, 1966). Hain zuen
ere, ideia horri erantzungo diote
urriaren 19tik 24ra bitartean Bilbon egingo diren Zapalduon Memoria jardunaldiek. Zehazki, Ortegak emango dio hasiera egitarauari: 1718ko aduanen aldaketak
eragindako matxinada ezagutzeko ibilbidea gidatuko du.
Zerk piztu zuen matxinada?
Garai hartan, aduanak Ebro
ibaian eta Gaztelako mugan zeuden, Hego Euskal Herriari dagokionez. Euskal Herria foruek
arautzen zuten. Merkatu librea
zegoen indarrean, eta produktuei
ez zitzaien muga zergarik kobratzen, ez sartzerakoan ezta irteterakoan ere; horregatik, merkeagoak ziren. Urte hartan, ordea,
Ondorengotza Gerra izan zen Espainian, eta Filipe V.ak hartu
zuen erregetza, [Espainiako] lehen borboitarrak. Aduanak kostaldera eramatea erabaki zuen,
eta horrek matxinada piztu zuen.
Nolakoa izan zen?
Herri errebolta bat izan zen, Bizkaiko eskualde batzuetan eta Gipuzkoako Deba ibarrean eragina
izan zuena. Baina, batez ere, Bilbo
izan zen epizentroa. Aduanak
kostaldera ekartzea izan zen matxinadaren sua piztu zuen erabakia, baina, oinarrian, arrazoi sakonagoak ere baziren.
Zer arrazoi?
Kontrabandoa eta horrek ekarritako aberats berriak.
Zer lotura du horrek aduanekin?
Aduanak mugitzeko prozesua
kontrabandoari oso lotuta egon
zen. Bilboko portura tabako asko
heltzen zen Ameriketatik, eta
handik Euskal Herri osora zabaltzen zen. Hona heltzen zen, eta ez
zuen zergarik ordaintzen; beraz,
merkea zen oso. Aitzitik, tabako
hori legearen barruan Gaztelara
sartzen zenean, Urduñan edo
Balmasedan zeuden aduanen bidez, muga zergak ordaindu behar
ziren, produktua garestituz.
Muga zergak ez ordaintzeko
sortu zen kontrabandoa, beraz.
Hori da. Kontrabandoz pasata
merkeago saldu zenezakeelako.
Horren ondorioz, sekulako kontrabando sarea sortu zen Bilbora
heltzen zen tabakoa Gaztelara
eramateko. Garai hartan esaten
zen Bilboko itsasadarreko errota
guztietan ez zela ehotzen tabakoa
besterik.
Aldaketa kontrabandoa amaitzeko egin zen orduan?

Urriaren 19a, astelehena
17:30. 1718ko aduanen matxinada,
ibilbidea.
19:00. Memoria Viva proiekzioa,
Biran.
Urriaren 20a
17:30. Emakumea eta errepresioa
frankismoan, musika eskolan.
19:00. Prohibido Recordar dokumentala, Sarean-en.
Urriaren 21a
17:30. Euskara Bilboko Alde Zaharrean, ibilbidea.
19:00. Universidad bajo S.O.Specha. Represion estatal en Colombia hitzaldia, Zirikan.
Urriaren 22a
17:30. Bilbo Zaharra, Bilboko hiriburu, ibilbidea.
19:00. Euskaldunak kontzentrazio
esparruetan, hitzaldia Bilbiko Kultur Etxean.
21:00. Oromenak tiraderetan kontakizunak Bilbo Zaharreko plazan.
ARITZ LOIOLA / FOKU

«Matxinaden oroimena
baztertuta egon da;
ez da interesik egon»
Hektor Ortega b Historialaria
Aduana aldaketaren matxinadaren inguruko ibilbide bat gidatuko du
Hektor Ortegak astelehenean, Zapalduon Memoria jardunaldien
barruan. «Botereak bazterrean uzten duen» memoria aldarrikatu du.
Besteak beste. Arazoa da kontrabando horri esker Bilboko merkatari batzuk asko aberastu zirela
denbora oso gutxian, eta, beraz,
botere handia eskuratu zutela.
Horrek, ordea, ez zien graziarik
egin hemengo aristokraziari eta
ohiko merkataritza tradizionalean ibiltzen ziren lur jabe aberatsei. Aberats berriekin lehian ikusi zuten beren burua, eta, horregatik, aduanen aldaketa aukera
bezala baliatu zuten. Betiko lur
jabe horiek instituzioak kontrolatzen zituzten, eta, teorian foruak
defendatzen zituzten arren, praktikan aduanen leku aldaketa
onartu zuten.
Horregatik matxinatu ziren herritarrak?
Herritarrek euren bizi kalitatea
kaltetu egin zela ikusi zuten,

muga zergek produktuak garestitzen zituztelako. Era beran, ikusten zuten foruek pertsona libre
bilakatzen zituztela, eta, aduanen

«Sekulako kontrabando
sarea sortu zen Bilbon,
hirira heltzen zen
tabakoa Gaztelara
eramateko»
«Aduanen aldaketaren
bidez, foruak urratzean,
herritarrek gizarte
mailan behera egiten
zutela sentitu zuten»
aldaketaren bidez, foruak urratzerakoan, gizarte mailan behera
egiten zutela sentitu zuten; hau
da, libre izateari utzi eta mendeko
bihurtzen zirela.

Matxinada horren aztarnak presente daude oraindik ere?
Bilbon, zoritxarrez, ez da egon
antzinako ondarea jasotzeko eta
kontserbatzeko kultura indartsurik. Kontrara, Bilbo aldean ia
dena desagertu da. 300 urte baino
ez dira igaro, eta ez da batere erraza gertakizun horiekin lotutako
eraikinak topatzea. Ibilbidean zehar, bost edo sei geldialdi egingo
ditugu geratzen diren aztarna gutxi horiek ezagutzeko: besteak
beste, Gizakundearen komentuan, Belostikaleko Arana Jauregian eta gaur egun Bilboko Euskal
Museoa den eraikinean.
Aztarna gutxi egoteaz gain, matxinada bera ere ez da ezaguna.
300 urte bete zirenean ez zen ezer
egin. Ni orduan hasi nintzen ibilbide hau egiten. Matxinada hone-

Urriaren 23a
19:00. Izan zirelako gara ibilbidea.
20:30. 43º13’44’’N’’ antzerkia,
7 Katun.
Urriaren 24a
11:00. Zapalduon Memoria mahaingurua, 7 Katun.
13:30. Manifestazioa, Etxebarria
anaien plazatik, eta ekitaldia, Santiago plazan.

tan hiru pertsona hil zituzten, horien artean Bizkaiko ahaldun nagusia. Errepresioak, ostera, hamasei pertsona exekutatu zituen
hirian bertan. Argi dago Bilbon
matxinaden oroimena oso baztertuta egon dela; ez da egon herri
gatazkak gogoratzeko interesik.
Normalean instituzioek egiten dituzte halako memoria ariketak,
baina hemen ez da interesik egon.
Zergatik?
Oso matxinada erradikala izan
zelako, bai edukietan bai formetan. Aberatsen etxeen aurka oldartu ziren, euren ondasunak
erre zituzten... Boterearen aurkako erantzun bortitz bat izan zen.
Beraz, hori gomutara ekartzea ez
da agintean egon direnen interesekoa. Gatzaren matxinadari buruzko plaka bat dago, baina ez,
ostera, aduanen aldaketari buruzkoa. Zergatik? Herritarren lanari esker. Oroimen hori herritarrok gure gain hartu behar dugu,
eta akuilu bilakatu beste lekuetara zabaldu, eta erakunde publikoek mantentzeko ardura euren
gain har dezaten.

Mendien kudekaeta

BIZKAIKO HITZA
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KRONOLOGIA
Meatzaldeko abeltzainek «gutxienez, 1700etik» bazkatzen
dute Trianon.

Bazkarako eskubidea, auzibide
Abeltzain batzuek salatu dute Trianoko mendietako lursail publiko batean bazkatzeko
eskubidea urratu dietela b Diputazioak esan du «arauak beteta» bazkatu daitekeela
Ibai Maruri Bilbao

Meatzaldeko abeltzain talde bat
eta haien animaliak eskualdean
ibili ziren joan den domekan, manifestazioan. Trapagarandik abiatu, Ortuellatik igaro eta Abanton
bukatu zuten martxa. Abeltzain
horiek tirabirak dituzte Bizkaiko
Foru Aldundiarekin: salatu dute
ez dietela jabetza publikoko lursailetan bazkatzen uzten. Trianoko mendietan animaliak «konfiskatu» dizkietela ohartarazi dute
azken urteetan. Jose Antonio
Quintana Zugaztietako (Trapagaran) abeltzain bat da, eta hark ere
inguru honetan izaten du ganadua. Domekako manifestaziora
deitu zutenetako bat izan da: «Gu
ez gaude mendia arautzearen
kontra, baina badugu eskubide
historiko bat, eta hori errespetatzeko eskatzen dugu. Mendian
denok izan beharko genuke lekua: mendizaleek, paseoan dabiltzanek, abeltzainek...».
Diputazioak akordioa lortu du
Ortuellako, Trapagarango eta
Abantoko udalekin eta herri bakoitzeko abeltzain elkarte batekin. Quintanak dio «oraintsu»
sortu direla, eta bakoitzak «lauzpabost kide baino ez» dituela. Ostera, «hamabost bat» abeltzain
dabiltza diputazioarekin gatazkan. Datozen hilabetean izango
dituzte hurrengo epaiketak. Izan
ere, Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko Sailak bazkatzen topatzen dituen animaliak
euren zentrora eroaten dizkie,
«garraioa eta mantenua kobratu,
1.200 eurotik gorako isuna jarri,
eta bankuko kontuak blokeatu».
Quintanak azaldu du abeltzain
elkarte horiek foru aldundiarekin
adostutakoa «onartezina» dela
eurentzat. «Elkarte bakoitzari
non bazkatu dezaketen zehazten
diote, eta gu ez gaude ados. Mendi
osoa da bazkarako lekua, beti hala
izan delako. Mendiari ezin zaio
mugarik ipini». Hori salatu du,
lehenik. Baina, batez ere, akordioaren baldintzetako bat azpimarratu du: «Puntu batean esaten du Bizkaiko Foru Aldundiak
gura duenean abeltzainak lursail
horietatik atera ditzakeela, eta
hori onartezina da guretzat. Izan
ere, hori onartuko bagenu, zuzenbide zibilaren esparrutik zuzenbide administratiboarenera

1800
Notario agiria. Clemente
Urioste jabetza erregistradoreak notario agiri bat egin
zuen 1800ean, meatzariek eta
abeltzainek lortutako akordioa legeztatzeko: konpainiek
meategia ustiatzeko aukera
izango zuten, eta abeltzainek,
bazkatzeko eskubidea eta
zortasun eskubidea.
1965
Lehendabiziko epaiketak.
Orconera Meategi Konpainiak ustiatzen ari zen lursailetan bazkatzeko eskubidea
kendu zien. Abeltzainek epaiketa irabazi zuten.
1975
Pinudia. Labe Garaietako Meategi Konpainiak 100.000 pinu landatu zituen abeltzainek
erabiltzen zituzten lursailetan.
Epaiketa galdu, eta berriro belardi bihurtu behar izan zuen.
2009
Golf zelaia. 2005ean ireki
zuen Bizkaiko Diputazioak
golf zelaia Zugaztietan. Abeltzainek bazkarako hainbat
hektarea galdu zituzten; batzuk golf zelaiarekin partekatzera behartu zituen epaileak.

Diputazioarekin desadostasunak dituzten abeltzainen protesta, joan den domekan, Trapagaranen. MONIKA DEL VALLE / FOKU

igaroko ginateke, eta betidanik
izan dugun eskubide historikoa
galduko genuke». Horrez gain,
Quintana bera beste puntu batek
«amorrarazten» du: «Akordioa
sinatu duten abeltzainei esaten
die eurak direla lursail horietan
beste abeltzain batzuk ez sartzearen arduradun. Eskandalagarria
da: auzokideen artean gatazka
eta zatiketa egotea du helburu, eta
lortu dute gure artean haserrea
sortzea».

«Arazoak konpontzeko»
BIZKAIKO HITZA Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailarekin harremanetan jarri da, eta

‘‘
Gu ez gaude mendia
arautzearen kontra,
baina badugu eskubide
historiko bat; errespeta
dadila nahi dugu»
Jose Antonio Quintana
Trapagarango abeltzaina

«Elkarteetako kide ez
diren abeltzain batzuek
baimen barik sartzen
dituzte abereak, eta kalte
egiten diete elkarteei»
Elena Unzueta
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko foru diputatua

saila ados dago oreka hori lortzeko helburuarekin. Bizkaiko Foru
Aldundiaren jabetzako 500. lursaila da gatazkaren iturburua.
1988an erosi zien meatzaritzako
hiru enpresari. Azken bi urteetan
eragileekin erabilera arautzen ibili direla zehaztu du Elena Unzuetak, Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko foru diputatuak. Azaldu du hiru arazo konpontzen ahalegindu direla: Gallarta eta Zugaztieta arteko errepidean animaliekin egoten diren
auto istripuak, inguruan sortzen
diren baso suteak, eta animalien
eraginez jolasguneetan egoten
diren higiene arazoak. Esan du

belardiotan animaliak «kontrolik gabe» ibiltzen direla, eta foru
langile batzuk «indarkeria» jasan dutela abeltzainen aldetik euren lana egiten ari zirenean.
Unzuetak ohartarazi du «erabilera okerrak ingurumenean ere
kalte» egiten duela. «Konponbidea lortzeko» egin dute akordioa,
eta gogorarazi du hiru herriotako
edozein abeltzain izan daitekeela
elkarte horietako kide. «Elkarteetako kide ez diren abeltzain batzuek lursail horietan sartzen dituzte abereak baimen barik, eta
kalte egiten diete elkarteei.
Arauak beteta, larratzeko eskubidea bermatuta dago».
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Bilbo Kirolak erakundeak gazteentzat
eskaintzen dituen jardueretan euskararen
erabilera ez dela bermatzen salatu dute.
Hizkuntz Eskubideen Behatokiak esan du
hainbat herritan dutela arazo bera.

Kirol ikastaroetako saio bat, Miribilla
kiroldegian. BILBOKO UDALA

Euskara,
alboratuta
Natalia Salazar Orbe

andemiak baldintzatuta, eta ohi baino segurtasun neurri zorrotzagoak
ezarrita hasi da Bilboko Udalaren kirol eskaintza.
Zortzi urtetik beherako umeentzako ikastaroak azaroan hasiko
dira. Hil honetan ekin diete, berriz, adin horretatik gorakoentzako jarduerei. Bilbo Kirolak erakundeak eskaintzen ditu, eta, erakunde horrek emandako datuen
arabera, 288 ikastaro eskainiko
dituzte 16 urtetik beherakoentzako; horietatik 238 dira euskaraz.
«Hau da, ikastaroen %82,6 euskaraz dira». Paperak hori badio
ere, errealitatea bestelakoa dela

P

salatu du alaba ikastaro horietako
batera daraman David Lopategik.
Aukera zeukan euskarazko ikastaro bakarrean eman zuen alabaren izena, baina begiraleak gazteleraz eta euskaraz egiten die umeei. Txurdinagako kiroldegian gertatu da Lopategik salatutakoa.
Ikastaroaren lehen egunean
bertan gertatutakoarekin harrituta geratu zen guraso hori. «Kiroldegian geundela, begiralea atera zen. Sinatu behar genituen baimenak banatu zizkigun, eta azalpen guztiak eman zizkigun; gazteleraz, noski. Bat-batean, ama
batek esan zion: ‘Barkatu, nire semeak ez daki oso ondo euskaraz,
eta blokeatu egiten da euskaraz
egiten badiozu. Beraz, eskertuko
nizuke, mesedez, hari gazteleraz

hitz egitea’. Harrituta geratu nintzen. Eta are gehiago harritu ninduen begiraleak ondokoa esan
zionean: ‘Bada, lasai, ele bitan
egingo dugu’. Hori entzuten duzunean badakizu dena erdaraz
izango dela».

Ikastaroaren bigarren egunean, susmoak baieztatu zituen.
Alabari galdetuta, hark esan zion
berari eta beste bati izan ezik, gainerako seiei gazteleraz egiten ziela begiraleak. Horregatik, Lopategik uste du Bilbo Kirolak erakun-

deak euskararen presentziari buruz ematen dituen datuak ez datozela bat errealitatearekin.
«Praktikan, oso bestelakoa da.
Gero begiraleek nahi dutena egiten dute».

Enpresaren euskara plana
BIZKAIKO HITZAk uudalari galdetu
dio Guedan enpresari zer hizkuntza irizpide eskatzen dizkion euskararen erabilerari dagokionez;
Guedan Bilbo Kirolak erakundeari zerbitzua ematen dion enpresa
da. Bilboko Udalak erantzun du
enpresak bere euskalduntze plana duela. Plan horren arabera, enpresak langileen %75 elebidunak
izateko konpromisoa hartzen du.
«Gutxienez, B1 maila izan behar
dute». Azaldu dutenez, «langile
guztiek dute enpresa euskalduntzeko planerako sarbidea», eta
«planak pertsona bakoitzarentzako urtean 360 orduko euskara
eskolak aurreikusten ditu».
Lizitazioan aurkeztutako enpresaren euskara planak helburu
gisa du «langileei beren euskara
maila hobetzeko behar dituzten
tresnak eskaintzea, lanpostuko
beharretara egokitzeko. Baita bezeroak eskatzen dituen euskara
baldintzak betetzea, eta, ahal bada, hobetzea ere».
David Lopategi erabiltzailearen
salaketaren aurrean ez dute iritzirik eman. «Edozer motatako kexak dituzten erabiltzaileak Bilbo
Kirolak-ekin harremanetan jar-

Hizkuntza eskubideak
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Hainbat ume Bilbo Kirolak erakundeak eskaintzen dituen kirol jardueretako batean parte hartzen. BILBOKO UDALA

tzea gonbidatzen ditugu, eta guri
helaraztea, dagoeneko egin ez badute. Jasotzen diren kexak pertsonalki eta zuzenean erantzuten
eta konpontzen dira, eragin dion
pertsonarekin edo pertsonekin»,
esan dute.
Lopategi minduta dago: «Eskola horretarako eman genuen
izena, euskaraz eskaintzen zen
talde bakarra zelako. Hastapeneko saioetan, 10 eta 14 urte arteko
gazteentzat euskaraz eskaintzen
zen talde bakarrean eman nuen
alabaren izena». Sei urtetik gorakoentzako tenis eskaintzetako
zazpi gazteleraz dira, eta lau, euskaraz.
Kiroldegian zeuden gurasoek
ez zuten elkar ezagutzen. Hala
ere, begiradengatik sumatu zuen
Lopategik bazirela bera bezala
pentsatzen zutenak: «Beste ama
batengana hurbildu nintzen, eta
esan zidan bera ere harrituta geratu zela, eta idazki bat egingo zuela.
Guk, gurasoen aldetik, kontua
mugituko dugu».
Kezkatuta geratu ziren haieta-

‘‘
Eskola horretan
eman genuen izena
euskaraz eskaintzen zen
bakarra zelako»
David Lopategi
Hizkuntza eskubideen urraketa salatu
duen herritar bat

«Langileei euskara
maila hobetzeko
behar dituzten
tresnak eskaintzea [da
enpresaren helburua]»
Bilbo Kirolak

«Euskara sustatzeko eta
babesteko dinamikak
ezerezean geratzen dira
behar bezala bermatzen
ez baditugu»
Agurbe Gaubeka Erauzkin
Hizkuntz Eskubideen Behatokiko
zuzendaria

ko batzuk. «Bitxia da, zeren seme-alabekin frantsesez hitz egiten duen beste ama bat ere bertan
zegoen. Eta esan zuen beren-beregi euskarazko taldean apuntatu
zituela seme-alabak, ezin dielako
eskaini era horretako espazio euskaldun bat, eskolatik kanpokoa,
aisia beste era batean garatzeko.
Eta harrituta zegoen».

Irizpide zehatzak
Lopategik uste du Bilbo Kirolak
erakundeak zerbitzua ematen
dion Guedan enpresari hizkuntzaren erabilerari buruzko irizpideak transmititu beharko lizkiokeela: «Guraso batek era horretako planteamendua egiten badu,
begiralearen erantzuna argia izan
beharko litzateke: ‘Ez, barkatu,
hau euskarazko talde bat da, eta
euskaraz egingo dugu’. Kontuan
hartu behar da gaztelerazko beste
hiru talde zeudela. Horietan
apuntatzeko aukera zuen».
Begiraleari berari ere zuzenean
helarazi zion kezka, ikastaroaren
bigarren egunean. «‘Bai, tarteka

euskaraz eta tarteka gazteleraz
egin beharko dut’, erantzun zidan. Nik ezetz esan nion. Ikastaroa euskaraz da. Eta gazteleraz
askoz ere eskaintza handiagoa dago». Beraz, uste du kirol eskaintzaren artean euskarazkoa nabarmen handiagoa dela iragartzea
«itxurakeria» dela. Hizkuntz Eskubideen Behatokian ere salatu
du bizitakoa. Izan ere, haren ustez, «euskaraz eskaintzen den
talde bakarrean hau ezin da gertatu. Hau onartezina da».
Behatokia modu berean mintzatu da. Agurne Gaubeka Erauzkin bertako zuzendariarenak dira
berbok: «Ezin da gertatu guraso
hauek salatzen dutena. Euskarazko ikastaroak gutxi izan, eta, gainera, ordutegiagatik zein gaztelaniazko taldean tokirik ez dagoelako norbait euskarazko ikastaroan
apuntatzen bada, zergatik pasatzen da ikastaro hau gaztelaniazko bat izatera?».
Horrelako «kasu ugari» gertatzen direla adierazi du: «Askotan,
barneratua dugu hala izan behar
duela, gure hizkuntza eskubideei
uko egin behar diegula, gaztelaniaren mesedetan. Hizkuntza na-

9

gusiak txikia jaten du, hainbat espaziotan norbaitek menperatzen
ez duenaren aitzakiarekin. Euskara sustatu eta babesteko dinamikak eta eskaintzak ezerezean
geratzen dira behar bezala bermatzen ez baditugu».

Udalen erantzukizuna
Antzeko egoerak uste baino sarriago gertatzen direla esan du
Gaubekak. Bilboko kexa gehiago
jaso dituzte, Gabonetako eta udako jarduerak antolatzen dituzten
azpikontratatutako enpresen hizkuntzaren erabilerarengatik.
«Haurrentzako jarduerak antolatzen dituzten enpresek hizkuntza eskakizunak betetzen dituztela berretsi beharko luke udalak».
Bizkaiko hainbat herritan ere
helduentzako ikastaroen eskaintzan gaztelera nagusitzen dela salatu du. «Batzuetan kexak heltzen zaizkigu, baina beste herritar
asko ez dira ausartzen, eta gaztelaniazko eskaintza onartzen dute». Haren ustez, erakunde publikoek, herritarraren eskubideak
bermatzen direla ziurtatzeko,
mekanismo eta neurri bereziak
jarri behar dituzte martxan.
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Peio eta Itsua, Durangoko Sorgiñola
gaztetxean, artxiboko irudi batean.
SIORGIÑOLA GAZTETXEA

tenean, hainbat gazte musikazale behin desafinatzeko prest dagoen
zeudela ohartu ziren. Errealitate neska abeslaririk? Musika tresnek
hori kontuan hartuta, Garajetik nolabait generoa dutela dirudi».
Musika munduan andreek dudinamika antolatu zuten, hiru urtez eskualdeko talde gazteen topa- ten presentzia urria dela iruditzen
gunea izan dena. Eskari handia ze- zaio, eta disko hau ere horren eragoenez, auzolanean entsegu gela bat eraikitzea
erabaki zuten.
Gazteak dira proiektuaren sortzaileak eta Proiektu hau orain hasi berri
parte hartzaileak; modu diren eskualdeko musika
«naturalean» gertatu taldeak saretzeko eta
dela esan du Molinak: ezagutarazteko modu bat da»
«Ez da bereziki gazteen- Beñat Molina
tzat sortu; emaitza natu- Parkatu taldeko kidea eta proiektuaren sortzailea
rala izan da. Talde hasi«Mutilengandik baino gehiago
berrientzat izatea zen
espero da emakume
ideia, kanta propioak
musikariengandik; entzuleek
egitera bultzatzeko. Azgehiago exijitzen digute»
kenean bederatzi talde
batu gara, lagunak edo Maider Zubizarreta
Laru musika taldeko kidea
ezagunak. Antzeko adina dugunez, zerbait na- «Euskal rapean jarraitu behar
turala izan da».
diren patroi batzuk daude;
Naturaltasun horreta- oro har, patroi horiek euskal
tik sortu zen Peio eta sorkuntzan daude»
Itsua rap taldea. Apurka Peio Azkarate
kantak grabatzen hasi Peio eta Itsua musika taldeko kidea
zen bikotea: «Kanta kopuru bat izatea lortu genuenean, kusle dela esan du: «Bederatzi talproiektu interesgarri bat zegoela de elkartu gara. Horietatik hiru
konturatu ginen; hor sortu zen tal- taldetan daude emakumeak; dede bat egiteko erabakia», zehaztu nera, 37 partaidetik sei gara neskak. Garbi ikusten da musika
du Peio Azkarate abeslariak.
munduan mutilen eta nesken
errealitatea ez dela berdina». ZuEmakume gutxi
Naturaltasunez hartu dute euska- bizarretaren iritziz, emakume guraz kantatzeko erabakia ere. Ra- txiago egotearen zergatia ez da auparen munduan dagoen hizkun- kera gutxiago dituztela, baizik eta
tzaren aferaz sakondu du Azkara- emakume izate hutsagatik jasotek: «Rapa euskaraz egitea da gure tzen duten tratua: «Mutilenganasmoa, eta ez euskal rapa. Euskal dik baino gehiago espero da emarapean jarraitu beharreko patroi kumeengandik; entzuleek gehiabatzuk daude; oro har, euskal sor- go exijitzen digute». Kasu argi bat
kuntzan daude, ez rapean baka- jarri du adibide: «Desafinatzen
rrik. Euskarari ezartzen dizkioten duen neska batek kritika ugari japatroi horiek oztopo izan daitezke sotzen ditu. Mutil batek desafinamusika euskaraz egin nahi dugu- tzean, nolabait, umorez hartzen
da, eta,ondorioz, askatasun hannontzat».
Laru musika taldeak ere parte diagoa du oholtzan».
Saguek eta sugiek proiektua
hartu du proiektuan. Hiru kidez
osatuta dago taldea, eta reggaeto- andreentzako «bultzada» izan
na, musika elektronikoa eta doinu daitekeela esan du Zubizarretak:
lasaiak uztartzen dituzte trikitia- «Beldurrak, lotsak eta kritikak alrekin. Horientzat ere Sorgiñola de batera utzi eta musikaz gozaizan da aterpe: «Gaztetxean en- tzeko aukera denona dela aldarritseatzen dugu, auzolanean sortu- katzeko aukera bat da». Proiektako eta egokitutako musika ge- tuaren aldarri feministaz baikor
lan. Musika gela edukitzea talde mintzo da: «Orain sei bagara, huberriak sortzeko bultzada izan da, rrengoan zergatik ez 11?».
Harrera ona aurreikusten dute.
gazteei musikarekin jolasteko espazio libre bat eskainita», azaldu Baina Molinak nabarmendu du didu Maider Zubizarretak. Gazte tal- rua lortzea ez dela diskoaren helde gehienak lagunen artean sortu- burua, eta, horregatik, saldutako
CD kopuruek ez diela askorik axotakoak direla esan du.
Lagunarteko errealitate horre- la: «Ez dakit etorkizunean jarraitan emakumezkoen presentziaz penik izango duen, bigarren dishausnartzeko galdera bat bota du korik kaleratuko dugun. Baina elZubizarretak: «Baina zer gerta- kar ezagutu dugu eta gure arteko
tzen da lagun taldean ez dagoene- sare bat sortzeko balio izan digu.
an baxu jotzaile neskarik, bateria Horregatik bakarrik, nik errepijotzaile neskarik edo noizean katu egingo nuke».

‘‘

‘Sapuek eta sugiek’ izeneko disko bilduma kaleratuko dute
gaur. Durangaldeko bederatzi musika talde gazteren kantak
biltzen ditu, eta eskualdeko taldeak saretzea eta ezagutaraztea
du helburu. 37 musikari dira guztira; soilik sei emakumeak.

Musikak saretutako
zapo eta suge gazteak
Maialen Arteaga

urangaldeko bederatzi talde gazte,
bederatzi kantako
disko batean. Formatu hori du gaur
aurkeztuko duten Sapuek eta sugiek bilduma diskoak. Durangoko, Elorrioko, Ermuko eta Berrizko bederatzi talde gazte biltzen ditu, euskara hutsean hainbat musika genero uztartuz. Durangoko
Parkatu taldeko Beñat Molinak
gidatu du proiektua: «Orain hasi
berri diren eskualdeko musika

D

taldeak saretzeko eta ezagutarazteko modu bat da». Diskoari izena ematen dioten animaliek eskualdeko herriekin dute lotura:
«Durangori sapuherri deitzen
zaio. Talde guztion artean izenak
bota genituen, eta Sapuek eta
sugiek aukeratu genuen».
Proiektu honen ideia udako
egun batean otu zitzaion Molinari, iraganeko antzeko proiektuak
adibidetzat izanik. The Greatest
Hits bilduma da horietako bat:
2007an eskualdeko musika taldeen kontzertu bat antolatu zen, eta,
lortutako arrakastaren ostean, 25

talde horiek bilduma CD bat kaleratu zuten.
2020an antzeko proiektu bat
egin nahi zuen Molinak, baina
udan izan zuen ideia hori, aurreko
prozesu bati esker: «Kanta gehienak Sorgiñola gaztetxeko musika
gelan grabatu dira, eta argi dago
hori eskura edukitzeak prozesu
bat ekarri duela». Egungo talde
gazte batzuk prozesu horren
emaitza direla azaldu du: «Pare
bat talde gela horri esker hasi gara
entseguak egiten, eta horren ondorioz gaude gogotsu». Izan ere,
Sorgiñola gaztetxea okupatu zu-
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Berria, baina ezin denak sartu
Plentziako portua eraberritzeko lanak datozen asteetan hasiko dituzte b Itsasadarraren
antolaketa, berriz, bertan behera utzi dute momentuz, herritarren eskariari kasu eginez
Zihara Jainaga Larrinaga

Haizeak eta kresalak itsas portuak kaltetzen dituzte; hala, instalazioek iraungitze data jakin bat
izaten dute. Mantentze lanak ez
dira nahikoa izaten batzuetan, eta
berritzea eskatzen dute. Hain zuzen ere, hori gertatu zaio Plentziako portuari. Denboraren poderioz, gabezia asko ditu. Zaharkitutako eta oxidatutako guneak
ditu, eta txiki gelditu da egungo
eskariari erantzuteko. Hori horrela, Euskadiko Kirol Portuen elkarteak (EPK) eraberritzeko erabakia hartu zuen joan den urtean.
Datozen asteetan hasiko dituzte
lanak. Domekarako portua hustu
egin beharko da, lanak hasteko.
Euskadiko Kirol Portuko zuzendari Edurne Egañak adierazi
duenez, helburu nagusia da «instalazio moderno eta egoki bat egitea, betiere ingurumena errespetatzen duena». Horrez gain, birmoldaketarekin egun dituen 165
plazetatik 208 izatera igaroko da
Plentziako portua, eta itxura eraberritua izango du. «Instalazioak
erabat zaharkituta daude, eta berritu beharrak daudela ikusi genuen; are gehiago, berritze partziala egin ordez, iruditu zitzaigun askoz hobea zela dena
berritzea». Egañaren arabera, segurtasunari dagokionez, aldea
nabarituko da. Hain zuzen, eraberritzea pantalanen kokapena
aldatzeko aprobetxatuko dute.
Gaur egun, pantalanak errepidearekiko paraleloan jarrita daude, eta, lanen ostean, perpendikularrean egongo dira. Aitzitik,
antolamendua aldatzearen ondorioz, sarbideak ere aldatuko dituzte. «Desberdina eta erosoagoa
izango da: sarrerak bi izkinetan
egongo dira», azaldu du Egañak.
Javi Onzain Plentziako portuko
ontzi jabeen PROA elkarteko presidentearen ustez, leku libre asko
zegoen portuan. Orain, berriz,
maniobra egitea zailagoa izango
da sartzeko eta irteteko, baina
atrakaleku gehiago egoteak onurak ekarriko ditu.

tik kendu beharko dutela: «Askoz hobeto egingo dituzte lanak
portua hutsik egonez gero. Prozesua garbiagoa, arrisku gutxiagokoa eta laburragoa izango da».
Lanek lau hilabete iraungo
dutela aurreikusten da, eta denbora tarte horretarako EKPk
konponbide bat jarri die erabiltzaileei: Getxon dauden bi portuetako batean utzi ahalko dituz-

‘‘
Askoz hobeto egingo
dira lanak portua hutsik
badago. Garbiagoa,
arrisku gutxiagokoa eta
laburragoa izango da»
Edurne Egaña
Euskadiko Kirol Portuetako zuzendaria

«Barneko erreforma
ez da nahikoa: leku
gehiago behar da.
Portuan erdiek soilik
izango dute lekua»
Javi Onzain
PROA elkarteko presidentea

te ontziak. «EPKri ordaintzen
dizkieten tarifen barruan egingo
dute aldaketa hori, gehiago
ordaindu gabe». Egañak dioenez, momentuz, erabiltzaileek
«ondo» hartu dute erabaki hori.
«Itsasontzien erdiak inguruk
eskatu du Getxora eramateko, eta
beste zenbaitek ontzia garabiarekin ateratzeko eskatu dute».
Oraindik ontzia Plentziako portutik atera ez duenak domekara
arteko epea du. Eta, dena ondo
bidean, martxoaren hasieran
izango da portu berria.
Aitzitik, Plentziako portuko
erabiltzaileak pozik agertu dira
Jaurlaritzak egingo duen eraberritzearekin, atrakaleku gehiago
izango dituzte, eta, hain zuzen,
erabiltzaileak hori ari ziren eskatzen aspaldian. «PROAko bazkideok bozketa egin genuen, eta,
emaitzei dagokienez, gehiengoa
portuan pantalan gehiago jartzearen alde agertu zen», azaldu du
Onzainek. Bestalde, asko eskertu
dute EKPk erreformak iraungo
duen hilabeteetarako hartutako
konponbidea. «Printzipioz, jen-

PLENTZIA b 2016an, Plentziako Udalak Isuskitzara
doan Ardantza bidea moztu
zuen, bidearen egoera eskasa
ikusita. Bizilagunak irekitzeko borrokatu dira, eta epaitegiak arrazoia eman die. Udalak ordaindu beharko ditu
bidea konpontzeko lanak.

dea pozik dago. Alde horretatik
eskerrak baino ezin dizkiegu
eman».

Harea eramango
dute Isuntzatik
Karraspiora

Ibaia bere horretan

LEKEITIO b Isuntzak aldaketa
nabarmena izan du azken
urteotan: harea itsasoaren
tokia hartzen ari da. 50.000
metro kubiko harea mugituko dituzte ondoan dagoen
Karraspiora, lehengo itxura
berreskuratzeko eta harea
portura iristea eragozteko.

Duela urtebete Euskadiko Kirol
Portuek hartutako erabakiaren
arabera, barne portua eraberritzeaz gain, itsasadarrean dauden
ontziak antolatu behar ziren;
itsasadarra portuaren kanpoaldean dago. Egañaren arabera, bi
proiektu bereiz ziren: «Bi gauza
ezberdin dira. Alde batetik, EKPk
barne portua eraberritzeko beharra ikusten zuen, erabat zaharkituta dagoelako, eta, behin erreformarekin hasita, ibaia
antolatzea ere egokia iruditu
zitzaigun». Baina bigarren
proiektuarekin ez ziren ados jarri.
Aurkako plataforma bat sortu,
eta protestak izan ziren. Hala,
bertan behera utzi dute, momentuz. Egañaren esanetan, itsasadarrean baimenik gabeko hainbat
ontzi daude, eta modu desordenatuan lotuta. Adostasun batera
ezin iritsita, aurrerago erabakiko
dute zer egin hor.

Getxora hil batzuetarako
Egañak dioenez, erreformak ez
lieke portuko erabiltzaileei eragin
beharko, baina ohartarazi du lanek irauten duten bitartean portuan ontziren bat dutenek berta-

Ardantza bidea
irekiko dute, lau
urteren ostean

Plentziako portuaren ikuspegia, joan den martitzenean, oraindik hustu gabe. MARISOL RAMIREZ / FOKU

PROAkoen arabera, egitasmoa
«ez zen txarra», baina «denen
gustukoa» izan behar zen. Konponbide berri baten beharra
dagoela gogorarazi dute: «Barneko erreforma ez da nahikoa: leku
gehiago behar da. Itsasadarrean
soilik 400 ontzitik gora daude, eta
portuan erdiek izango dute
lekua». Itsasadarraren proiektua
egingo ez balitz, itsasadarra antolatu, eta bertara iristeko zerbitzu
bat eskaini beharko litzakeela
uste du Onzainek.
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Igor Arzuagaren kontzertua,
otsailean, Ugaoko Jane
jauregian. Sarea Sound System
elkarteak antolatutako azkena
izan zen. GOIO RAMOS

Udazkena, musikaz lagunduta
Ugaoko Sarea Sound System musikazaleen elkarteak Udazken Musikatua kontzertu zikloa antolatu
du b Bihartik urtea bukatu artean, hilean doako bi kontzertu egingo dituzte, Jane jauregian
Peru Azpillaga Diez

Martxoaz geroztik, Ugaon zuzeneko musikarik gabe geratu direla ohartarazi du Goio Ramos Ugaoko Sarea Sound System musikazaleen elkarteko kideak.
«Jaietako kontzertuak, gure elkarteko egitasmoak... dena geratu da bertan behera», azaldu du
penatuta. Egoera horri buelta
emateko asmoz, udalarekin harremanetan jarri ziren, eta Udazken Musikatua kontzertu zikloa
egiteko proposamena helarazi
zioten, bihar bertan martxan jarriko dena. Aurrekontuarekin
«gorabehera» batzuk izan arren,
akordio batera heldu zirela azaldu
du Ramosek, eta, udalaren jarreraz gain, egitasmoan parte hartuko duten musikari eta langileen

«prestasuna» txalotu nahi izan
du, «erraztasun handiak» jarri
dituztelako.
«Pentsatu genuen, baldintzatuta bazen ere, Ugaon musikari
lotutako kultura berreskuratzen
hasteko garaia zela». Hain zuzen
ere, horretarako sortu zuten elkartea. «Berriz ere, musika eskaintzaren dinamizazioari heltzeko hautua egin dugu: musikazaleei zer gozatu eskaini, eta,
horrekin batera, horretaz bizi diren pertsonei lan egiteko aukera
emateko», zehaztu du Ramosek.
Bihar bertan hasiko da egitasmoa, Gariren kontzertu batekin,
eta, abenduaren 18ra arte, bi kontzertu eskainiko dituzte hilero.
Kontzertu guztiak zapatuetan
izango dira, 20:00etan, eta Ugaoko Jane Jauregiko ganbaran es-

kainiko dituzte. Osasun neurriak
betetzeko, 60 pertsonara mugatu
behar izan dute kontzertu bakoitzera joan ahalko den jende kopurua, eta, horretaz gain, beharrezkoa izango da sarrerak aurretiaz
eskuratzea. «Kontzertu guztiak
doakoak izango dira, eta sarrerak
pilaketarik eta agerraldirik ez sortzeko baliatuko ditugu». Ramosek jakinarazi duenez, gainera,
Ugaokoek lehentasuna izango
dute eskuratzeko orduan.
Egitaraua osatzeko, elkartearen hiru oinarriak edo lan ildoak
jarraituz aritu direla dio: «Musika, hizkuntza eta emakumeen
presentzia». Hortaz, sei musika
talde arituko dira jaialdian; seiak
euskara hutsean aritzen diren artistak dira, eta horietako hiruk
emakumeak dituzte buru.

Oraingoan, baina, laugarren
ideia bat ere sartzen saiatu direla
azaldu du: «Herriarekin edota
gure elkartearekin lotura duten
taldeei lekua egiten saiatu gara».
Horren adibide dira Maria Rivero
abeslaria eta Mumia taldea. «Balmasedakoa da Rivero, baina Ze-

tzeko kartelak ere argitaratuko
dituzte, eta kartel horiek guztiak
herriko sortzaileek diseinatutakoak izango dira.
Udalaren diru laguntza batekin antolatu dute egitasmoa.
«Aurrekontua aurkeztu genien,
eta, negoziazio baten ostean, gure
proposamena onartu zuten, moldaketa batzuk
Udazken Musikatuaren
eginda», nabarmendu
egitaraua osatzeko euskara,
du Ramosek. Gaur egunemakumeen presentzia eta
herriarekiko lotura zaindu dira go osasun neurriekin halako egitasmo bat diru laberion bizi da aspalditik, eta ha- guntzarik gabe antolatzea «ezirreman handia dugu berarekin. nezkoa» dela ere erantsi du.
Era beran, Mumia Arrigorriagako «Elkartean boluntarioak gara degazteek osatutako talde bat da, nok, musikazaleak, baina, hala
eta haiei ere eskaini nahi izan die- ere, diru laguntzarik gabe ezingo
gu jotzeko aukera». Azkenik, au- genuke halako proposamen bat
zolana sustatzeko asmoz, kartel aurrera atera». 60 pertsonarenorokorraz gain, kontzertu bakoi- tzako soilik tokia izanda, sarrerak

EGITARAUA
Kontzertu asteko lehen hiru
egunetan, Ugaokoek
946480704 telefonoan izango
dute haien sarrerak eskuratzeko aukera; gainontzekoek, berriz, ostegunetik ostiralera.
Pertsona bakoitzak hiru aulki
erreserbatu ahalko ditu, guztien telefonoak eta izenak
emanda. Kontzertura maskara
jantzita sartu beharko da.
Bihar
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Euskal musikariez gozatzeko aukera,
urriko asteburuetan, Galdakaon
Atzerritik etortzeko zailtasunek Musika Bizian nazioarteko jaialdia egitea eragotzi dute aurten

20:00. Gari.
Urriak 31
20:00. Jurgi Ekiza.
Azaroak 14
20:00. Mice eta Joseba B.
Lenoir.
Azaroak 28
20:00. Maria Rivero eta
Tribu Banda.
Abenduak 12
20:00. Aiora eta Piti (Zea
Mays).
Abenduak 19
20:00. Mumia.

kobratuta ere, teknikariak eta
materiala ordaintzeko diru nahikorik ere ez luketela lortuko adierazi du. Horregatik, instituzioen
aldetik kulturan inbertitzeko dagoen beharra azpimarratu nahi
izan du: «Hau ez da gastu bat, inbertsio bat da, eta funtsezkoa da
sektore hau aurrera atera ahal
izateko».

Okerretik txarragora
Ramosen aburuz, kultura egoera
«kaxkarrean» zegoen pandemia
baino lehen, eta, gero ere, hala
izaten jarraituko duela uste du.
«Batetik, diputaziotik eta Jaurlaritzatik bultzatzen den hizki larriz
idatzitako kultura dago; ekitaldi
handi eta masiboak, BBK Live eta
antzeko egitasmoak. Baina, bestetik, kultura xumea dugu, ez
horregatik garrantzi txikiagokoa,
baina beti bigarren maila batean
egon dena».
Egungo egoeran, arazo hori
agerian geratu dela nabarmendu
du Sarea Sound System musikazaleen elkarteko kideak: «Lehen
ere ez genuen gehiegi bultzatzen
kultura; teknikarien kasuan, esaterako, orain ikusi egin da zernolako baldintzak dituzten».
Artisten eta musika teknikarien
baldintzak kulturaren egoera
«txarraren» adibidetzat ditu:
«Kultura beti egon da txarto;
pandemia ezin dugu gehiago
hondoratzeko aitzakia gisa erabili». Egitasmoa sektoreari bultzada bat emateko jarri dute martxan, eta, aurrera begira, gehiago
antolatu ahal izatea espero dute.

P. Azpillaga Diez

Zazpigarren urtez jarraian, Musika Bizian egitasmoak Galdakao
estaturik gabeko herrietako topagune bilakatzeko asmoa zuen
aurten ere. Kortsika, Man uharteak, Frisia, Eskozia... hainbat eta
hainbat tokitako ordezkariak batzen ditu Andra Mari dantza taldeak udalaren laguntzaz antolatzen duen musika jaialdiak. Euskal Herriak bezala estaturik ez
duten beste hainbat nazio ezagutzera emateko helburuarekin,
musika ardatz duen bi eguneko
doako egitaraua ontzen dute urtero. Aurten, ordea, bertan behera utzi behar izan dute jaialdia.
Haren ordez, Bizi Musika egitasmoa ondu dute.
COVID-19ak galarazi egin du
urriko azken asteburuetako nazioarteko jaialdia aurten ere errepikatzea: «Prestatuta geneukana
bertan behera utzi behar izan
dugu, besteak beste, atzerritik
etortzekoak ziren taldeek ezin
dutelako etorri», azaldu du Jon
Gomez Garaik, jaialdia antolatzen
duen Andra Mari dantza taldeko
kideak. Azaldu duenez, aurtengo
osasun neurrien ondorioz, orain
arteko eredua ere ezin da errepikatu. Izan ere, Musika Bizian
jaialdiak estaturik gabeko herrietako bost musika batzen ditu asteburu berean, karpa baten azpian, jende pilaketak sortuz eta
kulturen arteko harreman trukaketa helburu izanik. «Ezinezkoa
zen aurten formatu berean errepikatzea», erantsi du Iñigo Hernando Galdakaoko alkateak. Azken urteetan, adibidez, 5.000
pertsona inguru bildu izan ditu

Oreka TX taldearen Koklea diskoaren aurkezpena, iaz. Bizi Musika jaialdian arituko dira. MAIALEN ANDRES / FOKU

baleko Kultur Etxean eskainiko
duen kontzertuarekin. Hilaren
24an, Lauso taldeak emanaldi berezi bat egingo du Elexaldeko Andra Mari elizan. Azkenik, 31n, Izaro abeslariak amaiera emango dio
kontzertuen zikloari, kultur etxean eskainiko duen kontzertuarekin. Emanaldi guztietako sarrera
doakoa izango da, eserlekuak
bete arte. Egungo egoerak eskatzen duen segurtasun neurri guztiak beteko dira, eta konOreka Tx, LauSo eta Izaro ariko tuan izan behar da ikusle
dira, hurrenez hurren, datozen kopurua ere behar horretara egokituko dela.
asteetan Galdakaoko Bizi
Andra Mari taldeak asMusika kontzertu zikloan
palditik antolatua zuen
nazioarteko jaialdian ez bezala, aurtengo Musika Bizian jaialdia.
Euskal Herrikoak izango dira Azaldu dutenez, ez da erraza izan
oraingoan taldeak, baina guztiak egoera berrira moldatu eta altersona handikoak: Joseba Tapia, natiba bat topatzea. «Zirrikitu asOreka TX, LauSo eta Izaro igaroko kori irtenbidea emateko elkarlan
dira oholtzatik.
handia behar izan da». Hain zuHain zuzen ere, Joseba Tapiak zen, dantza taldeari eskerrak
eman zion hasiera egitasmoari, eman dizkio Olaia Parra Galdakajoan den zapatuan. Bihar, Oreka oko Kultura zinegotziak, egindaTx laukoteak jarraipena emango ko ahalegin eta lanagatik. Alkatedio jaialdiari, 21:00etan, Torreza- ak berak ere erakutsitako «maljaialdiak asteburu bakarrean;
aurtengo osasun neurriak kontuan hartuz, kudeatzeko zailtasun handiak izango lituzkete.
Baina besoak gurutzatuta geratzetik urrun, alternatiba bat topatu dute Andra Marik eta udalak:
Bizi Musika kontzertu zikloa. Lau
izango dira guztira, eta urriko larunbatetan ari dira eskaintzen.
Joan den asteburuan hasi ziren
egitarauarekin. Musika Bizian

gutasuna eta egokitzeko gaitasuna» txalotu ditu.
«Denek egindako ahalegina
eskertzen dugu. Herri eta erakunde asko bertan behera uzten
ari dira kultur ekitaldi guztiak,
baina ez da hori gure kasua»,
azaldu du Gomezek kontzertu zikloa aurkezteko agerraldian.

Kultura trukea oinarri
Gomezek kontatu duenez, tradizio luzeko dantza taldea da eurena. 65 urte beteko ditu aurten, eta
nazioarteko musika eta dantza
tradizionalen inguruko munduko jaialdietan parte hartzeko joera
izan ohi dute. «Bertan beti dago
guretzat jatorri ezezaguna duen
talderen bat; halaxe konturatu ginen estatu egiturarik ez duten
zenbat herrialde dauden». Doinuen eta dantzen bidez kultura
berriak ezagutu dituzte, eta jasotako aberastasun hori Galdakaora
eramatea erabaki zuten, Musika
Bizian jaialdi propioaren bidez:
«Beste kulturak ezagutuz, gurea
ere aberastu egiten delako».
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Elorrio b Musika

BERRIZ Biribilean.

Mikel eta Esti Markez.
b Bihar, 20:00etan,
kultur etxean.
BERRIZ Testura.
b Ostegunean, 22:00etan,

kultur etxean.
BILBO Limones en invierno. Izaro.
b Gaur, 19:00etan, Euskalduna

jauregian. Bigarren saioa,
22:00etan.
BILBO Zetazen.
b Gaur, 21:00etan, Santana 27n.

BILBO Bilboko Koral elkartea.
b Gaur, 19:30ean,

Arriaga antzokian.
BILBO Bringas eta Los Secretos.
b Gaur, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Malu Garay Quartet.
b Gaur, 20:00etan, ZAWPn.

BILBO Muda. Thierry Bizkari.
b Bihar, 20:30ean, Bilbo.

BILBO Gorka Benitez Trio.
b Bihar, 19:00etan, Juan

Crisostomo Arriaga musika
kontserbatorioan.

Arabako musikariak Bizkaiko ikastolen alde
Bigarrenez, bertan behera utzi behar izan dute aurtengo Ibiladia. Hala ere, Elorrioko Txintxirri ikastolak hainbat jarduera antolatu ditu aste honetarako. Etzi egingo da Bizkaiko ikastolen aldeko jaialdi xumea ikastolan, 11:00etan. Baina, ohi bezala, kultura ikuskizunei egin diete lekua: bihar,
20:30ean, Gasteizko Izaki Gardenak taldeak azken diskoko kantak joko ditu, ikastolan bertan. Dena oskol lanarekin dabiltza 2018tik. GALDER IZAGIRRE

BILBO Mikel Urdangarin.

b Bihar, 19:00etan,

b Igandean, 19:00etan,

Eskolako aterpean.

Euskalduna jauregian.
LEIOA Xabi Aburruzaga.
BILBO Raitx.

BILBO Los años de la fertilidad.
Emilio Rivas / La Ofrenda.
b Bihar, 20:30ean,
Campos Eliseos antzokian.

BILBO Urbasa. Hutsun eta Ortzi.

BILBO Nocturno.

b Gaur, 19:00etan, Deustuibarran.

b Igandean, 19:00etan,

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

b Igandean, 20:30ean,

Bira kulturgunean.

b Gaur, larunbatean eta igandean,
17:30ean, Otxarkoagan,
Harrobia eszenan.
Egun osoan zenbait emanaldi.

ONDARROA Dena eta Braulio.

UGAO Gari.

kafe antzokian.

b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBO Afrika Bibang

eta Nomadak.
b Ostegunean, 19:30ean,
alhondigan.

Pabiloi 6ko gazte konpainia.
b Urriaren 25era arte, 19:30ean,
Pabiloi 6n.

ANTZERKIA

inoportuna. Aztiak taldea.
b Ostegunean, 19:30ean, Lonbon.

DURANGO Raitx.

Joaquin Reyes.
b Gaur eta bihar, 20:00etan;
igandean, 19:00etan. Campos
Eliseos antzokian.

Torrezabal kultur etxean.
GETXO Kutxidazu bidea, Ixabel

BILBO Las 2 en punto.

(musikala). Demode Quartet
konpainia.
b Gaur, 20:00etan, Muxikaberrin.

As Marias konpainia.
b Igandean, 21:00etan,
Fundicionen.

BILBO Festejen la broma.
ARRIGORRIAGA Una visita

GALDAKAO El patio de mi casa.

BBK aretoan.
BILBO En standby.

b Ostegunean, 21:30ean,

Ermua antzokian.

b Gaur, 21:00etan,

b Igandean, 19:00etan, Beikozinin.

BILBO Frog Leap.

b Gaur, 22:15ean,

GETXO Desde Arrigunaga, para ti.
b Bihar, 19:30ean,

BILBO Psycho.

Arrigunagako hondartzan.

b Asteartean, 20:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

GETXO Igel euria.

BILBO La melancolía del turista.

Ados Teatroa konpainia.
b Bihar, 20:00etan, Muxikaberrin.

b Gaur, 21:00etan,

BARAKALDO Hombres que

Plateruena kafe antzokian.

BILBO La maniobra Heimlich

Txintxirri ikastolan.

escriben en habitaciones
pequeñas. Centro Dramatico
Nacional konpainia.
b Gaur, 20:30ean,
Barakaldo antzokian.

BILBO Ama kuraia.

GETXO Ella no es Liz Taylor.

GERNIKA-LUMO Moxal.

BARAKALDO Oh Oh.

BILBO Latex King.

b Ostegunean, 19:30ean,

b Gaur, 20:00etan,

Baccala konpainia.
b Igandean, 18:00etan,
Barakaldo antzokian.

D’Albeniz Euskadi konpainia.
b Bihar, 13:00etan,
Garai lorategian.

Arriaga antzokian.
Hilaren 23an eta 24an ere bai.

La9compañia, LadinamiKa.
b Igandean, 20:00etan, Utopian.

ELORRIO Izaki Gardenak.
b Bihar, 20:30ean,

Lizeo antzokian.

(vomitando a los 80).
Mama Crea SL konpainia.
b Gaur, 21:00etan, Otxarkoagan,
Harrobia eszenan.

Oligor y Microscopia konpainia.
b Asteazkenean eta ostegunean,
19:30ean, larunbatean 18:30ean
eta 21:00etan, Fundicionen.

b Bihar, 20:00etan, Astran.

BERANGO Una visita inoportuna.

BILBO Jule. Hortzmuga Teatroa.

Aztiak taldea.
b Bihar, 19:00etan, antzokian.

b Bihar, 18:00etan, Deustuibarran.

GETXO Petti.

Vaiven konpainia.
b Gaur, 20:30ean,
Arriola antzokian.

BILBO Tres eran tres.
Amets Bete konpainia.
b Bihar, 20:00etan, ZAWP.

ERMUA Dando el cante.

b Gaur, 22:00etan, Azebarrin.

BILBO No me hizo brossa.
LARRABETZU Ruper Ordorika.

Cabosanroque konpainia.

b Igandean, 19:00etan,

Muxikaberrin.

LEZAMA Erradikalak ginen.
ELORRIO Yo, la peor del mundo.

GERNIKA-LUMO Myotones.

GETXO Enigma Pessoa.

Ane Labaka Mayoz eta
Beatriz Egizabal.
b Gaur, 20:00etan, Frontoian.
MARKINA-XEMEIN Simplicissi-

LaNere konpainia.

mus. Tartean Teatro konpainia.
b Gaur, 21:00etan, frontoian.
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MARKINA-XEMEIN Zehar.

Markina-Xemein b Antzerkia eta dantza

Ertza konpainia.
b Bihar, 21:00etan,
udal pilotalekuan.
SESTAO Bienvenido a la Vegas.
Oliver Magoa konpainia.
b Gaur, 19:30ean, musika eskolan.

BERTSOLARITZA
ABADIÑO Bertso jaialdia.

Bittor Altube, Igor Galartza,
Araitz Katarain eta Leire Vargas.
b Gaur, 22:00etan, probalekuan.
ABADIÑO Gazteen saioa.

Bittor Altube, Igor Galartza,
Araitz Katarain eta Leire Vargas.
Gai jartzailea: Manuel Zialzeta.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.
ARRIGORRIAGA Bizkaiko

Eskolarteko Txapelketa. Finala.
b Bihar, 11:30ean, Lonbo aretoan.
BILBO Jaialdia. Amets Arzallus,

Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio
eta Jone Uria Albizuri.
b Bihar, 13:00etan, Santutxun.
LARRABETZU Jaialdia. Miren

Gizakia tximeletak bezala eraldatzen denean

Amuriza, Unai Iturriaga, Etxahun
Lekue eta Maialen Lujanbio.
b Gaur, 19:00etan, eskolan.

Tximeleta askoren bizitzak ez du bi aste baino gehiago irauten. Baina tximeleta izan aurretik beste ziklo batzuetatik igaro dira. Non hasi eta bukatzen
da haien bizitza? Eta inguruko beste gauza batzuena? Denak irauten du bizirik beste moduren batean bada ere. Ertza konpainiak iraupen infinitua
duten eraldaketa horien inguruan hausnartu du Zehar ikuskizunean. Bihar taularatuko dute, 21:00etan, Markina-Xemeingo frontoian. ERTZA

DANTZA
b Azaroaren 20ra arte, Bilbo Arten.

BILBO Euskal dantzak.

Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.
b Bihar, 13:00etan,
Euskal Museoan.
BILBO Leonor Leal.

BILBO Dokumental Argazkigintza
BILBO Acuarelarte.

Letizia Gonzalez.
b Hilaren 30era arte,
San Frantziskoko udaltegian.

BILBO Leiho zikin, zeru garbi.

Campos Eliseos antzokian.

Masterra.
b Ekainera arte, Argazkigintza
Garaikidearen zentroa.
BILBO Irakurketa errazeko kluba.

b Bihar, 20:00etan, BBK aretoan.

b Igandean, 13:00etan,

IKASTAROAK

Gaur inaugurazioa.

BUSTURIA Jatorria.

b Azaroaren 19ra arete, 11:00etan,

Andoni Bastarrika.
b Azaroaren 1era arte, Ekoetxea
Urdaibai - Madariaga dorrean.

Azkuna zentroan, mediatekan.

GETXO Bolue harana eta

BILBO Memoria vida.

b Igandean, 19:00etan,

hezegunea, irudiz osatutako
istorioa.
b Urtarrileta arte, Ingurumen
aretoan.

Dokumentala. Ondoren,
Antonio J. Garcia de Quiros
zuzendariarekin.
b Astelehenean, 19:00etan,
Bira kulturgunean.

BILBO Mutu.

Myriam Perez Cazabon.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

ELORRIO Ibilaldiaren agur

gogoan.
b Gaur, 19:30ean,
Bidebarrieta kulturgunean.

ekitaldia. Bertsoak, magia,
musika eta dantza.
b Igandean, 11:00etan,
Txintxirri ikastolan.

BILBO Acróbata y arlequín.
b Bihar eta etzi, 18:00etan,

GETXO Trick or treat.

Arriaga antzokian.
Igandean, 12:00etan
eta 18:00etan.
Haur jarduera.

Ipuin kontaketa.
b Bihar, 11:00etan,
Algortako kultur etxean.
GETXO Kontatu erretratu hau.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BILBO Bobo. Koldo Arostegi.

Otxarkoagan, Harrobia eszenan.

BILBO Dylan dosia. Bob Dylan

HITZALDIAK
BESTELAKOAK

BILBO Un, dos, tres, ¡magia!.

b Asteazkenean, 17:30ean,

Sun magoa.
b Igandean, 13:00etan,
Garai lorategian.

Romo kultur etxean.

BILBO Mr. Red & Mr. Blue.

InPuT konpainia.
b Ostegunean, 20:00etan,
Otxarkoagan, Harrobia eszenan.

Uxue Alberdi eta Ane Zabala.
b Asteartean, 19:30ean,
Bira kulturgunean.

Otxarkoagako udaltegian.
Haur jarduera.

GETXO Mercedes Albaina,
SOPELA Burdina. Adriana Bilbao.
b Gaur, 20:15ean,

Kurtzio kultur elkartean.

BILBO Loraldia jaialdia.

BILBO Hi(zki)bridoak 2020:

b Hilaren 22ra arte, hirigunean.

Muga.
b Ostegunean, 19:30ean,
Euskararen Etxean.

BILBO Gure herriaren soinu

Beethovenen musikaren ikuspegi
historiko eta humanistaz.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Muxikaberrin.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots.
b Igandean, 11:30ean, plazan.

b Asteazkenean, 19:30ean,

BILBO Dendaostekoak.
BILBO Imperfectas.

IURRETA Bizi dantza.

MUNGIA Atzekaldeta Rock

eta Skate Mungia Fest.
b Bihar, 19:00etan,
Olalde aretoan.
SANTURTZI Santurtziko

film laburrean jaialdia.
b Gaur eta bihar, Santurzinen.

banda. Mikel Urdangarin,
Karmele Jaio, Miren Amuriza
eta Txani Rodriguez.
b Igandean, 12:30ean,
Euskalduna jauregian.

b Ostegunean, 19:30ean,

ZAMUDIO Bizi dantza.

Otxarkoagako udaltegian.
Haur jarduera.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots.
b Gaur, 18:30ean, kiroldegian.

BILBO Boom clap, magia gara!.
Haur jarduera.
b Gaur, 18:00etan,
Garai lorategian.

BILBO Muga, anfetamiña.
Xabier Montoia.
b Ostegunean, 20:30ean,
Euskararen Etxean.

ZORNOTZA Botadun katua.

BILBO Ban, Bam. Los Taps.

ERAKUSKETAK
ONDARROA Argia ttiki egiten
BILBO Albo batera utziz.

Irati Urrestarazu.

denean. Javier Aizpurua.
b Astelehenean, 18:30ean,
Beikozinin.

Glu Glu produkzioak.
b Bihar, 18:00etan, Zornotza
aretoan. Haur jarduera.
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s
gara. Xehetasun batzuk argitzea
besterik ez dugu falta».
Skatean aritzeak heldua bera
ere umeago egiten duela uste du
Laisekak: «Ume handi bihurtzen
zara». Eta haren teknikez mintzatu da: «Skater bakoitzak bere
estiloa dauka. Batzuek ez daukate
beldurrik, beste batzuk oso teknikoak dira, beste batzuk erabat
osatuak. Hemen ere, beste edozein kiroletan bezala gertatzen
da».

BIDELAGUNAK

‘‘
Denek irabazi nahi dute,
baina beti txalotzen dira
edo animatzen dira
besteak, aurkariak
diren arren»
Iñigo Laiseka
Malen Skate Klubeko kidea

Osin Henderson skaterra, iazko urrian, Mungiako skate pistan. MALEN SKATE KLUBA

Mungiako Malen Skate klubak hamar urte daramatza patineteetan akrobaziak egiten.
Biharko Atzekaldeta jaialdia antolatu dute, Azken Zarata rock elkartearekin batera.

Taula gurpildunetan hegan
Natalia Salazar Orbe

irolaz gain, bizimodu bat ere bada
skate egitea. Oso
kirol teknikoa da.
Hori bakarrik ez,
ausarta ere izan behar duzu. Zuk
zeuk jartzen dituzu mugak, eta
beldurra gainditu behar duzu».
Iñigo Laisekaren berbak dira.
Mungiako Malen Skate klubeko
kidea da. Biharko rock musika
eta skatea uztartzen dituen Atzekaldeta jaialdia antolatu dute
herrian bertan, Azken Zarata
rock elkartearekin batera. Musika eta skaterren akrobaziak zuzenean eta sarean ikusteko aukera
eskainiko dute.
COVID-19ak, beste hainbat

K

alorretan egin duen bezala,
Malen Skate klubaren jarduna
ere baldintzatu du. Urtero egiten
duten txapelketarik egiterik ez
zutela izango ikusita, irtenbideren bat bilatu behar zutela pentsatu zuten. Horrela sortu zen
bihar Olalde aretora eta sarera
eramango duten jaialdia.
Skate txapelketa Olalden, pantailen bidez edo sarean ikusi
beharko dute zaleek; koronabirusari aurre egiteko neurriak
direla eta, txapelketetan ezin
baita egon ikus-entzulerik. Wicked Wizard eta Acid Mess taldeen
emanaldiari dagokionez, 200
lagunentzako lekua izango da
Olalde aretoan. Hara bertara ez
doazenek, berriz, sarean ikusi
ahalko dute emanaldi hori ere.

Jaialdia egin beharrekoa iruditzen zaio klubari. Hala azaldu du
Laisekak: «Zerbait egin nahi
genuen, kulturaren alorrean
dena itxita baitago. Ia ez dago ez
kontzerturik ez jaialdirik, ez ezer.
Beraz, pentsatu genuen sare
sozialen bidez ikusi ahalko zen
txapelketa bat egitea».

26 heldu eta 16 ume
Lehiaketa hasita dago. Hilabete
inguru daramate skaterren saioak grabatzen. «26 heldu izan
ditugu; eta beste 16 txiki». Sarrerak bost euroan eskuratu daitezke Kutxabanken kutxazainetan.
Baita Olalde aretoan bertan ere,
bihar bertan, 18:00etatik jaialdia
20:00etan hasi arte.
2010ean hasi zuen bere ibilbi-

dea Malen Skate klubak. Lehenago martxan egon zen Spot-Txeck
elkarteari lekukoa hartuta sortu
zuten, aurreko elkartean ibilitakoek eta kide berriek. «Elkartean
gauza batzuk aldatu behar genituela pentsatu genuen garaian
lagun bat aita izan zen, eta Malen
izena jarri zion alabari. Besteak
beste, klubaren izena aldatu nahi
genuenez, Malen jartzea erabaki
genuen». Lagun haren alaba
Malen hazi egin da harrezkeroztik. Baita kluba bera ere.
Txapelketak antolatzeaz gain,
umeentzako skate eskolak ere
eman izan dituzte urteetan.
Azkenaldian, utziak zituzten,
baina berriz ere ekingo diete aurten. «Oraingoz, ez daukagu data
zehatzik, baina berehala hasiko

Hala ere, diziplina horrek beste
kirolen aldean berezitasun handi
bat du, haren ustez: «Skate egitea
kirol indibiduala da, bai, baina
normalean taldean praktikatzen
duzu, eta errespetua oso garrantzitsua da. Familia txiki bat bezalakoa bihurtzen gara. Berdin da
zenbat urte dauzkazun. Txapelketan ere lehia oso garbia nagusi
da: denek irabazi nahi dute, baina
beti txalotzen dira edo animatzen
dira besteak, berez aurkariak
diren arren».
Aurrera begira, helburu argia
dute: gero eta txapelketa «handiagoa» egitea. Gure izena gero
eta ezagunagoa egitea». Skater
ezagunek hartu dute parte lehiaketan, eta ondokoek finala lehiatuko dute bihar: Jaime Mateu,
Peio Gonzalez, Ian Campbell,
Julen Arizmendi, Guillermo Sanchez eta Keltsa Sanchez. Belaunaldi gazteei begiratu behar zaie
nesken izenak agertzeko. Besteak
beste, Naia Laso igaro da finalera.
«Apurka gero eta emakume
gehiago daude, eta gero eta maila
hobea erakusten dute». Trukorik
onenak ere sarituko dituzte.
Mungian duten pista handiak
adin guztietako skaterrak elkartzeko bidea ematen du. «Hainbat
belaunaldi elkartzen gara bertan.
Lagunek eta nik ia bizi osoa egin
dugu skate parkean. Bertan ezagutu genuen elkar, eta han
batzen gara sarri, praktikatzeko
eta beste». Laisekak esan bezala,
bizitzeko modu bat baita skatea.

@

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
jo webgune honetara:
malenskate.com

