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Bakardadea

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Z
aila da norbait

bakarrik dagoe-

la jakitea, hain

zuzen ere, baka-

rrik dagoelako.

Hala ere, gizarte

zerbitzuek egoera horretan dau-

denak identifikatzen dituzte.

Zeregin horretan laguntzeko

hainbat proiektu sortu dira azke-

naldian. Basaurin eta Santurtzin,

esaterako, Behari izenekoa dute,

udalek eta BBK-k sustatua. Oroz-

ko eta Urduña Euskal Herriko

Bertan sarean sartu dira. Agintza-

ri kooperatiba ari da bietan lane-

an, beste eragile batzuekin bate-

ra. «Bietan oinarria bera da»,

zehaztu du kooperatibako zuzen-

daritza taldeko kide Itziar Etxe-

berrik: «Bakarrik dagoen jendea

detektatu nahi dugu, gero gizarte

zerbitzuek lagundu diezaieten.

Detektatze horretan komunita-

tea ezinbestekoa dela uste dugu,

eta sare bat sortzen dugu horreta-

rako: behariak deitzen dira

Behari programan, eta auzozai-

nak dute izena Bertanen».

Gizlan kooperatibakoekin tres-

na teknologiko bat garatu dute.

«Lokalizazio geografikoa eta big

dataditu oinarrian. Udaletxeetan

jartzen da, eta udalerrian zaurga-

rritasun egoeran egon daitezkee-

nak identifikatzen ditu. Haiekin

harremanetan jartzen gara, tek-

nologiak egindako lehen balora-

zio hori zuzena den jakiteko»,

azaldu du Etxeberrik. Proiektuan

parte hartzea proposatzen diete. 

Aldi berean, komunitatean

bakardadeari buruzko sentsibili-

zazio lana egiten da, haien ingu-

ruan gertatzen denari arreta jar-

tzeko. Adinekoen inguruan ere

bilatzen dituzte sarea osatu deza-

keten pertsonak. «Galdetzen

diegu ea norekin duten harre-

man handien; pertsona horiek

bakardadearekiko nolabaiteko

sentsibilitatea dutela ikusten

badugu, sarera gonbidatzen ditu-

gu. Funtsean, euren egitekoa zera

da: bakarrik dagoen adineko

horrek arlo kognitiboan atzera

egin duen ikustea, gizarte zerbi-

tzuei jakinarazteko». Premia

duten adinekoak identifikatzean,

gizarte zerbitzuak arduratuko

dira behar duten arreta eta lagun-

tza eskaintzeaz. 

Programa horiek Eusko Jaurla-

ritzak eta EAEko hiru diputazio-

ek bultzatuta sortu den Euskadi

Lagunkoia ekinbidearen ildo

berean doaz. Adinekoek bizitza

aktiboa eta autonomoa izaten

jarraitzea da helburua. Parte har-

tzen duten herriek eta hiriek xede

hori lortzeko politikak bultzatzen

dituzte. Etxeberrik esan du eurek

aldea igartzen dutela landa ingu-

ruko eta hiriguneetako adineko-

en artean. Landa inguruan mugi-

kortasun arazo handiagoak

dituzte, eta sakabanatuago bizi

dira. Era berean, eskaintza eta

azpiegiturak urriagoak dira.

Hirietan, berriz, «indibidualismo

handiagoa» topatu dutela esan

du; landa inguruetan oraindik

badagoen auzokoen arteko

harremana galdu egin dela. 

Adinekoen aisialdi eskaintza

nagusia sarri eurek sortutakoa

izaten da, erretiratuen edo eda-

Adin guztietan agertu arren, adinekoek gehiago sentitzen dute bakardadea.
Hainbat herrik egoera horretan daudenak detektatzen lagunduko dieten herritar
sareak osatu dituzte. Adinekoek eurek ere elkar zaintzen dute elkarteen bidez. 

Bakardadea bakartzen

Emakume bat, Iruñeko kale batean, artxiboko irudian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Bakardadea handitu
duen neurri berean,
elkar zaintzeko
gaitasuna ekarri du
berriz pandemiak»
Itziar Etxeberri
Agintzariko zuzendaritza taldeko kidea

«Erretiratuen elkartean
gure arteko harremanak
bultzatzen ditugu eta
ondo pasatzen dugu»
Manu Arrizabalaga
Gatikako Guztiontzat elkarteko
presidentea

‘‘
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Bakardadea

detuen elkarteen bidez. Gatika-
koa 2005ean sortu zuten, eta
Guztiontzat du izena. Lokal bat
dauka udaletxe ondoan, taberna
txiki batekin. Manu Arrizabalaga
presidentearen esanetan, ezin-
besteko topagunea da herriko
nagusientzat. «Asko han elkar-
tzen gara egunero, jokoan egite-
ko edo geure artean berbaldi bat
izateko». 1.600 biztanle pasatxo
dituen herria da eurena, eta 300
bazkide inguru ditu elkarteak.
Azaldu du udala arduratzen dela
bakarrik daudenek dituzten
beharrizanak asetzeaz. «Guk egi-
ten duguna da geure arteko
harremanak bultzatu eta ondo
pasatu». 

Pandemiaren argi-ilunak
Urtean zehar bazkariak, karta
joko txapelketak eta txangoak
egiten dituzte Gatikan. «Neu
arduratzen naiz, eta hemen ingu-
ruan ibiltzen gara: Errioxara,
Burgosera, Kantabriara [Espai-
nia]... joaten gara, eguna pasatze-
ra». Arrizabalagaren hitzetan,
hainbatek erretiroa hartzean
aurretik izandako harreman asko
galtzen dituzte, eta horrelako
elkarteek bizitza soziala manten-
tzen laguntzen diete: «Lagune-
kin elkartzeak eta ondo pasatze-
ak bizipoza ematen digu».
Adiskidetasuna sendotzen dute
euren artean, eta elkar zaintzen
dute.
Urte eta erdi daroate inora joan

gabe, eta aitortu du badutela irte-
era horien falta. Lokala itxita
egondako hilabeteak ere «gogo-
rrak» egin zitzaizkien. Oraindik
ezin dute karta joko txapelketa-
rik-eta antolatu, baina lokaleko
terrazan, distantzia mantenduta,
jokoan ibiltzen direla kontatu du.
Hala ere, Agintzariko Etxeberri-
ren esanetan, pandemiak gauza
onik ere ekarri du bakardadeari
lotuta: «Jende askoren bakarda-
de sentimendua handitu duen
aldi berean, gizarteak galdua
zuen elkar zaintzeko gaitasuna
berreskuratzen lagundu du:
boluntario sareak sortu dira, jen-
dea adineko bizilagunez kezkatu
da... Izurria pasatzean, hori desa-
gertzen utzi ordez, gehiago akti-
batu behar dugu, elkar zaintzeak
denoi mesede egiten digulako, ez
bakarrik adinekoei».

I. Maruri Bilbao Bilbo

Pili Castro Blanco (Bilbo, 1968)
Psikologian doktoreak azaldu du
gizakia 7-8 urte dituenetik aurre-
ra senti daitekeela bakarrik:
«Adinean gora egin ahala, zailago
egiten zaigu gure kasa konponbi-
dea bilatzea». Deustuko Uniber-
tsitateko irakaslea da, eta Bizkai-
ko Caritaseko Edadetuen eta Za-
hartze Arloko arduraduna.
Datuen arabera, azken urteetan

gero eta gehiago dira bakarrik

sentitzen direnak. Igarri duzue?

Nabaritzen da, bai. Eta ikusten ari
gara estereotipo bat sortzen ari
dela; etiketa negatibo bat bihurtu
da. Datuen arabera, hainbeste
jende pobrezia egoeran dago.
Baina zuk entzuten duzu norbait
esaten pobrea dela? Bakardadea-
rekin gauza bera gertatzen da.
Horregatik, bakarrik sentitzen
den jendeari piloa kostatzen zaio
laguntza eskatzea. Caritasen
deiak jasotzen ditugunean, esa-
ten digute: «Gustatuko litzaidake
norbait nire etxera etortzea.
Senarra nuen, baina hil egin zen
duela bi urte. Ez daukat seme-
alabarik. Nire lagunak ere hil
dira». Azkenean, konturatzen
naiz jendeak laguntza eskatzen
duela, baina justifikatu egiten du
bere egoera. Izan ere, norbait
bakarrik ikusten dugunean, beti
pentsatzen dugu: «Ez du seme-
alabarik? Beharbada, desatsegina
da eta bakarrik geratu da».
Porrot moduan hartzen da.
Etxean bakarrik bizitzea eta

bakarrik sentitzea bereizi behar

dira, ezta?

Badago bakarrik bizi den jendea
baina kalera atera eta beste
batzuekin harremana duena.
Sufrimendua sortzen duena ez da
bakarrik bizitzea, baizik eta
behar dituzun harremanak ez
izatea. Prentsan agertzen den
datua izaten da gero eta jende

gehiago bizi dela bakarrik, baina
hori ez da zertan arazo izan. 
Hala ere, harremanek beti ez

dute bakardadea saihesten.

Zainduta sentitzen zara, baina le-
kuz kanpo: zure iritzia, zure
mundu ikuskera ez direla uler-
tzen sentitzen duzu. Hori asko
gertatzen da adinekoen egoitze-
tan. Nola da posible? Zaintzaileak
dituzte, jendez inguratuta dau-
de... «Ez naiz sintonian senti-
tzen», erantzuten dute. Harre-
man kopurua ez da garrantzi-
tsuena, harreman horien
nolakotasuna baizik. 

Bakardadea ikertu zenuen dok-

toretza tesian, eta, hain zuzen,

hori izan zen topatu zenuen ba-

kardade motetako bat: sintonia

bakardadea. 

Hiru mota topatu nituen. Lehena
da bakardade objektiboa: baka-
rrik bizi zaren edo beste batzue-
kin, harremanak dituzun edo ez;
kasu horretan, agerikoa da. Biga-
rrena emozionala da: hau da, zer-
bait gertatzen bazait, badaukat
norengana jo laguntza eske? Hi-
rugarrena da sintoniarena: egon
naiteke beste batzuekin, oso ondo
zainduta, baina ez sintonian. Ez

daukat nire interesak parteka-
tzen dituenik eta ulertuko naue-
nik. Irratiak lehen sintonian jarri
behar izaten ziren, ondo entzute-
ko. Antzeko zerbait gertatzen da
pertsonen artean ere. Bakardadea
ez da bakarrik egotea; gizarte 
politikekin erraz konpondu dai-
teke. Laguntza falta ere konpon-
du daiteke. Baina behar dugu jen-
dea onartua eta baloratua senti-
tzea, sintonian sentitzea, eta hori
da zailena.
Nola konpontzen da?

Gizartean zahartzea txarto ikusita
dago. Gure gizarteak gazteen bizi-
tza gehiago baloratzen du. Ondo-
rioz, urteak bete ahala, gizartean
leku gutxiago dugula sentitzen
dugu. Belaunaldien arteko harre-
manak falta dira. Askotan pen-
tsatzen dugu umeek eta edadeko-
ek harremana izatea dela, baina
ez: gizarte osoaren kontua da.
Orain bakoitza geure munduan
bizi gara, harreman gutxi ditugu-
la auzokideekin. Hori aldatu be-
har da. Zaintzaileak garenean ere
kontuan hartu behar dugu zain-
tzea ez dela bakarrik jaten ema-

tea, garbi egotea... Pertsonek bes-
te beharrizan batzuk ditugu: 
harremanak, espiritualtasuna,
kontuan hartua sentitzea... Aha-
legindu behar gara zaintzen du-
gun hori bere adineko beste per-
tsona batzuekin ere egotea, gu ez
garen beste pertsona batzuekin.
Hamaika gauza txiki egin daitez-
ke. Bakardadeen kontrako borro-
ka ez da erakundeen lana. Asko
egin dezakete isolamenduaren
aurka, bai, baina bakardade sen-
timendua amaiaraztea gizartea-
ren kontua da. 
Caritasen zer egiten duzue? 

Mendekotasunen bat datorkigu-
nean, familiarekin eta zaintzaile-
ekin baino ez dugu harremana
izaten, ezin garelako etxetik irten.
Galtzen ditugu harreman libreak.
Laguntasuna zer da? Nik aukera-
tu dudan horren laguna naiz, afi-
nitate bat dugulako. Horregatik
da ezinbestekoa harremanak do-
akoak izatea. Boluntarioekin-eta
lortzen dugu harreman aske bat
sortzea boluntarioaren eta baka-
rrik sentitzen den pertsonaren ar-
tean. Astero elkartzen dira. Bikote
horrek funtzionatzen badu, ho-
rrela jarraitzen dute nahi duten
bitartean. Badugu Caritaseko
programan emakume bat, bere
boluntarioarekin hamabost urte-
ko harremana duena.

«Gizartea borroka
daiteke bakardadearen
aurka, ez erakundeak»

Pili Castro Blancob Psikologian doktorea eta Bizkaiko
Caritaseko Edadetuen eta Zahartze Arloko arduraduna

Bakarrik bizitzea eta bakarrik sentitzea bereizi behar direla esan du
Castrok. Hiru bakardade mota bereizi ditu, eta hirugarrenari ‘sintonia
bakardadea’ ipini dio izena: ez dira ingurukoekin sintoni an sentitzen.

PILI CASTRO BLANCO

«Mendekotasunen bat
dugunean harreman
libreak galtzen 
ditugu, guk geuk
aukeratu ditugunak»

60.000
BAKARRIK BIZI DIREN 65

URTETIK GORAKO

BIZKAITARRAK

65 urtetik gorako 60.000 biz-

kaitar bakarrik bizi dira etxean.

Azken sei urteetan %10 egin

du gora kopuru horrek Biz-

kaian.

Gehienak, emakumeak.Ba-

karrik bizi diren hiru adinekotik

bi emakumeak dira.



Natalia Salazar Orbe Busturia

Aurten ere, abuztuaren 5ero le-
gez, Doroteo Kaltzada eta harekin
batera Busturian 1936ko gerran
fusilatutako herritarrak omendu
dituzte herrian. Elisa Kaltzada
Ugalde (Busturia, 1929) Doroteo-
ren alaba eta haren sendia fusilatu
haien alargunek ere aitortza pu-
blikoa behar dutela aldarrikatzen
ari dira azkenaldian. Elisak Eus-
kal Herriko historia garaikidea
iruten duten bizipen ugariz josi-
tako kontakizuna egin du. Hala
ere, sarri ohikoegia den bezala,
bizitakoei eta egindako ekarpenei
garrantzi handiegirik eman gabe.
Diktadura bukatu osteko Bustu-
riko lehen udal gobernuko zine-
gotzi izan zen. Eta heldua zela al-
fabetatu zen euskaraz. Nagore
Zobaran Kaltzada alabak lagundu
dio berak aipagarritzat jotzen ez
dituen bizipen eta ekarpenak
azaleratzen, Kaltzada jaio zen
Etxebarri-Atze baserrian.
Haurtzaro errazik ez zenuen

izango. Ba al duzu garai hartako

oroitzapen politik?

Bai. Moja eskolan ibili nintzen.
Umetan, ondo. Eskolara joaten
ginen, jolastu, eta beste kezkarik
ez genuen izaten. Apur bat kon-
tzientzia hartzen hasi nintzen
Gernikako bonbardaketa izan ze-
nean. Egun hartan, gure etxe au-
rretik pasatzen ziren hegazkinak,
binan-binan. Gure aita ortua lan-
tzen ari zen, eta amak esan zidan
aitari etortzeko esateko, zerbait
gertatzen ari zela eta. 
Ez zebilen oker.

Gauez Gernikan su izugarriak
zeudela ikusten zen gure balkoi-
tik, sua berton balego legez. Bon-
ben sua zen, garra. [1937ko apiri-
laren] 26a zen, eta 29an sartu zi-
ren [tropa frankistak]. Gure aitak
eta beste batzuek etxetik ihes egin

zuten. Gudari batzuk etorri ziren
gurera, eta esan ziguten Kanala-
tik tiroka ari zirela argia zegoen
etxe guztietara eta etxetik atera
behar genuela. Gaua etxetik kan-
po pasatu genuen. Goizean tropa
frankistak sartu ziren.  
8 urte zenituela hil zizuten aita.

8 urte betetzear nituela gertatu
zen. Lehengusina baten etxera jo-
ana zen aita, Deriora. Gero, gure
aita eta beste bi etorri egin ziren,
eurek ezer ez zutelako egin eta
pentsatuta ezer ezin zitzaiela ger-
tatu. Udaletxera joan ziren zine-
gotzi moduan aurkeztera, baina
esan zieten udala abandonatu zu-
tela eta ez zutela zeresanik han.
Besteek ihes egin zuten, baina gu-
reek ez zuten ezer txarrik espero,
eta herrira itzuli ziren.
Uste hori ez zen bete.

Ez. San Pedro egunean, Andres
Zearreta eta biak goizeko bedera-
tzietako mezatik atera zirenean,
Busturiko 17 urteko mutil bi eta
guardia zibilen bikote bat zain
zituzten, elizpean. Mutil haiek
esan behar zuten Zearreta eta
gure aita nortzuk ziren. Bermeo-
ko batzokian kuartela zuten
jarria. Hara eraman zituzten gure
aita eta Zearreta, eta beste atxilo-
tu guztiak ere geroago eraman
zituzten hara. Han pasatu zuten
gau bat. Kamioi batean eraman
zituzten gero Larrinagako kartze-
lara.
Haien berri izan zenuten etxe-

an?

Bai, gutunak idatzi zizkieten
emazteei, azalduz egoera txarto
ikusten zutela han, eta ea gizon
onik aurkituko ote zuten euren
erantzule egingo zenik, euren al-
de egiteko, eta ea horrela askatze-
ko aukera zuten. Norbaiten bila
ibili ziren, baina inor ez zen joan.
Eta han geratu ziren. Epaiketa su-
marisimoa egin zieten, eta, eguna

iritsi zenean, abuztuaren 5ean,
goizeko bostetan, fusilatu egin zi-
tuzten. Derioko familiak jakina-
razi zigun fusilatu zituztela, eta
non lurperatu zituzten. 
Zer leporatzen zioten aitari?

Denen kontrako akusazioak ber-
dinak ziren. Danborenea Castro-
viejo militarra zegoen Bermeoko
kuartelean. Zuzendaritza batzor-
de bat izendatu zuten, eta Castro-
viejok izendatu zituen [Busturi-
ko] zinegotzi berriak. Dario Go-
mez izendatu zuten alkate. Hark
sinatu zituen paper guztiak. Eta
beste salatzaile batek ere sinatu
behar zuen. Guk badakigu nor
izan zen gure salatzailea, agiria
badaukagu eta. Hil zituztenean ez
ziguten utzi elizkizunik egiten.   
Nor zen Doroteo Kaltzada?

Gure aitak denbora gutxi egin
zuen Busturian. Sindikatu aber-
tzaleko kidea izan zen, eta EAJko
zinegotzia. 
Oraindik gaur egun frankistek

egindako akusazio haien erru-

dun moduan agertzen da zuen

aita.

Bai. Ez dute aitorpenik egiten.
Guk egiten ditugu, baina... 
Urteak pasatu behar izan ziren

zuen aita eta hil zituzten beste

bostak ekitaldi publiko batean

gogoratu arte.

50 urte. 50 urtera artean, gure lo-
rak eta besterik ez. 50. urteurre-
nean Joseba Agirreazkuenaga
historialariak azalarazi zuen in-
formazioa. Monumentua egitea
lortu zuten. Udalak egin zuen 50.
urteurrenean. Hura izan zen egin
zen lehen ospakizun publikoa.
Gizonak fusilatu zituzten, baina

haien emazteek ere ez zuten 

bizimodu erraza izango. Zuen

amak gorriak ikusiko zituen.

Lagundu egiten zioten. Goierri
auzoko guztiek azpigarriak ekar-
tzen zizkioten gurdian. Gainera,
amak jarraitu egin zuen zituen
lau behi eta hiru txahalekin. 
Haren kontrako mendekurik

hartu al zuten?

Bai, isuna ezarri zieten alargun
guztiei: 40.000 pezetakoa. Garia
ere kendu egiten ziguten. Artoa-
rekin taloa egin eta hura jaten ge-
nuen esnearekin, goiz, eguerdi,
arratsalde eta gauez. Goserik ez
genuen pasatu. Baserriko lan
guztiak aurrera eraman zituen
amak berak bakarrik.
Justizia eskatu izan duzu zuk.

Zer beharko zenuke justizia egi-

teko?

Argitzea zer gertatu zen, eta zelan
izan zen. Munduak jakin dezala
zer-nola hil zituzten. Aitortu de-
zatela zer gertatu zen. 
Argentinatik etorri behar izan

zuen epaile batek frankismoa-

ren biktimei deklarazioa hartze-

ra. Zuek pauso handi moduan

ikusi zenuten epaile baten au-

rrean kontatu ahal izatea gerta-

tutakoa?

Bai, gauza handia izan zen, hun-
kigarria. Bi epaileren aurrean

egin genuen, gainera: Gernikako
epailea, idazkaria eta [Maria] Ser-
vini bera. 
Maria Serviniren aurrean dekla-

ratzeak itxaropena piztu zizuen.

Bete al da Julen Kaltzada nebak

eta biok espero zenutena?

Ez. Zerbait egitekoa zen, baina
han geratu zen dena. Oraindik ez
du bukatu; deklarazioak hartzen
ari da. Atera nintzenean, pozik
nengoen, behintzat norbaitek en-
tzun gintuelako. Boterea duela
eta zerbait egin zezakeela ziru-
dien pertsona bati kontatzea gau-
za handia zen. Deklarazioa eman
osteko egunetan, gaixotu ere egin
nintzen.
Umetan, aitaren atxiloketa eta

hilketa, eta handik urte batzue-

tara, Julen neba atxilotu eta Bur-

gosko prozesuan auzipetu zu-

ten. Zer-nola bizi izan zenuten

egoera hura etxean?

Oso txarto. Julenengatik ez, haren
aurka ez zegoelako heriotza zigo-
rrik. Buelta asko egin genituen.
Tentsio handiko garaiak izan zi-
ren. Erromara ere joan ginen ha-

«Munduak jakin dezala
zer-nola hil zituzten.
Aitortu dezatela»
Elisa Kaltzada Ugalde b Errepresaliatua

Servini epailearen aurrean deklaratu zuen Kaltzadak, frankistek aita hil ziotelako. 
50 urtez itxaron behar izan zuten aita eta fusilatutako herrikideak ekitaldi publiko
batean oroitzeko. Alabak berak ere torturak pairatu zituen, eta kartzelan egon zen. 

MOTZEAN 

Zuen aitaren oroitzapen bat?

Behiak ekartzera laguntzen nione-

koa. Ia ez nuen izan ezagutzeko

astirik ere.

Amarena? Amagaz, oroitzapen

asko. Lan asko egiten zuen, eta

hari laguntzen nizkionekoak.

Maria Servini entzunda, zer da-

torkizu burura?Noiz izango ote

den gure deklarazioak aztertuko

dituen eguna.

Espainiako Gobernua entzun-

da?Gaixotu egiten naiz.

Eta Eusko Jaurlaritzarekin?Bes-

te horrenbeste. Espainiakoagaz

baino okerrago hemengoekaz.

Diktadura?Bat, eta bera nahikoa.
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mazazpi senide. Pentsatu genuen
aita santuak hartuko gintuela eta
munduaren aurrean zabaldu
ahalko genuela egoeraren berri.
Joan ginen eskatzera epaiketa
ateak zabalik izan zedin, baina
gure ordezkaritzak ez zuen lortu
aita santuak hartzerik. Gero, [Pe-
dro] Arrupe jesuiten buruak  agin-
du zigun aita santuarentzat era-
man genuen gutuna emango zio-
la. Espainian prozesu hau itxita
egin nahi zuten, inor ez enteratze-
ko. Hara joan ginen emakumeok
salatu nahi genuen torturak egon
zirela, abadeak ere torturatu zi-
tuztela, epaiketa ateak itxita egin
nahi zutela, eta horretarako apai-
zak auzipetuta zeudela baliatzen
zutela. Erroman mugimendu
handia sortu zen. Kazetariak en-
teratu ziren. Epaiketa ateak zaba-
lik egin zuen azkenean Francok.  
1976an atera zen espetxetik Ju-

len. 1975ean, ordea, zuri tokatu

zitzaizun. Salbuespen egoera

ezarrita zegoen, eta atxilotu

egin zintuzten.

Gure etxeak orbana zuen; zerbait

gertatzen zen guztietan, hona
etortzen ziren guardia zibilak.
Gotzon [Goieaskoetxea] atxilotu-
ta egon zen nire aurretik. Pentsa
ezazu zer-nola tratatu zuten,
leihotik bota baitzun bere burua.
Blanca [Salegi] eta Iñaki [Garai]

Gernikan hil zituzten garaia zen.
Bateren batek ihes egin zuen, eta
aztoratuta zebiltzan haren bila. 
Zer-nolakoa izan zen zure atxilo-

aldia?

Gernikara eraman ninduten, eta
eskailerara lotuta utzi ninduten,
eskuburdinez. Gau hartan era-

man ninduten kuartelaren behe-
ko aldera. Kamantza batzuk zeu-
den. Lotu zizkidaten eskumutu-
rrak ohearen burdinetara, belau-
niko jarri, eta oin azpietan jotzen
zidaten, gogor. Mugitzen saiatzen
nintzen, baina hanka, izter eta de-

netan jotzen zidaten, go-
gor. Zelan! Gero, behegai-
nean utzi ninduten. Gazte
guztiak atxilotu zituzten.
Gauero bila joaten ziren
etxeetara, eta ez zuten
aurkitzen inor. Neska
gazteak, andre ezkon-
duak, pila bat egon ginen
Basauriko kartzelan.
Zenbat denbora egin

zenuen kartzelan?

Hilabete egin nuen kar-
tzelan, eta bermepean

atera nintzen. Franco hil zen, eta
amnistiarekin bermea bueltatu
zidaten. Mariangeles koinata joan
zen fidantza ordaintzera, Madri-
lera. Azaroaren 20a zen. Gauez
egin zuen bidaia, jakin gabe Fran-
co hiltzear zegoela. Ordaindu, eta
egun horretan atera nintzen Ba-

sauritik, arratsaldean. Epaiketa-
ren zain atera nintzen. Gero, am-
nistiarekin, libre geratu nintzen. 
Handik aurrera ere ez zineten

trankil geratu, ordea.

Egin-en auzia ere tokatu zitzai-
gun. Orduan ere berriro etorri zi-
ren Julenen bila. Eta lehenago
Doroteoren [bere semea] bila ere
etorri ziren. Eraman zuten. Lau
lagun atxilotu zituzten. Indau-
txura [Bilbo] eraman zituen Es-
painiako Poliziak. Senideak egu-
nero joaten ginen komisariara,
arropa garbiak eramatera, ikuste-
ko zikinak zer-nola ateratzen zi-
tuzten. Ekin eta ekin ibili ginen.
Alferrik. Horietako bisita batean,
Doroteo autoan zeramatela ikusi
genuen. Atzetik joan nintzen, ea
nora zihoazen. Errigoitira era-
man zuten. Atzetik jarraitu nien.
Gelditu egin ziren iritsi orduko,
eta galdetu zidaten ea zergatik
nihoan atzetik. «Nire semea da-
ramazuelako», esan nien, «eta
jakin egin behar dudalako nora
zoazten». «Sakan batean behera
botako dugula uste al duzu,

ala?», erantzun zidaten. «Ez da-
kit», nik.   Azkenean arropa gar-
biak hartu zizkiguten, eta, beraz,
jakin genuen Madrilera eraman-
go zituztela. Julen eta biok joan
ginen Madrilera. Aske geratu zi-
ren, baina tortura latzak pairatu
zituzten.
Urte batzuetara, Egin itxi eta Ju-

len neba atxilotu zuten berriro.

Egin itxi zutenean, Julen atxilo-
tzera etorri ziren. Polizia etxe guz-
tia miatzen ari zen. Julenek kar-
tzelatik idatzi zizkidan gutun
guztiak gordeak nituen. Aurkitu
zituzten. Nire gutunak zirela esa-
ten nien, baina berdin zitzaien. 111
gutun eraman zizkidaten. Han
gelditu ziren. Baltasar Garzonek
izango ditu gordeak. Azken loge-
lan aurkitu zuten Julen, jantzita.
Esan zigun ez ernegatzeko. Nire
senarrari bihotzeko modukoak
eman zion. Julen Bilbora eraman
zuten, hango egoitzako giltza
zuelako. Ordukoan ni ez nintzen
joan Madrilera. Prozesio asko
egin dugu guk.
Euskararen aldeko lanari ere

oso lotuta egon da zuen familia.

Zuk ere izan al duzu euskararen

aldeko grina hori?

Bai, AEK baino askoz lehenagotik
ere bai. Hirugarren adineko el-
karteko batzordekidea izan naiz,
eta utzi egingo dudala esateko gu-
tuna idatzi behar diet. Esan behar
diet penaz esaten diedala agur, ez
dudalako lortu elkarteak euska-
raz egiterik. Denak dira erdaldu-
nak, eta ez dut lortu elkartea eus-
kalduntzerik. Euskaraz idazten
nituen gutunak udaletxera eta
bestelakoetara. Baina batzar guz-
tiak erdaraz egin izan ditugu.
Euskara eskolak ere jaso nituen
heldua nintzela. Eskolan irakur-
tzen eta idazten ikasi nuen nik,
gazteleraz. Lehenengo euskaraz-
ko ikastaroa egin genuen Bustu-
rian, Elorrieta anaiekin, Andoni
eta Juan Felixekin. Alfabetatzeko
ikastaroak eman zizkiguten. De-
netan apuntatzen nintzen. Hiru-
garren adineko elkartea egin ge-
nuenean, euskara ikasteko ikas-
taroa antolatu genuen. Eta gero
Hitza-k ere lagundu digu asko.
Euskara praktikatzera zetozenak
ere hartzen genituen etxean.
Zinegotzi ere izan zinen.

Demokraziako lehen zinegotzie-
tako bat izan nintzen, Busturian.
Guk osatu genuen lehenengo
udal hura. Altamirako eskolan
obra handia egin genuen. Baina
ospitalea izan zen eraikina ere
bota genuen. Zer pena ni udalean
nengoela etxe hura bota beharra!
Herria egin egin behar dela uste

duzu zuk?

Bai, noski. Osterantzean zer herri
mota izango dugu, bada? 

MARISOL RAMIREZ / FOKU

Beste salatzaile batek ere
sinatu behar zuen [salaketa].
Guk badakigu nor izan zen gure
salatzailea, agiria daukagu eta»

«Lotu zizkidaten eskumuturrak
ohearen burdinetara;
belauniko jarri eta oin azpietan
jotzen zidaten, gogor»

‘‘
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Bidean

A
utobusez Donostiatik

Valentziara sarri joa-

ten zen lagun batek

esaten zidan, bidaia

luzea izan arren, gustura egiten

zituela joan-etorriak. Azaltzen zi-

dan autobusean zoazenean ez

duzula besterik egin behar, bi-

daiatzea bera nahikoa ekintza

dela, eta denborak aurrera egiten

duela beste ezer egin beharrik

gabe. Abiadurak eta distantziak

erabakitako denboran iristen

zara lekuetara, eta bien bitartean

joanean egoten zara, bidean. 

Niri ere gustatu egiten zait bi-

dean ibiltzea. Pare bat ordutik

gorako bidaiek, adibidez, badute

beren xarma. Bidaia luzeetatik

gehien gustatzen zaidana autobi-

deetako zerbitzuguneetan geldi-

tzea da. Zeinen toki ederrak diren

guk restopdeitzen diegun espa-

zio horiek. Aireportuarekin ere

aldera daitezke, baina gai hone-

tan nire iritzia argia da: askoz ere

gehiago gustatzen zaizkit autobi-

deetako zerbitzuguneak. Bere

horretan dira zibilizazio bat, ber-

tako ohitura eta gauzak egiteko

modu berezi horrekin. Kafe, ga-

solina eta komun usaina izaten

dute askok.

Nonbaiten eta era berean inon

ez egoteko modu bat da. Han

zauden bitartean ez zaude beste

inon, bidean zaude, joanean edo

bueltan, baina norabait bidean.

Nonbaitetik etorri eta norabait

doan jendez lepo egoten dira le-

kuok eta elkarren antzeko bihur-

tzen gara bertan. Auto bete traste

datorrena, kamioi urdinetik jaitsi

berri dena edota txizalarriz be-

launak erdi gurutzatuta datorre-

na berdintzen ditu. Mendazko

txikleak eta ura erosten dituena

izaten naiz ni, nahiz eta Donu-

tsak desio. Beste batzuek txerri-

ukondoa, marrubizko jogurta eta

kafe hutsa hartzen dituzte baz-

kaltzeko. Badira, autoan irakurri

ezingo duten aldizkariren bat

erosten dutenak ere.

Bidean jarraitzeko arnasaldia

izaten dira geltoki hauek. Han-

kak luzatu, nagiak atera, arnasa

hartu eta buelta bidera. Heltzeko

beharrez joan eta joan dabilenari

geldialdirik txikienak ere estorbu

egingo dio ziurrenik, baina ba-

tzuetan gelditu ezik jarraitzea ez

da erabakirik onena izaten. Beste

batzuek lasai ekingo diote bideari

eta ingurukoen presa ulertu ezin-

da joango dira astiro geldialdiz

geldialdi. Eguraldi edo aldarte

hobe baten zain bidera ez atera-

tzea erabakiko duenik ere izango

da.

Abiatu da iraila, eta gure abia-

puntu eta helmugak zehaztuta

hasi dugu bidea. Astiro hasteko

esan didate askok eta astiro has-

teko esan diot nik askori. Aholku

eta aholku artean eskuinetik au-

rreratzen duten autoak, keinuka-

ririk erabiltzen ez duten gidariak

eta espero bako euri zaparradak

izango dira. Norbere indarren eta

gurpilen higaduraren araberako

plan bat egin dezala bakoitzak.

Eta kasu honetan, bideetako me-

zuek diotenaren kontra, garran-

tzitsuena ez da iristea, bakoitzak

ahal duen bide zatia egitea baino. 

Atsedena behar dugunetan,

zerbitzugune atenporal eta zo-

riontsuetan elkartuko gara. Ez

diogu elkarri goazen edo gatozen

galdetuko, eta txokolatezko Do-

nuts bana jango dugu kafesne

bero banarekin. Bidaia on.

Atsedena behar
dugunetan,

zerbitzugune
atenporal eta
zoriontsuetan
elkartuko gara 

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-

kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-

ko eskubidea du. Helbide hone-

tara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita:

Uribitarte, 18, 3-C. 48001, Bilbo.

Eskutitzak Internet bidez bidal-

tzeko aukera ere badago, ondo-

ko helbidera idatzitza:

bizkaia@hitza.eus

%

Petronorren
erregulazioa
bidegabetzat jo dute 

MUSKIZ bBilboko Lan arloko 

8. epaitegiak justifikazio gabeko-

tzat jo du Petronorrek maiatzean

Muskizko lantegian indarrean ja-

rri zuen aldi baterako erregula-

zioa. CCOOk ziurtatu du enpre-

sak kontratuak berregin beharko

dituela —364 langile jarri zituen

erregulazioan— . Petronorrek he-

legitea jarriko dio epaiari. 

Irudia b Barakaldo

Urruntze agindua ezarri ostean ere, mehatxuka
Barakaldon elkarretaratzea egin zuten joan den astelehenean —irudian— , emakume bati eraso egin ziotela salatzeko. Argitan talde feministak azal-

du duenez, 35 urteko gizon batek mehatxu egin zion bikotekideari jendaurrean, eraso egingo ziola esanez. Mehatxu hori egin baino ordu batzuk le-

henago, epaitegi batek emakumearengandik urruntzeko agindua ezarria zion.Erasorik ez erantzunik gabe zioen pankarta lurrean utzi zuten, eta, ha-

ren ordez, aurpegia estalita zuten zenbait emakumek oihal beltz bati eutsi zioten. Hartan, matxismoa, baliabide falta, prekaritateaeta pobrezia irakur

zitezkeen. Indarkeria matxistari eusten dioten arrazoietako batzuk direla azaldu, eta «konponbide integrala» eskatu zuten. ARGITAN
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Lutxanako
irisgarritasuna
hobetuko dute

BARAKALDO bBarakaldoko

Udalak Lutxanako irisgarritasu-

na hobetuko du, Sefanitro plana-

ren bidez. Besteak beste, auzoa

Desertu-Urban eremuarekin lo-

tzeko espaloi bat jarriko dute.

Herrigunearekin lotzeko, bi bia-

duktu egingo dituzte A-8aren ir-

teeran, Arrondegiko zubian. Lan

horien bidez oinezkoentzako gu-

neak sortzea aurreikusi dute.



Natalia Salazar Orbe Galdames

E
kainean ireki behar

zuten, baina azkene-

an joan den asteko

martitzenean inau-

guratu zuten Gure

Ametsetako Lorategia izeneko

animalientzako hilerria. Hego

Euskal Herrian zabalik dagoen

era horretako lehenengo kanpo-

santua dela jakinarazi du Miguel

Aguilar proiektuaren sustatzaile-

ak. Josu Galdamesekin batera ire-

ki du hilerria, Enkarterrin, Galda-

mesko Humaran auzoan.

«Naturgune izugarri polit ba-

tean dago», azaldu du Aguila-

rrek, «ehunka urte dituzten ha-

ritz eta artez inguratuta». Natu-

rarekiko eta ingurumenarekiko

lotura hori sumatzen da hilerrian

barrena ibilbidea eginda ere. Mai-

la anitzetan bereizi dute egitura,

hobiak sartzeko kaleak antolatze-

ko. Horietako bakoitzaren sarre-

ran, Galdamesko eta inguruko

mendien izenak jarri dituzte: Hu-

maran gaina, Eretza eta Ubieta,

besteak beste. 

10.000 metro koadroko ere-

mua egokitu dute, eta etxeko

9.000 abere hobiratzeko lekua

dagoela aurreikusi dute. «Abere

bakoitzarentzat metro koadro bat

inguru kalkulatu dugu, eta beste-

ekin 40 zentimetroko tartea utzi-

ko diogu. Dena lurzoruaren mai-

lan egingo dugu, Ameriketako hi-

lerrietan egin ohi duten legez:

harlauza bat jarri, hilarritxo bat,

denentzako berdina, eta izenak

jarrita».

Hiltzen diren etxeko animaliak

erraustea beste aukerarik ez ze-

goela ikusi zutenean hasi ziren

Aguilar eta Galdames euren

proiektuan pentsatzen. «Ideia

nire bazkidearena izan zen. Bi

txakur genituen. Bat hil egin zen.

Landa batean hobiratu nahi ge-

nuen, baina oztopoak jarri zizki-

guten. Animalia bat ezin da edo-

zelan lurperatu. Delitu ekologi-

koa da. Aukera bakarra erraustea

zen». Animaliak hobiratzeko

poltsa eta kutxa bereziak eskura-

tu dituzte, biodegradagarriak. Eta

Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu

dizkien baldintza guztiak bete di-

tuzte hobiratzeak behar bezala

egin ahal izateko.

Urtebete eta erdi egin

dute proiektuari buruz-

ko ikerketa lantzen. Era

horretako beste hilerri

batzuk aztertu dituzte,

eta datu batzuk ere eman

ditu Aguilarrek: «Bilbon

100.000 maskota daude.

Portugaleten, 30.000.

Asko dira. Eta ez dira txa-

kurrak eta katuak soilik.

Harritu egingo ginateke

jendeak etxean zer ani-

malia dituen jakingo ba-

genu». Besteak beste,

Vietnamgo txerri txi-

kiak, kakatuak, ardi txi-

kiak, narrastiak, krokodiloak,

anakondak eta pitoiak aipatu

ditu.

Oraingoz, inork ez du hobiratu

animaliarik Gure Ametsetako Lo-

rategian. Hala ere, hainbat lagun

joan zaizkie informazio eske.

«Joan den asteburuan, nire baz-

kideak lauzpabost pertsonari era-

kutsi die. Katuak babesteko el-

karte bateko emakume bat etorri

zen. Hiru txakurtxo dituzten se-

nar-emazte batzuk ere etorri zi-

ren. Jada 11 urte dituen eta gaixo-

rik dagoen txakurtxo bat duen bi-

kote batek ere interesa agertu

zuen. Jendea informazio eske ari

da».

Zerbitzuak
Aguilarrek adierazi du Gure Ame-

tsetako Lorategira jotzen duten

lagunek hainbat zerbitzu dauzka-

tela eskura: «Animalia jasotzen

dugu, esaten diguten lekuan.

Gorpua kontserbatzeko hozkailu

bat eramaten dugu. Gorpua hona

Animalientzako hilerria inauguratu berri
dute Galdamesen: Gure Ametsetako
Lorategia. Egitasmoaren sustatzaileek
abereak jaso, hobiratu eta oroitarria
jartzeko zerbitzua eskaintzen dute.

Betiko 
atseden gunea

Galdamesko Gure Ametsetako Lorategia hilerriaren irudi bat. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Galdamesko animalien hilerriaren azpiegiturak, joan den asteazkenean. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Dena lurzoruaren mailan
egingo dugu, Ameriketako
hilerrietan egin ohi duten legez:
hilarritxo bat eta izenak jarrita»

«Bilbon 100.000 maskota
daude. Portugaleten, 30.000.
Asko dira. Eta ez dira 
txakurrak eta katuak soilik»
Miguel Aguilar
Galdamesko Gure Ametsetako Lorategiaren
sustatzailea

‘‘

ekarri, eta, egurrezko etxetxoan,

poltsa batean sartzen dugu, oste-

an lurreratzeko prozesua abiatze-

ko». Animaliak jasotzeagatik eta

hobiratzeagatik kobratzen dute.

«Baita urtean 83 euroko kuota

bat ere, aurreneko hiru urteetan.

Horri esker, hilerria zabalik dago-

en egun eta orduetan bisitak egi-

tera etor daitezke».

Galdameskoa abiapuntua bes-

terik ez da. Proiektua handitzeko

asmoa iragarri du Aguilarrek.

«Lursail bat eskuratu dugu Gas-

teizen, eta nire bazkidea beste bat

negoziatzen ari da Urdulizen on-

doan. Urtebetean, bi horiek mar-

txan jarrita izan nahiko genituz-

ke. Urdulizkoa, behintzat, ahalik

eta azkarren gauzatu nahi dugu».

Biak jakitun dira gero eta etxe

gehiagotan animaliak abere huts

baino gehiago direla. «Familiako

beste kide bat dira». Hori dela eta,

animaliak ugazaben errautsekin

batera hobiratzeko aukera azter-

tzen ari dira. «Hasi gara galdezka,

ea zer behar den. Izan ere, bateren

batek galdetu digu aukera egongo

litzatekeen».



Javi West

Joan den maiatzean aurkeztu zu-
ten egitasmoa herrian, eta ekai-
nean sortu zuten elkartea: Sope-
lako ondare naturala eta kultura-
la zaintzea da Kiribile elkartearen
helburua. Halaxe laburbildu ditu
eratzearen arrazoiak Sonia Polo
kideak: «Ikusten genuen zer ari
den gertatzen gure herriarekin:
alde batetik, eremuko eraikuntza

politika erasokorragatik, eta, bes-
tetik, gure bioaniztasunaren eta
ondare historikoaren galeraga-
tik». 

Horien babesa artikulatzeko
era onena Sopelan eraztun berde
bat sortzea dela uste dute elkarte-
koek, eta horretan dihardute
orain. «Ondare handia daukagu,
eta eraztun berde batek lagundu-
ko liguke hori babesten eta indar-
tzen», azaldu du Polok. «Uste

dut sopeloztarren bizi kalitatea
hobetu dezakeela». 

Egitasmoak hainbat arlotako
jendea bildu du, hogei bat lagun
guztira, eta haien artean historia-
lariak, biologoak, basozainak eta
hegaztizaleak daude. Indar egin
dute katalogatzean; hau da, on-
dare kulturala eta naturala batze-
an. Alde batetik, babesteko eta
aintzat hartzeko balioko dielako,
eta, bestetik, espezie inbaditzaile-

ak katalogatzeak haien kontrako
plan bat martxan jartzeko modua
eman dezakeelako. 

Elkarteak alegazioak aurkeztu
dizkio Abaroko urbanizazioari.
Poloren esanetan, Kiribile ez da
sartu etxebizitzen aferan, baina
ondoko naturguneak kontuan
hartzea nahi dute. «Saiatzen ari
gara horrelako proiektuak egiten
diren bakoitzean eraztun berdea-
ren egitasmoa txertatzen».

Elkartearentzat garrantzi handia
du Abaroko eremuak, bi natur-
guneren arteko lotura delako:
Urko eta Fraidementi. Urte asko-
an esku hartze txikia izan duen
ingurunea denez, bioaniztasuna-
ren garapena erraztu duela adie-
razi dute elkartekoek, eta aurkez-
tu dituzten alegazioetan adierazi
dute hegazti askok daukatela
Abaro etxetzat. Haien zenbaketa-
ren arabera, gutxienez 41 espezie
dira bertan bizi eta ugaltzen dire-
nak, eta 27 migrazioan pasatzen
direnak. 

Hasiak dira jada erakundeekin
hizketan, eta alkateak babesa
adierazi diela esan du Polok. Gai-

nera, alderdi politikoekin ere bil-
du dira. Horrez gain, beste elkarte
batzuekin elkarlanean aritzeko
asmoa agertu dute; besteak beste,
Aranzadirekin, EHUrekin, Eus-
kal Batzorde Ornitologikoarekin
eta elkarte ekologistekin. Kiribi-
leko kideak azpimarratu du ez
dauzkatela baliabideak lana ba-
karrik egiteko: «Bioaniztasuna
katalogatzen eta gure historia
ikertzen ari gara, baina argi dau-
kagu gai espezializatuak lantzeko
orduan beste elkarte batzuekin
hitz egin beharko dugula». Gai-
nera, eraztun berdearen proiek-
tuan sar daitezkeen Iberreko eta
Sekekoko errotak lotuko lituzke-
en bide naturala Abarotik igaro-
tzen da. 

Ahaztutako herri bideak
Elkarteak herri bideen inbenta-
rioa egiteko eskatu dio Sopelako
Udalari.  «Guk badakigu errota-
tik errotara bide bat egon ohi zela,
eta guztiona zela», adierazi du
Polok. Gehienak kale edo errepi-
de bihurtu badira ere, asko itxita
daudela gogorarazi du Kiribileko
kideak:  «Pandemiarekin herritik
atera ezinik ibili garenez, kontu-
ratu gara betidanik zabalik egon
diren bide batzuk itxi dituztela»,
gehitu du. «Hasieran da sokatxo
bat, gero kate bat, eta azkenean
debekatu egiten dizute igarotzea,
kartel batekin». 

Elkartearentzat ezinbestekoa
da katalogo eta inbentario hauek
egitea, hobeto jakin dezaten zein
lur diren udalarenak eta zein ja-
bego pribatukoak. «Garrantzi-
tsua da jakitea zeintzuk diren lur
publikoak; zer den herriarena,
guztiona», esan du Sonia Polok.
«Dakigunean, erabaki ahalko
dugu horiekin zer egin».

Natura, historiaren gordailu
Sopelako Kiribile elkarteak eraztun berde bat egiteko proposamena helarazi die
erakundeei b Hainbat katalogo ari dira egiten, ondare naturala eta historikoa gordetzeko 

Sopelako ikuspegia, Munarri muinotik, artxiboko irudi batean. SOPELAKO UDALA
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Sopelako alkateak
babesa adierazi die, eta
beste elkarte batzuekin
elkarlanean aritzeko
asmoa agertu dute



Ibai Maruri Bilbao Mungia

Jata Ondo Uribeko landa garapen

elkarteak eskualdeko historia,

ondarea eta natura ezagutzeko

jarduera sorta antolatu du iraile-

ko asteburuetarako. «Normalean

bisitatzeko aukerarik eskaintzen

ez duten lekuak dira, baina orain,

ezohiko moduan, eurenean sartu

eta ezkutuan gordeak dituzten

historia eta bitxikeriak ezagutze-

ko aukera eskainiko digute», ira-

garri du Jata Ondoko Turismo ar-

duradun Jagoba Martinezek. Par-

te hartzeko leku mugatua dago,

eta Uribe.eus/mswebgunean edo

94-615 66 12 telefono zenbakian

eman behar da izena.

Bihar bisitatuko duten lekua

Fruizko Gomoa errota izango da.

Jesus Andikoetxea da ugazaba,

eta, errota zaharberritzeaz gain,

museo txiki bihurtu du. Laiak, zi-

zelak, birabarkiak eta baserrieta-

ko bestelako tresnak ditu ikusgai.

17:00etan abiatuko da bisita, uda-

letxetik; 2,5 kilometroko ibilbi-

dea osatuko dute. Etzi, 10:00etan,

intsektu polinizatzaileak ezagu-

tzeko txangoa egingo da Lauki-

zen. Besteak beste, Zerynthia el-

kartekoek osatu duten tximele-

ten oasia bisitatuko dute; belarra

gutxitan eta gutxi mozten den

gune bat da, tximeletak eraso eta

arazo barik ugaldu daitezen.

Hilaren 18an, zapatuz, Arrieta-

ra joango dira. 17:00etatik aurre-

ra, Patxi izeneko fikziozko per-

tsonaia batek Libaoko arkitektu-

ra ezagutzen lagunduko die

bisitariei, bisita antzeztu baten bi-

dez. Biharamunean, 10:00etan,

irteera botanikoa egingo dute,

Derion: arbola eta landare basa-

tiak ezagutu eta sukaldaritzan

edo gaixotasunak osatzeko or-

duan izan dezaketen erabilera

azalduko diete bisitariei. 

Azken txangoak
Irailaren 25ean, bigarren bisita

antzeztua eskainiko dute. Leza-

man izango da, 17:00etan: izen

bereko dorrea, San Antolin ermi-

ta, Athleticen kirol hiria eta Elo-

rritxuetako aisialdi gunea ezagu-

tuko dituzte, besteak beste. Buka-

tzeko, hilaren 26an, largabistak

ezinbestekoak izango dira, Meña-

kan, 10:00etatik aurrera, hegaz-

tiak ezagutzeko egingo duten ir-

teeran parte hartu ahal izateko. 

Uribeko bitxikeriak ezagutzeko
jarduerak egingo dituzte irailean
Bihartik hilaren 26ra bitarte, Fruiz, Laukiz, Arrieta, Derio, Lezama eta
Meñakako historia, ondarea eta natura erakutsiko ditu Jata Ondok Arrietako Libao auzoa, artxiboko irudian. Hilaren 18an bisitatuko dute. HITZA
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Ibai Marurri Bilbao Getxo

Datorren eguenean —irailaren

16a— hasiko da Lur Gaineko Mun-

duko Sokatira Txapelketa, Ge-

txon. Hemezortzi herrialdetako

ia 600 kirolari etorriko dira; 39

klubek eman dute izena, eta, guz-

tien artean, 73 talde osatu dituzte.

Eguenean eta barikuan, kluben

arteko lehia izango da; zapatuan

eta domekan, berriz, selekzio na-

zionalen artekoa. Iaz jokatu behar

zen txapelketa da, COVID-19aren

pandemiagatik atzeratutakoa.

«Hasieran uste genuen txanda

pasatuko zutela, nazioarteko fe-

derazioarentzat errazena hori ze-

lako. Baina guretzat gogorra izan-

go litzateke. Euskal Herriko Herri

Kirolen Federazioak eta euskal

erakunde publikoek lan itzela

egin dute hori eragozteko», azal-

du du txapelketako komunikazio

arduradun Amaia Ocarinek.

«Nazio moduan joaten gara

mundu osora txapelketetan

lehiatzera; oraingoan, Euskal He-

rrira etorriko dira mundu osotik,

euskal selekzioarekin lehiatzera.

Hori itzela da guretzat», esan du

Euskal Herriko Herri Kirol Fede-

razioko presidente Igor Duñabei-

tiak.

Euskal Herriko lau klubek par-

te hartuko dute: Getxok, Erandio-

ko Goiherrik eta Laukizko Gazte-

dik, Bizkaitik; Mutrikuk, Gipuz-

koatik. «Kirolariak kementsu,

ilusioz eta gogor daude; puntu-

puntuan Euskal Herriko lur gai-

neko txapelketak jokatu ondo-

ren. Apur bat deskantsatu dute,

eta, orain, datorren asterako

prestatzen ari dira», esan du fe-

derazioko buruak. Uste berekoa

da Gaztediko presidente Jose An-

tonio Goirigolzarri Litri ere.

«Ondo prestatuta gaude: Euskal

Herriko txapelketa denak irabazi

ditu Gaztedik, eta prestakuntza

ere ondo daroagu». Dominaren

bat etxeratzeko asmotan joango

dira Goiherrikoak ere: «Ahal izan

dugun ondoen prestatu gara.

Gure asmoa izan da aurten txa-

pelketaren bat irabaztea, baina

ezin izan dugu lortu. Gaztedi gu

baino indartsuago egon da. 560

kilokoan zeozer polita egitea da

gure helburu nagusia, dominaren

bat lortzeko», esan du lehen tal-

deko teknikari Gorka Astorkizak.

Kirolariak eta teknikariak ba-

tuta, 40 lagun inguru joango dira

Laukiztik Getxora. Hilaren 16an,

gizonezkoen 560 kilokoan, A eta

B taldeak lehiatuko dira eurene-

tik. Emakume talde bat ere egon-

go da, 500 kiloko proban. 580 ki-

lokoan, talde mistoa aurkeztuko

dute. Hilaren 17an, 640 kilokoan,

gizonezkoen talde bat izango

dute, eta, 540 kilokoan, emaku-

me taldea. Talde bi izango dituzte

Goiherrikoek ere 560 kilokoan;

ez dute ziur oraindik 23 urtez az-

piko talde mistoa osatuko duten.

Guztira, 20 kirolari joango dira

Erandiotik. 

Zapatuan eta domekan, berriz,

Gaztedikoek Euskal Herriaren or-

dezkari modura tiratuko dute.

«Normalean, Euskal Herriko

Txapelketa irabazten duenak or-

dezkatzen du Euskal Herria. Pisu

txikietan sano gaitza da taldea

orekatzea; hala ere, nik uste beste

kluben bateko batzuk sartuko di-

tugula. Pisu nagusietan, berriz,

eskas geratzen gara, eta 720 eta

680 pisuetarako beste klubekin

batzen gara selekziorako», azal-

du du Litrik. Goiherri ere saiatuko

da 680 eta 640 kilokoetan Mutri-

kukoekin eta Gasteizko tiratzaile

batzuekin taldea osatzen. 

Bi taldeetako ordezkarientzat,

«izugarria» da etxean lehiatu

ahal izatea. Uste dute sokatira-

rentzat bultzada bat izango dela.

«Gure kirol hau Euskal Herriari

erakutsi ahal izango diogu», esan

du Astorkizak. Duñabeitia ere

ados dago: «Astebetez, hedabide

guztietan agertuko gara. Herri

kirolak gogorrak dira, sakrifizioa

eskatzen dute, baina euskal nor-

tasunaren parte dira. Jendeak

ezagutu, maitatu eta praktikatu

egin behar ditu». 

Litrik kezka agertu du txapel-

keta pasatzean zer gertatuko den.

Badaki tiratzaile batzuek proba

honetan lehiatu arteko konpro-

misoa hartu dutela, eta, gero, uz-

teko asmoa dutela. «Askok esan-

go dute ‘honaino ailegatu naiz, eta

utziko dut’. Guk zorte handia du-

gu. Gazte asko dugu, eta jarraitu-

ko dute. Baina lur gaineko talde

gutxi daude Euskal Herrian: Biz-

kaian, Goiherri, Akelarre, Getxo

eta gu, Uribe eskualdean guztiak;

Gipuzkoan, Mutriku». Esan du

Suitzan, Alemanian, eta Ingalate-

rran askoz talde gehiago dituztela,

eta horrek haien liga lehiakorrago

bihurtzen duela. «Europako edo

Munduko txapelketetara beldur

apur bategaz joaten gara. Gure li-

ga eskasa da, talde gutxi daudela-

ko. Gurearen aldean, haienak go-

gorrak dira, eta, haiekin lehiatze-

an, igartzen da. Hemen talde bi-

gaz-edo izan dezakezu lehia;

gehiago ez».

Dominei

tiraka
Datorren astean, Lur Gaineko Munduko
Sokatira Txapelketa jokatuko da Getxon
bBizkaitik joango diren hiru taldeek
dominak irabazteko itxaropena dute

Getxo, Goiherri eta Gaztedi taldeetako tiratzaileak,

iaz, Munduko Txapelketaren aurkezpenean,

Bilboko Euskal Museoan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Herri kirolak gogorrak
dira, sakrifizioa 
eskatzen dute, baina
euskal nortasunaren
parte dira»
Igor Duñabeitia
Euskal Herriko Herri Kirol federazioburua

‘‘
Sokatira kirol amateurra
da, baina profesionalen
modura zaindu behar
dugu, eta pisua
kontrolatu»
Jose Antonio Goirigoilzarri, ‘Litri’
Laukizko Gaztedi klubeko presidentea

‘‘
560 kiloko proban
zeozer polita egitea da
Goiherrikoon asmoa,
dominaren bat
lortzeko»
Gorka Astorkiza
Erandioko Goiherri klubeko teknikaria

‘‘
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Astorkizak ere beldur bera

agertu du txapelketa ondorene-

rako. «Gure asmoa zen mundia-

lari esker kirola zabaltzea, baina

orain ezkor antzekoa naiz. Jende

nagusia dugu. Jende berria topa-

tzea ez da erraza. Guk badugu 

asmoa jarraitzeko. Beteranoetako

batzuek jarraituko dute. Gure 

asmoa da horiekin eta gazteekin

talde bat sortzea, eustea. Hori da

gure ilusioa». 

Pisua, «obsesio»
Litrik azaldu du lur gainean udan

egiten dela gehienbat. «Sano go-

gorra da gazteentzat. Europako

edo Munduko txapelketak beti

dira irailean; beraz, oporretara jo-

ateko mugatuta zaude. Ez dakizu

noiz joan. Kirol amateurra da,

baina profesional baten moduan

zaindu behar duzu». Gainera, pi-

suak «obsesionatuta» bizi direla

esan du: «Pisu txikietan, batez

besteko pisua 70 kilo dira. Egune-

ro pisatzen gara. Ez da bakarrik

entrenatzea: korrika egin, gimna-

siora joan. Denbora guztian zau-

de zeure buruari esaten pisuan

sartu behar duzula. Oso gogorra

da. Goma gainekoa ere gogorra

da, baina, behintzat, udan opo-

rrak dituzu».

Munduko Txapelketa pasatzen

denean, Euskal Herriko goma

gaineko txapelketak hasiko dira. 

Sokatira modalitate horretan tal-

de gehiago daude Euskal Herrian,

baina tiratzaile gutxiago; lur gai-

nekoan, berriz, talde gutxiago,

baina askoz tiratzaile gehiago.

Kirolariak
burbuiletan
egongo dira

R
Lur Gaineko Mundu-

ko Sokatira Txapel-

ketako antolatzaileek kiro-

larien segurtasuna berma-

tzeko neurri guztiak hartu

dituzte. Hoteletan bakartu-

ta egongo dira, taldekako

burbuiletan, eta Getxoko

Fadurako kiroldegira lehia-

tzera joateko soilik aterako

dira. Ezingo dute egin turis-

morik, eta jateko ere ez dira

elkartuko hotelean. 

Getxora ailegatu ahala,

parte hartzaileek PCR nega-

tiboa erakutsi beharko

dute. Ondoren, antigeno

testak egingo dizkiete.

Lehia ikustera joango di-

ren zaleen kopurua ere mu-

gatua izango da. Soilik 300

lagun sar daitezke, %30eko

edukiera muga dago eta.

Sokatiramundiala.com web

orrian izena eman behar da,

eta hilaren 13an banatuko

dituzte sarrerak.

SELEKZIO
NAZIONALAK 

Euskal Herria.

Belgika.

Txina-Taipei.

Txekiar Errepublika.

Ingalaterra.

Frantzia.

Alemania.

Israel.

Italia.

Herbehereak.

Letonia.

Eslovenia.

Polonia.

Errusia.

Suedia.

Ukraina.

Suitza

Hegoafrika.
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Eureka Domeka

Amaia Igartua Aristondo 

E
rraldoien eta bu-

ruhandien kon-

partsa bat, dantza

ikastaroak, Olen-

tzeroren etorrera,

eta, duela pare bat

urtetik hona, baita hitzaldi ziklo-

ak ere. Askotarikoak dira Eran-

dioko Gautxoriak elkarteak anto-

latzen dituen ekintzak, eta beste

bat gehitu diote zerrendari: Eure-

ka Domeka kultur zikloa. «Pen-

tsatu genuen pandemia sasoi ho-

nek eskatzen zigula dantzatu eta

elkarrekin ondo pasatu ahal iza-

tea», Iñigo Astiz kidearen arabe-

ra. Hain justu, irizpide horri ja-

rraitu diote egitaraua osatzeko:

Miren Narbaiza Micekantautore-

aren emanaldiarekin hasi zen zi-

kloa, iragan igandean, eta hileko

gainerako hiru domeketan egin-

go dituzte gainontzekoak: hurre-

nez hurren, komiki inprobisa-

tuen ekitaldi bat, bertso saio bat

eta Westfalia Txou System taldea-

ren kontzertua. Denak izango

dira Erandioko malekoiadeitzen

dioten pasealekuan —euria egite-

kotan, Altzagako Gazte Txoko-

an—, 18:00etatik aurrera.

Astizen hitzetan, pandemiaren

hilabeteetan «zaila» egin zaie

ezer antolatzea. Dioenez, udalek,

aldundiek eta Jaurlaritzak susta-

tutako ikuskizunak egin izan dira

«nagusiki», eta gainerako ekin-

tzaileak «zain bezala» egon dira,

batetik, neurrien etengabeko al-

daketek oztopatu egin dutelako

ekitaldiak antolatzea, eta, beste-

tik, gauzarik txikiena ere progra-

matzeak «ardura maila ikaraga-

rria» zekarrelako. Horrenbestez,

joera horretatik irteteko ahalegi-

na ere bada zikloa, hein batean.

«Asmoetako bat da herrigintza-

tik datozen elkarteek antolatuta-

ko egitarauei ere bide ematea;

hastea berreskuratzen galduta

zegoen mugimendu bat, edo

etenda egon behar izan duen eki-

teko modu bat».

Helburu hori lortzeko, eskain-

tza «dibertigarri» bat taxutu dute

sustatzaileek; euskara izan da hu-

ra osatzeko ardatzetako bat, eta

saiatu dira «denetarik» egon da-

din, Astizek azaldu duenez. For-

matu txikiko emanaldietara jo,

eta kalea aukeratu dute topagune

moduan, bai segurtasunagatik,

bai tokia aldarrikatzeko: «Kalea

berreskuratzen hasi nahi dugu

kultur ekitaldiak antolatzeko gu-

ne gisa». Hitzorduak igandeetan

egitea erabaki dute, «ohikoa ez»

den egun batean, alegia, «ahaztu-

tako asteko eguna delako».

Narbaizaren doinuek hasi zute-

nari marrazkiek emango diote ja-

rraipena, datorren domekan. Ko-

miki inprobisatuen saioa egingo

dute Unai Iturriaga eta Dani Fano

komikilariek, Astizen gidaritza-

pean. Bertso saio baten antzeko

ikuskizuna izango da, baina, pro-

posatutako gaia hitzez garatu be-

harrean, irudi bidez emango diote

forma parte hartzaileek. «Ma-

rrazkilariak zuzenean marrazten

ikusteko aukera izango du jende-

ak. Ez da asko programatzen, bai-

na egiten den aldiro sekulako

arrakasta izaten du; kasik mira-

kulu bat dirudi ikusteak zer azkar

pentsatu eta marrazten duten».

Bertso saio bat egingo dute hu-

rrengo domekan, irailaren 19an;

ohiko moldea edukiko du, baina

«berezia» izango da, orobat,

Gautxoriak-eko kideak adierazi

duenez: izan ere, Nerea Ibarzabal

eta Eli Pagola bertsolariak gasoli-

no-an ariko dira kantuan, ia 100

urte dituen ontzi batean, eta

ibaiaren ertzean egongo dira en-

tzuleak. Westfalia Txou System

taldeak itxiko du zikloa hilaren

26an, abestien bertsioekin egin-

dako ikuskizun batekin.

«Korronte kontra»
Eureka Domekak badu xede,

besteak beste, «euskaraz gozatu

ahal izateko aukera» ematea

herritarrei, Astizek nabarmendu

duenez, euskara baita Gautxo-

riak-en oinarrietako bat. Elkartea

sortu zen gazteei eta haurrei

aisialdirako eskaintzak egiteko,

eta jatorrian ez zuen hizkuntza

jopuntuan, baina, urteekin, ildoa

aldatu, eta beste irizpide batzuk

bereganatu ditu. Gaur egun, eus-

kara da haren «aldarri nagusie-

Eureka Domeka izenburupean, musika emanaldiak, komiki inprobisazioa eta
bertso saioa antolatu ditu Erandioko Gautxoriak taldeak iraileko igandeetarako.
Azkenaldian instituzio publikoen ekintzak «nagusitu» direla diote, eta, hortaz,
herrigintzatik sustatutako kultur eskaintza berreskuratzea ere badute helburu.

Egitarau «dibertigarria»
herrigintza berpizteko

Miren Narbaiza Mice musikariaren kontzertua, igandean, Erandion. Ekitaldi horrekin hasi zen kultur zikloa. ARITZ LOIOLA / FOKU

Euskarazko ekitaldien
hutsunea dago, korronte
nagusia kultur kontsumoa
gaztelaniaz edo ingelesez
izatea den honetan»

Iñigo Astiz
Erandioko Gautxoriak elkarteko kidea

‘‘
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Eureka Domeka

tako bat», hala nola herrigintza-
rekin eta feminismoarekin bate-
ra.

Aparteko esfortzua eskatzen
duen helburua da, elkarteko ki-
dearen hitzei erreparatuta: «Beti
dago euskarazko ekitaldien hu-
tsunea, ibaiaren korronte nagu-
siak dakarrenean gure aisialdi eta
kultur kontsumo guztia izan da-
din gazteleraz edo ingelesez; ko-
rronte kontra egin behar duzu
kontsumo orokor horretan eus-
karazko kulturgintzari zirrikitu
bat irekitzeko». Erne egon beha-
rra ere badute, era berean. «Oro-
korrean, eta Erandion ere bai, beti
eduki behar da alarma piztuta
euskararekin, bestela berehala
erortzen baitzara korronte nagusi
horretan».

Inertziei kontrakar egiteko, zer
eskaini? Programatzaile orok be-
zala, Gautxoriak-eko kideek ere
asko hausnartu dute antolatzen
dituzten ekitaldien inguruan.
Areago, elkartea «berritzeko,
berpizteko eta berrabiarazteko
beharra» antzeman zuten orain
dela hiru urte. Bazkide batzuk as-
tero biltzen hasi ziren bide berriak
planteatu eta eztabaidatzeko, edo
«elkarteari funtzionamendua eta
makineria koipeztatzeko eta bizi-
tasuna emateko», Astizen hitze-
tan. «Ikusi genuen bazegoela go-
goa bestelako gauza batzuk pro-
posatzeko, eta hasi ginen hitzaldi
zikloak antolatzen, erraldoien in-
guruko liburuxka bat egiteko as-
moa ere badugu... Ordura arte
egiten ez genituen gauza batzuk
egiten hasi ginen».

Zikloak irekitako bidetik
Astizek dioenez, elkartearen as-
moa da Eureka Domekak bide
eman dezala gero eta gehiago izan
daitezen herri ekimenetik sortu-
tako ekitaldiak. Dagoeneko ba-
dute burutan zer egin kultur zi-
kloaren ondoren: hitzaldi progra-
ma bat, hain zuzen. Kontsumo
gaiak, elektrizitatearen buruaski-
tasuna eta basoen bioaniztasuna
landuko dituzte saioetan, beste
gai batzuen artean. «Jendea el-
kartu nahi dugu kezka sortzen di-
guten gaien inguruan».

Urrian antolatzeko asmoa
dute, baina, «erloju kontra» ari
direnez, azaroan egingo dute se-
guruenik. Horrez gain, dantza
ikastaroak ere aurreikusiak di-
tuzte, eta Olentzeroren etorrera
ariko dira prestatzen abendura
bitartean, herriko beste hainbat
elkarterekin eta dantza taldere-
kin batera. Hortik aurrerakoei
dagokienez, norabidea bederen
zehaztua dute: «Gure asmoa da
elkarteen artean elkarlanerako
bideak irekiz joatea».

A. I. A.

Gai bat proposatu, eta horretan
oinarrituta irudi bat ondu; edo
beste irudigileak egindakoari ja-
rraitu, edo, zuzenean, harekin
batera sortu marrazkia. Komiki
inprobisatuko zenbait saiotan
aritu izan da Dani Fano ilustra-
tzailea (Donostia, 1968), eta ma-
rrazteko modua egokitu behar
izan du denetan, denbora muga-
rengatik; alabaina, ariketa horiek
estiloa zorrozteko balio izan diote.
Erandioko Eureka Domeka kul-
tur zikloan izango da etzi, Unai
Iturriaga irudigilearekin batera
eta Iñigo Astizen gidaritzapean.
Orokorrean, diziplina denetan,
inprobisazioak nahiko beldur
ematen die artistei. Zuri ere bai?
Beti eragiten du errespetu pixka
bat. Ilustratzaileok ez gaude ohi-
tuta, eta hori da igual beldur han-
diena eragiten diguna. Adibidez,
Unai Iturriaga ariko da nirekin,
eta, bertsolaria ere badenez, oso
ohituta dago jendaurrekoen bat-
batekotasunera. Baina marraz-
kiak badu gure alde jokatzen
duen gauza bat: oso hipnotikoa
da. Publikoak magia balitz bezala
ikusten du, eta horrek asko la-
guntzen du. Beldurra, ez, baina
errespetua, beti.
Aurretik ere parte hartu izan
duzu antzeko ikuskizunetan?
Nolakoa izan da esperientzia?
Oso esperientzia polita izan da,
baita ikusle gisa ere: oso magikoa
da beste marrazkilariak ikustea
paper zuritik bat-batean formak
eta irudiak ateratzen. Musikari
batek beti egiten du lan bere pu-
blikoaren aurrean, normalean,
baina guk ez: guk etxean egiten
dugu, eta ez dakigu gero egindako
hori irakurtzen den edo ez. Oso

polita da zuzenean gozatzea zure
ikusleen edo zure irakurleen
erreakzioaz.
Lantzean behin, beraz, ilustra-
tzaileek behar duzue harreman
zuzenago bat zuen publikoare-
kin. Gisa horretako ikuskizunak
garrantzitsuak dira zuen lanera-
ko, beraz?
Nire ustez, bai. Ilustratzaile batek
ez badu hori bizi, nik bihotzez 
gomendatuko nioke. Beste maila
batera eramaten zaitu. Bestela,
urteak eraman ditzakezu ilustra-
tzen eta zure irudiak publikatzen,
baina azkenean ematen du inork
ez dituela ikusten. Ez badiezu
aurpegia jartzen zure ikusleei eta
irakurleei, askotan badirudi zure-
tzat ari zarela. Horrek abantailak
ditu, baina oso ederra da hartzai-
leekin harremana izatea, ez soilik
haiekin hitz egiten, baita lanaren
bitartez ere: ikus zaitzatela ma-
rrazten.
Publikoaren erreakzioa jasotze-
ak ekarpena egiten dio zure la-
nari?
Bai. Marrazkilari moduan, oso
kontrolatzailea naiz, marrazki ze-
hatzak egiten ditut, landuak, pix-
ka bat astunak. Bat-batekotasu-
nean ezin duzu horrela marraztu:
modu arinago eta efikazago bate-
an egin behar duzu. Konturatzen
zara askotan ez dela hainbeste be-
har: azken batean, irudiz komu-
nikatzen ari zara, eta nahikoa da
marratxo, gezitxo edo detaile bat
zure asmoa betetzeko. Inprobisa-
zio saioek efikazago marrazten
lagundu didate.

Inprobisatzean, ilustratzeko era
aldatzen duzula diozu. Beste al-
daketarik izaten al da?
Niretzat —eta ez naiz bakarra—, ta-
maina da aldaketa mugatzaile
handi bat. Oso ohituta nago for-
matu txikian marraztera; orain,
bista galtzen ari naizela, paper
handiagoak erabiltzen hasi naiz,
baina galdu egiten naiz haietan.
Tamainak beldur handiagoa era-
giten dit publikoa egoteak baino,
edo inprobisatu beharra edo
ideiak azkar eduki beharrak bai-
no. Baina egokitu behar, tamaina
handia ezinbestekoa delako pu-
blikoak ikusi ahal izateko. Berti-
kalean marraztea izaten da beste
moldaketetako bat.
Ikuskizunaren formatua bertso
saio batena izango da?
Ez dakit ze ariketa proposatuko
dizkiguten. Dena den, nire ustez,
zentzu handiagoa dauka ariketak

berak, gaiak baino. Agian, bertso-
gintzan ez da hain erraza ariketa
ezberdinak planteatzea, baina
ilustrazioan, bai. Denetarik egon
liteke.
Inprobisatzerakoan estrategia-
rik ba al dago?
Ariketaren arabera. Badago bat,
pertsekuzioa: korrika doan nor-
baiten marrazkia egiten dut eta
beste marrazkilariak haren atze-
tik doana marrazten du gero. Ber-
tsoetan bezala, oinarritzen zara
besteak egin duen horretan. Edo
batek marrazkia hasten du eta
besteak bukatu, edo bi eskutara
marraztu... Edo bertsolaritza ari-
ketetatik gertuago, gai bat ema-
ten digute ea bakoitzak nola jo-
rratzen dugun. Batzuetan, zure
buruan bilatu behar duzu inspi-
razioa, baina bestearen lanean ere
oinarritu zaitezke: hark eginda-
koari jarraitu, osatu...

Beraz, Unai Iturriagaren eta zure
artean ez da egongo norgehia-
gokarik?
Ez, elkarlana da lehia baino gehia-
go, bertsolaritzan bezala. Lehiaz
mozorrotzen dugu, eta egingo di-
tugu plantak, segur aski, baina el-
karlana da, azken batean.

«Askotan,
komunikatzeko
nahikoa da
marra, gezi 
edo detaile bat»
Dani Fano 
Ilustratzailea
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«Oso ederra da
hartzaileekin harremana
izatea, ez soilik haiekin
hitz egiten: marrazten
ere ikus zaitzatela»

EKITALDIAK 

Ikuskizun guztiak Erandioko
malekoia deritzen paseale-
kuan izango dira, 18:00etan.

Etzi
Komiki inprobisatu saioa.
Unai Iturriaga eta Dani Fano.
Gai jartzailea: Iñigo Astiz.

Irailak 19
Bertso saioa. Nerea Ibarzabal
eta Eli Pagola. Gai jartzailea:
Beñat Vidal.

Irailak 26
Musika. Westfalia Txou Sys-
tem. Abestien bertsioak egin-
go dituzte, euskaraz.



MUSIKA

AREATZAGorrondatxe.

bBihar, 20:00etan, The Quiet

Cornerren.

ARTEAGAZea Mays.

bBihar, 20:00etan.

ARTEAGAPuro Relajo.

b Igandean, 19:30etan, plazan.

BERMEOMary Rockings.

bBihar, 19:00etan, kafe antzokian.

BILBORondaja al sejo. Habane-

rak.

bGaur, 19:00etan, Muxikebarrin.

BILBOAne, Skome Dealiers, Both

eta Susterterbacks.

bGaur, 19:00etan, institutuan.

BILBOBilboko Udal Banda. Cer-

canías con el teatro.

bGaur, 19:00etan, Azkuna

zentroan.

BILBO Izal.

bGaur, 21:00etan, Bilbao Arenan.

BILBO Juanito Makande.

bBihar, 17:00etan eta 19:30ean,

BBK aretoan.

BILBOEuskadiko Orkestra eta

Donostiako Orfeoia.

bBihar, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOQueenmania.

b Igandean, 12:00etan,

Camposen.

BILBO Jaime Caravaca eta Grison

Beatbox.

b Igandean, 20:00etan, Bilbao

Arenan.

BILBO Jose Luis Perales.

bAsteazkenean eta ostegunean,

20:30ean, Euskaldunan.

BILBO Jonu.

bOstegunean, 19:30ean, Karmelo

plazan.

BILBOGirls in Band.

bOstegunean, 20:00etan, Ardanza

parkean.

BILBO Iker Piris.

bOstegunean, 20:30ean, Biran.

BILBOEl Kanka.

bOstegunean, 21:00etan, Bilbao

Arenan.

DERIOThe Big Marteen’s.

bGaur, 20:00etan, Baserrin.

ERMUAFolkez Blai jalaldia.

b Igandera arte, 19:30ean, Orbe

plazan.

GALDAKAOAcordes navarros.

Jotak.

bGaur, 18:30ean, Iturrondo 

plazan.

GALDAKAOKai Nakai.

bGaur, 20:00etan, Ardanza

plazan.

GALDAKAOWillis Drummond.

bBihar, 20:00etan, Ardanza

plazan.

GALDAKAOGame Os txaranga,

Zaratak, Ione eta Desoreka.

bAsteartean, 20:00etan, Iturrondo

plazan.

GALDAKAOAkabu, Jona Exposi-

tom Todos los Fuegos eta M. San-

chez.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Ardanza plazan.

GALDAKAOPuro Relajo.

bOstegunean, 18:30ean, Iturrondo

plazan.

GERNIKA-LUMOMadeleine.

bBihar, 20:30ean, 

Iparragirren.

GERNIKA-LUMOEtxekalte eta

Viva Belgrado.

b Igandean, 20:00etan,

Iparragirren.

GETXOGetxoko Habanera jaial-

dia.

b Igandera arte, 19:00etan,

Muxikebarrin.

LEZAMARoberto Urrutia y su ma-

riachi.

bBihar, 13:00etan, herrigunean.

LEZAMA Imuntzo eta Beloki.

bBihar, 21:00etan, herrigunean.

MARKINA-XEMEINSara Zozaya.

bBihar, 19:00etan, Uhagonen.

PORTUGALETEHuts eta Nerbio

Bulkada.

bBihar, 20:30ean, 

merkatuan.

URDULIZXabi Señor.

bGaur, 20:00etan, Txiberrin.

URDULIZBusker Juice.

bBihar, 13:00etan, 

Txiberrin.

URDULIZNovato eta Big Sound

Boy.

bBihar, 17:00etan, 

Txiberrin.

ZORNOTZAFaraj Suleiman.

bBihar, 19:30ean, Boroako San

Pedro baselizan.

ZORNOTZAVivo hirukotea.

b Igandean, 19:00etan,

Garaitondoko San Isidro 

baselizan.

ANTZERKIA

BASAURILos caminos de la vida.

bGaur, 18:30ean, kultur etxean.

BILBOPalabrarismos. Pabilioi 6ko

Antzerki Laborategia.

b Igandera arte, 20:00etan, Pabilioi

6an.

BILBOEl viaje a ninguna parte.

b Igandera arte, 19:00etan,

Arriagan.

BILBOGris: morirse en Bilbao. Pa-

biloi 6ko gazte konpainia.

b Igandera arte, 20:00etan, Pabiloi

6an. Ostegunetatik igandeetara.

Igandean 12:00 eta 19:00etan.

BILBOCanarias, no solo platanos.

Issac Bernard, Sosa Dos Santos.

bGaur, 20:00etan, Camposen.

BILBOAdabaki. Bapatean.

bBihar, 18:00etan, Olabeagan.

BILBOLos monólogos de la vagi-

na. Alicia Gonzalez Laa, Meritxell

Huertas, Aina Quiñones.

bBihar, 20:00etan, Camposen.

BILBOMadiber, magia eta diber-

tsioa.

b Igandean, 13:00etan, Betolaza

plazan. Haurrentzat.

BILBOAl otro lado. Zanguango

Teatro.

b Igandean, 18:00etan,

Olabeagan.

BILBODiberti-dantza. Deabru Bel-

tzak.

bAsteartean, 18:00etan, Uzturre

plazan.

BILBOAdabaki. Bapatean.

Arteaga b Musika

‘Adorez’ betetako kontzertua eskaintzeko prest
Bilboko Zea Mays taldeak kontzertua eskainiko du, bihar, Arteagako plazan, 20:00etan. Adore izena du Aiora Renteria, Asier Basabe, Ruben Gonza-

lez eta Iñaki Imaz abeslari eta musikariek osatzen duten taldearen azken lanak. Bi kantuk osatzen dute. Azken diskoa, berriz, 2019koa dute: Atera.

20:00etan aterako dira agertokira. Sarrera doan da. Irudian, taldea Donostiako Victoria Eugenia antzokian, iaz. JON URBE / FOKU
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bAsteazkenean, 18:00etan,

Zurbaranen.

BILBOPrivacidad.

b Irailaren 26ra arte, Arriagan. Ordu

desberdinetan. Gaur, 19:00etan.

BERTSOLARITZA

GALDAKAOBertso saioa. Sustrai

Colina, Nerea Ibarzabal, Maialen

Lujanbio, Julio Soto. Gai-jartzailea:

Arkaitz Estiballes.

b Igandean, 18:30ean, Iturrondo

plazan.

GETXOBertso saioa. Asier Alce-

do, Peio Lago, Aritz Landeta, Paule

Ixiar Loizaga. Gai-jartzailea: Mai-

der Barañano.

bBihar, 17:30ean, Andra Mari

auzoko aparkalekuan.

SANTURTZIBalkoitik balkoira. Ai-

tor Arrutia, Ion Barrocal, Ander

Uzelai.

b Igandean, 12:30ean, Mamarigan.

ZALDIBARBertso saioa. Irune Ba-

sagoiti, Oihana Iguaran, Araitz Ka-

tarain, Eli Pagola. Gai-jartzailea:

Olaia Milikua.

bBihar, 20:00etan, gaztetxean.

DANTZA

UGAOTio Teronen Semeak.

bBihar, 20:00etan, institutuan.

ERAKUSKETAK

BARAKALDODespués de la nube

sucia. David de Haroren argaz-

kiak.

b Irailaren 26ra arte, hizkuntz eskola

ofizialaren lorategian.

BASAURIEx!poesia.

b Irailaren 29ra arte, Arizko

dorretxean.

BILBOUrte eroak, 1920ko hamar-

kada.

b Irailaren 19ra arte,

Guggenheimen.

BILBOAntonio de Trueba. Bizkai-

ko kronista.

bUrriaren 13ra arte, Ondare

erakusketa aretoan.

BILBOCecilia Bengolea. Tximista

dantza.

bUrriaren 24ra arte,

Guggenheimen.

BILBO Jenni Alvarado.

b Irailaren 19ra arte, Rekalde

aretoan.

BILBOBilboko txokoak.

b Irailaren 30era arte, Siarte

galerian.

BILBOEsto no es un árbol. Karen

Amaiaren argazkiak.

b Irailaren 30era arte, 

San Frantziskoko 

udaltegian.

BILBO Jose Ramon S. Alzolaren

margoak.

bAsteartera arte, Abandoko

udaltegian.

BILBO Jose Vicente Sobradilloren

margoak.

bAsteartera arte, Ibaiondoko

udaltegian.

BILBOLibre & Iraunkorrak. Alfon-

so Moralen argazkiak.

bAsteartera arte, Begoñako

udaltegian.

BILBOMarginal 33. 

Aitor Fernandez Vazquezen 

margoak.

b Irailaren 30era arte, San

Ignazioko udalegian.

BILBOUndar the shadow of Azko-

rri. Eszter Katalin.

bUrriaren 1era arte, BilbaoArten.

Astelehenetik ostiralera.

BILBOErramun Mendibelanda.

bUrriaren 15era arte, Juan Manuel

Lumbreras galerian.

BILBOErraldoiak dantzan.

b Igandera arte, Euskal Museoan.

GERNIKA-LUMOGernikarte.

b Irailaren 17ra arte, kultur etxean.

GETXOGetxoPhoto.

b Irailaren 26ra arte, herrigunean.

MARKINA-XEMEINMikele Soti-

len artelanak.

b Irailaren 26ra arte, Uhagonen.

MUNGIABabel. Angel J. Sanche-

zen argazkiak.

b Irailaren 30era arte Torrebillelan.

PORTUGALETESoundchecking.

Jon Usuaien argazkiak.

b Irailaren 29ra arte, Salazar

dorrean.

IKASTAROAK

BILBOArgazkigintza: moda eta

publizitatea.

bOstegunera arte, 19:00etan,

Argazkigintza Garaikidearen

zentroan.

SANTURTZIZirko ikastaroa.

bBihar, 18:00etan, Mahastietako

eskolako. 19:00etan eta 20:00etan

ere bai.

BESTELAKOAK

ARRIGORRIAGAArrigorriagako

Clown eta Pailazoen jalaldia.

b Igandera arte, kiroldegian.

BILBOArtea eta naturak ibilbide

gidatuak.

bAsteazkenera arte, Azkuna

zentroan.

BILBOEgilearen jardunaldiak.

bGaur, Bizkaiko Foru liburutegian.

BILBOPiraten istorio bat. Erre Pro-

dukzioak.

bAsteazkenean, 18:30ean, Urreta

ikastetxean. Haurrentzat.

BILBOMeri, Mari eta Lari. Eidabe

Ekimen Kulturalak.

bOstegunean, 18:00etan,

Iturorndo plazan.

ELORRIOElorrioko kultur zopa.

Jarduera desberdinak.

b Irailaren 18ra arte, herrigunean.

ERANDIOMarrazketa inprobisa-

tua. Unai Iturriaga, Dani Fano.

b Igandean, 18:00etan,

Ibaiertzean.

GALDAKAOElkarrekin jolasean.

Sudurkeriak.

b Igandean, 18:30ean, Iturrondo

plazan. Haurrentzat.

GETXO Ipuin saioa.

bOstegunean, 18:00etan,

Algortako kultur etxean.

LEIOALeioako Umore Azoka.

b Irailaren 19ra arte, herrigunean.

MARKINA-XEMEINProfeten kabi-

tu ezina.

b Igandean, 11:00etan, 

Uhagonen.

Ugao bDantza

Euskal dantzak eta umorea uztartuko dituzte
Tio Teronen Semeak taldeko kideek parrandan ateratzen den kuadrilla baten istorioa taularatuko dute oraingoan. Freshcool ikuskizuna aurkeztuko

dute, Ugaon. Bihar egingo dute emanaldia, 20:00etan, institutuko kirol zelaian. Euskal dantza tradizionalak oinarri hartuta, umorea baliatuko dute

bestelako ikuskizun berritzaile bat aurkezteko. Irudian, 2016ko Donostiako Musika Hamabostaldian egin zuten ikuskizuna. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Helbidea.Alegria jauregia. Allen-

de Salazar, 5. Gernika-Lumo. 

Ordutegia. Martitzenetik zapatu-

ra, 10:00etatik 14:00etara eta

16:00etatik 19:00etara. Domeke-

tan, 10:30etik 14:30era. Jaiegune-

tan, 10:30etik 14:30era eta

16:00etatik 19:30era. 

Sarrera.12 urtetik beherakoek,

doan. Tarifa murriztua, bi euro.

Orokorra, hiru euro.

Kontaktua. 94-625 54 51 eta eus-

kalherriamuseoa@bizkaia.eus

Webgunea.

Bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalhe-

rriamuseoa 

dago txoko bat museora ekarri di-

tuzten objektu berrienentzat. Le-

hen solairua historiari buruzkoa

da: Arabak, Bizkaiak, Gipuzkoak,

Nafarroak eta Ipar Euskal Herriak

gela bana dute bertan. Halaber,

bereziki lantzen dute foruen abo-

lizioa, ia gaur egunera arte izan

duen eboluzioa azalduz. Hurren-

go solairuak kulturarekin lotura

zuzenagoa dauka, kirola, sines-

menak, dantzak, musika, gastro-

nomia eta hizkuntzari buruzkoa

baita. Ganbaran aldi baterako

erakusketak egoten dira ikusgai;

orain, Ernest Hemingwayri bu-

ruzkoa dago, Euskal Herriarekin

zuen harremana aitzaki harturik.

Lorategia, haritzen tokia
Jauregiak oso lorategi handia

dauka. Bizkaiko Foru Aldundiak

eskuratu zuenean atondu zuten,

eta, gaur egun, Europako Herrial-

deen Parkea dira lorategiok. Urte

askotako zuhaitz espezieak dau-

de bertan; tartean, Gernikako ar-

bolaren familia bereko haritzak.

Hegazti espezie ugari bizi dira lo-

rategietan; zaila da ikustea, baina

badago haien kantua entzutea.

Noizbehinka antolatzen dituzte

bisitak, lorategian dauden landa-

re espezieen berri emateko, baita

bestelako jarduerak ere.

«Batez ere, Euskal Herrikoak

izaten dira bisitariak». Izan ere,

jarduera ugari antolatzen dituzte,

eta ikasturtean zehar sarri joaten

dira ikasleen edo adinekoen tal-

deak. Udan, aldiz, atzerritarrak

ere joaten dira museora. «Aur-

ten, pandemia dela eta, Espainia-

tik ari dira etortzen, batez ere».

Edozein tokitatik datozela ere, bi-

sitariek ez dute museoa ulertzeko

arazorik izango, hainbat hizkun-

tzatan baitaude eskuorri zein

azalpenak. Bertakoentzat zein bi-

sitarientzat, Euskal Herria zer den

ulertzeko aukera da museoa.

Nerea Lauzirika Gernika-Lumo

E
uskal Herria museoa

Gernikan dago, he-

rriaren eremu altue-

nean. Gernika bon-

bardatu zutenean

salbatu zen eraikin bakanetari-

koa da. Batzar Nagusietatik oso

gertu dago, eta horrek eragin na-

barmena du museoan lantzen di-

ren gaietan. Izenak ez du irudi-

menerako tarterik uzten, Euskal

Herria denaren esanahi historiko,

politiko eta kulturala azaltzea

baitu xede museoak. Horretara-

ko, askotariko objektuak dituzte

ikusgai: Bizkaiko Foru Aldundia-

renak dira batzuk, eta jendearen

dohaintzak besteak. 

Alegria jauregia da museoaren

egoitza. 1733an eraiki zuten gaur

egungo jauregia, nahiz eta lehe-

nagotik bazegoen Erdi Aroko do-

rre bat bertan, Ibarguen familia-

rena. «Herriko gune altuenean

egonda, aproposa zen hemen do-

rre bat egotea», azaldu du Olatz

Longarte Euskal Herria museoko

teknikariak. 1717ko Aduanen Ma-

txinadan suntsitu zuten, eta, be-

rreraikitzerakoan, garai hartako

modei jarraitu zieten, Euskal He-

rriko estilo barrokoari. Eraikina ia

simetrikoa da, Allende Salazar

sendiaren XX. mendeko armarria

baitauka aurrealdean. 

Jauregiak jabea aldatu du den-

borak aurrera egin ahala, ezkon-

tza bidez. 1982an eskuratu zuen

Bizkaiko Foru Aldundiak, eta

1991. urtean ireki zuten Euskal

Herria museoa bertan. «Jauregia

eskuratu zuten museoa bertan

jartzeko asmoz», azaldu du Lon-

gartek. 2008an jarri zuten mar-

txan gaur egun dagoen moduan,

lehen beste era batera antolatuta

baitzegoen.

Hiru solairu eta ganbara ditu,

eta horren arabera antolatzen da

museoa. «Solairu bakoitzeko

gaia nahiko definituta dago, eta ez

da behar bata bisitatzea bestea

ulertzeko», adierazi du Longar-

tek. Beheko solairuak sarrera

funtzioa betetzen du: ingurune fi-

sikoaren berri ematen du, eta ba-

Euskal Herria museoa Gernikako herrigune historikoan dago,
bonbardaketatik salbatu zen gunean. Batzar Etxea eta
Gernikako arbola ditu inguruan. Museoaren izenak berak dioen
bezala, Euskal Herria zer den ulertzen laguntzea du xede. 

Egungoa ulertzeko,
sustraietarako bidaia 

Gernikako Euskal Herria museoko lehen solairua. Euskal herrialdeei eskainitako gela bana dago. ARITZ LOIOLA / FOKU
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