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Arrantzontzia,
kirol ontzi
artean

Bizkaiak baxurako flotaren erdia galdu zuen 2000tik eta 2010era bitarte; beste bi heren 2020ra artean
b Urteotan, kirol arrantzarako ontziek bete dituzte arrantzale profesionalek hutsik utzitako lekuak 2-3
b

Astekoa
Arrantza eta portuak

Ibai Maruri Bilbao

izkaiko arrantza
portuak erdi
hutsik daude.
Edo beterik,
baina kirol itsasontziek hartu
dute arrantzontzien lekua.
1980ko hamarkadatik hona, behera egin du sektoreak, eten barik. 1986. urtean Bizkaian eta Gipuzkoan Europako Batasuneko
arrantza politika bateratua indarrean sartu zenetik, euskal arrantza flotaren bolumena nabarmen
gutxitzen hasi zen. Arrantza politika horrek mugak ipini dizkio
arrantzaleen jardunari; hau da,
arrantzatu dezaketen gehienezko
arrain kopurua zehaztu dio estatu
bakoitzari. Belaunaldi ordezkapen faltak eta merkatuko prezio
merkeak utzitako mozkin txikiak
joera hori indartu du. Ondarroa
12 Milia taldeko Leo Bedialaunetak beste faktore bat ere azpimarratu du: 1980 eta 1990. hamarkadetan indar handia hartu zuten
altura handiko azpisektoreak
Bermeon, eta alturako azpisektoreak Ondarroan. «Arrantzale askok baxura utzi eta azpisektore
horietara jo zuten, diru gehiago
ematen zutelako». Uste du erakunde publikoetatik ere joera horren alde egin zela.
Euskal Herrian kostaldea duten
hiru herrialde historikoetatik
okerren dagoena Bizkaia dela
esan du Bedialaunetak. «Oraindik badago alturako azpisektorea,
Ondarroan, 17 itsasontzirekin.
Badago atunontzi izoztaileen azpisektorea, altura handikoa, Bermeon, baina guk horiek ez ditugu
hartzen Euskal Herriko azpisektore modura. Nahiz eta Bermeoko
armadoreak egon, kapitala auskalo nongoa den, eta, gainera,
mundu guztiko uretan ibiltzen dira arrantzan. Baxura azpisektorea
egoera oso kaskarrean dago».
2000tik 2010era, baxurako flotaren erdia desagertu zen; 2010etik
2020ra, beste bi heren.
Gipuzkoarekin alderatu du
Bizkaia Bedialaunetak: «Han baxuran badira oraindik ere atunetan kanaberarekin ibiltzen direnak, eta inguraketa sarearekin
ibiltzen direnak mantentzen dira:
Hondarribian 14 itsasontzi, Getarian beste 15. Baina hemen, Bizkaian, 10 inguru baino ez daude.
Lekeition bat geratzen da, Ondarroan beste bat... Artisau arrantza
egiten dutenak mantentzen dira
Bermeon eta». Uste du oraindik
gehiago okertuko dela egoera, administrazio publikoen aldetik ez
duelako ikusten behar duen bultzada emateko prestasunik.
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Atlantikoan eta Indiako ozeanoan
atunetan dabiltza Bermeon egoitza
portua duten atunontzi izoztaileak.
Ondarroan, alturako 17 itsasontzik
dute egoitza. Bi azpisektore horiek
eusten diote oraindik, baina artisau
arrantza eta baxurakoa Bizkaiko
portuetatik desagertzeko zorian daude.
Erakundeen inplikazioa eskatu dute.

Arrantzaleak,
desagertzeko
arriskuan

«Urte gutxi barru, neurririk hartzen ez bada, arrantza sektorea
pikutara joango da Bizkaian».
Gaindegiak Euskal Herriko
portuen argazkia egin zuen iazko
ekainean argitaratutako datu eta
erreportaje sorta batean. Han bildutako datuen arabera, egoitza
portua Bizkaian zuten 112 itsasontzi zeuden iaz; 156 izan ziren
Lapurdin eta 86 Gipuzkoan. Artisau arrantzako eta baxurako itsasontzien kopurua aspalditik ari
da gutxitzen. Esate baterako, hiru
lurralde historikoetan, egun,
2004. urtean baino 113 ontzi gutxiago daude, eta ordutik desagertutako ontzi gehienak artisau
arrantzakoak dira.
Altura handiko arrantzaleak
Ozeano Atlantikoan edo Indiako
ozeanoan aritzen dira. Bermeon
dute egoitza portua halako 25
itsasontzik: Euskal Herritik milaka kilometrora arrantzatzen
dute, eta konponketetarako Vigoko portura gerturatu ohi dira,

Galiziara. Ontzi horiek alde batera utzita, Baiona eta Ondarroa
dira Euskal Herrian alturako
arrantzaren portu nagusiak. 2009
eta 2012. urteen artean, alturako
hamar itsasontzi galdu zituen
Ondarroak, baina ordutik itsasontzi kopuruari eusteko gai izan
da. Denboran atzera eginda, agerikoa da herriak sufritu duen
arrantza flotaren txikitze nabarmena: 1995ean, Ondarroan, alturako 65 itsasontzi zeuden, eta
2000 urtean, 43. Galdutako zenbait itsasontzik Baionan dute
egoitza portua gaur egun.

Eraldaketaren premia
Ondarroa 12 Miliako kideak aspalditik ari dira Eusko Jaurlaritzako Arrantza Zuzendaritzari aldaketak behar direla esaten. «Ez
digute kasurik egiten; ez dago
arrantza politika bat gure portuetako jarduerari eta gure espeziei
alternatiba bat emateko», dio Bedialaunetak. Kofradiak ere ez di-
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rela askorik mugitzen penatu da.
Arrantzaren beharra aldarrikatu
du: «Guk uste dugu mantendu
beharra dagoela, gure elikaduraren zati handi bat hortik datorrelako. Gainera, sektore ekonomiko garrantzitsu bat izan da betidanik. Arrantza politika egokia
bideratzeko, sektorean parte hartzen dugun erakunde eta eragile
guztiak elkartu behar gara, alternatibak planteatzeko».
Hiru ardatzetan bereizten dute
euren proposamena. Arrantzaren
kudeaketa da lehena. «Nolako
gestioa egingo dugu? Nola harrapatuko dugu arraina? Zein arterekin? Nolako itsasontziak behar
ditugu etorkizunean? Adibidez,
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Arrantza eta portuak
gaurko itsasontziak ez daude
prestatuta emakumeentzako.
Haiek ez dira sekula arrantzan
ibili behar?». Arrantzan egiteko
eredu «egokia» aldarrikatu du,
iraunkorra. «Ezin dugu jarraitu
orain ibiltzen garen moduan: harrapatu eta harrapatu. Espezieak
zaindu egin behar dira».
Merkaturatzean ere ipini dute
arreta Ondarroa 12 Miliako kideek. Nola saldu behar da arraina?
«Gure arrantzaleak arraina harrapatzen dute, gero portura eramaten dute, eta lonjan erosleak
dira nagusi. Haiek nahi duten
prezioetan saldu behar dute. Horrela arrantzaleek ezin dute bizimodurik atera; ahalik eta arrain

gehien harrapatu behar izaten
dute irabaziak lortzeko».
Diru sarrerak, bada, urriak dira
arrantzaleentzat. Sarri kexatzen
dira gastuak berdintzeko ere ez
dutela irabazten. Hori gutxi ez,
eta laneko baldintzak «oso txarrak» dira. «Orain dela ehun ur-

‘‘
Arrantza politika egokia
bideratzeko, sektorean
parte hartzen dugun
erakunde eta eragileak
elkartu behar gara»
Leo Bedialauneta
Ondarroa 12 Miliako kidea

tekoak», esan du Bedialaunetak.
«Ez dute inolako eskubiderik: ez
dute laneko ordutegirik, ez bizi
baldintza egokirik, ez familia bizitza izateko eskubiderik». Kontatu du bera 1960. hamarkadan hasi
zela itsasoan beharrean. «Orduko legeak daude indarrean, eta ez
dira berritu. Orduan betetzen ziren araudiak orain ez dira betetzen. Beraz, are okerrago gaude.
Zergatik? Etorkin asko dagoelako
gure portuetan, itsasora haiek
doaz, eta horiek edozein baldintzatan dituzte lanean. Armadoreak aprobetxatu egiten dira».
Penaz kontatu du Eusko Jaurlaritzak arrantza portuak kirol
portu bihurtzea sustatu duela.
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«Kirol ontziz leporaino bete dira,
eta amarraleku gehiago eskatzen
ari dira, baina ezin da. Ez dago
hainbesterentzako lekurik».
Plentziako portuan, berbarako,
obretan daude, kirol ontzi gehiagorentzako lekua egiteko. Arrantza profesionalak galdutako lekua
bete ez ezik, artisau arrantza profesionalean dabiltzanei konpetentzia ere egiten dietela kexatu
da. «Kirol arrantzan harrapatutako arraina ezin da saldu. Atuna,
arrain txikiak eta abar arrantzatu
ditzakete, baina muga batzuk dituzte, eta beti euren kontsumorako izan behar da». Arazoari heldu
eta konpondu egin behar dela
esan du; zorrotz arautu.

Arrantzaleak, Ondarroan,
abenduaren 18an. JON URBE / FOKU

I. Maruri Bilbao

uropako Arrantzako Ministroen Kontseiluak Batasuneko kide den estatu
bakoitzari dagozkion arrantza
kuoten banaketa egiten du. Joan
den abenduaren 15etik 16ra bildu
ziren Bruselan, aurtengo banaketa egiteko. Horretarako zientzialariek egindako biomasa txostenak erabiltzen dituzte. Euskal flotarentzat, alturako ontzientzat
batez ere, legatza da espezierik
garrantzitsuena. Europako Batasunak %12,8 txikitu gura zuen
kuota, baina azkenean %5ekoa
izango da jaitsiera. Albiste txarra,
bai, baina espero baino hobea
Ondarroako alturako arrantzaleentzat. Dena den, haserre daude;
haien esanetan, inork ez die frogatu espeziearen biomasa egoera
txarrean dagoenik.
Erresuma Batuko arrantzaleekin ustiatzen diren uretako kuotak zehaztu barik daude, Brexitaren akordioaren menpe. Hala ere,
behin-behineko kuota batzuk
ezarri dituzte urteko lehen hiruhilerako: iaz urte osorako ezarri
zituzten kuoten %25 harrapatu
ahal izango dute. Salbuespena

E

Europako Batasuneko Arrantza Ministroen Kontseiluak ezartzen du urtean
zenbat arrain harrapatu daitekeen. Baxurako arrantzaleek iazko antzera
arrantzatu ahal izango dute aurten; alturakoek, legatza %5 gutxiago.

Iraunkortasunaren mugak
izango dira berdela eta txitxarroa:
iazko kuotaren %65 harrapatu
ahal izango dituzte, urteko lehen
hilabeteetan egiten baita bi espezie horien kanpaina.
Hegaluzea, antxoa eta berdela
dira sektorearen beste zutabeak,
baina badira kopuru txikiagoetan
lehorreratzen diren espezie
gehiago. Europako Arrantza ministroek adostu dute antxoaren
harrapaketa muga iaz baino %3,5
handiagoa izatea; hau da, 29.700
tona arrantzatzeko baimena
dute. 2005etik 2010era, antxoa
arrantzatzea debekatu zen Bizkaiko golkoan, desagertzeko
arriskuan zegoelako. Etenaldiaren bukaeran arrantzaleek eta
zientzialarik urteko gehienezko
kuota 33.000 tonatan adostu zuten, eta hala izan da azken urteetan. 2020an jaitsi egin zuten; bai-

na zientzialariek iaz egindako
ikerketek emaitza onak eman dituztela eta, berriro igo da. «Biomasak ondo daude, antxoa asko
dago. Baina txikia da, eta merke
saltzen da. Handia hobeto saltzen
da kontserba fabriketara», esan
du Eusebio Aranzamendi Ondarroako Santa Klara Arrantzaleen
Kofradiako presidenteak. Bizkaiko Kofradien Federazioko burua
ere bada, behin-behinean.

‘‘
Arraina mendebaldetik
egon da 2020an, eta oso
gutxi sartu da portura.
Aspaldian ez dugu izan
hain urte txarrik»
Eusebio Aranzamendi
Bizkaiko Kofradien Federazioko burua

«Txitxarroa daukagu txarto.
Zientzialariek esaten dute txarto
dagoela espeziea. Sardina hobeto
dagoela ere esan dute». Baxurako
arrantzaleei, gutxi gorabehera,
kuotak iazko antzera geratu zaizkie. «Ez da aldaketa handirik
egon», dio Aranzamendik. 2020a
oso arraroa izan dela kexatu da.
«Arraina mendebaldetik egon
da, eta oso gutxi sartu da Ondarroako portura. Aspaldian ez dugu izan hain urte txarrik». Ez daki
zer gertatu den, baina badu susmorik: «Ontziak portuan egon ziren hiru asteetan arraina mendebaldera joan zela uste dugu».

Urruneko itsasoetan
Europako Batasunaren esku dago
bere mugetatik kanpo arrantzatzeko hitzarmenak adostea ere.
Berbarako, Seychelleetako Erre-

publikarekin hitzartutakoari
esker, Bermeoko hogei bat atunontzi izoztaile Indiako ozeanoan
ibiltzen dira arrantzan.
Diru truke egiten diren akordioak dira, sarri bioaniztasuna
kontuan hartu gabe. Eta horrek
arriskuan jar dezake espeziea.
Hala, Indiako ozeanoan bizi den
atun tropikala babesteko nazioarteko ekimen bat sortu dute Europako Batasunak eta IOTC Indiako Ozeanoko Atunaren Batzordeak. Azti ikerketa zentroa
izango da proiektuaren buru.
«Otolitoen, gonaden eta atunen
gorputzeko beste atal batzuen laginak biltzeko plan bat egingo
dugu, gero horiek aztertu eta aurreko ikerketetan jasotako laginekin konbinatzeko», azaldu du
Gorka Merino AZTIko tunidoen
arrantzaren kudeaketan adituak.
Lagin horiek aztertu ondoren,
atunen adinari, hazkundeari eta
ugalketari buruzko kalkuluak
egingo dituzte; baita ezpata arrainaren, tintoleten eta batzuenak
ere. Era horretan, atunaren
iraunkortasuna bermatzeko datuak lortu gura dituzte, inguru
hartan arrantzarako kuota jasangarriak ezarri ahal izateko.
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Erabilera, klimak baldintzatuta
Kantabriako Ingurumen Hidrografia Zentroaren ikerketa baten arabera, Parisko Hitzarmena
bete ezean Bermeoko eta Bilboko portuak muturreko arriskuan leudeke mende amaieran
Ibai Maruri Bilbao

Arrantza indarra galduz doan
sektore bat da, baina ez itsaso bidezko merkataritza. Horregatik,
portuak azpiegitura estrategikoak izango dira gerora ere. Eta
zaurgarriak ere bai. Klima aldaketaren inguruko ikerketek sarritan
ohartarazi dute kostaldean izango
dituen ondorioez. Kantabriako
Unibertsitateko (Espainia) Ingurumen Hidrologia Institutuak,
AEBetako Atmosferaren Ikerketarako Zentro Nazionalarekin elkarlanean, ikertu du zenbat sufrituko duten mundu osoko 2.000
portu garrantzitsuenek. Iberiar
penintsula osoan, mende bukaeran Bilbokoa eta Bermeokoa dira
muturreko arriskuan egongo diren bakarrak Parisko Hitzarmena
bete ezean.
Mundu osoan, ikertutako
2.000 portu horietatik %14 egongo dira muturreko arriskuan. Bereziki, Ozeano Barean, Indiako
ozeanoan eta Karibeko itsasoan
dauden portuak izango dira zaurgarrienak. Ikerketa horretan ez
dituzte soilik azpiegituretan eragingo dituzten kalteak neurtu.
Denboraleek portuen erabilgarritasunean izango dituzten ondorioei ere erreparatu diete. Berbarako, haize gogorrek edo itsaso

itsas mailaren igoerak egingo ditu
kalte gehien. Ohartarazi du iragarri baino gehiago igoko dela, poloetako izotz masa handiak urtzearen ondorioz. Izan ere, aurretik
kalkulatu zuten baino handiagoa
izaten ari da urtze prozesu hori
dagoeneko. NBE Nazio Batuen
Erakundearen IPCC Klima Aldaketarako Gobernuarteko Adituen
Taldeko kidea da Losada, eta azken txostenetan parte hartu du.

Obrak eta proiektuak
Jakitun dira zer etor daitekeen
Bizkaiko portuetara klima aldaketaren ondorioz. Bermeoko portuak, berbarako, kalte gogorrak
sufritu ditu azken hamarkadan.
Larrienak 2014ko neguan izan ziren: hainbat itsas denboralek
Frantxuen haitzetako horma eta
olatu horma apurtu zituzten, baita moilan zuloak eragin ere. Bizkaiko kostalde osoan nabaritu zen
itsasoaren indarra: Ondarroan,
Mendexan, Bakion, Plentzian eta
beste hainbat herritan.
Losadaren arabera, konponbide bakarra klima aldaketaren

aurkako politikak serio hartu eta
Parisko Hitzarmena betetzea da.
Bizkaiko Hitza-k ikerketa taldearen arabera Bizkaian egoera zaurgarrienean leudeken portu bien
kudeatzaileengana jo du, eurek
zer egingo duten galdetzeko. Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du Bermeokoa, eta Portu Agintaritzak
Bilbokoa. Eusko Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurugiro Sailetik
esan dute klima aldaketaren aurkako eta ingurumen zaintzaren
aldeko irizpideak politika guztie-

Eusko Jaurlaritzak
Ondarroako babes
dikea indartuko du

R

Ondarroako babes dikea
da Bizkaian itsasoaren
aurrean kalteberena. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak indartzea
erabaki du. Lehenengo eta
behin, zertan den aztertuko
dute, eta horren arabera diseinatuko da proiektua. 193.000

tan aplikatzen dituztela, baita
portuen kudeaketan ere: «Portu
zuzendaritzari eta Euskadiko Kirol Portuak erakundeari dagokionean ere hala da, eta euskal administrazioak kudeatzen dituen
portuetan sustatuko diren lan
gehienek irizpide klimatikoa jasotzen dute bere baitan».
Horrez gainera, dagoeneko
egin diren eta egingo diren lanen
berri eman dute. 2016an, Eusko
Jaurlaritzak babes dikea konpontzeko eta indartzeko larrialdi lanak hasi zituen Bermeoko por-

euroren inbertsioa egingo du
Portu Zuzendaritzak, eta sei hilabete iraungo dute lanek. Aurten egitea da asmoa.
Dikearen egiturak 2014ko eta
2016ko denboraleen ondorioak
ditu, eta horiek konpondu gura
dira. Era berean, gaur egun
duen arazorik larriena da olaturik garaienak gainetik igarotzen
zaizkiola, egitura gehiago kaltetuz. Obren helburua halakorik
ez gertatzea da.

Eusko Jaurlaritzako
Portu Zuzendaritzak
irizpide klimatikoa
jaso du Bermeoko
portuko lanetan
Bilboko Portu
Agintzaritza klima
aldaketaren ondorioak
ikertzeko programa
bitan sartzekoa da
zakarrak itsasontziak porturatzea
eragotziko duen edo muturreko
tenperaturengatik moiletan lan
egiteko zailtasunak egongo diren.
«Klima aldaketa baretu ezean,
baliteke munduko portu sistemaren zati handi batek erabilgarritasuna galtzea, kalte ekonomiko
zuzenak eta zeharkakoak eginez», ohartarazi du ikerketa taldearen buru Iñigo Losadak. Haren esanetan, arrisku handienak
dikeak gaindituko dituzten denboraleak eta uholdeak dira. Bermeoko eta Bilboko portuetan,

Bermeoko portuko dikea apurtuta, 2014ko martxoaren 3an Kantauri itsasoan izandako denboralean. ARITZ LOIOLA / FOKU

tuan: 2017an bukatu zen obra horren lehen fasea, eta bigarrena falta da egiteko. Horrez gain, Erroxape eta Xixili moilak konpontzeko lanak ere egin dira. Erroxapen,
zoladura berriro ipintzeaz gain,
kaltetutako zerbitzuak berrezartzea da helburua, eta merkataritzako kaien drainatze sare berria
ere egin da. Amilburuaren gailurra metro erdi altxatuko da.
Bestalde, Bilboko Portu Agintaritzaren komunikazio bulegotik
erantzun dute Europa mailako
proiektu bitan sartzeko zain daudela. Bereziki klima aldaketak
portuetan izango dituen ondorioak aztertuko dituzte, prebentzio
neurriak hartu ahal izateko. Bilboko Udala eta Bilboko Portu
Agintaritza AIVP Munduko Portu
Hirien Sareko kide dira. Erakunde
honek 2030 Agenda ipini du martxan. Bilboko Udalak eta Bilboko
Portu Agintaritzak iazko urrian
sinatu zuten agenda horrek jasotako hamar helburuak betetzeko
konpromisoa. Besteak beste, klima aldaketaren ondorioei egokitzeko konpromisoa hartu dute,
eta baita klima larrialdiari aurre
egiteko trantsizio energetikoaren
eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua ere. Era berean, mugikortasun iraunkorraren aldeko
politikak ezarriko dituztela eta
bioaniztasuna zaintzeko neurriak
hartuko dituztela hitzeman dute
biek.
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Hasi berri den
urte hau

A

ste hasieran elurrari
atera zenizkion argazkiak bidali dituzu
etxekoen WhatsApp
taldera, eta begien lekuan bihotz
gorri bi dituen emotikonoarekin
erantzun dizu amak. Sare sozialetan ere jarri dituzu elurtzaren
argazkiak, eta, jendearen erantzunaren zain, aldiro hartzen
duzu sakelakoa eskuetan. Astelehenean bueltatu zinen lanera eta
ahaztu duzu dagoeneko Gabon
egunetan izandako astebete luzeko oporraldia. Beste urte batzuetan ez bezala, lasaia izan da aurtengoa: konpromiso gutxiago eta
lo egiteko denbora gehiago.
Egutegiari begira, urteko bigarren ostirala dela ohartu zara. As-

palditxoan bezala, asteburu honetarako ere ez daukazu planik,
eta, beste garai batean ez bezala,
orain horrek lasaitu egiten zaitu.
Urtea amaitu orduko 37 urte beteko dituzula pentsatu duzu, eta
balkoira atera zara etxean egoteko arropa epelarekin. Kalean
hotz egiten du, baina gustatzen
zaizu kanpokoaren eta barrukoaren arteko kontrastea.
Azalarentzat ona ei da hotza.
Lagun bati entzun zenion ur beroarekin dutxatzeak ere ez dakarrela ezer onik. Baina ur hotzarekin dutxatzea, gaur lako egun
hotz batean balkoian biluztea bezain gogorra iruditu zaizu, eta
arin uxatu duzu ideia burutik.
Izango da aurten aldatu beharre-

R
NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia
koen zerrendan gauza errazagorik. Gozo gutxiago jan beharko
zenukeela errepikatu diozu zeure
buruari, eta kirol gehiago egin.
Derrepente akordatu zara pisukideak ekarritako polboroi eta mazapanez betetako poltsarekin, eta
goserik behar ez lukeen sabelak
irribarre egin dizu.
Zure bikotekide den edo ez den
ez dakizun horrek mezu bat bidali dizu. Ilusioa egin dizu mezuaren jakinarazpenak; mezuak, ez
horrenbeste. Zure ustez sinplea
den galdera zuzen bati erantzun
lauso eta poetikoa eman dio. Ez
duzu ezer ulertzen, edo ez du ezer
ulertu nahi. Beharbada horrelakoa da zuen artekoa: lausoa eta
poetikoa. Sofan etzan zara, eta

udazkenaz geroztik hasitako bernetako ileei begiratu diezu. Ez zenituzke gorrotatu nahi, baina gorroto dituzu. Eta, gorroto dituzun
arren, ez dituzu kentzen. Hori ere
lausoa eta poetikoa iruditu zaizu,
eta irribarre egin duzu.
Neguko ostiral iluntzeak
eguerdi ostean hasten direla iruditzen zaizu. Sofan erlaxatzea

Zineman sartu eta
eseri zarenean
konturatu zara ez
dakizula zein den
ikusiko duzuen
filma, hasi den urte
berri honekin
gertatzen zaizun
bezalaxe

Irudia b Otxandio
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arratsaldeko plan bihurtzeko zorian zegoenean, pisukidearen giltza hotsa entzun duzu. Etxeko
atea itxi, sukaldean sartu, eta berehala esan dizu: «Zinemara joango naiz laster, etorri nahi duzu
nirekin?». Ez dakizu zer film
emango duten, eta ez dakizu joan
gura duzun, baina baietz erantzun diozu. Dutxa azkar bat, loredun alkandora eta jertse horia.
Espero baino koloretsuago ikusi
duzu zeure burua ispiluan.
Zinemara bidean, urte berri
honetarako nahi duzuenaz eta
errepikatzerik gurako ez zenuketenaz aritu zarete: lanaz, diruaz,
maitasunaz, neurri murriztaileez, borrokez, ametsez... Unibertsoak eskatzen diozuena ulertu
eta jaso izana espero duela esan
dizu pisukideak, erdi serio eta
erdi brometan. Zineman sartu eta
eseri zarenean konturatu zara ez
dakizula zein den ikusiko duzuen
filma, hasi den urte berri honekin
gertatzen zaizun bezalaxe.

Beltranen gorpurik
ez, bilaketa gune
erdia miatuta
ZALDIBAR b Joaquin Beltranen

gorpua egon daitekeela uste duten gunearen erdia miatu dute
dagoeneko Zaldibarko zabortegian; joan den astean bukatu zuten. Baina Josu Erkoreka Eusko
Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak esan du haren gorpurik ez
dela agertu. «Ahal bezain laster»
hasiko dira bilatzen falta den zatian. Asteon 11 hilabete bete dira
Beltran eta Alberto Sololuze hondakin artean desagertu zirenetik.

%2,89
LANGABEZIA ZENBAT
GUTXITU ZEN ABENDUAN
Azaroan baino 2.172 langabe gutxiagorekin bukatu da abendua
Bizkaian: %2,89 gutxitu da langabezia urteko azken hilabetean.
%12,23 iaztik. 2019ko abenduarekin alderatuz gero, aldiz, %12,13
handitu da langabe kopurua: iazko hil berean baino 7.963 bizkaitar
gehiago daude langabezian.

Elurrak Bizkaia zuritu du, 300-200 metrotik behera
Urte aldaketarekin batera, elurra iritsi da Bizkaira ere. Hainbat egunez 200-300 metrotik gorako toki guztietan zuritu du. Bereziki barnealdean pilatu
da. Esaterako, Otxandion —irudian, urtarrilaren 2an—, 25 zentimerotik gora pilatu da. Oporraldia aprobetxatuta, bizkaitar askok jo dute mendira,
nahiz eta alerta egoeran halakorik ez egiteko eskatu duen Eusko Jaurlaritzak. Gorbeian, Ertzaintzaren erreskate taldeak 11 lagun erreskatu behar izan
ditu azken egunetan. Oraingoan ere elur gehiago egin dezake, eta datorren astean ere giro hotza izango da nagusi. ASIERZABLBI

%

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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Sare plataformak iaz Bilbon urriaren 20rako antolatutako manifestazioa. ARITZ LOIOLA / FOKU

Bizkaiko herrietara ere
hedatuko da urtarrileko
presoen manifestazioa
‘Bidea gara’ lelopean, urruntze politika amaitzea eta presoei gradua
aldatzeko aukera ematea eskatuko dute bihar b Pandemia dela eta,
tokiko protestek ordezkatuko dituzte Bilboko eta Baionako martxak
Peru Azpillaga Diez Bilbo

Egutegian gorriz markatutako hitzordua izaten da Sare plataformaren eta Bakegileen urtarrileko
nazio manifestazioena Euskal
Herriko milaka lagunentzat: Bilbon eta Baionan, jendetza batzen
da euskal presoen eskubideen
alde agertzeko. Aurten, ordea, bi
martxa nazionalak ez dituzte
egingo. Izan ere, osasun neurriek
galarazi egiten dute halako jende
pilaketak izatea. Elkartasunak,
baina, ez du etenik izango, eta Sarek eta Bakegileek tokian tokiko
mobilizazioak deitu dituzte —216
izango dira, guztira—, Bidea gara
lelopean, nazio martxen ordez.
Sarek adierazi duenez, bi aldarri nagusi gailenduko dira aurtengo ekinbideetan: batetik, Espai-

niako Estatuaren urruntze politika behingoz amaitzea, eta, bestetik, «euskal presoei sistematikoki
ukatu izan zaien eta etxerako bidea ahalbidetzeko behar beharrezkoa den» gradu progresioa
ezartzea –estatuan 107 preso daude egun lehen graduan–.
Aitzitik, urruntze politikari lotuta, Espainiako Gobernuak zenbait urrats egin ditu 2020an. Euskal preso gehienak oraindik Euskal Herritik kanpoko kartzeletan
dauden arren, horietako batzuk
sorterritik gertuago dauden espetxeetara lekualdatu dituzte. Hori
da, hain zuzen ere, Liher Aretxabaleta bilbotarraren kasua: hiru
urtez Ocañako (Gaztela-Mantxa,
Espainia) espetxean egon ostean,
Burgosera (Gaztela eta Leon, Espainia) eraman dute. «Gure bizi-

tza aldatu egin da», esan du Rebeca Larak, Aretxabaletaren bikoteak. «Egunean bertan egin
dezakegu joan-etorria; goizean
etxetik atera eta bueltatu, prestaketa lanik egin gabe. Izugarrizko
lasaitasuna ematen dizu horrek;
lehen, aste osoa ematen genuen
horretan pentsatzen»
Bost urteko alaba bat du bikoteak, eta egoera are gehiago aldatzen dela gogorarazi du Larak.
«Beste era bateko bidaia bat da
orain; umea ere konturatzen da.
Galdetzen diozu ea zelan joan den
bidaia, eta dio lehen luzea izaten
zela; bidean geratzen ginela, pelikula bat, beste bat, beste bat...
Orain, Burgosera heldu, eta lehenengo filma ez da amaitu. Badakite zer den urrun eta gertu, eta
eragina du haiengan, noski».

Aldaketak poztu arren, Larak
gogorarazi du urruntze politika
indarrean dagoela oraindik ere.
«Liherrek Euskal Herritik kanpo
segitzen du preso, eta guk errepidean 400 kilometroko joan-etorria egiten dugu oraindik. Hor
dugu Basauriko espetxea, eta ez
dago inongo arrazoirik Liher hor
ez egoteko; badakigu nondik gatozen, eta aldaketa pozgarria da,
baina egoerak bidegabea izaten
jarraitzen du».
Urruntze politika familiarentzako zigor bat dela deritzo: «Zigortuak izan gara epaiketarik
izan gabe, ezer egin gabe; sufrimendu hori pairatu behar dugu,
eta horrek dakarren arriskua eta
gastu ekonomikoa». Urruntze
hori adineko senideentzat eta
umeentzat are latzagoa dela azpimarratu du Larak, eta presoarentzat beste sufrimendu bat gehiago. «Senide eta lagunen bizitza
arriskuan dago astebururo».
Maialen Zuazok ere ondo ezagutzen du urruntze politikak sortzen duen ezinegona. Urrunketaren bi aldeak bizi izan ditu: espetxe barrutik eta kanpotik. Kartzelan zazpi urte eman ostean,
2016an atera zen, eta, geroztik,
Alacantera (Herrialde Katalanak)
joaten da bere bikote Arkaitz Goikoetxea barakaldarrari bisitan.
Larak bezala, hiru urteko umearekin egiten du bidaia, eta Zuazo,
gainera, bigarren ume baten esperoan da. Madrilek egindako
mugimenduak «positibotzat» jo
ditu, bere egoera oraindik aldatu
ez bada ere. Aitzitik, argi du aurrerapausoak egin arren ezinbestekoa dela urruntze politika
«behingoz» amaitzea: «Azkenean, berri ona da, eta gauzak baloratzen jakin behar da, baina etxetik urrun daude oraindik; zentzugabea izaten jarraitzen du».
Horrekin batera, beste salbuespen lege batzuk ere «desaktibatu» behar direla dio: «Arkaitz
bezala, oraindik badira 40 urte arteko kondenak dituzten hainbat
preso, eta hori ezin da onartu».

Mobilizatzen jarraitu
«Urruntzeak senideak zigortzen
ditu beste ezer baino gehiago.
Presoa berdin-berdin egongo da
kartzelan, nahiz eta Euskal Herrian egon. Argi dago mendeku
politika bat dela», ohartarazi du
Zuazok. «Guk hilean behin edo
birritan 750 kilometro egin behar
ditugu Alacantera joateko, eta
beste hainbeste bueltatzeko.
Inoiz ez du zentzurik izan, eta,
orain, are gutxiago».
Egoera aldatzeko bidean, biek
aipatu dute mobilizatzea zer garrantzitsua den. «Ezin dugu pen-

tsatu ezer oparituko digutenik,
ezta orain mugimendu batzuk
egiteagatik Espainiako Gobernuak borondatea duenik ere;
hemen presio bat egon behar da,
gizarte mailako etengabeko salaketa lana», esan du Zuazok.
«Beste garai batzuetan bizi
gara: lehen, gatazka gordin bat
genuen erdigunean; orain, giroa

‘‘
Zigortuak izan gara
epaiketarik izan gabe,
ezer egin gabe;
sufrimendu hori pairatu
behar dugu»
Rebeca Lara
Preso baten senidea

«Berri on bat da
[gerturatzeena], gauzak
baloratzen jakin beharra
dago, baina etxetik
urrun daude oraindik»
Maialen Zuazo
Preso ohia eta senidea

oso bestelakoa da. Baina horrek
ez du kentzen era guztietako salaketak egiten jarraitu beharra»,
dio Zuazok. Uste du euskal presoen aferak «ikusgarritasuna» galdu duela: «Gai hau ezin da soilik
senideen gain gelditu; ez da erraza, baina asmatu behar da gizartearengan tentsio eta erantzun
hori bilatzen», adierazi du. «Azkena atera arte jarraituko dugu
lanean», erantsi du Larak. «Pozten gara mugimenduak egon direlako, baina oraindik ez dago
borondate politikorik egoerari
konponbide bat emateko».

Birusak, oztopo gehiago
Koronabirusak espetxeetan «oso
egoera zaila» eragin duela nabarmendu nahi izan dute biek. Ohartarazi dute gizarte osoa astindu
duen birusak presoak are baldintza «zaurgarriagoetan» utzi dituela. «Agonia handiarekin bizi
duzu egoera, ez dakizulako noiz
joan ahalko zaren berriz bisitan»,
azaldu du Zuazok. Leku askotan
bisak kendu dituztela kontatu dute; Larak, adibidez, bakarra izan
du iazko martxotik. «Guretzat
zaila da, baina alabarentzat are
zailagoa; laster urtebete egingo du
aita kristal baten atzetik ikusi gabe», salatu du. «Barruan dagoenaren oinarrizko sostengua gara;
lehen miseria bat bazen, pentsa
hori ere kenduta», gehitu du Zuazok. «Gainera, barruan denak
jarraitzen du berdin; ez dute apenas neurririk hartu», deitoratu
du. «Egin duten gauza bakarra
zera izan da, ateak itxi eta kanpokoekin muga gehiago ezartzea».

Kirola
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EGITARAUA
Gaur
19:00. Bi partida jokatuko dituzte:
Amaia Aldai eta Oihana Orbegozo, Leire Garai eta Maire Ruiz de
Larramendiren aurka ariko dira,
batetik. Ainhoa Ruiz de Infante eta
Olatz Ruiz de Larramendi, Olatz
Arrizabalaga eta Naroa Agirreren
kontra, bestetik.
Urtarrilaren 15ean
19:00. Bi partida, orduan ere.
Miren Larrarte eta Gentzane Aldai,
Leire Garai eta Maite Ruiz de Larramendiren aurka. Iera Agirre eta
Arrate Bergara, Ainhoa Ruiz de Infante eta Olatz Ruiz de Larramendiren kontra.
Urtarrilaren 22an

Bizkaiko III. Txapelketaren aurkezpena, astelehenean, Bilbon. Zazpi pilotari eta Lorea Bilbao foru diputatua ageri dira. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Gaur hasiko da Bizkaiko esku
pilotako hirugarren txapelketa
Emakumezkoen sei bikote lehiatuko dira urtarrilean, Bizkaia frontoiko partidetan, ateak
itxita b Hilaren 31n izango da finala b Kirolariek duten maila nabarmendu du diputazioak
Peru Azpillaga Diez Bilbo

Emakume pilotarien Bizkaiko III.
Txapelketa izango da aurtengoa.
Joandako edizioen arrakastaren
ikusita, ekitaldi berria antolatu
du diputazioak, eta, pandemiagatik bertan behera utzi ordez, beharrezko osasun neurriak ezarri
eta aurten ere torneoa jokatuko
dute. Gaur, hilaren 15ean eta 22an
izango dira partidak, 19:00etan,
Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Finala, berriz, hilaren 31n jokatuko
da, 12:00etan. Pandemiari aurre
egiteko ezarri diren neurrien eraginez, partida guztiak ateak itxita
jokatuko dituzte. Hala ere, partida guztiak zuzenean ikusteko aukera egongo da Bizkaia frontoiaren Facebook orrialdearen bidez.
Finala, gainera, telebistaz ikusi
ahal izango da, ETB1en.
Orotara, hamabi kirolarik hartuko dute parte txapelketan. Bikoteka eta bi multzotan lehiatuko
dira. A taldeko bikoteak honako
hauek izango dira: Amaia
Aldai eta Oihana Orbegozo, Miren Larrarte eta Gentzane Alday,
eta Leire Garai eta Maite Ruiz de
Larramendi. Beste aldetik, B tal-

dea osatzen duten bikoteak honako hauek izango dira: Iera Agirre
eta Arrate Bergara, Olatz Arrizabalaga eta Naroa Agirre, eta Ainhoa Ruiz de Infante eta Olatz Ruiz
de Larramendi.

Pilota mistoarekin
Hiruna bikoteko bi talde izango
dira, beraz, eta itzuli bakarreko
liga sistemaren bidez jokatuko
dute txapelketa. 22 tantora izango
dira partidak, eta aste bakoitzean
bi jokatuko dira. Irabazleak bi
puntu lortuko ditu, eta galtzaile-

ak, berriz, bakarra. Talde bakoitzeko lehenengo bikoteak finala
jokatzeko sailkatuko dira. Bigarren postuan geldituko diren bikoteen artean hirugarren eta laugarren postua lehiatuko dute, finala izango den egun berean.
Bikoteen artean berdinketa izanez gero, horien arteko partidetan tanto gehien lortu dituena
sailkatuko da, eta, horrela ere
berdinketak jarraitzen badu, bikoterik gazteenak egingo du aurrera. Aurtengo txapelketak berrikuntza bat izango du: pilota-

riek pilota mistoarekin jokatuko
dute lehenengo aldiz.
Lorea Bilbao Euskara, Kultura
eta Kirol saileko foru diputatuak
aurkezpenean adierazi duenez,
«Bizkaia torneoa emakume pilotariei partidak lehiatzeko, jokatzeko eta haien joko kalitatea eta
profesionaltasuna kantxan erakusteko aukera emateko sortu
da». Helburu horri jarraituz antolatuko dute aurten, hirugarrenez. Bilbaoren esanetan, emakume pilotari «oso onak» daude
Bizkaian; «oso kirolari onak».

19:00. Bi partida. Olatz Arrizabalaga eta Naroa Agirre, Iera Agirre eta
Arrate Bergararen kontra. Amaia
Aldai eta Oihana Orbegozo, Miren
Larrarte eta Gentzane Aldayren
aurka.
Urtarrilaren 31n
12:00. Hirugarren eta laugarren
postua erabakitzeko norgehiagoka; eta, ondoren, finala.

«Ea ahalik lasterren heltzen garen kirolari bezala duten balioa
aitortzera, eta ez emakume kirolari bezala. Bestela, gizonezko
kirolari eta emakume kirolari
esaten hasi beharko gara», adierazi du. «Biak ala biak dira kirolariak, biak ala biak behar ditugu
sendo eta lehiakor, biak ala biak
behar ditu gure kirolak, gure herriak aurrera egin dezan, biak ala
biak behar ditu pilotak», nabarmendu du diputatuak.
Bilbaok gaineratu duenez, Bizkaian pilotarekiko dagoen zaletasuna, emakumeek ere jokatzen
dutenean «frontoiak betetzera»
iritsi behar da. «Ezinbestekoa da
erreferenteak sortzea, gero eta
emakume gehiagok pilotan jokatu dezaten».
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Bolunburuko herrixkaren
atea, artxiboko irudi
batean. JOSEBAGU

Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultur ondasun
izendatu du Zallako Bolunburuko herrixka gotortua.
Era horretako neurriek ondarea babesten dutela azaldu
du Armando Llamosas arkeologoak.

Babesa, defentsa
Natalia Salazar Orbe

allan
dago,
Bolunburu
mendiaren gainean
320
metroko altueran, leku estrategiko batean. Inguru osoaren
kontrola eta haranaren ikuspegi
ezin hobea ditu eskura. Herrixka
txikia. Iparraldera, amildegia du.
Gainerako eremuan, harresia.
Babes horma horrek hegoaldeko
fatxada lanak egiten ditu: 153
metroko luzera du, eta lau metroko altuera. Harresiaren inguruan,
2,5 metroko hobia du. Kristo
aurreko IV. mendetik Kristo osteko I. mendera bitartean izan
zituen biztanleak Bolunburuko
herrixka gotortuak; II. Burdin
aroan, hain zuzen. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultur
ondasun izendatu du, gune arkeologikoaren kategoriarekin.
Izendapena jasota, eremu horretan ezingo da baimenduko aztarnategi arkeologikoa arriskuan
jarri, edo honda dezakeen erabilerarik ez jarduerarik egin. Berta-

Z

ko aztarna higiezinak suntsitzeko
debekuaz gain, gordailu arkeologikoaren ordena historikoa alda
dezakeen edozein jarduera ere
galarazten da.
Armando Llamosasek garrantzitsua iruditzen zaio izendapena.
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Saileko arkeologoa da, eta azaldu du halako
izendapenek aztarnategiak babestea eta kudeatzea errazten dutela. Aztarnategiaren nortasun
agiria balitz bezala deskribatu du.
«Deklarazioari esker, diru laguntzak jasotzeko aukera handia
izango du. Gainera, espoliazioa
edo horren mehatxua sortuz gero,
ez legoke zalantzarik, eta legea
ezarri ahalko litzateke, mugaketa
argia duelako eta argi dagoelako
bertan zer egin daitekeen eta zer
ez». Epaitegietan babes horrek
duen indarra aipatu du Llamosasek. «Horietan ez dira neurtzen
garrantzia, historiari egin diezaiokeen ekarpena edota ondareari
egindako kalteak, legearen kontrako egitasmoak baizik».
Bestalde, uste du izendapenak
aztarnategiarekiko herritarren

pertzepzioa aldatzen duela. «Herritarrek, batez ere hurbilekoek,
zerbait garrantzitsua dutela sentituko dute. Hori ere funtsezkoa
da eremua babesteko eta kontserbatzeko. Herritarrak dira ondarearen subjektu nagusiak. Alde batetik, ondarearen sortzaileak dira;
bestetik, hartzaileak, ondareaz
disfrutatzen dutelako, eta, agian,
ondareak beren nortasunari egiten dien ekarpenagatik».

Balio pedagogikoa
Herrixkaren egituragatik eta tamainagatik aztarnategiak duen
balio pedagogikoari ere erreparatu diote adituek. Erraza da jendaurrean erakustea, eta, ondorioz, publikoak erraz antzeman
ditzake Burdin aroko elementu
nagusiak: defentsakoak —harresia –, urbanistikoak, ekonomikoak eta industrialak. «Bolunburu
oso eskuragarria da», dio Llamosasek. «Herrixka txikia izanik,
ikusleak elementu guztiak jasotzen ditu une batean. Beste batzuetan —Bizkaiko Arrolan, kasu
— handiak direnez, herriko erdigunean egon arren, ez duzu an-

tzematen herrixkaren osotasuna».
Bisitariek mendeetan atzera
egiteko modua ematen duela uste
du. «Bolunburuko goiko aldetik
imajina dezakezue nola defendatzen ziren, nola bizi ziren, nola lan
egiten zuten, haien beldurrak eta

gu herrixka baten elementu guztiak: defendatzeko harresia, sartzeko atea, bizitzeko etxeak, lan
egiteko balizko guneak eta haien
ohiko materialak; besteak beste,
zeramika. Bizimoduari dagokionez, esan ezakegu ez daudela oso
urrun guregandik. Biztanleen jarduera nagusia ganadua
eta nekazaritza izan ziren. Haraneko kontrola
ere erraztuko zien sobeBurdin Arora bidaia dezakezu, rakinen komertzioak».
Errotariak ere izan zieta erraz asko sar zaitezke
ren, Llamosas arkeologizon-emakume haien
goak adierazi duenez:
pentsamenduetan»
«Eskuzko errota zati asArmando Llamosas
Arkeologoa
ko aurkitu dira, ohi baino
askoz gehiago. Ondoan,
haien ingurua zer-nolakoak zi- asperon [bolu errotak egiteko haren. Goiko alde horretan eserita, rria] harrobia dute, eta baliteke
eta informazio egokia eskuan, komertziorako ekoizpenean esBurdin Arora bidaia dezakezu, eta pezializatuta egotea. Hori geroko
erraz asko sar zaitezke gizon eta ikerketek argituko digute».
Gako asko eman dizkie orain
emakume haien pentsamenduearteko azterketak, baina lan asko
tan eta eguneroko kezketan».
Orain arte egindako ikerketen dute egiteko. «Aztarnategiak,
arabera, 50 edo 60 herritar inguru oraindik, informazio asko eman
bizi ziren herrixkan, eta abel- diezaguke, etxeen xehetasun astzaintzan eta nekazaritzan aritzen ko, barruko okupazioaren eskeziren. «Bolunburun ikus ditzake- ma, eraikin bereziak dituen ala ez:

‘‘
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6/2019 legeak aztarna arkeologikoak zaintzeko hiru babes
neurri aurreikusten ditu.
Balizko babes guneak
Behin-behineko babesa.
Adituek badakite eremu horietan zerbait badagoela edo
egon daitekeela, baina ez
dago erabateko segurtasunik.
Izan daiteke toponimo adierazgarri bat dagoelako, ezusteko aurkikuntza bat egon delako edo zerbaiti buruzko berri
zaharrak daudelako. Hala ere,
adituek ez dakite aztarna horietatik zerbait geratzen den,
nola dauden edota informazioa benetakoa den. Lege figura horrek behin-behineko
babesa ematen dio, aztarnategia eta duen garrantzia zenbaterainokoa den argitu arte.
Babes ertaina
Kasuz kasu aztertu. Aztarnategia dagoela argi dagoen kasuetan, bi aukera daude: babes ertaina edo babes berezia. Kasuz kasu aztertzen dira
esku hartzeko aukerak.
Babes berezia
Oso elementu bereziak. Babes berezia duten ondareak
oso elementu bereziak dira.
Hori dela eta, legeak ezaugarri
bereziak ezartzen ditu. Ezarrita
dago horietan zer egin daitekeen eta zer ez.

ganadurako aldeak edo lan egiteko guneak, esaterako. Datu guzti
horiekin ñabardura asko atera litezke, haien kultura materiala ez
ezik, zuten pentsatzeko modua
jakiteko». Horregatik uste du garrantzitsua dela proiektu integralak izatea. «Hau da, ikerketa integrala planteatzea, hipotesi argiak
eta plangintza pentsatua. Horrez
gain, balioa emateko estrategia
bat izan behar du».
2002an baieztatu zuten Zallakoak II. Burdin Aroko herrixka
baten aztarnak zirela. Oinarri
zientifiko batekin berreraiki dute
gotorlekua. Ikerlarien lanaz gain,
erakundeen babesaren garrantzia
azpimarratu du Llamosasek:
«Instituzioek, ikerlarien lana
errazteaz gain, herritarren eskura
jarri behar dute, informazioa gizarteratzeko». Bolunbururi dagokionez, informazioa zabaltzeko
plan bat dago. «Udala oso inplikatuta dago, eta Jaurlaritzak diru
laguntza bat eman dio bisitak eta
informazioa kudeatzeko, aztarnategiaren kontserbazioa arriskuan jarri gabe. Askotan ez dira
behar egitasmo erraldoiak, aztarnategiek oso argi hitz egiten baitute. Garrantzitsua da plangintza
bat izatea: argi izatea zer erakutsi
behar dugun eta nola».

Arrolako ‘oppidum’-ak Bigarren Burdin Aroko egunerokoa islatzen du. Foruko aztarnek
erromatarren presentzia frogatu zuten. Argiñetan, Erdi Aroko herrixka bat agertu zen.

Burdin Arotik Erdi Arora
N. S. O.

urdin Aroan, Bizkaia
mendietan eraikitako
herrixka gotortuek
osatzen zuten. Harresiek eta eremu malkartsuek babestu egiten zituzten herriotako
bizilagunak. Bolunburu Zallako
herrixka eratu zuten garai berean,
handik 60 kilometro ingurura
sortu zuten Arrolako oppidum-a
ere. Gastiburu mendikatearen
gailurrean ezarri zuten Kantauri
itsasoaren ekialdean dagoen erromatarren garaiaren aurreko herrixkarik handienetako bat. Kristo aurreko IV. mendean eraiki zuten, eta Kristo osteko I. mendera
arte Urdaibaiko bizitza antolatu
zuen gune nagusia izan zen.
Gaur egungo Arratzu, Nabarniz
eta Mendata udalerrien artean
kokatu zuten. Hamasei hektareako eremua hartzen du gotorlekuak. Garai hartan era horretako
eraikuntzak oso ohikoak izan
arren, Bizkaia osoan egoerarik
onenean dagoena da Arrolakoa.
Kastroaren hedaduraz gain,
Arrola hainbat elementuk egiten
dute garrantzitsu: ate gotortuek,
harresiek eta lubakiek herrixka
babestu eta defendatzeko baliabideak eskaintzen zituzten. Labirinto bilakatutako korridore eran
eraiki zuten sarrera, erasotzaileak
sartuz gero, hegal guztietatik aurre egin ahal izateko.

B

Arrolako ‘oppidum’-aren zati bat, artxiboko irudi batean. BIZKAIKO HITZA

ka foru bat izango zelako. Inperioko forum-ak merkataritza guneak ziren. Inportaziorako eta
esportaziorako lekuak eta jarduera politikorako eta ekonomikorako guneak ere bai.

Argiñetako kokalekua

Foruma, Foruan
Erromatarren helduerarekin,
mendi gailurrak utzi eta erreka
bazterrak eta kostaldea hartu zituzten bizitoki hango bizilagunek.
Erromatarren presentziaren adierazgarri da Foruko herri erromatarra. Ordura arte ipar isurialdean
erromatarrik finkatu ez zela uste
zen; aurkikuntza horrek bertan
behera utzi zuen uste hori. 2003ko
uztailean, Jaurlaritzak monumentu multzo izendatu zuen.
Herrixka K.o. I. mendean sortu
zuten. Hain zuzen, K. o. 48 eta 68
bitartean iritsi ziren lehen erromatarrak. Handik aurrera, etengabe garatu zen V. mendera arte.
Hasieran, kokaleku militar bat
izan zen. Apurka, handituz joan
zen, eta jarduera ekonomiko garrantzitsua garatu zuen. Baiduridi Busturialdeko herriari forum
berbatik datorkiola izena. Herrix-

Foruko herrixka erromatarra, artxiboko irudi batean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Argiñetako herrixkaren aztarnak, 2013ko indusketan. BIZKAIKO ARKEOLOGI MUSEOA

Elorrion, Zenita auzoan kokatutako Argiñeta nekropoliaren azpian, ikerlariek ezusteko aurkikuntza bat egin zuten 2012an. 600
metro koadroko lurreko indusketa egin zuten Bilboko Arkeologia
museoko arkeologoek, eta, besteak beste, egurrezko herrixka baten aztarnak aurkitu zituzten.
Aurkitutakoek agerian utzi
dute duela 1.200 urte baino gehiago herri txiki bat zegoela eremu
hartan. Eraikin gutxi batzuk besterik ez ziren: etxebizitzak, jakitokiak, ukuiluak, tailerrak eta sutegiak. Argiñetako herritarrak nekazariak eta abeltzainak ziren.
Hala ondorioztatu dute adituek
garia gordetzeko silo baten hondoan aurkitutako igitaiak eta animalia hezurrengatik. Behi, ardi,
ahuntz eta txerri hezurrak azaldu
dira. Eremua herrixka eraiki aurretik okupatu zutela erakusten
dute, berriz, bertan aurkitutako
beirazko ontziak, gerriko baten
belarriak eta disko formako hilarri handiak. VI. eta VII. mende artean kokatu dituzte aztarnok.
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tzailea 1980ko hamarkadakoa da:
Asun Balzola.
INFAME: Ilustrazioaren historia
emakumeen istorio bat da, hamarkada guztietan autore asko
agertzen baitira. Proposamen aurreratuen bidez, Balzolak oso
kontzeptu berriak lantzen ditu.
Orain, emakume askok album
ilustratuaren alde egiten dute.
Bizkaira mugatu behar izan duzue zuen ikerketa. Badauka herrialde honek estilo berezirik?
INFAME: Hasieran, liburuak
patchwork bat zirudien, eta zalantzak genituen horren guztiaren atzean kontakizun bat izango

June Prieto Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak eskatuta, Irudigileak (1974-2019) liburua idatzi dute Kike Infame eta
Alex Oviedo bilbotarrek. Infame
irudigilea da; Oviedok hainbat
urtez inprenta batean lan egin du,
eta orain idazlea da. Bien artean
laburbildu dute 1975. urtetik Bizkaiko irudigileek egindako ibilbidea. Oviedoren esanetan, mila
ilustratzaile inguru agertzen dira
liburuan, eta ikerketa lana izan da
nagusi. Liburua euskaraz eta gaztelaniaz dago, eta Ilustratzaileak
Bizkaian (XVI-XX): Odisea grafikoa (Bizkaiko Foru Aldundia,
2011) liburuak hasitako zikloa itxi
nahi izan dute azkeneko argitalpen honekin.
Ilustrazioa ikertzen duten liburuak ez dira asko, ezta?
ALEX OVIEDO: Gaia lantzen hasi
ginenean, konturatu ginen oso
gutxi zegoela idatzita, ez bakarrik
ilustrazioari buruz, baizik eta diseinu grafikokoari buruz ere bai.
Gai hori oso presente dago gure
eguneroko bizitzan, baina inork
ez du idazten horri buruz.
Hamarkadaka egitea erabaki
duzu. Zer nabarmenduko zenukete bakoitzeko?
OVIEDO: 1960ko eta 1970eko hamarkadak aztertzen hasi ginenean, konturatu ginen garai hartan
Euskadi irudiz, kartelez, diskoz,
itsasgarriz... beteta zegoela. Politikoki oso aktiboa izan zen garai
hura. Hori dela eta, hamarkadaz
hamarkada ikusi genuen bakoitzak nortasun berezi bat zuela;
izan ere, azkenean, garai bakoitzeko gizarte baldintzek eta aurrerapen teknologikoek asko
markatu zuten historia.
Zuek aztertu dituzuen hamarkada guztiak bizi izan dituzue. Balio izan dizue ikerketa lana egiten hasteko?
OVIEDO: Gure karpetak itsasgarriz beteta zeuden, eta ikusten
hasi ginen itsasgarri eta kartel horiek egile batzuk dituztela. Aurkikuntza handienetako bat izan
zen. Hasieran autodidaktak ziren;
talde grafikoetako eta inprimategietako kide ere baziren, eta ez
zuten sinatzen. Autodidaktismo
horren ondorioz, eskura zutena
erabiltzen zuten.
KIKE INFAME: Francoren heriotzatik aurrera, euskararen normalizazioa ere hasi zen, eta
horrek ikastolak behartu egin
zituen edukiak sortzera. Irakasle
asko idazle bihurtu ziren, eta irudiak ere behar zituzten. Denborak aurrera egin ahala, egokitu
egin zen jarduteko modua: lehen,
ez zen ikasten; orain, belaunaldi
berriek Arte Ederretako ikaske-

‘‘
Franco hiltzean, euskara
normalizatzen hasi zen,
irakasle asko idazle
bihurtu ziren, eta
irudiak behar zituzten»
Kike Infame
Irudigilea

«Bizkaian ez dago
Gipuzkoan bezalako
argitaletxe indartsurik,
baina ilustratzaileen
mundu indartsu bat dago»
Alex Oviedo
Idazlea

Kike Infame —ezkerrean— eta Alex Oviedo, iazko maiatzean, Bilbon, liburuaren aurkezpenean. ARITZ LOIOLA / FOKU

«Sormena ez da soilik
arkatza hartzea: arkatz
horretatik bizitzea da»
Kike Infante eta Alex Oviedo b ‘Irudigileak 1974-2019’
liburuaren egileak
Bizkaiko ilustraziogintzaren azken 25 urteak bildu dituzte Kike Infantek
eta Alex Oviedok ‘Irudigileak 1974-2019’ lanean. Hamarkadaka egin dute
azterketa. Ilustrazioaren historia «andreen istorio bat» dela uste dute.
tak dauzkate, arte grafikoetako
eskolak ere badaude, bekak jaso
dituzte...
Emakumezkoen presentzia ere
nabarmena da. Denbora aurrera
joan ahala, gero eta leku esan-

guratsuagoak joan dira betetzen.
OVIEDO: Emakumezko ilustratzaileen ehunekoa izugarria da.
Hasieran, beharbada, gizonek
kulturaren mundua pixka bat

gehiago kontrolatzen zutela esan
daiteke, baina, gaur egun, askoz
andre sortzaile gehiago agertzen
dira: Requel Alzate, Elena Ciordia,
Ane Pikaza, Irati Eguren. Liburuan aipatzen den lehen ilustra-

ote genuen. Dokumentazioan
parte hartzea eta protagonistak
ezagutzea gustatzen zait niri, eta
Alexek, idazlea den heinean, hori
guztia batzen jardun du.
OVIEDO: Euskal argitalpen lanaren zatirik handiena Gipuzkoatik
dator: Elkar, Erein... Baina guk
argi utzi dugu Bizkaian ilustratzaile sorta handi bat dagoela.
Agian, ez dago Gipuzkoan bezalako argitaletxe indartsurik, baina
ilustratzaileen mundu indartsu
bat dago. Ni naiz pixka bat ikerketa zentratu zuena, baina ez dakit
estilo bat dagoen, autore bakoitzak bere estiloa baitu.
Zelan ikusten duzue hemendik
aurrera ilustrazioaren lana?
INFAME: Sormena ez da soilik arkatza hartzea: arkatz horretatik
bizitzea da. Azken kapituluan, internazionalizazioaren gaia landu
dugu. Etapa lokal batetik abiatu
dugu liburua, baina hori aldatuz
joan da: azken urteotan, Balzateren moduko autoreak Berlinen
daude munduko gainerako herrialdeentzat argitaratzen. Marraztea ez da liburu bat egitea soilik, hitzaldi batean marrazki bat
egin dezakezu hitz egiten duzun
bitartean, eta hori ilustrazioa da.
Ilustrazioa da, halaber, dokumentu irakurtezin bat sinpleago
bihurtzea grafikoen bidez. Beraz,
bakoitza bere bidearen bila dabil.
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Zihara Jainaga Larrinaga Bermeo

istoria liburuek kontatzen dutenez,
Lehen Mundu
Bira Fernando
Magallaesen
agintepean hasi eta Juan Sebastian Elkanok amaitutako bidaia
izan zen. Lurra alderik alde itsasontziz zeharkatzea zen xedea,
eta, hain zuzen, Elkano izan zen
Lurraren lehen zirkumnabigazioa egin zuen marinel taldearen
buru, 1519 eta 1522 bitartean. Besteak beste, ekaitzak, gosea... jasan
behar izan zituzten hiru urte luzez. Bost itsasontzi abiatu ziren
Sevillatik (Espainia), eta batek
soilik lortu zuen itzultzea. Baina
historia liburuek ez dute dena
kontatzen, eta askotan hainbat
pertsona eta jardunbide itzaletan
gelditzen dira. Hain zuzen ere,
itsasontzi horietan Magallaesez
eta Elkanoz gain hainbat marinel
ezezagun ere itsasoratu ziren. Horietako 33 euskal herritarrak izan
ziren; tartean hamalau bizkaitar,
eta, zehazki, zazpi bermeotar.
Haiek dira Lehen Mundu Biraren
alderdi ezezagunetako bat, eta
haien memoria berreskuratu asmoz, Bermeoko Arrantzale Museoan Akurio eta Elkano 15191522 Bizkaitarrak Lehen Mundu
Biran erakusketa dago ikusgai,
datorren urrira arte.
Xabier Armendariz historialari
eta marinela da erakusketaren
komisarioa. «Erakusketa hau Lehen Mundu Biran egon ziren eta
funtsezko postua izan zuten bizkaitarren memoria berreskuratzeko ahalegina da», azaldu du.
«Nolabait, harro sentitu beharko
genuke horrelako balentria bat
egiteko gai izan ziren herritarrez,
balioa eman behar zaio egindako
lanari», gaineratu du. Dioenez,
Elkanori buruz asko hitz egin da,
eta berari gehiago interesatzen zitzaion espedizioko beste jende
bati buruz hitz egitea. Hain zuzen,
Bizkaiko hainbat tokitako herritarrek, zenbait nafarrek eta Ezpeletakoren (Lapurdi) batek parte
hartu zuten espedizio ezagun
hartan. Eta, Armendarizen esanetan, jende horri «dena» zor
zaio, are gehiago, espedizio horretan egon izan ez baziren, espedizioa ez zela egingo nabarmendu
du. «Elkano eta Magallaes ziren
agintzen zutenak, baina azpian
tripulazio onik ez bazuten, itsasbidaia ez zen aurrera aterako».
Marinel horietako bat Juan
Akurio deitzen zen, bermeotarra.
Zehazki, kontramaisua zen, itsas
heziketa garrantzitsua jasotakoa.
«Ez dugu askoz gehiago ezagu-

H

Xabier Armendariz komisarioa azalpenak ematen, Bermeoko Arrantzale Museoan, joan den abenduaren 19an egindako bisita gidatuan. MONIAK DEL VALLE / FOKU

Lehen Mundu Biran parte hartu zuten marinel euskaldunei buruzko ‘Akurio eta
Elkano 1519-1522 Bizkaitarrak Lehen Munduko Biran’ erakusketa dago ikusgai
Bermeoko Arrantzaleen Museoan. Bi bisita gidatu antolatu dituzte urtarrilerako.
Xabier Armendariz komisarioak itsasgizonen egunerokoa azalduko du.

Lehen Mundu Birako
bizkaitarren memoria

BIZKAIKO HITZA
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Itsas zeharkaldian erabiltzen zituzten baliabide eta janari batzuk ikus daitezke Bermeoko erakusketan; ezkerreko irudian, mapa bat, eta eskuinean, bizirik irauteko beharrezko jakiak. MONIKA DEL VALLE / FOKU

gauzez hitz egiten saiatu da, hala
nola nortzuk ziren itsasgizon horiek, norantz zihoazen, zer lanbide zuten, nola bizi ziren itsasontzian, zer jaten zuten, nola izan ziren gai XVI. mendean ontzi bat
mantentzeko, zein ziren beraien
beldurrak, beraien itxaropenak,
diruarekin etorriko ziren ala ez
uste zuten, bizia arriskuan zergatik jartzen zuten... jakin daiteke
erakusketa bisitatuta, besteak
beste. Armendarizek azpimarratu du gaiaren inguruko datu askorik ez dela ezagutzen, eta erakusketa ontzeko aurrez argitaratuta dauden datuez baliatu dela.

Parte hartzaileen begietatik

Ondo hornitutako bidaiaren parte izan ziren Bermeoko marinelak. M. D V / FOKU

tzen, baina itsas ikuspuntutik oso
pertsonaia garrantzitsua izan zen
espedizioan», zehaztu du Armendarizek. Beste sei bermeotarrek ere parte hartu zuten. Horietatik bost Concepcionontzian ontziratu ziren, Juan Sebastian
Elkano kapitainaren aginduetara.
Lau hil egin ziren —Anton Basozabal, Juan Agirre, Martin Insaurraga eta Pedro Mugertegi—, bestea
San Antonio itsasontzian itzuli
zen —Pedro Sautua—, eta azkenak
–Juan Pedro Txindarza morroi
edo txoak– munduari bira eman
zion Akuriorekin batera.

Bermeoko erakusketak nolabaiteko eragina du Bizkaiko historian, munduari bira eman izanaren ospakizun handietan normalean aipatzen ez den jendearen
oroimena berreskuratzen delako.
Bestela, marinel horien izenak zerrenda bakar batean izendatzen
dira soilik. «Denok genekien nor
ziren munduari bira eman zioten
euskal herritar eta bizkaitarrak,
baina lau datu eskas zituen zerrenda triste bat geneukan soilik», adierazi du Armendarizek.
Horregatik, erakusketaren bidez
komisarioa marinelen eguneroko

Espedizioaren alderik gizatiarrena, eta ez «suziri eta ospakizunena» islatu du Armendarizek
Arrantzaleen Museoko hirugarren solairuan ikus daitekeen
erakusketan. Komisarioaren arabera, Lehen Munduari Biraren
historian murgiltzeko sarrera bat
da Akurio-Elkano 1519-1522 Bizkaitarrak Lehen Mundu Biran
erakusketa, eta, are gehiago, datu
guztiak eskura ditu bisitariak.
«Ikusleak Lehen Mundu Biran
alderdirik hotsandikoenean
bakarrik jartzen badu arreta,
alderdi gizatiarra galduko du, eta
atentzioa alde gizatiarrean jarriz,
aldiz, askoz hobeto ulertuko du
zergartik egin zen». Armendarizek argi utzi nahi izan du Lehen
Mundu Biraren historia askoz
hobeto ulertzen dela erakusketaren testuinguru osoa aintzat hartuz gero.
Tripulazioko jendeari buruz
hitz egitea da erakusketaren helburua; batez ere, eguneroko bizimoduari buruz eta itsasontzietan
zihoazen marinelek zuten asmoei
buruz. «Kontuan izan behar da

gehienek beldur handia zutela
itsasontzi batera igotzeko, ezezagunerako bidaia hasteko», esan
du Armendarizek. «Zerbait oso
indartsua egon behar da, egitera

‘‘
Harro sentitu beharko
genuke halako balentria
bat egiteko gai izan
zirenez, balioa eman
haien lanari»
«Munduari bira eman
zioten euskal herritar
eta bizkaitarren lau datu
eskas, zerrenda triste
bat geneukan soilik»
Xabier Armendariz
Bermeoko erakusketaren komisarioa

bultzatzen zaituena». Marinelen
gogo eta arrazoi horiek Elkanori
munduari bira emateagatik bizi
osorako pentsioa ematea baino
gehiago interesatzen zaizkio erakusketako komisarioari. «Niri
marinelen eguneroko bizitza interesatzen zait, eta ez handikeriak
edo itxurakeriak. Historia libu-

ruetara pasatzen ez ziren pertsonak ditut gustuko».

Denetariko helburuak
Lehen Mundu Biran itsasoratu ziren marinelek helburu desberdinak zituzten. Horietako askok
herrian edo lurraldean ospea izan
nahi zuten, munduari bira eman
ziotela esateko soilik egiten zutenak ere bazeuden, edo beste zenbait diruarekin itzuli eta gizartean
estatusa igotzeko ahaleginean zebiltzan. Funtsean, dirua eta ohorea ziren haien helburuak. Bigarren maila batean zegoen abentura. «Bakoitzak bere motibazioa
zuen, baina garai harekin guztiz
bat zetozen motibazioak ziren.
Orain ulertuko ez genituzkeen
motibazioak», azaldu du Armendarizek. Argi-ilunak izan zituen
espedizo hura lorpen handia izan
zen, historikoa.
Bisita gidatuak antolatu dituzte
Bermeoko Arrantzale Museoko
erakusketa Armendarizen azalpenek lagunduta ikusteko. Hil
honen 23an 12:00etan eta 28an
19:00etan egongo da, oraingoz,
horretarako aukera. Ezinbestekoa da aurrez izena ematea.
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Bilbo b Musika

BERRIZ Hatxe.

Panpin hautsien dantza.
b Bihar, 19:00etan,

kultur etxean.
BILBO Annie. Musikala.
b Gaur, larunbatean

eta igandean. Gaur 18:00etan,
Campos Eliseos antzokian;
larunbatean 12:00etan eta
17:00etan eta igandean
12:00etan.
BILBO 20 urte bixotzetik.

Gatibu.
b Bihar eta etzi, 13:00etan,
Euskalduna jauregian.
Bigarren saioa 19:15ean.
BILBO Albert Sanz 4tet.
b Bihar, 17:30ean,

Guggenheim museoan.
BILBO Hesian.
b Bihar, 18:30ean,

Santana 27-Fever
aretoan.
BILBO Hesia urraturik -

Xabier Lete in memorian.
Joxan Goikoetxearen oratorio
sinfoniko-korala.
b Bihar, 19:00etan,
Euskalduna jauregian.
BILBO Toundra.
b Igandean, 12:30ean,

Arriaga antzokian.
Bigarren saioa
19:00etan.

Monken jazz doinuak, Lee Krasnerri agur esateko
Urtea hasteko eta Lee Krasnerren erakusketari amaiera emateko jazz kontzertua antolatu du Bilboko Guggenheim museoak biharko. Lee Krasnerrek
jazza gustuko zuen, eta estilo horretako diskografia zabala zuen. Thelonious Monk eta Louis Armstrong zituen gustukoen. 17:30etik aurrera Alberto
Sanz 4et laukoteak joko du auditorioan: Brilliant Corners albumeko abestiak eskainiko dituzte, Krasnerrek gustuko zuen Monken lana. JON URBE / FOKU

Berriz b Musika

ANTZERKIA

GERNIKA-LUMO Anari.
b Bihar, 19:00etan,

BARAKALDO Hakima Flissi.

Iparragirren.

b Ostegunean, 20:00etan,

Barakaldo antzokian.
GETXO Jugando a la ópera

con Mozart. Haurrentzat.

BASAURI Señora de rojo

b Bihar, 18:00etan,

sobre fondo gris.
b Igandean, 19:00etan,
Social antzokian.

Areetako Andres Isasi
musika eskolan.
LARRABETZU J Martina eta Sua.

BILBO Cabaret Chihuahua.

b Gaur, 18:00etan,

b Igandera arte, 19:00etan,

eskolan.

Pabilioi 6n.

ONDARROA Belako.

Platic Drama.
b Gaur, 19:00etan,
Beikozinin.

BILBO Mi último baile.
Pabilioi 6ko gazte konpainia.
b Hilaren 24ra arte, 19:00etan,
Pabilioi 6n.

ONDARROA Zetak.

BILBO La mejor madre

b Ostegunean, 19:00etan,

del mundo.
b Gaur eta bihar, 19:00etan,
Arriaga antzokian.

Beikozinin.
SOPELA Dientes de Luna.
b Ostegunean, 19:00etan,
Kurtzio kultur etxean.

ZORNOTZA Nogen.
b Ostegunean, 19:00etan,
Zornotza aretoan.

Panpinaren josturak askatzen
Bakarkako estreinako lana 2007an atera zuen Idoia Hernandez Toledo Hatxe-k. Lehena ipini zion izena, eta
autoekoitzi egin zuen. Aurten kaleratu du bigarren lana, Mukuru kolektiboaren zigilupean: Panpina hautsien
dantza. Hiru kide izan ditu ondoan disko berrian: Ilargi Agirre baterian, Peru Galbete ahotsean eta gitarran eta
Jurdana Otxoa biolinean. Bihar Berrizko kultur etxean ariko dira, 19:00etatik aurrera. BIZKAIKO HITZA

BILBO Hitcshock.
b Bihar, 19:30ean,

Campos Eliseos
antzokian.
BILBO El viaje a ninguna parte.

BIZKAIKO HITZA
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b Ostegunetik hilaren 24ra arte,

19:00etan,
Arriaga antzokian.
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Derio eta Berango b Magia ikuskizuna

BILBO La mejor madre

del mundo.
Pabilioi 6ko gazte konpainia.
b Ostegunetik hilaren 31ra
arte, 19:00etan,
Pabilioi 6n.
DERIO Dos vascas

y un destino.
b Gaur, 19:00etan,

Gurea aretoan.
GETXO Señora de rojo

sobre fondo gris.
b Bihar, 19:00etan,
Muxikebarrin.

BERTSOLARITZA
GERNIKA-LUMO Bertso saioa.

Onintza Enbeita eta
Alaia Martin.
b Gaur, 18:00etan,
Astran.

ERAKUSKETAK
BILBO 7 fragmentos.

William Kentridge.
b Otsailaren 7ra arte,
Guggenheim
museoan.
BILBO Agustin Ibarrola,

naturalki.

Magoarekin batera magia eta amarruak egiten
Sorginkeri, arao eta amarruz betetako ikuskizun parte hartzailea eta umoretsua eskainiko du Tor magoak asteburu honetan. Bihar, zapatuz, Derioko
Gurea aretoan egongo da, 18:00etatik aurrera. Etzi, ordu berean, Berangoko antzokian. Adin guztietako ikusleek magiaren sekretu miresgarriak sentitzeko aukera paregabea izango dute. Gainera, magoa magia egiten ikusteaz gain, ikusleek eurek ere magia egingo dute. BIZKAIKO HITZA

b Uztailera arte,

Rekalde aretoan.

HITZALDIAK
BILBO Euskal Jaiotza.

Olentzero da
protagonistetako bat.
b Igandera arte,
Euskal Museoko
klaustroan.

Ondarroa b Musika

BILBO Biolontxelo solorako

suiteak. Asier Polo hizlari.
Bizkaiko Kontserbatorioetako
ikasleentzat.
b Asteartean, 19:00etan,
BBK aretoan.

BILBO Felipe Manterolaren

argazkiak.
b Gaur arte, San Frantziskoko
kulturgunean.

BESTELAKOAK
BERANGO Tor Magoa.
b Igandean, 18:00etan,

BILBO Bizitza kementsuak.

antzokian.

Argazkiak.
b Hilaren 15era arte,
Zabalgune eraikinean.

DERIO Tor magoa.
b Bihar, 18:00etan,
Gurea aretoan.

BILBO Saioa Olmo.
b Otsailaren 15era arte,
BilbaoArten.

DERIO Hankaz gora.
b Igandean, 18:00etan,
Gurea aretoan.

GETXO Bolue harana eta

hezegunea, irudiz osatutako
istorioa.
b Astelehenera arte,
Ingurumen aretoan.
PORTUGALETE Gazte artea

ezkerraldean 2020.
b Hilaren 20era arte,
Gazte gelan.

MUXIKA Gorria.
b Bihar, 18:00etan,
frontoian.

SANTURTZI Kotondorrak.
Anita Maravillas.
Haurrentzat.
b Igandean, 12:30ean,
Serantes kultur aretoan.

Batere dramarik ez duen protesta
Laugarren lan luzean ere, Belako taldekoek nahi dutena egin dute. Plastic Drama diskoan mezua oso garrantzitsua da: testuak gezi politikoak dira, gizarte sistema eta akatsak zalantzan jartzen dituztenak. Mungiako laukotea Ondarroako Beikizinin egongo da gaur, 19:00etatik aurrera eskainiko duen kontzertuan. JON URBE / FOKU
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s
ez dut egoera erromantizatu nahi;
ez da inorentzat erraza izan, eta ez
dut uste pandemia baten beharra
dagoenik horrelako proiektu bat
sortzeko». Pertsonak norbanako
gisa ikusirik ahulak direla iritzi
dio, eta hortik proiektuak partekatzeko beharra sortzen dela:
«Konfinamenduan gabezia asko
egon dira, eta hortik kolektiboaren beharra. Etxean bakarka dantzatzen genuen, baina momentu
batetik aurrera ez zen jasangarria.
Ematen du zuretzat bakarrik ari
zarela hori egiten, baina partekatzeko beharra duzu. Orduan
ohartzen gara zer zaurgarriak
garen, eta nola dugun albokoen
beharrizana».

BIDELAGUNAK

Oholtzen falta

Bagara kolektiboko kideak, artxiboko irudi batean. BAGARA KOLEKTIBOA

Ane Gabilondo, Uribarri Atxotegi eta Maider Etxegibel durangarrek osatzen dute
Bagara kolektiboa. Dantza eta arte eszenikoak komunikatiboki ikertzea dute helburu.

Gorputza, komunikatzeko
Maialen Arteaga Durango

omunikazioa, gorputza eta dantza.
Elkar loturik doazen hiru aldagai
dira Bagara kolektiboarentzat. Dantza eta arte eszenikoen sormena ikertzen duen
kolektiboa da, eta Durangoko
hiru lagunek osatzen dute: Uribarri Atxotegik, Ane Gabilondok eta
Maider Etxegibelek. Entsegu bateko atsedenaldian, Durangoko
San Agustin aretoan bildu dira
Bizkaiko Hitza-rekin.
Duela sei hilabete sortu zuten
taldea, ekain eta uztail bitartean.
Ordura arte, hiru lagunek bide
ezberdinak izan zituzten, baina

K

udaberriko konfinamenduaren
bukaeran, Durangon bildu ziren
hirurak. Atxotegi eta Gabilondo
lehenago ere aritu izan dira dantzaren inguruko ikerketak teorizatzen, eta hiru lagunak herrian
batu zirenean, pentsatu zuten
elkarte gisa formalizatzea.
Proiektua konfinamendu amaieran gorpuztu badute ere, lehenagotik zaletasun berdintsuak partekatzen zituztela kontatu du
Etxegibelek: «Dantzarekiko eta
gorputz adierazpenarekiko interes komun batek batu gintuen.
Bakoitzaren motorra izan da
proiektu honen elikagai».
Proiektua jaiotzeko «ikertzeko
gogoa» ezinbestekoa izan dela
azpimarratu dute hiru kideek.

«Espazioa ezagutzeko zein elkar
berriro ezagutzeko», zehaztu du
Etxegibelek. Sorkuntzarako eta,
oro har, artistentzako baliabide
falta dagoela salatu dute kideek;
euren taldean ere badela gabezia.
«Elkarren arteko eta proiektua-

Sorkuntza proiektuak
sostengatu ahal izateko
maitasunak «baldintza
duinak» behar dituela
uste dute Bagarakoek
rekiko maitasunagatik sostengatzen da hau», dio Gabilondok.
Atxotegik ere sorkuntzarako baldintza duinak aldarrikatu ditu:
«Bakoitza bi lanetan ari da. Soldatarik gabe, baina bi lan dira;

denbora da. Maitasunak ere baldintza duinak behar ditu sostengatu ahal izateko».

Sorkuntzaren beharra
Kultur eta sorkuntza proiektu askok ateak itxi dituzte pandemiaren ondorioz. Bagara kolektiboa,
ordea, testuinguru zail horretan
jaio da: «Proposamen artistikoak
mahai gainean jartzeko behar
handia egon da. Pandemiak sorkuntzarako behar izan handia
sortu du», azaldu du Gabilondok.
Etxegibel bat dator harekin: «Pilaketa horrek eztanda egin du.
Preso sentitzeak kanpora joateko
eta egoerari buelta emateko gogoa eman digu». Atxotegik beste
perspektiba bat eskaini du: «Nik

Garai zailak dira kulturan; inoiz
baino oholtza gutxiago daude.
Gabezia horretan jaio da Bagara.
«Dantzari dagokionez, behintzat, ez dago entseguetarako
espaziorik, oholtza zein lurra
izan. Kalean futbol zelaiak edo
frontoiak dauden moduan, ez
dago dantzarako toki publikorik», zehaztu du Gabilondok.
Gabezia horren aurrean, Durangoko Azoka bezalako plaza batean dantzatu ahal izatea asko
eskertu dute. «Bertan parte
hartu ahal izatea izugarria izan
zen», gogoratzen du Atxotegik.
«Data bat geneukan, agertoki
bat, eta hori ere batzuetan beharrezkoa da. Sorkuntza nonbaitera
atera behar da», gehitu du, argi.
Bagararen sorkuntzak ikerketatik ere badu. «Gorputzaren
mugimenduak non sortzen diren
ikertu nahi dugu, ea jatorri emozionala duen, aukera fisiko guztietatik, eta horiek gugan nola
gorpuzten diren», azaldu du
Etxegibelek. «Guk gorputza
dugu erreminta. Ideia bat edo
emozio bat gorputz eta espazio
batekin elkartzen direnean nola
komunikatzen duten ikertu nahi
dugu», adierazi du Gabilondok.
Gorputza aipatu dute, eta
horrekin azalpenak etorri dira.
Izan ere, hiru kideen iritziz, gorputzak bestelako rol bat jokatzen
du andreentzat. «Gure gorputzarekin dugun harremana talka
handi bat da. Gizartean oso kolpatuta dagoen elementua denez,
presio handia dago estetika
zehatz batzuekin», esan du Gabilondok. Etxegibelek ere argi
dauka: «Guk gorputzarekiko
errespetutik egin nahi dugu».
Atxotegik hausnarketa galdera
egin du: «Zer dator burura andre
dantzari bat imajinatzean? Badirudi dantza garaikidea ez dela
uste bezain anitza».

