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Argindarra

Ibai Maruri Bilbao 

J
oan den astean eman zuen Si-

denorrek berria: urtea buka-

tu bitartean, gutxienez hogei

egunez etengo du ekoizpena

Basaurin duen plantan. Zor-

tziehun langilek egiten dute

behar han. Urtea amaitu bitartean, lan

egunen %30etan itxita izango da. Langile

batzordeari eta langile guztiei jakinarazi

zieten ezin dutela jarraitu egungo ekoiz-

pen erritmoan, argindarraren prezioaren

«neurrigabeko» igoeraren ondorioz:

«galerak» eragiten dizkio. Enpresak

emandako datuen arabera, megawatt-

ordua 260 euro ordaintzen ari da orain;

duela urtebete, 60. Ondorioz, ekoizpen

kostuak %25 garestitu zaizkio, 200 euro

baino gehiago altzairu tonako. 

Argindar kontsumitzaile handia da al-

tzairugintza, eta Sidenorrek, beste altzai-

rugile guztiek bezala, labe elektrikoak da-

rabiltza mea eta txatarra urtu, eta altzai-

rua sortzeko. Jose Antonio Jainaga Side-

norreko burua AEGE Espainiako energia

kontsumitzaile handien elkarteko presi-

dentea da. Salatu du argindarrak handiz-

kako merkatuan duen prezio gero eta

handiagoak zuzen-zuzenean egiten ziela

kalte, enpresa gehienek ez dutelako epe

luzerako preziorik hitzartuta. 

Gainera, Iberdrolak ohartarazi du be-

zero handiekin dituen kontratuak berri-

ro negoziatuko dituela edo bertan behera

utziko dituela, kostuaren azpiko prezioe-

tan ari delako saltzen. Kontratu finkoe-

tan megawatt-ordua 70 eta 100 euro arte-

an garestitzen ari dira. Izan ere, Espainia-

ko Gobernuak isurketa askeen gainean

ezarri duen zigor-saria industria handiak

ordain dezan nahi dute.

Altzairugintzan eta industrian, oro har,

nabarmen igarri dute argindarraren pre-

zioak azken urtean izan duen gorakada;

batez ere, udatik hona. Baina ez dira ba-

karrak. Enpresa eta negozio txiki asko ari

dira egundoko sustoak hartzen argindar

faktura iristen zaien aldiro, berria aurre-

koa baino handiagoa delako. Sidenorrek

nabarmendu du fabrikak ixteak funtsean

ez duela arazoa konpontzen, eta iragarri

du «argindarraren prezioaren kontrolik

ezak jarraituz gero» beste neurri batzuk

hartu beharko direla. Adituek egindako

kalkuluen arabera, gainera, eraginkorta-

sun energetikoari lotutako neurriak har-

tuz gero, gehienez fakturaren %4 baino

ezin daiteke aurreztu.

Azken hilabeteetan biderkatu egin da argindarraren prezioa; markak hausten ari da. Etxeetako fakturetan
ez ezik, enpresetakoetan ere igarri dute. Sidenorrek, adibidez, lan egiteari utziko dio hogei egunez, 
urtea amaitu arte, aurrezteko. Enpresa eta negozio txikiak ere ahal duten moduan ari dira aurre egiten.

Argindar fakturak beldurtuta

Z
apatuan iritsi zitzaion Leticia

Barrerasi Karrantzan duen Ma-

txako gozogintza lantegiko irai-

leko argindar faktura: «Urte

hasieran ordaintzen genuenaren bikoitza

baino gehiago da. Otsailean, abenduaren

31tik urtarrilaren 31ra artekoa, 850 euro

ordaindu genuen; abuztuaren 31tik iraila-

ren 30era arteko kontsumo-

agatik, 1.750 euro kobratu

dizkigute oraingoan». 

Faktura ikusi eta berehala,

argindarra merkaturatzen

duen enpresara deitu zuela

esan du, konponbideren bat

emango ziotelakoan. «Hain-

bat ekoizleren argindarra

saltzen dute, eta ez omen

dago guk duguna baino aukera merkeago-

rik. Gainera, azaldu zidan iraila ez dela be-

reziki garestia izan. Guk sei prezio tarte di-

tugu, eta hilabeteka txandakatuz joaten

dira, hirunaka. Esan zidanez, irailekoan ez

dugu prezio tarterik garestiena izan;

abenduan egokituko ei zaigu. Zenbat or-

daindu beharko dugu orduan?». 

Gutxienez, 2022ko martxora arte pre-

zioak gorako bideari eutsiko diola ere azal-

du zion telefonoz arreta eman zion langile-

ak. Kontratua prezio finkoa-

rekin egiteko aukera ere hor

duela esan zion, baina ez zion

halakorik egitea gomendatu,

martxotik aurrera prezioak

jaisten hasiko balira, hark or-

dura arteko garestiarekin ja-

rraituko lukeelako. «Kon-

tratua amaitzear dagoenean,

harrapariak bezala, merka-

turatzaile denak hasten zaizkigu deika,

bateko eta besteko eskaintzak eginez.

Orain ez al dute eskaintza berezirik egite-

ko? Orain behar dugu guk merkatzea. Ez

dituzte bezeroak zaintzen».

Gozogintza lantegietan, batez ere, gauez

egiten dute lan, goizerako oreak presta-

tzen, produktu fresko eta egin berriak

merkaturatzeko. «Ustez, argindarra mer-

keen dagoen orduak dira, eta, hala ere,

hara zelako faktura jaso dugun. Gehienbat

egunez egingo bagenu lan, ez dut pentsatu

ere egin nahi zenbatekoa iritsiko litzaigu-

keen». Badu gasolioz dabilen argindar

sortzaile bat. Bururatu zaio hura erabili de-

zakeela. «Badakit gasolioa ere garesti da-

goela, baina probatzea litzateke. Gastuak

merkatzea lortuz gero, aurrera».

Lehengaiak ere, gora
Familia negozioa da eurena. Abenduan

hartuko du erretiroa aitak. «Herentzia

ederra hartuko dut. Lehengaien prezioak

ere goraka dabiltza. Etorkizun hurbilak

asko kezkatzen nau. Ez dakit nola egingo

diogun aurre hainbeste gasturi». Esatera-

ko, gurina eta gari irina ere gora eta gora

doaz. «Hornitzaileari deitu nionean, esan

zidan irin kamioia garestiago etorriko zai-

dala. Berriro? Duela hilabete ere garestitu

zenuten eta!». Aitortu du azkenean ogia-

ren prezioa igotzea beste erremediorik ez

duela izango. Urtarrilean, seguruenik.

Leticia Barreras

«Ordu merkeenetan gabiltza,
eta hara zenbateko faktura»

«Merkaturatze
enpresakoak
esan zidanez,
prezio tarterik
garestiena
egokituko zaigu
abenduan. Zer
egingo dugu?»
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Argindarra

H
ozkailuak, garagardo txorro-
tak, kafe makina, labeak... Ba-
sauriko Erretoki Arin taberna
eta jatetxean ezinbestekoak

dira tresna elektrikoak. Xabier Aranburu
ugazabak esan du den-dena izaten dutela
piztuta, 12:00etan hasi eta 16:00ak arte,
eta 19:00etatik gauerdira arte. Negua ger-
turatu ahala, gainera, terrazan erresisten-
tzia berogailuak erabiltzen dituzte. «Ima-
jinatu dezakezu zenbat argindar kontsu-
mitzen dugun gurean». Beraz, nabarmen
igarri dute azken hilabeteetan prezioak
izan duen gorakada: hilean 700-800 euro
ordaintzetik, 1.800 ordain-
tzera igaro dira urte hasiera-
tik. «Oraingoz ez ditugu
gure produktuen prezioak
igo, eta irabazien marjina are
gehiago txikituta ari gara au-
rrera egiten. Baina horrela
ezingo dugu iraun luzaroan;
laster igo beharko ditugu».
Euren arazoa tresna elek-

trikoena da, eta esan du horien kontsu-
moa ezin dutela gutxitu. «Gainera, [Es-
painiako] Gobernuak egin duen ordukako
erregulazio berri honekin, justu arginda-
rra garestien dagoenean kontsumitzen
dugu guk gehien. Berez, egun osoan kon-
tsumitzen dugu, eta tarte merkeak eta tar-
te garestiak harrapatzen ditugu. Baina ba-
tezbestekoak gora egiten digu. Horregatik
ez dugu aurrezteko modurik». 
Familia negozioa da eurena. Azken egu-

netan izan duten eztabaida bat kontatu
du: ogitartekoen eta hanburgerren ogia
labean sartzen dute aurretik, zerbitzera-

koan bero eta kurruskatsu egoteko. «La-
bea behin eta berriz erabiltzea esan nahi
du horrek, ogi bat berotzeko. Amak esan
dit hori egiteari utzi beharko geniokeela,
argindar gutxiago kontsumitzeko. Ezetz
erantzun diot nik. Kostuak gutxitzeak
ezin dio eragin produktuen kalitateari.
Prezioak igo beharko ditugu, nahiz eta
beldurra ematen digun».

Krisialdi batetik bestera
Esan du eurentzat kolpe bikoitza dela ar-
gindarra garestitzea: «Batetik, guk geuk
gehiago ordaindu behar dugulako, eta,

bestetik, bezeroek ere gu-
txiago kontsumituko dute-
lako etxetik kanpo, euren
faktura garestitu delako eta
gure produktuak garestiago
daudelako. Azkenean, guti-
zia bat da kanpoan jatea».
Pandemiak eragindako

krisitik «irteten hasita» zeu-
dela harrapatu ditu arginda-

rraren prezioaren igoerak. «Orduan ere ez
zigun inork lagundu. Geure aurrezkiekin
egin diogu aurre. Guk negozioa handitu
dugu, etxera eroateko jatekoa eskainiz,
baina geure diruarekin egin dugu». Azken
bost urteetan energia aholkularia dutela
esan du, eta hari esker «egonkortasuna»
lortu dutela. Hark lagundu die pandemian
itxita egon diren hileengatik argindar kon-
painiak kobratu diena berreskuratzen.
Orain ez daki zer aholkatuko dien. Aitortu
du beldur dela, kezkatuta dagoela: «Orain
prezioak igo? Eta garestitzen jarraitzen ba-
du? Berriro igo eta bezeroak galdu?».

Xabier Aranburu

«Prezioak igo beharko ditugu,
nahiz eta beldurra eman»

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Bezeroek
gutxiago
kontsumituko
dute, euren
faktura ere
garestitu delako,
eta baita gure
produktuak ere»

G
urea da, seguruenik, argindar
gehien kontsumitzen dugun
negozio mota», esan du Ber-
meoko Goros ile apaindegiko

Itxasne Gorostizak. Argiak ispiluetan, ile
lehortzaileak etengabe martxan, ilea lisa-
tzekoak, toallak garbitzeko garbigailuak
eta lehortzaileak... Ile apaindegietan de-
nak kontsumitzen du argindarra, etenga-
be. Eta eurenean ere igarri dute fakturak
gora egin duela. «Lehen bai-
no 50 euro gehiago kobra-
tzen digute hilean, eta gure-
tzat asko da hori! Eta gutxia-
go kontsumitzeko ezin dugu
ezer egin. Ezin diogu utzi
tresna elektrikoak erabiltze-
ari; lanerako tresnak dira». 
Esan du behar egitea dela

egoerari aurre egiteko modu
bakarra: ahalik eta bezero gehieni eman
nahi diote zerbitzua, sarrerak handitzeko.
«Zer beste egin dezakegu? Iberdrolara
deitu kexatzeko? Badakigu ez duela ezer-
tarako balioko». Oraingoz, bere negozioa
ez du kolokan ikusten, lan aldetik ondo
dabiltzalako. Gastuei aurre egiteko gai da
gaur-gaurkoz.
Izan ditzakeen aukerak aztertuta, era-

bat baztertu du orain baino volt gutxiago
kontratatzea, orduan ezingo lituzkeelako
erabili tresna elektriko guztiak aldi bere-
an. Negozioaren ordutegia murriztea ere
alboratu egin du. «Astegunetan ordutegi
berezia dut. Ez naiz egoten, aitzina legez,
20:00ak arte. 16:00etan zarratzen dut.
Ezin dut gehiago murriztu eta eguerdietan
zerbitzua emateari utzi. Bezeroekin kon-

promiso bat dut». Ordu kopuru bera, bai-
na beste ordutegi batean egitea ere aztertu
du, argindarra merkeago dagoenean lan
egiteko, baina ez du bideragarri ikusi.
«Ezin naiz egunero ordutegi merkea zein
den begira ibili. Etxean, bai, baina hemen,
ez. Adibidez, inoiz ipini izan dut garbigai-
lua gauerdian, baina hori ere ez da kon-
ponbidea. Gu etengabe gabiltza toallak zi-
kintzen eta garbitzen. Gauez garbitzen ba-

ditut, gero noiz sikatuko
ditut hurrengo goizean era-
biltzeko prest izateko?».

Prezioak gora
Egoera ikusita, Gorostizak
argi du urtarrilean prezioak
igo beharko dituela. «Zerbi-
tzu guztiak garestitzen ari
dira, eta gurea ere egin be-

harko da. Ez gara salbuespena izango. Bes-
tela, hainbeste gasturekin, ez dugu iraba-
zietarako tarterik izango». Oraindik ez du
ezer zehatzik erabaki; badu astia urtarrile-
ra arte, baina argi du ez dela igoera handia
izango: «Zentimoren batzuk edo euroren
bat izango da, baina, zerbait, bai». 
Kezka du datorren urterako. Lanerako

erabiltzen dituzten produktuak urte oso-
rako ezarritako prezioarekin erosten di-
tuzte. Azken hileetan KPI kontsumorako
prezioen indizea gora doala ikusi du, eta
seguru dago datorren urteko prezioa «na-
barmen handiagoa» izango dela. «Gero
eta zailagoa izango da hainbeste gasturi
aurre egin ahal izatea. Momentuz, gu
ondo gabiltza, eta espero dut aurrera egi-
teko arazorik ez izatea».

Itxasne Gorostiza  

«Lanean ezin diogu utzi tresna
elektrikoak erabiltzeari»

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Inoiz ipini izan
dut garbigailua
gauerdian, baina
hori ere ez da
konponbidea.
Noiz sikatuko
ditut hurrengo
goizerako?»



Natalia Salazar Orbe

Santurtziko Serantes saria eman
zioten Itziar Ituñori (Basauri,
1974) joan den zapatuan. Ibilbide
profesionalaren aitortza egin dio-
te haren bidez. Sari bat jasotzea
«beti pozgarria» dela aitortu du
Ituñok, «norbere herrialdean
bada, are gehiago». Serantes kul-
tur aretoko garbitzaileei eskaini
zizkien saria jaso osteko hitzak.
Lan baldintza duinen alde borro-
kan aritu dira, eta, Ituñok jendau-
rrean gogorarazi zuenez, Serantes
antzokia eta antzeko lokalak za-
balik ez baleude, eurek ez lukete
izango lekurik beraien artea es-
kaintzeko. «Zabalik daude, hori
ahalbidetzen duten langileak
daudelako», gaineratu zuen. Pla-
taforma digital baterako telesail
bat filmatzen ari zela, opor egun
batzuetan hartu zuen aktoreak
Bizkaiko Hitza-rekin hitz egiteko
tartea, saria jaso baino egun ba-
tzuk lehenago. 
Paul Urkijoren Irati filma graba-

tzen hasi zarete. Zer moduz doa

dena?

Eurak hasi dira. Ni oraindik ez
naiz sartu, geroago sartuko naiz.
Oso film konplexua izango da
egiteko. Amaiera aldera sartuko
naiz ni. Orain buru-belarri ari
naiz testuak ikasten, eta, besteak
beste, euskara fintzen.
Erronka handia izango da, kon-

tuan hartuta VIII. mendeko eus-

karara gerturatzen saiatuko za-

retela, ezta?

Bai, eta Nafarroako euskarara,
gainera. Pentsa ezazu, bizkaitar
batentzako haspiratuak, ñ-ak eta
bustidurak eta denak kanpora...
Denbora behar da berbakera hori
ikasi eta naturalizatzeko, eta ho-
rretan ari naiz.
Orain arte ez duzu esan zer per-

tsonaia izango duzun Irati filme-

an. Aurreratzerik bai?

Ez. Esan didate hobe dela ez au-
rreratzea, misterio apur bat man-
tentzeko, eta ondo iruditzen zait.
Oso pertsonaia polita da. 
Ilusioa sumatzen zaizu.

Bai. Lana ez da oso luzea, baina
bere presentzia oso inportantea
da. Oso pozik nago. Gainera, nik
maite dut genero hori, mitologi-
ko-fantastiko-historikoa. Eta
euskaraz da. Niretzat opari bat da
gure historia kontatzen duen film
baten parte izatea. 
Hala ere, esan duzu buru-belarri

ari zarela lanean. Zertan ari zara

orain?

Netflixen telesail bat egiten ari
naiz, Intimidad, Txin-
txua ekoiztetxeagaz.
Maiatzaz geroztik ari ga-
ra gelditu gabe, eta dato-
rren astean [joan den as-
teari aipamen eginez]
bukatuko ditugu graba-
keta lanak, seguruenik.
Oraindik ez dakigu noiz
ikusi ahal izango den.
Mundu osoan ospetsu

egin zaituena La casa

de papel telefilmeko

Raquel Murillo izan da,

ordea. Zer-nolakoa izan

da esperientzia?

Bai, munduan zehar, bai,
baina Loreakfilmak ireki
zidan lehenengo leihoa mundura.
La casa de papel-egaz zoratu egin
da kontua, eta ahal dudan bezala
eramaten dut. Batzuetan, hobeto,
eta beste batzuetan, okerrago.
Horren aurpegi publikoa bihur-
tzeak alde on eta txarrak ditu.
Egunetik egunera ikasten ari naiz. 
Ez da erraza izango ospe hori

guztia kudeatzea, ezta?

Ez da batere erraza, ez. Oinak lu-
rrean izan behar dira, eta, halan-
dabe, batzuetan ito egin zaitzake
fenomenoak. Oso popularra da;
munduko bazter gehienetan iku-
si izan dute, eta arrakasta handia

izan du. Horrek lasaitasuna la-
purtzen dizu nolabait. 
Euskal Herria eta euskara nazio-

artean ezagutzeko interesa piz-

tu duzu telesailari esker. Eragin

hori ere bitxia izango da, ezta?

Bai, bada. Nire jarrera ez dut bate-
re aldatu. Instagram da erabiltzen
dudan sare bakarra. Hasieratik
euskaraz idatzi izan ditut gauzak,
baina jendeak askotan eskatu
izan dit itzultzeko, ez zutelako
ulertzen. Orain, gogotsu banago,
euskaraz gain gazteleraz eta inge-
lesez ere idazten dut. Hasi da jen-
dea enteratzen munduan badela
leku bat Euskal Herria izena due-

na eta bertakook euskaraz egiten
duguna. Ez denok, baina nik,
behintzat, bai. Hasi dira anima-
tzen, eta Googleren itzultzailea-
ren bidez mezu asko eta gutunak
helarazi izan dizkidate, euskaraz,
Australiatik, Filipinetatik edo In-
diatik, sekulako esfortzua eginda.
Konturatu dira nire hizkuntza ga-
rrantzitsua dela niretzat, eta de-
taile hori izan dute. Oso polita da
hori, eta asko eskertzen dut. 
Zuk 19 urterekin ikasi zenuen

euskara. Zer-nolakoa izan zen

kontzientzia hartu eta erabaki

hori hartzeko prozesua?

Ibilaldi bat edo Herri Urrats bat
edo antzeko festa bat zen. Lagu-
nekin era horretako jaialdietara
joaten nintzen. Halako batean
konturatu nintzen nahiz eta neu-
re burua oso euskalduntzat, edo,
behintzat, Euskal Herrikotzat
sentitu, nire euskara oso pobrea
zela —A ereduan ikasi genuen—,
eta ez nintzela gai komunikatze-
ko. Sekulako lotsa sentitu nuen,
baina egoera horrek konponbi-
dea zuela pentsatu nuen. Bi lagun
joan ginen jaialdira, eta biok bu-
katu genuen AEKn. Bigarren
urratsetik hasi ginen.
Handik aurrera, euskaraz bizi-

tzearen aldeko hautua egin ze-

nuen?

Bai. Ez da egunero lortzen, eta Ba-
saurin are zailagoa da hori. Hala
ere, beti topatzen dira arnasgune-
ak. Eta tabernari batek euskaraz
badaki, bada, horrengana jotzen
duzu. Basaurin norbere burua
euskalduntzea ez da gauza erraza,
baina ezinezkoa ere ez da. 
Zuregan zer aldatu da Goenkale

telesaileko Nekane Beitia inter-

pretatu zenuenetik gaur egune-

ra?

Bizitzak berak dakarkizu aldake-
ta. Esperientzia pilatzen duzu bai
bizitzan eta bai zure lanbidean
ere. Lehen egiten zenuena hobe-
tzen hasten zara, fintzen. Sekula
ez diogu uzten ikasteari. Adinak
ematen du eskarmentu handia-
goa, eta horretan aldatu naiz. Bai-
na oinarrian oso gutxi aldatu naiz. 
Lortu duzun ospe guztiarekin,

hori ez da erraza izango, ezta?

Ez pentsa. Jendeak niri buruzko
ideia nahiko okerra dauka. La
Casa de Papelgora eta behera, fil-
mak... Nire bizitza bera ez da lar
aldatu. Maite dudan jendeaz in-
guratuta segitzen dut, nire he-
rrian, ahal dudan guztietan. Nire
etxea Euskal Herrian daukat, Ba-
saurin. Oso barregarria da esaten

didatenean oso ospetsua egingo
naizela eta txalet batera joango
naizela bizitzera. Bai zera! 
Hankak lurrean izaten saiatzen

zara, beraz?

Bai. Eta lanbide honetan gora eta
behera ibiltzen da dena. Lan arlo-
an gorantz egiten duzunean eta
lana pilatzen denean, eutsi egin
behar zaio. Badakigu gero malda
behera etorriko dela, eta biltegian
zerbait gordeta izan behar dela.
Nekane Beitia, Raquel Murillo,

Lourdes, Amaia, Carmen... Per-

tsonaien zerrenda luzea inter-

pretatu duzu jada. Zer dute ho-

riek zuretik, eta zer daukazu zuk

horietatik denetatik?

Pertsonaia bat eskaintzen dizute-
nean, zuregan zerbait ikusiko
dute pertsonaia mota hori zuri es-
kaintzeko. Sarri pentsatu izan dut
ea zergatik eskaintzen dizkida-

«Badakit gauza batzuetan
inplikatzeak lan batzuk
kenduko dizkidala»
Itziar Ituño b Aktorea

‘Loreak’ filmak zabaldu zion nazioarterako leihoa Itziar Ituñori, baina ‘La casa de
papel’ telesailak ospetsu egin du munduko leku askotan. Basauriko aktoreak uste du
ospe hori baliatu behar duela sinisten duen aldarrikapenen aldeko jarrera agertzeko.

Nahiz eta neure burua oso
Euskal Herrikotzat sentitu, nire
euskara oso pobrea zen, eta 
ez nintzen gai komunikatzeko»

«Oso gustuko dut zinemara
joan eta film bat ikusteko
erritual hori; pantaila 
handian eta kolektiboan»

«Geure arteko komunikazioa
murrizteko arrisku handia
ikusten dut plataforma
digitalen joera berri horretan»

‘‘
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ten, normalean, antzeko ezauga-

rriak dituzten pertsonaiak: serio-

ak, indartsuak, umore txarreko-

ak. Batzuetan aukeraketak ez

dauka zerikusirik zure izaeragaz.

Izan daiteke zure ahots tonua gra-

bea delako edo zure aurpegiak

angelu jakin batzuk dituelako eta

beste batek baino serioagoa edo

gaiztoagoa ematen duzulako. Te-

lebistan eta zineman horrela egi-

ten da gehienetan, eta, batzuetan,

baita antzerkian ere. Batzuetan

sentsazioa izaten dut pertsonaiak

antzekoak direla, eta deseatzen

egoten naiz eskaintza desberdi-

nen bat jasotzeko. Horren zain

nago oraindik: beste ezaugarri

batzuk dituen pertsonaia bat es-

kaintzeko zain, gehiago jolastu

ahal izateko. Izan ere, joko handi

bat da aktoreon lana. Jokalariak

gara. Ematen digute pertsonaia

bat, eta horregaz jolasean ibiltzen

gara. Eta, ikasten jarraitzeko,

zenbat eta gauza desberdinagoak

egin, orduan eta hobeto. Orain

aukeratzeko luxua dudanez, gau-

za desberdinak aukeratzen saia-

tzen naiz konfort gunetik atera

eta gauza berriak egiteko. Kome-

dia, adibidez, oso gutxi egin dut,

eta oso gogotsu nago.

Ospeak bozgorailua eman dizu,

eta baliatu ere egin izan duzu sa-

rri: euskal presoak Euskal Herri-

ra ekartzeko eskatzeko edo Tu-

bacexeko langileei babesa

adierazteko, besteak beste.

Bozgorailu hori aprobetxatu

egin behar dela uste duzu?

Norbere esku dago hori erabiltzea

ala ez erabiltzea. Eta libre gara

gura duguna egiteko. Ni ez naiz

inor beste batzuei zer egin behar

duten esateko. Nik badakit niri

tokatu egin zaidala eta sentitu

egiten dut batzuetan hori egin be-

har dudala. Txarto irudituko li-

tzaidake jendea zerbait egitera

behartzea. Baina, nire iritziz, oso

baliotsua da gauza batzuk bultza-

tzeko edo azaleratzeko. Herri lan-

gile batekoa naiz ni, eta odolean

daramat hori. Gauza batzuekin

odola irakiten hasten bazait, zer-

bait egin behar dudala sentitzen

dut, eta inplikatu egiten naiz.

Jarrera horrek arazoak ere sortu

izan dizkizu tarteka; La casa de

papel ez ikusteko boikoterako

deialdiak egin zituzten, esatera-

ko. Zer-nola eragin dizute egoe-

ra horiek?

Boikota jaso nuen; publizitate lan

bat erori zitzaidan... Mundu ho-

netan bizi gara, kapitalismo bete-

an. Gauzak horrela dira. Ni ez naiz

jaio berria, eta badakit gauza ba-

tzuetan inplikatzeak lan batzuk

kenduko dizkidala. Baina badau-

kat nire lana, nire bizimodua

ondo ateratzen dut aurrera. Per-

tsona gisa nire askatasuna defen-

datuko dut beti inplikatzeko or-

duan. Osterantzean, beldurrak

paralizatuta sentituko nintzate-

ke, eta hori bai bada arriskutsua.

Neure buruagaz ondo sentitzen

naiz; pentsatzen dut egin behar

dudana egiten dudala. Mundu

honetan dena ez da ekonomia edo

dirua; ez du izan behar, gainera.

Aipatu duzu lan asko duzula

orain, baina garai txarragoak

ere izaten direla gero. Nola dago

sektorea?

Hain zabala da sektorea... Antzo-

kiei dagokienez, oraindik ezin di-

ra bete; boloak egin behar dira,

prezio berean, ikus-entzule ko-

puru berarekin. Telebistan seku-

lako booma izan dute platafor-

mek eta telesailen mundu berri

honek. Horrek lana ematen digu

aktoreoi, baina ez dakigu oso on-

do norantz goazen bide horreta-

tik. Zalantza handia sortzen du

horrek. Zinema mundua bai ikus-

ten dut arrisku bizian; gero eta

jende gutxiago joaten da zinema

aretoetara. Pena handia emango

lidake zinemak ixteak. Oso gustu-

ko dut zinemara joan eta film bat

ikusteko erritual hori; pantaila

handian eta kolektiboan. 

Netflixen gisako plataformek

mesede edo kalte egin dio zuen

ogibideari?

Lehen baino lan gehiago dago

orain. Hori hala da. Aukera gehia-

go dago, baina alde biak izaten di-

tu fenomeno berri batek: argia eta

iluna. Munduko urrutiko bazte-

rretan —Korean, Indian, Islan-

dian...— egindako telesailak ikus

ditzakegu, baina horrenbeste

gauza dago, enpatxua ere sorra-

razten digu horrek; etxetik atera

gabe, gainera. Hori da konbentzi-

tzen ez nauena: bakoitza bere

etxean telesail bat ikusten, engan-

txatuta, kalera atera gabe... Geure

arteko komunikazioa murrizteko

arrisku handia ikusten dut plata-

forma digitalen joera berri horre-

tan, nahiz eta aktore moduan lan

pila bat izan horri esker. Inpaktu

handia dago gizartean, eta ez da-

kit ondo goazen bide horretatik.

EITBk euskarazko fikzioa ekoiz-

tearen aldeko apustua egin du

azken urteotan: Alardea, Altsa-

su, Hondar Ahoak eta antzeko

telesailekin. Hori al da bidea?

Fikzioa berreskuratzeko saiakera

izan da, baina orain berriro dago

dena geldi. Saiakera hori gehiago-

ra joan beharrean, desagertu egin

da berriro ere. Oso penagarria da.

Ez dakit norantz goazen ETB1 eta

ETB2 kateekaz. Ez dakit zer bide

hartuko duten orain edo zer gau-

za berri egongo diren. Garai bate-

an izan genuena berreskuratzea

espero dut: programazio itxuro-

soa eta baliotsua.

RAUL BOGAJO / FOKU

MOTZEAN 

Lan egiteko, etxean ala kan-

poan gusturago?Kanpoan.

Telebista, zinema ala an-

tzerkia? Zinema eta antzerkia.

Dantza ala musika?Musika-

rik barik ezin da dantzatu.

Pertsonaia, zintzoa ala gaiz-

toa?Dibertigarriagoak izaten

dira gaiztoak.

Zer lani esango zenioke

ezetz?Patriarkatua edo ma-

txismoa justifikatzen duen is-

torio baten barruan hori guztia

defendatzen duen pertsonaia

baten lanari argi eta garbi

esango nioke ezetz. Behin,

detergente baten iragarkirako

casting batean irakurri nuen

zegokidan testu bat; oso ma-

txista zen, eta ez nuen egin.
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1,5x-eko abiaduran
irakurtzeko

A
zkar idazten ahale-
ginduko naiz. Ez,
barkatu. Ahalegin-
duko naiz azkar ira-

kurtzeko moduan idazten. Lerro
honetara iritsiko zinen ziur asko;
bada, jakin ez duzula zertan le-
rroz lerro irakurtzen jarraitu. Le-
rro bikoitiak edo bakoitiak irakur
ditzakezu bakarrik, edota esaldi
erdiak. Gainera, paragrafo bakoi-
tzaren amaieran duzu idatzi du-
danaren laburpena. Esaten ari
naizena eta irakurriko duzula
uste duzuna antzekoak dira; be-
raz, lasai, ez duzu zertan artikulu
hau oso-osorik irakurri. 
Laburpena: sarrera moduko

bat azkar irakurtzeko artikulu
bat dela esanez.

Whatsappeko audioak graba-
tutako abiaduran entzun daitez-
ke (1x). Baina badago 1,5x edo 
2x-eko abiaduran entzuterik. Bi-
daltzailearen hitz egiteko abiadu-
raren arabera, entzuterakoan au-
dioaren abiadura bikoiztuz gero,
ez da erraza esaten duen oro en-
tzutea. 1,5x-eko abiaduran, be-
rriz, ia dena argi samar uler daite-
ke. Orain, Netflixek ere edozein
eduki 1,25x edo 1,5x-eko abiadu-
ran ikusteko aukera eskaintzen
du. Bada mantsoago ikusteko au-
kerarik ere; baina ez gara horre-
tan sartuko.
Laburpena: Whatsappeko au-

dioak eta Netflixeko ikus-entzu-
nezkoak azkarrago entzun eta
ikusteko modua dago.

Bizitzako gauza guztiek ez dute
abiadura erregulatzeko modurik,
baina imajina dezagun baietz.
Adibidez, bihar Bizkaiko Bertso-
lari Txapelketako kanporaketa
bat jokatuko da Mungian. Dema-
gun 20 minutu lehenago sartzen
zarela Olalde aretoan. Luze egi-
ten zaizu 17:00ak arteko itxaro-
naldia eta 2x-eko abiaduran 10
minutura laburtzen duzu saioa
hasi arteko tartea. Hasierako
agurrek ez dute puntuatzen: 2x.
Hasten dira zortziko handian eta
laugarren bertsotik aurrera: 1,5x.
Zortziko txikiari badagokio abia-
dura; beraz, hasieratik 1,5x. Pun-
tu-erantzunak: 2x. Hamarreko
txikia: 1,5x. Kartzela: 1,5x.
Amaierako protokoloa: 2x. Agu-

rrak: 2x. Meriendatzeko ordura-
ko, 18:15 bueltarako, kanpoan
geundeke.
Laburpena: bizitza errealeko

ekintzei abiadura handitzerik ba-
genu, nolakoak liratekeen azal-
tzen da. Adibidetzat Bizkaiko
Bertsolari Txapelketako saio bat
hartzen da.
Aurreztutako denboran Gati-

kan dagoen Butroeko gazteluare-
kin selfie pare bat atera, Meñaka-
ko herriko tabernan kafe bat har-
tu eta Laukarizko La Bilbaina ur-

banizazioko etxeei begira aberas-
tasunaz eta aberaskeriaz haus-
nartzeko tartea izango zenuke.
Eta hori guztia egin ostean, Mun-
giako bertso saio osteko tertulia-
rako denboraz helduko zinateke.
Gauza asko eta azkar. Norvegia
lau egunetan bisitatu eta ikusi be-
harrekoen zerrendatik ezabatzen
duenak bezalaxe. Denbora gal-
tzea hautazkoa da orain. Aspaldi-
ko esaerak dio: egon hadi lo, eta
jango duk mehe. 
Laburpena: aurreztutako den-

bora beste gauza batzuk egiten
pasatu dezakezu. Norbere aukera
da denbora galdu ala ez.
Abiaduraz ari natzaizue, abia-

duraz hitz egiteko patxada hartu-
ta. Azkartasuna eraginkortasu-
narekin nahasten den garaiotan,
nik neuk ere ikusi dut neure bu-
rua 2 minutuko bideoan 30 se-
gundo aurrera eginez. Ez dauka-
gu presarik, baina presaka bizi
gara.
Laburpena: aurreko berdina.

Aurreztutako
denbora beste gauza
batzuk egiten pasatu
dezakezu. Norbere
aukera da denbora

galdu ala ez

Bizkaiko Hitza-k irakurleen 

eskutitzak plazaratzen ditu. 

Ez dituzte 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 

bidaltzeko aukera ere badago,

ondoko helbidera idatzita:

bizkaia@hitza.eus.

%

Trafikoan eragingo
du Bilboko Night
Marathonek, bihar

BILBO b12. Bilboko Night Marat-
hon egingo dute bihar, Bilbon.
Lasterketaren ondorioz, aldaketa
handiak izango dira Bilboko zir-
kulazioan, eta aparkalekuei eta
garraiobideei ere eragingo die,
17:00etatik 23:45era. Besteak bes-
te, Areatzako eta Udaletxeko zu-
biak itxiko dituzte. Bilboko Uda-
lak gomendatu du ibilgailu priba-
turik ez erabiltzeko. 

Irudia b Bermeo

Munduko dortokarik handiena, Bermeoko uretan
Laut espezieko dortoka bat —irudian— ikusi zuten joan den zapatuan, Bermeoko portutik hamabi miliatara. Dortoka espezie hori munduko 

handiena da. Hainbat eragilek zetazeoak ikusteko antolatzen duten Zetazeoak 10:00etan izeneko irteeran parte hartu zutenek ikusi zuten animalia.

Metro bat eta 60 zentimetro baino gehiago neurtzen du dortokak. Bi metrora arteko oskola izan dezake espezie horrek, eta tona bat pisatu. GORKA OCIO
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Leioa Waterpolok
irabazi du Euskal
Herriko Superkopa

LEIOA bEmakumezkoen Leioa
Waterpolo taldeak irabazi zuen,
joan den zapatuan, Euskal Herri-
ko Superkopa. Sakonetako talde-
ak Urbat Donostiari irabazi zion
finalerdietan, eta Iruña 98 02 tal-
dea menderatu zuen final han-
dian (15-10). Bizkaitarrak Espai-
niako Lehen Mailan ariko dira sa-
soi honetan, iaz maila galduta.



Natalia Salazar Orbe

Gaur eztabaidatu eta bozkatuko
dute Mundakako EAJk Mikel Bil-
bao alkatearen aurka iragarritako
zentsura mozioa. EAJko bost zi-
negotzien botoekin, alkatea kar-
gugabetzeko nahikoa babes izan-
go du mozioak. Beraz, Bilbaok
gaur utziko dio alkate izateari. 

Jeltzaleak iazko irailean saiatu
ziren zentsura mozioa aurkezten,
baina udal idazkariak kontrako
txostena aurkeztu zuen, eta ezin
izan zuten bozkatu. Administra-
zioarekiko auzien epaitegi batek
lehenengo, EAEko Justizia Auzi-
tegi Nagusiak gero, eta Espainia-
ko Auzitegi Gorenak azkenik
ebatzi dute zentsura mozioa aur-
kez dezaketela. Erabakion ostean,
gaurko ezohiko bilkuran eztabai-
datuko dute mozioa, 12:00etan.

2019ko ekaineko udal hautes-
kundeetan Bilbaok bere burua in-
dependente gisa aurkeztu zuen
arren, EAJren zerrendaburua
izan zen. Boto gehien lortu zuen
zerrenda izanik, orduz geroztik

Mundakako alkatea izan da. Ha-
ren lekukoa Irati Gondra jeltzale-
ak hartuko du aurrerantzean.

Bilbaok joan den astean Bizkai-
ko Hitza-ri esan zion prozesu
osoa bukatzeko irrikan dagoela:
«Eguna iritsi dadin nahi dut. Ez
da kontu erraza, denbora asko
darabilgulako honegaz, eta haiek
[EAJko zinegotziek] ez dute arra-
zoi zehatzik eman zentsura mo-
ziorako». Gainera, adierazi du ez
zuela espero Espainiako Auzitegi
Gorenaren erabakia: «Hala ere,
heldu da, eta onartu egin behar
da».

Desadostasunak, hasieratik
Bilbaok alkatetza hartu eta urte-
bete pasatxora hasi zuen karguan
jarri zuen alderdiak hura kargu-
gabetzeko prozesua. «Gaur
egungo alkatearen eta EAJren
udal taldeko gainerako kideen ar-
teko desadostasunak izan dira
abiapuntua». Hala azaldu zuten
jeltzaleek prentsa oharrean, iaz.
Aitortu zuten Bilbaok 2019ko
ekainean agintaldia hasi zuenetik

okertuz joan zela bere eta bost zi-
negotzi jeltzaleen arteko harre-
mana. Bizkaiko Hitza saiatu da
zinegotzien iritzia jasotzen, baina
ez dute adierazpenik egin nahi
izan gaurko bilkura baino lehen. 

Egoera horren aurrean, alkatea
kargugabetzeko zentsura mozioa
aurkeztea beste aukerarik ez zu-
ten, Bilbao ez delako alderdiki-
dea. Hala ere, udal idazkariak
atzera bota zuen zentsura mozioa
aurkezteko aukera, iazko iraile-
an, hauteskunde legea oinarri
hartuta. Orduko idazkariak egin-
dako txostenari heldu dio Bilbaok
zentsura mozioa eztabaidatzeko
saiakerak behin eta berriro atzera
botatzeko. 

Txostenaren arabera, karguga-
betze proposamena alkatearen
talde politikoak berak eginez
gero, hamar zinegotziren babesa
behar du onartua izateko. Mun-
dakan, ordea, ezinezkoa da hori
gertatzea. Izan ere, bederatzi zi-
negotzi besterik ez dago udalean:
Bilbao bera, EAJren bost zinego-
tzi, eta EH Bilduren beste hiru.

EAJk auzitara jo zuen mozioa
eztabaidatu eta bozkatu zedila es-
katzeko. Eta administrazioareki-
ko auzien Bilboko epaitegi batha-
ren alde azaldu zen. Bilbaok hele-
gitea jarri zuen, baina EAEko
Justizia Auzitegi Nagusiak EAJri
eman zion arrazoia berriro, joan
den maiatzean ebatzitako epaian:

«Helegitea aurkezten duen uda-
lak ezin du pentsatu bere taldetik
pertsona bat kanporatu duen tal-
de politiko batek pertsona hori al-
kate gisa mantendu beharko due-
la. Eta horretarako ezin du oinarri
hartu, hain justu, kontrakoa hel-
buru duen arau bat». Erabaki ha-

ren kontrako helegitea aurkeztu
zuen Bilbaok, baina Espainiako
Auzitegi Gorenak ez du tramite-
rako onartu. 

Udalak zentsura mozioa trami-
terako ez zuela onartu ikusi zue-
nean, EAJk taldetik kanporatu
zuen Bilbao. Beraz, iazko irailaren
28ko osoko bilkuraz geroztik, al-
kate independente modura jar-
dun du Bilbaok.

Arazoaren jatorria
Prozesua hasi zutenean, «eza-
dostasunak eta sintonia falta»
argudiatu zituen EAJk alkatea
kargugabetzeko. Mundakako
alkateak oraingoan ez du azaldu
nahi izan nondik datozen desa-
dostasun nagusiak: «Abokatuak
esan dit behar den baino gehiago
ez hitz egiteko. Ez dut EAJren
interes partidisten alde egin, ezta
Mundakako batzokian haria
mugitzen duten pertsonen alde
ere», adierazi du egungo alkate-
ak.

Lamiak eta Atorrak parkea egi-
teko herriko familia bati eman
behar zitzaion ordainak eragin
zuen polemika nagusia. Familiari
Basamortu eta Itxasbegi eremue-
tan urbanizatu gabe dauden bi
gunetako lur batzuk urbaniza-
tzeko aukera eman zioten truke-
an, baina alkateak esan zuen
truke horren prozesua «irregu-
lartasunez beteta» egon zela. 

«EAJk erabili gura izan nau
batzokitik ekarritako truke urba-
nistiko ilegal bat onartzeko,
aurreko udalbatzak kontratatu-
tako aholkularitza juridiko baten
bermeagaz», salatu zuen Bilbaok
joan den maiatzean. Enpresa
horren zerbitzuak erabiltzeari ere
uko egin zion alkateak. Haren
ustez, truke prozesuan zeuden
«irregulartasunak» zirela eta,
ezin zion oniritzirik eman.

Mundakako EAJk, berriz,
«gezurretan» ibiltzea leporatu
zion alkateari: «Basamortukoa
legeak onartzen duen lurren
truke bat baino ez zen. Diruagatik
saldu beharrean, ondasunak
ematen dira, eta balioaren aldea
dirutan ordaintzen da». Lurrak
trukean eman zituen familiak
epaitegietara jo zuen prozesuaren
izapidean eta exekuzioan udalak
eragindako atzerapenengatik. 

Bilbaok adierazi du aurreran-
tzean alkate ez baina zinegotzi
jarraituko duela. «Herriari
laguntzeko lanean jarraituko dut.
Ez dakit aurrerantzean aukerarik
izango dudan, baina beti egongo
naiz hor», ziurtatu du. Oraingoz,
ez du berriro alkatetzara aurkez-
teko asmorik. «Ez dut pentsatu
horretan. Trankil egon nahi dut
orain, familiagaz».

Mundakako alkatea kargutik
kenduko dute gaurko bilkuran
Gaur eztabaidatuko dute EAJren udal taldeak aurkeztutako zentsura mozioa b Iaz iragarri
zuten mozioa, baina alkatearen helegiteak ebazten aritu dira, orain arte, epaitegietan

Irati Gondra Mundakako EAJko zinegotzia eta Mikel Bilbao alkatea, azken hori EAJren taldetik kanporatzeko mozioa aurkeztu zutenean, iazko irailean. O. ZABALONDO
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Herriari laguntzen
jarraituko dut. Ez dakit
aurrerantzean aukerarik
izango dudan, baina 
beti egongo naiz hor»
Mikel Bilbao
Mundakako alkatea
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Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak kanpai-

na berri bat abiatu du adingabe-

entzako harrera familiak erakar-

tzeko. 30 behar dituzte guztira,

lau harrera motatakoak: urgen-

tziazkoa, aldi baterakoa, iraunko-

rra eta espezializatua. Aurten

gehitu dute azken hori, eta «ne-

rabeak, neba-arreba taldeak edo

behar bereziak dituzten hau-

rrak» ditu jomugan, Gizarte

Ekintzako foru diputatu Sergio

Murillok joan den ostiralean kan-

painaren aurkezpenean azaldu

zuenez. Zehazki, hamar familia

behar dituzte pertsona horien-

tzat, eta aparteko baldintzak bete

behar dituzte hartzaileek: hezike-

ta espezifikoa eduki behar dute,

baita esperientzia profesionala

ere hezkuntzaren, osasunaren

edo gizarte zerbitzuen alorretan.

Izan zaitez harrera-familia eta

bizitza-historia berria eraiki lelo-

pean, adingabe horiei «bizitza

proiektu zoriontsua sortzeko au-

kera ematea» du helburu egitas-

moak, Murilloren hitzetan. «Ins-

tituzio gisa, gure ardura da babes-

gabetasun egoeran dauden

adingabeak artatzea. Lehen urra-

tsa da arazo bat dagoela detekta-

tzea, eta arrisku egoerei aurrea

hartzea. Eta bigarren urratsa da

gizarteratze osoa lor dezaten al-

ternatiba onenak eskaintzea». 

Diputatuaren arabera, alterna-

tiba horietako batzuk izan litezke

harrera familiak. Izan ere, nahiz

eta haur eta gazte horiek «bikain

artatuak» egon aldundiaren zen-

troetan, «askotan onuragarria-

goa da familia batean bizitzea»,

Murilloren iritziz: «Harrera fami-

liak adingabearen arazoetan in-

plikatzen dira, laguntzen

diote garatzen, hazten

eta heltzen, baita fami-

liarekin harremanetan

jartzen ere. Ordezkaezi-

nak dira; instituzioek

ezin dugu hori egin». La-

guntza teknikoa eta eko-

nomikoa eskaintzen die

aldundiak.

2021ean, hogei familia

batu dira dagoeneko, baina urte-

ro 30 inguru behar izaten dituzte,

diputatuak zehaztu zuenez. Ha-

rrera prozesua bukatutakoan, fa-

milietako asko beste adingabe bat

jasotzeko prest agertu ohi dira,

baina, egoeraren «karga emozio-

nala» dela eta, denbora tarte bat

behar izaten dute bien bitartean.

Ondorioz, familia gehiago behar

dituzte etengabean, horiek or-

dezkatzeko.

Hazteko «inguru egoki bat»
Murillorekin batera, harrera fa-

milia batekin hazitako gazte bat

ere egon zen aurkezpenean, Kris-

tian Congo Martin, bere esperien-

tzia helarazteko. 2 urte zituela,

bere guraso biologikoek ezin izan

zuten euren gain hartu, eta beste

pertsona batzuen etxean hartu

zuen aterpe; harrezkero, abegi fa-

miliarekin bizi da, eta 23 urte ditu

egun. Bere garapenerako «ingu-

ru egoki bat» eskaini dio, besteak

beste. «Gaur egun, hiru familia

ditut: harrerakoa, eta nire aitaren

eta amaren familia biologikoak».

Congoren arabera, harrera egi-

tea seme-alaba bat izatea bezala-

koa da, funtsean. Horrenbestez,

arrazoiak antzekoak izan litezke;

baita, era berean, errezeloak ere.

«Pertsona bat etxean hartu nahi

duzunean, zalantza eta ezagutzen

ez dituzun gauza asko egon dai-

tezke, seme-alaba bat eduki edo

ez erabakitzean bezala».

Balizko etorkizunari ez ezik,

orainaldiko bakardadeari ere egi-

ten dio erreferentzia aldundiaren

kanpainak. Mahai baten irudia

erabili dute horretarako; aulki

bakarra du inguruan, eta, haren

aurrean, baso bete esne eta galleta

sorta bat daude. «Hortik abiatu-

ta, kanpainak gonbidatzen du fa-

miliarteko ohiko gosari bat nola-

koa izan daitekeen irudikatzera»,

zehaztu du Murillok. Mezua za-

baltzen lagunduko dute, hala

nola, Bizkaiko Psikologia eta Gi-

zarte Laneko elkargoek, Apnabik

eta Agintzarik.

Aldundiak abegi familien kanpaina
berria aurkeztu du: 30 behar dira
Lau harrera motaren premia dago: urgentziazkoa, aldi baterakoa, iraunkorra eta espezializatua

Sergio Murillo foru diputatua eta Kristian Congo Martin harrera familia batean hazitako gaztea, kanpainaren aurkezpenean, Bilbon. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

309
BIZKAIAN HARRERA FAMILIE-

KIN BIZI DIREN ADINGABEAK

Bizkaian, 309 adingabe bizi dira

harrera familia batean; horietatik

198 gertuko familiarekin bizi dira,

eta 111 beste familia batekin. Ho-

rrez gain, beste 439 adingabe Biz-

kaiko Foru Aldundiak kudeatutako

zentroetan daude.

Harrera familiak adingabearen
arazoetan inplikatzen dira;
garatzen eta hazten laguntzen
diote. Ordezkaezinak dira»
Sergio Murillo
Gizarte Ekintzako foru diputatua

‘‘
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Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

Bizkaia.eus/familia-

harrera
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Natalia Salazar Orbe

Lanegunetan 130.000 ibilgailu in-

guru ibili ohi dira Leioa erdibitu

eta zeharkatzen duen BI-637 erre-

pidean —Artatzako errepideaere

deitzen zaio—. Bizkaiko errepide-

etan auto ilara gehien izaten di-

tuena da, eta Leioa inguruko bizi-

lagunek 80 eta 90 dezibel arteko

zaratak pairatzen dituzte. Berta-

koek urteak daramatzate errepi-

dearentzako eta inguruarentzako

konponbide eske. Unai Remente-

ria Bizkaiko ahaldun nagusiak jo-

an den hilaren bukaeran iragarri

zuen 60 milioi euro bideratuko di-

tuztela errepidea estaltzeko. Bizi-

lagunek uste dute zati batzuk es-

taltzea ez dela nahikoa, eta errepi-

dea lurperatzeko eskatu dute. Es-

kaerok plazaratzeko manifesta-

zioa egingo dute etzi, 12:00etan,

Leioako Bulebarretik abiatuta.

Avanzada Estaltzeko Platafor-

mak «konponbide integral bat»

eskatuko dio aldundiari domeka-

ko manifestazioaren bidez. Plata-

formak berak deituta, hainbat

herritarrek batzar informatibo

bat egin zuten urriaren 14an, al-

dundiak herria erdibitzen duen

errepideari irtenbidea emateko

egin zuen iragarpenari buruz

hausnartzeko. 150 lagun elkartu

ziren batzar hartan, eta ondorioz-

tatu zuten Rementeriak iragarri-

tako egitasmoak ez dituela kon-

ponduko leioaztarren arazoak.

Aurrekontua, iragarrita
Ahaldun nagusiak irailaren bu-

kaeran iragarri zuen aldundiak

60 milioi euro inbertituko zituela

BI-637 errepidea estaltzeko: «He-

rria zatitzen duen lubakia ezaba-

tu eta pertsonen gozamenerako

gune bat sortuko dugu», adierazi

zuen Rementeriak.

Iragarri zuen 2023. urtearen

hasieran abiatuko dituztela obra

horiek egiteko lanak. «Histori-

koa da aldundiak konponbidea

emango dion eskaera», esan

zuen Rementeriak. Aurreikusi

dute proiektua prest egongo dela

2022ko azarorako; orduan hasiko

da lanak adjudikatzeko prozesua.

Avanzada Estaltzeko Platafor-

mak Leioako hainbat elkarteren

babesa du; besteak beste, pentsio-

dunena eta SOS Kurkudirena.

Guraso elkarteek ere babesa

eman diete, eta plataformako ki-

deek gogorarazi dute haurrak di-

rela zaurgarrienak egunero erre-

pidetik igarotzen diren ibilgailuek

sortutako kutsaduraren aurrean.

Plataformako kideek dei

egin diete gainerako el-

karte eta eragileei eure-

kin bat egin, eta, hala, de-

nek batera eskaera baka-

rra aurkezteko udala

osatzen duten talde eta

alderdi guztien aurrean.

Plataformako kideek

uste dute, besteak beste,

aldundiak kutsadura —

akustikoa eta ingurumenari da-

gokiona— murrizteko konponbi-

deak gauzatu behar dituela. Alde

horretatik, esan dute aldundiaren

proposamenak ez diola emango

irtenbiderik arazoari.

Adierazi dute ez dela nahikoa

errepideko tunelen artean estali

gabe dauden eremuak tapatzea 

—lubakiere esaten diete—. «Arta-

tzako biribilgunetik gasolina zer-

bitzuguneetaraino estal dezaten

nahi dugu», esan dute platafor-

mako kideek.

Protestak, lehenago ere bai
Ez da leioaztarrak BI-637 errepi-

dea berrantolatzeko lanengatik

kalera ateratzen diren lehen aldia.

Aldundiak joan den otsailean hasi

zuen lanon bigarren fasea. Asmoa

zuten Bilborako noranzkoan

errepide horretatik herrira sar-

tzeko tunelaren ondoren dagoen

lehen sarbidea kentzeko. Leioako

Auzoak Lotuta Stop Lanak plata-

formak deituta, hainbat herrita-

rrek protestei ekin zieten lanok

hasi zituztenean.

Herritarren aldarrikapenek eta

protestek eragina izan zuten al-

dundiaren asmoetan. Azkenean,

hasierako proiektua aldatu, eta,

sarbidea kendu ordez, hari eutsi

eta Udondoko biribilgune berria

eraikitzeko egitasmoaren berri

eman zuten martxoan. 

Protestetan parte hartu zuten

leioaztarrek pozik hartu zuten

erabakia. Hala ere, orduan ere

azpimarratu zuten irtenbide

integrala lortu arte kalera aterako

zirela. Domekan plazaratuko

dituzte berriro ere euren eskaki-

zunak.

BI-637 errepidea lurpera dezatela
eskatzeko manifestazioa, etzi
Leioako Avanzada Estaltzeko Plataformak esan du ez dela nahikoa tunelen artean tapatu
gabeko eremuak estaltzea b 12:00etan abiatuko da manifestazioa, Leioako Bulebarretik

Hainbat herritarren elkarretaratzea, otsailean, Leioan, BI-637 errepideko lan batzuk salatzeko. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

Ahaldun nagusiak 60 milioi
euroko inbertsioa iragarri zuen
irailean, «herria zatitzen duen
lubakia» ezabatzeko lanetarako 

Artatzako biribilgunetik gasolina
zerbitzuguneetarainoko tartea
erabat estal dezaten 
nahi dute plataformako kideek
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Olatz Enzunza Mallona

Astelehenean abiatu zen Bizkaiko
Bertsolari Gazteen 29. BBK Sari-
keta, Leioan. Bizkaiko zortzi es-
kualdeetako 50 bertsolari inguru
ari dira lehian, eta lurraldeko ber-
tsolari gazteen talderik onena bi-
lakatzea izango da guztien helbu-
rua. Azaroaren 29an jokatuko
dute finala, Bilboko BBK aretoan.

Sei bertsolarik osatuko dute es-
kualde bakoitzeko taldea. Horie-
tako erdiak 18 urtetik beherakoak
dira, eta, gainerakoak, berriz, 19
eta 26 urte artekoak. Aurtengo al-
dian, Arratia, Busturialdea, Du-
rangaldea, Enkarterri, Hego Uri-
be, Uribe Butroe, Uribe Kosta eta
Lea-Artibai eskualdeetako gazte-
ak arituko dira lehian, eta saio ba-
koitzean puntu gehien eskura-

tzen duen taldeak egingo du au-
rrera.

Bizkaiko Bertsozale Elkartea
eta Ikastolen Elkartea elkarlane-
an aritzen dira Bizkaiko Bertsolari
Gazteen BBK Sariketaren antola-
keta lanetan. Idoia Anzorandia
Bizkaiko Bertsozale Elkarteko ki-
dearen arabera, bertsolari gazteak
jendaurrean kantatzera ohitzea
da ariketaren helburu nagusia:
«Bertsolari gazteen plazaratzea
da sariketaren asmo nagusia: gaz-
teei bertsotan aritzeko plaza ero-
soak eskaintzea». Izan ere, gazte-
txoenentzat Eskolarteko Txapel-
keta eta BBK dira plazara jauzi egi-
teko aukera bakarrak.

Talde izaera indartu asmoz, tal-
deko plan bat izango da BBK Sari-
ketako sari nagusia. Garaikurrak
jasoko dituzte finalistek, baina
txapelketan parte hartu duten
gazte guztientzako egun osoko
plana izango da sari nagusia, ber-
tsolari, gai jartzaile zein epaile
izan. «Saretzea lortu nahi dugu,
gazteek elkar ezagutzea eta elka-

rren arteko harremanak sendo-
tzea; izan ere, sarritan, beste es-
kualde batzuetako bertsolariekin
ez dute izaten inolako harrema-
nik», dio Anzorandiak. Horrez
gain, finalaren egunean, parte
hartzaile bakoitzarentzako opari
bat ere banatuko dute. Busturial-

deko taldeak irabazi zuen iazko
sariketa. Aurten ere, iaz bezala,
kantaera onenaren saria ere ba-
natuko dute.

Zenbait herritako ikastetxe eta
kultur etxetan izango dira sarike-
tako kanporaketak, doan. Gaine-
ra, saio guztiak eskola ordutegian

egingo dituztenez, ikastetxeetan
bertsolaritza lantzen ari diren
ikasleak izango dira ikusle gehie-
nak. Hala ere, sarrera librea izan-
go da, eta edonork izango du ber-
taratzeko aukera. 

Kasurako, joan den astelehene-
ko kanporaketa Leioako Betiko
ikastolan izan zen. Uribe Kostako
eta Durangaldeko taldeak aritu
ziren lehian, eta Uribe Kostako
taldea gailendu zen azkenerako.
Haren ondotik, joan den asteaz-
kenean jokatu zuten bigarren
kanporaketa, Mungiako Torrebi-
llela aretoan, eta Uribe Butroeko
taldea nagusitu zitzaion Arratia-
ko taldeari.

Hurrengo saioa, Sodupen
Datorren astean izango dira hu-
rrengo bi kanporaketak. Hiruga-
rren saioa astelehenean izango
da, Sodupeko kultur etxean, eta
Enkarterrik eta Lea-Artibaik
neurtuko dituzte indarrak. Aste-
azkenean, berriz, Hego Uribe eta
Busturialdea lehiatuko dira, Bil-
boko Urretxindorra ikastolan.

Kanporaketak amaitzearekin
batera iritsiko dira finalerdietako
kanporaketak. Hala, Leioan eta
Mungian nagusitzen diren talde-
ek Abadiñon jokatuko dute fina-
lerdietako lehenengo saioa, eta
Sodupen eta Bilbon irabazle izan-
dako taldeek, berriz, euren artean
lehiatu beharko dute Gernika-
Lumon. Bi finalerdi horietan gai-
lentzen diren taldeek jokatuko
dute finala.

1993an egin zuten lehenengoz
BBK Sariketa, gazteen artean
ahozko kulturaren adierazpide-
rik errotuena sustatzeko helbu-
ruarekin. Eta, antolatzaileen ara-
bera, urtetik urtera, sariketak
«egonkortzea eta sendotzea»
lortu du, «pixkanaka».

50 bertsolarik parte hartuko dute
Bertsolari Gazteen BBK Sariketan
Bizkaiko zortzi eskualdeetako bertsolari gazteak arituko dira 29. BBK Sariketan 
b Joan den astelehenean hasi zen txapelketa, eta Bilbon izango da finala, azaroaren 29an

BBK Sariketako lehenengo kanporaketako une bat, Leioako Betiko ikastolan. Irudian, Peio Lago bertsolaria. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Bizkaiko Bertsolari
Txapelketako saioa,
bihar, Mungian

R
Aurrera doa Bizkaiko Ber-
tsolari Txapelketa. Joan

den larunbatean jokatu zuten
hirugarren kanporaketa, Ortue-
llan, eta Txaber Altubek lortu
zuen finalaurrekoetan sartzea.
Bertan dira Ibon Ajuriagojeas-
koa eta Gorka Pagonabarraga
ere, Durangon eta Igorren na-
gusitu ondoren.

Mungian izango da laugarren
kanporaketa, bihar (17:00). Han
izango dira Aissa Intxausti, Kol-
do Gezuraga, Aitor Etxebarria-
zarraga, Oihana Bartra, Arkaitz
Zipitria eta Paule Ixiar Loizaga.

Bertsolari gazteen
plazaratzea da asmo
nagusia: gazteei
bertsotan aritzeko plaza
erosoak eskaintzea»
Idoia Anzorandia
Bizkaiko Bertsozale Elkarteko kidea

‘‘



Athleticek joan den otsailean Bilbon egin zuen ezohiko batzar nagusia. ATHLETIC

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bihar egingo du Athleticek bazki-

de konpromisarioen urteko ba-

tzar nagusia, San Mames futbol

zelaian. Ekainetik karguan dau-

den 1.206 bazkide ordezkari be-

rrien lehena izango da. 2020-

2021eko denboraldiko kudeaketa

txostena eta 2021-2022ko denbo-

raldirako aurrekontuaren ingu-

ruan bozkatuko dute. Klubaren

egoera ekonomikoak zeresana

eman duen honetan eztabaidatu-

ko dute diru kontuez. Izan ere, zu-

zendaritza batzordeak ohartarazi

du «ezinbestekoa» dutela diru

sarrerak handitzea «klubaren bi-

deragarritasuna bermatzeko».

Aitor Elizegi presidentearen agin-

taldiko azken batzarra izango da.

COVID-19aren pandemiak na-

barmen erasan dio Athleticen ba-

lantze ekonomikoari. Baina az-

ken urte eta erdiko diru sarreren

beherakada ez da izan eragile ba-

karra. Egiturazko arazoa du talde-

ak, egoera normaletan ere ez due-

lako finantza orekarik lortzen.

Presidenteak esan du itsulapiko-

an hiru denboraldiri aurre egiteko

dirua dutela, Ander Herrera, Javi

Martinez, Kepa Arrizabalaga eta

Aymeric Laporte saldu zituztene-

an jasotakoari esker. Baina ez da

aski. Horregatik, klubak «ahale-

gin gehigarri bat» eskatu die baz-

kideei. COVID bazkide saria ize-

nekoa sortu gura dute: bazkideek

120 euro ordainduko lituzkete, eta

5,2 milioi euro lortuko lituzke

klubak. «Iaz, bazkide saria or-

daindu zuten, baina, martxoan,

lehia bertan behera geratu zen.

Jokatu gabeko partidengatik itzu-

li behar diegunaren parte bat guri

uzteko eskatzen diegu, lau parti-

dagatik ordaindu beharrekoa»,

azaldu du diru kontuen ardura-

dun Jon Ander de las Fuentesek.

Bazkide askorengan haserrea

eragin du proposamenak. Sare

sozialetan zabaldutako kritiketan

salatu dute «klubak hartutako

erabaki okerren ondorio» dela.

Zuzendaritzaren aurka agertu di-

ren bazkideetako bat da Javier

Clemente Athleticeko entrena-

tzaile ohia eta Libiako egungo

hautatzailea. «Ordaintzeko gai-

tasuna» duenez, 120 euroko baz-

kide sari hori «gustura» ordain-

duko duela esan du Clementek,

baina azken urteetan kluba gida-

tu dutenak egin ditu ordaindu be-

har izatearen erantzule. «Kirol

eta ekonomia ezagutzarik ez duen

jendea ari da aspaldian kluba zu-

zentzen, baina oso garrantzitsuak

diren erabakiak hartzen dituzte

egunero. Athleticen ego-

era oso larria da».

De las Fuentesek esan

du pandemia garaian fut-

bol zelaia gutxiago erabili

izanak «eragin itzela»

izan duela diru sarreretan. Tele-

bistako eskubideetan ere bi milioi

euroko jaitsiera izan dute. Lehian

lortutako emaitzengatik jasotzen

dutena ez da izan espero zutena,

hiru urtez jarraian Europatik kan-

po geratu delako taldea. «Lehia-

tzetik ez lehiatzera alde handia da-

go: Europa ligako multzoen fasean

sartuz gero, 8 eta 14 miloi euro ar-

tean lor daitezke denboraldiko».

Aurreko sasoia 25,5 milioi euroren

galerekin bukatu zuen Athleticek,

nahiz eta 20 milioi hartu dituzten

itsulapikotik. Alde baikorra topa-

tzen hasita, aurrekontua osatzean

galera ia 25 milioi eurokoa izango

zela aurreikusi zuten; leunxeagoa

izan da kolpea. 

Jokalariak saltzeko premia
Jokoan den denboraldirako, be-

rriz, 5,3 milioi euroren galera jaso

dute aurrekontuan. Diru sarrerak

%17 haztea espero dute; hau da,

107,5 milioi euro izango dira. Era

berean, lehiaketetan parte har-

tzeagatik 800.000 euro jasoko di-

tuztela uste dute. 14,7 milioi euro

gutxiago jasoko dituzte telebista

eskubideengatik. Defizita 33 mi-

lioi euro ingurukoa izango dela

aurreikusi dute, eta kopuru hori

gutxitzeko beste 28 milioi euro

hartuko dituzte aurreztutakotik.

De las Fuentesek ohartarazi du

futbolariak saldu behar dituela

Athleticek: «Talentua sustatzen

baduzu, emaitza onak lortzen ba-

dituzu, irudia sortzen duzu. Or-

duan, zure jokalari horien truke

gehiago ordaintzeko prest egongo

dira beste talde batzuk. Sortzen

duzun talentu horrek oxigenoa

eman behar dizu itota zaudenean.

Jendeak ulertu egin behar du». 

Klubaren asmoa da, beraz, Eu-

ropara iristea eta Espainiako Ko-

pan emaitza onak lortzea, diru sa-

rrerak hazteko. Ondorioz, telebis-

ta eskubideengatik ere gehiago

kobratuko luke. Klubaren azpie-

giturei erabilera handitu nahi die-

te, eta jokalariak saldu. Guztia eu-

rek nahi bezala ateraz gero, bide-

ragarritasuna «bermatuta» lego-

keela esan du zuzendaritzak. Ba-

besle berrien izena kamisetan,

San Mamesen eta Lezaman jartze-

arekin ados agertu da Elizegi. Hala

ere, zehaztu du ez dela ez agintaldi

honetan ez hurrengoan izango.

Diru gehiago behar du Athleticek
Athleticeko bazkide konpromisarioek aurrekontuaren inguruan bozkatuko dute bihar b Zuzendaritzak dioenez, gastuei
aurre egiteko, diru sarrerak handitzeko premia dago b 120 euroko bazkide saria ordaintzeko eskatu diete bazkideei

Aitor Elizegi presidentea prest
agertu da babesleren baten
izena jartzeko kamisetan, 
San Mamesen edo Lezaman

%80
JOKALARIEN SOLDATEN 

PISUA AURREKONTUAN

Athleticen gastuen %80 soldatak

dira. Denboraldi honetan, 91,3 mi-

lioi euro erabiliko ditu kirolariei or-

daintzeko. Azken hamarkadan, bi-

koiztu egin da kopurua, nahiz eta

azken hiru urteetan soldata garbia

%10 jaitsi den. PFEZgatik eta ase-

guruengatik ordaintzen dutena

igo da bereziki.

11BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko urriaren 22a Athletic



12 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko urriaren 22aProposamena 

Zinemakumeak Gara jaialdia

Amaia Igartua Aristondo

Emakumeekin eta zinemarekin
erlaziorik izan dezaketen gaiak
hautatu, eta horietan oinarrituta
taxutzen dute, urtero, Zinemaku-
meak Gara jaialdiaren programa-
zioa. 26. aldian, koronabirusak
halabeharrez kutsatu du egita-
raua, pandemia garaiko bi gai
«maiztu» izan baitituzte jomuga
aurten, Ana Gutierrez zuzenda-
riak zehaztu duenez: «Askatasu-
naren ideia eta araua urratzearen
esanahia». Ardatzotan sakondu-
ko dute andrazkoek zuzendutako
zortzi film luzeren eta film labu-
rren saio baten bitartez, eta beste-
lako ekitaldiekin biribilduko dute
programazioa, hala nola solasal-
diekin, Bilboko hainbat agertoki-
tan, urriaren 29ra bitartean. On-
doren, proiekzioetako batzuk
ikusi ahal izango dira Basaurin,
Erandion, Portugaleten, Zallan
eta Mungian, azaroaren 2tik 6ra.

«Emakumeok etengabe haus-
ten ditugu patriarkatuaren
arauak. Asmoa zen gutxi-asko
ideia hori jorratzen duten peliku-
lak hautatzea: pertsonalaz zein
politikoaz hitz egiten duten ema-
kumeak agertzen dituztenak,
baita bilaketa prozesuan daude-
nak ere, gazteen filmak ere bai
baitaude». Gai ezagunak izana-
gatik, «beste ikuspuntu bat»
adierazten dutela azaldu du.
«Pandemiak askatasuna mugatu
du, eta horrek hausnarrarazi digu
askatasunaren ideiaren ingu-
ruan. Taberna batean sartu ahal
izatea askatasuna da? Edo badau-
de arazo garrantzitsuagoak, za-
lantzan jartzen ez ditugunak?».
Filmek askotariko ertzak era-

kutsiko dituzte, eta horietan sa-
konduko du Rosa Maria Rodri-
guez Magda idazle eta filosofoak
Gaiztoak, gogaikarriak edo arau

hausleak. Feminismoaren lau-

garren olatua hitzaldian, urria-

ren 28an,Campos antzokiko Cu-
pula aretoan.
Jaialdiak proiektatuko dituen

zortzi film luzeetatik sei estreinal-
diak izango dira Bilbon, Cannes-

ko, Berlingo, Malagako edo Do-
nostiako zinemaldietatik igaro
ondoren. Bi ekoizpenen kasuan,
gainera, zuzendariak han egongo
dira estreinaldian, eta publikoa-

rekin solastatuko dira filma eman
eta gero: urriaren 27an, Ainhoa
Rodriguezek Destello bravío lana
aurkeztuko du, eta ondoren Lara
Izagirre zuzendari eta (H)emen el-

karteko buruarekin hiz-
ketan arituko da; hilaren
29an, Libertad ekoizpe-
naz jardungo du Clara
Roquet egileak. Azkuna
zentroko Golem zinema
aretoetan izango dira.
Telematikoa izango

da, berriz, Suzanne Lin-
don zuzendari frantzia-
rraren eta publikoaren
arteko hartu-emana: le-
hen lana du Spring Blos-
som—21 urte ditu—, eta,
orobat, Azkuna zentroko
Golem aretoetan estrei-

natuko dute. Aurretik, zentroko
Bastida aretoan, film labur sorta
bat ikusi ahal izango da.
Zuzendari hasiberriekin eta

ekoizpen berriekin batera, klasi-

koentzako tokirik ere izango du
festibalak, eta ibilbide oparoa du-
ten profesionalei ere egingo die
aitortza. Jaialdiaren inaugurazio
ekitaldian, joan den astelehene-
an, Julia Juaniz muntatzaile nafa-
rrari eman zioten aurtengo lehen
Simone de Beauvoir saria, eta Lola
Salvador Maldonado idazle eta gi-
doilariak jasoko du bigarrena,
urriaren 25ean, astelehenean, Az-
kuna zentroko auditoriumean
egingo duten galan. Naiel Ibarrola
piano jotzaileak girotuko du sari
banaketa, eta Almudena Cacho
kazetariak elkarrizketa egingo
dio irabazleari.

Filmak berreskuratzen
Ekitaldian bertan, elkarrizketa
bukatutakoan, Pilar Mirok zu-
zendutako El crimen de Cuenca

proiektatuko dute, 1980. urteko
ekoizpena. «Lehen egiten ge-
nuen Pudiste verlas [Ikusi ahal
izan zenituen] izeneko atal bat,

Arau urraketaren lengoaia
Askatasuna eta araua urratzea ditu oinarri Zinemakumeak Gara jaialdiaren 26. aldiak b Film luze eta
laburren eta hitzaldien bidez landuko dituzte gaiok Bilbon eta Bizkaiko beste hainbat udalerritan 

Ainhoa Rodriguezek zuzendutako Destello bravío filmaren fotograma bat. Urriaren 27an estreinatuko dute, Bilboko Azkuna zentroko Golem zinema aretoetan. ZINEMAKUMEAK GARA JAIALDIA

Emakumeok etengabe hausten
ditugu patriarkatuaren arauak.
Asmoa zen ideia hori jorratzen
duten filmak aukeratzea»

«Poliki-poliki, muskulua,
aurrekontua eta babesa lortuz
joan da jaialdia. Beste eduki
mota batekin bete dugu»
Ana Gutierrez
Zinemakumeak Gara jaialdiko zuzendaria

‘‘
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Zinemakumeak Gara jaialdia

non berreskuratzen genituen pe-
likula klasikoak, aitzindariak edo
zinema aretoetan oharkabean
pasatu ziren baina guretzat in-
portanteak ziren estreinaldiak,
ikusgaitasuna emateko».
Jada ez dute egiten sail hori, bai-

na, hala ere, beti egoten dira erne
filmak berreskuratzeko. Aurten,
Salvador Maldonadoren saria
aprobetxatu dute horretarako. El
crimen de Cuenca (1979) liburua
idatzi zuen, eta Pilar Miro obra ho-
rretan oinarritu zen filma egiteko;
Salvador Maldonadok berak egin
zuen gidoia. «Zentsurarekin ara-
zo handiak izan zituen pelikulak,
eta mugarria izan zen bere ga-
raian. Guk ezagutzen dugu, baina
belaunaldi berriek, agian, ez dute
ikusi, eta merezi du erabat».
Kronologian ez ezik, geografian

ere miatzen dute jaialdiko ardura-
dunek programazioa ontzeko.
«Beti saiatzen gara kanpoko zine-
ma erakusten». Esaterako, inau-

gurazio ekitaldian Argentinako
ekoizpen bat eman zuten BBK
aretoan, Gabriela Vidal eta Ines
Maria Barrionuevoren Las moti-

tosfilma —Erandioko Josu Murue-
ta kultur elkartean ikusi ahalko da
berriro, azaroaren 5ean—. Ayten
Amin zuzendari egiptoarraren
Souad estreinatuko dute, berriz,
urriaren 28an, Rodriguez Magda-
ren hitzaldiaren ondoren.

Hogeitaka urteko bidea
Hainbat estreinaldiri, ekintza
osagarriei eta Bilboz haraindiko
hedapenari bide ematen dien au-
rrekontua du egun jaialdiak, 25
urtetan izandako «eboluzioa-
ren» erakusle. Hasi zirenean,
1996an, «militantziaz eta femi-
nismoz egindako jaialdia zen»,
Gutierrezek gogoratu duenez. Fe-
minismoarekin jarraitzen dutela
azpimarratu du zuzendariak, bai-
na beste baliabide batzuk dituzte
eskura egun. Garai hartan, Simo-

ne de Beauvoir kolektiboak anto-
latzen zuen egitasmoa; ondoren,
hamar bat urtez, Bilboko Udala-
rekin elkarlanean antolatu zuten.
«Errazagoa zitzaigun; aurrekon-
tu zehatz bat genuen. Hasieran,
sarreren salmentatik ia ez genuen
diru nahikorik lortzen filmak or-
daintzeko».
Duela zortzi urtetik hona, Zine-

makumeak Gara elkarteak anto-
latzen du jaialdia babesle publiko
—Bilboko Udala, Bizkaiko Foru
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza—
zein pribatuen laguntzarekin.
«Poliki-poliki, muskulua, aurre-
kontua eta babesa lortuz joan da.
Filmekin ez ezik, beste eduki
mota batekin betetzen ari gara
jaialdia, unibertsitateekin eta
zinema eskolekin elkarlanean ari-
tzen gara...». Xedea hasierako
bera da, ordea: «Kalitatezko zine-
ma eta estreinaldiak erakusteko
eta ikusgaitasuna emateko kon-
promisoa».

Suzanne Lindonek zuzendutako Spring Blossom filmeko fotograma bat. ZINEMAKUMEAK GARA JAIALDIA

Amaia Igartua Aristondo

Despopulazio bidean dagoen Ex-
tremadurako (Espainia) herri txi-
ki batean kokatu du Ainhoa Ro-
driguez zuzendariak (Madril,
1982) bere fikziozko lehen filma:
Destello bravío. Hango andreen
istorioak bere ideiekin txirikor-
datu ditu.
Nondik sortu zitzaizun ideia?

Gogo handia nuen Extremadura-
ko herri txiki bateko emakumez-
ko aktore naturalekin [ez-profe-
sionalak] filmatzeko. Aurretik lan
eginda nengoen aktore naturale-
kin, eta zoragarria iruditzen zait
egile gisa materia hain porotsu eta
aberatsarekin lan egitea. Nire fan-
tasiak haien bizitza istorioekin
uztartu ditut. Extremadurakoa
naiz, gainera; nire aitaren familia
Tierra de Barros eskualdeko herri
batekoa da, eta erroekiko lotura
sentitzen nuen.
Gaurkotasuneko gai bat jorra-

tzen duzu: despopulazioa.

Ez nuen aurreikusia hori jorra-
tzea. Urtebete inguru egon nin-
tzen herrian, gidoia lantzen, au-
toreen hautaketa, xehetasunak,
pertsonaien eraikuntza eta koka-
lekuak aztertzen... Eta topo egin
nuen izandakotik jada urrun ze-
goen toki zaharkitu batekin; jen-
de gazteak alde egin du, ume gu-
txi daude, eta herria txikitzen ari

da: milatik gora biztanle ziren le-
hen, eta seiehun bat orain. Ezin
nuen beste alde batera begiratu.
Hala ere, zure kontakizuna erre-

alismotik aldentzen da, ezta?

Filmak dokumentaletik edaten
du, baina baita beste genero asko-
tatik ere, azken batean istorio bat
kontatzeko ezin baitzara mugatu.
Egia da baduela errealismo magi-
ko apur bat, errealitatearen be-
rrasmakuntza, egunerokoan ba-
dagoelako fabulatzeko eta exis-
tentziari zentzua bilatzeko joera
bat; hori da errealismo magikoa,
eta munduko edozein herritan
aurki daiteke.
Pertsonaiek eta aktoreek arau-

tik harago dagoen hori islatzen

dute. Zergatik?

Pelikulako erabakietako asko
arau hausteak dira, eta atsekabez
diot, baina hala dira. Adineko
pertsonak, ikusezinak sarritan,
ikusgai egiten dituelako. Emaku-
meen aurpegi errealak agertzen
direlako, ez edertasun estanda-
rra; indar basati bat dago, askoz
interesgarriagoa dena eta, hortaz,
ederragoa ere bai. Extremadura-
ko azentua dagoelako, ez azentu
neutro absurdo hori, arimarik ez
duena. Eta kapital handietatik
urrun dagoen herri txiki batean
egin delako, non ematen duen ez
dagoela ezer kontatzeko, baina
badagoen. Araua haustea da, ha-
laber, zuzendaria emakumea iza-
tea, gehienak gizonak diren siste-
ma batean.
Arau urraketak ez ezik, askata-

suna ere islatzen du filmak?

Kartzela sozial eta kulturaletatik
ihes egiteko beharra erakusten
du. Baita desira ere, ekintza zein
sexu grina, emakumeen desira
erotikoa erakustea araua urratzea
ere badelako. Desira hori agertzea
pelikularen oinarrizko indarra
da, nire ustez.

«Emakumeen
desira erotikoa
agertzea da
filmaren indar
oinarrizkoa»

Ainhoa Rodriguez 

Zinema zuzendaria

ZINEMAKUMEAK GARA JAIALDIA

EKITALDIAK

Urriak 25, astelehena

19:00: Bilboko Azkuna zentroko

auditoriuma. Simone de Beauvoir

sari banaketa: Lola Salvador.

19:45: Azkuna zentroko auditoriu-

ma. El crimen de Cuenca.

Zuzendaria: Pilar Miro (Espainia,

1980).

Urriak 26, asteartea

17:30:Azkuna zentroko Bastida

aretoa. Film laburrak.

19:30: Bilboko Golem Alhondiga.

Spring Blossom. Zuzendaria: 

Suzanne Lindon (Frantzia, 2020).

Estreinaldia eta zuzendariarekin

solasaldi telematikoa.

Urriak 27, asteazkena

19:30:Golem Alhondiga. Destello

bravío. Zuzendaria: Ainhoa Rodri-

guez (Espainia, 2021). Estreinaldia

eta zuzendariarekin solasaldia.

Urriak 28, osteguna

19:30:Bilboko Campos Eliseos an-

tzokia. Malvadas, molestas o trans-

gresoras. La cuarta ola del feminis-

mo hitzaldia.

20:30:Campos Eliseos antzokia.

Souad. Zuzendaria: Ayten Amin

(Egipto, Tunisia, Alemania, 2020).

Urriak 29, ostirala

19:30: Golem Alhondiga. Libertad.

Zuzendaria: Clara Roquet (Katalu-

nia, 2021). Estreinaldia eta zuzen-

dariarekin solasaldia.

Azaroak 2, asteartea

18:00: Zallako zinema antzokia.

Nora. Zuzendaria: Lara Izagirre

(Euskal Herria, 2020). Aurkezpena

eta zuzendariarekin solasaldia.

Azaroak 3, asteazkena

19:00: Basauriko Social antzokia.

Libertad. Zuzendaria: Clara Roquet

(Katalunia, 2021).

19:00:Mungiako Torrebillela 

aretoa. Ama. Zuzendaria: Julia de

Paz Solvas (Katalunia, 2021). 

Estreinaldia eta zuzendariarekin

solasaldia.

Azaroak 4, osteguna

19:00:Portugaleteko DOCK Cine

Ballonti. Ama. Zuzendaria: Julia de

Paz Solvas (Katalunia, 2021).

Estreinaldia eta zuzendariarekin

solasaldia.

Azaroak 5, ostirala

19:00:Erandioko Josu Murueta

kultur elkartea. Las motitos. 

Zuzendaria: Ines Maria Barrionue-

vo eta María Gabriela Vidal 

(Argentina. 2020).

Azaroak 6, larunbata

19:00:Erandioko Josu Murueta

kultur elkartea. Souad. Zuzendaria:

Ayten Amin (Egipto, Tunisia, 

Alemania, 2020).



MUSIKA

BAKIOAmak.

bGaur, 21:00etan, kiroldegian.

BARAKALDOA bola de nieve.

Martirio & Chano Domínguez.

bGaur, 20:00etan, herriko

antzokian.

BILBOKiko Veneno.

bGaur, 19:00etan, BBK aretoan.

BILBOMeLaSuda, Parkatu, 

Viento en Poder eta Zoroen Kluba.

Gazte lokalaren 30. urteurrena.

bGaur, 19:00etan, Deustuko gazte

lokalean.

BILBOKalakan eta Euskadiko 

Orkestra.

bGaur, 19:30ean, Arriagan.

BILBONegracalavera eta Moto-

rastola.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBORetro-Espectre.

bGaur, 23:00etan, Kremlinen.

BILBODiva. Albert Boadella.

bBihar, 19:00etan, Arriagan.

BILBOUnderpool 5.

bBihar, 19:00etan, Sarrikon.

BILBO Joseba B. Lenoir.

bBihar, 20:30ean, Kremlinen.

BILBOSiloe.

bBihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

BILBOThe Cold Stares.

bBihar, 21:30ean, Crazy Horsen.

BILBOAudience eta Arima.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBO I Love Rock & Roll.

b Igandean, 12:00etan, Campos

Eliseosen.

BILBOKinki Boys.

b Igandean, 18:30ean, Nave 9n.

BILBOBime City.

bAsteazkenean eta ostegunean,

hainbat aretotan.

DERIOSutan eta Padre Jórnimans.

bGaur, 20:00etan, Baserrin.

DERIOLa Topadora.

bBihar, 19:00etan, Baserrin.

GALDAKAOTalisman. Grises.

bOstegunean, 19:00etan,

Torrezabalen.

GARAI Isiltzen joan zirenak. Kon-

tzertu dramatizatua, Lourdes Irion-

doren eskutik.

b Igandean, 18:00etan, Elizabarrin.

GERNIKA-LUMO Jugatx Astorkia.

bGaur, 19:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMO Iheskide eta 

Sutam.

bBihar iluntzean, Astran.

GERNIKA-LUMOLos Sara Fontán.

bOstegunean, 20:00etan, Astran.

GETXOMice, Mobydick eta 

The Riff Truckers.

b Igandean, 12:30etan, Algortako

Portu Zaharrean.

ONDARROACobra.

b Igandean, 20:00etan, Beikozini.

PORTUGALETEPleamar eta Ama

Lur koralak.

bGaur, 20:30ean, Nazareteko Ama

parrokian.

ANTZERKIA

BARAKALDOEl viaje a ninguna

parte. Teatro Arriaga.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BASAURIPerez Sagutxoa. 

Glu Glu produkzioak.

b Igandean, 12:30ean, Socialen.

BERANGOLosers (Galtzaileak).

Aitziber Garmendia eta Jon Plaza-

ola.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

BERANGOKotondarrak.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

BERMEOAtzerrian lurra garratz.

Artedrama.

bGaur, 20:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOYo maté a mi hija Hildegart. 

bGaur eta bihar, 20:00etan; eta

igandean, 19:00etan, Pabiloi 6n.

BILBO Idi begi. Las Paralelas.

bGaur, 19:00etan, Zorrotzako

udaltegian.

BILBOMiss Spein. Las Paralelas.

bGaur, 19:00etan, Zorrotzako

udaltegian.

BILBO ¡Por fin solo!. Carles Sans.

bGaur, 20:00etan, eta bihar

19:00etan, Campos Eliseosen.

BILBOLes contes d’Hoffmann.

Abao-Olbe.

bBihartik azaroaren 1era arte,

19:00etan, Euskaldunan.

BILBOPienso casa, digo silla.

bBihar, 21:00etan, Harrobia

Eskenan.

BILBORing ring, cuénteme.

b Igandean, 17:30ean, Campos

Eliseosen.

BILBOClowns.

bBihar eta igandean, 16:30ean 

eta 19:30ean, eta astelehenean,

12:00etan, Campos Eliseosen.

BILBOCosas insignificantes 

por las que seguir viviendo. 

Mamacrea.

bOstegunean, 19:00etan,

Otxarkoagako udaltegian.

BILBOAltsasu.

bOstegunean, 19:30ean, Arriagan.

DURANGOCharadas. Krego 

Martin dantza konpainia.

bBihar, 19:00etan, San Agustinen.

ELORRIOSó.

b Igandean, 16:00etan, Arriolan.

ERMUALa isla. Histrión Teatro.

bGaur, 20:30ean, herriko

antzokian.

GALDAKAOCharadas. 

Krego-Martin dantza konpainia.

b Igandean, 19:00etan,

Torrezabalen.

GERNIKA-LUMOKuku, antzerkia!.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

GERNIKA-LUMOMaitasunaren

itxiera. Pascal Rambert.

bBihar, 19:00etan, Lizeon.

GETXOArte Eszenikoen I. Juana

Bizkarra egonaldia: proiektu 

irabazlea.

bGaur eta bihar, 12:30ean eta

19:30ean, Muxikebarrin.

GETXOMentiras cotidianas. 

Producciones Maestras.

bGaur, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXOAtzerrian lurra garratz. 

Artedrama.

bBihar, 19:00etan, Muxikebarrin.

GETXOAlpha. Ganso&Cia.

b Igandean, 17:00etan,

Muxikebarrin.

GETXOTupper XXX.

b Igandean, 19:00etan, Romon.

Bilbo b Kontzertua

Kalakan taldekoen doinuak sinfoniko bihurtu dituzte
EOS Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren Klasikat egitasmoaren barruan, beste euskal talde baten musika sinfoniko bihurtu dute. Oraingoan Kalakan

taldea izan da aukeratu dutena. Aurretik ere egin izan dute elkarlanik, baina oraingoan pauso bat gehiago eman eta disko bat grabatu dute. Pande-

mia aurretik hasi ziren, eta izurriagatik atzeratuta ibili dira. Asteon aurkeztu dute emaitza, eta bost kontzertuko bira bati ekin diote. Bizkaian kontzertu

bakarra eskainiko dute: Bilboko Arriaga antzokian, gaur, 19:30ean. Irudian, EOS eta Kalakan, joan den apirilean, Donostian. MAIALEN ANDRES / FOKU
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SANTURTZISuspensión. 
Nueveuno.

bGaur, 20:30ean, Serantesen.

SESTAOMisión Insumisión. 

Las Chirlas.

bGaur, 19:30ean, musika eskolan.

BERTSOLARITZA

ABADIÑOEuskal Herriko Eskolar-

teko Bertsolari Txapelketa: Maddi

Agirre, Haira Aizpurua, Janire Arri-

zabalaga, Naia Arrizabalaga, One-

ka Arteaga, Beñat Astiz, Eukene

De los Aires, June Diaz, Aetz

Etxart, Eki Mateorena eta Ekain

Tolaretxipi.

b Igandean, 11:30ean, probalekuan.

BILBOBertsolari gazteen sariketa.

Hego Uribe-Busturialdea.

bAsteazkenean, 10:30ean,

Urretxindorra ikastolan.

GERNIKA-LUMOAndoni Egaña,

Onintza Enbeita, Etxahun Lekue,

Miren Amuriza, Xabat Galletebeitia

eta Unai iturriaga. Gai jartzailea:

Leire Garatxena.

b Igandean, 18:00etan, Lizeon.

GETXOMiren Amuriza, Oihan

Diaz, Gorka Pagonabarraga 

eta Jone Uria. Gai jartzailea: 

Jon Amezaga.

bBihar, 12:00etan, Algortako Portu

Zaharrean.

GUEÑESBertsolari gazteen BBK
sariketa. Enkarterri/Ezkerraldea-

Lea Artibai.

bAstelehenean, 10:30ean,

Sodupen.

MUNGIABizkaiko Bertsolari 
Txapelketa: Aissa Intxausti, Aitor

Etxebarriazarraga, Arkaitz Zipitria,

Koldo Gezuraga, Oihana Bartra

eta Paule Ixiar Loizaga.

bBihar, 17:00etan, Olalden.

ZORNOTZAOnintza Enbeita eta
Etxahun Lekue.

bBihar, 22:00etan, Zornotza

aretoan.

DANTZA

BARAKALDOUna ciudad de

sombras.

b Igandean, 16:30ean eta

18:30ean, antzokian.

BILBO I dont worry me. Atresban-

des eta Bertrand Lesca & Nasi

Voutsas.

bGaur, 21:00etan, Harrobia

Eskenan.

BILBOEl ritmo que nos precede.

bBihar, 18:30ean, Campos

Eliseosen.
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Leioa b Dantza

Idiaren eta gizakiaren artekoak
Sasoi batean Euskal Herriko landa eremuan oso hedatuta egon ziren idi probak inspirazio iturri izan dira Larrua

proiektuarentzat. Jordi Vilasecak eta Aritz Lopezek sustatutako Gasteizko talde bat da. Idi begi izeneko dantza

ikuskizun horretan, idiaren eta gizakiaren arteko harremana birsortzen dute: zein den euren fisikotasuna, zer

hierarkia sortzen den euren artean, eta zer hizkuntzarekin adierazten diren plazan. Guztia, gainera, animaliaren

begietatik begiratuta ikusten dute. Gaur, Leioako auditoriumean izango dira, 20:30ean. LARRUA

BILBOPiedra. Kabia Teatro.

b Igandean, 20:00etan, Harrobia

Eskenan.

DURANGONire, zure, gure Verdini:

25 urte.

b Igandean, 18:00etan, Landakon.

ELORRIOBat. Dantzaz konpainia.

bGaur, 19:00etan, Arriolan.

GETXOL.O.F. - Ladies on Fight.

bBihar, 12:30ean, Muxikebarrin.

LEIOA Idi begi. Larrua proiektua.
bGaur, 20:30ean, auditoriumean.

ZORNOTZAGorpuztu. Doos 
Colectivo / Eva Guerrero.

bGaur, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

HITZALDIAK

ARRIGORRIAGAEmakumeak
barne: emakumeak Erdi Aroan Biz-

kaian.

bOstegunean, 19:00etan, Lonbon.

BILBOHistoriari, giza eskubideei

eta indarkeria politikoari buruzko

jardunaldiak.

bGaur, 09:00etan, Bizkaia

aretoan.

BILBO Joxe Azurmendi eta Gabriel

Aresti parez pare.

bAsteazkenean, 19:00etan, Biran.

GETXO Jaiotza inguruko dolua

ikusaraziz.

bBihar, 10:30ean, Villamonten.

GETXOEl libro gordo del Rock. 

Alberto Cueto.

bBihar, 12:30ean, Romon.

ZALDIBAR Juan de Aranoa mar-
golariaren lana.

bGaur, 17:00etan, liburutegi

zaharrean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERRIZDating Amber.
bAsteazkenean, 18:30ean, kultur

etxean.

BILBO Jean Pierre Melville: gaua,

katuak eta jazza. Zinemateka.

bAbewnduaren 16ra arte, Golem

Alhondigan.

BILBOZinemakumeak gara!.

bUrriaren 29ra arte, hiriko hainbat

gunetan.

BILBOZinetika.

bAsteazkenean eta ostegunean,

hainbat gunetan.

GERNIKA-LUMOGernika batzor-

dea: 1976tik kontakizun kaleidos-

kopikoa eraikitzen.

bGaur, 19:00etan, Lizeon.

LEIOAEmakume zinegileak zikloa:
Perseo zineforuma.

bAsteartean, 20:00etan,

auditoriumean.

LEHIAKETAK

GETXOGetxoexpress.

bGaurtik igandera, herriko

antzokian.

BESTELAKOAK

ARTEA Ilgoran Jabekuntza Esko-
lako Agroekofeminismo tailerra.

bGaur, 18:00etatik 20:00etara,

kultur etxean.

BARAKALDOBaffest argazki

jaialdia.

bUrriaren 31ra arte, kalean.

BILBOSeriesland jaialdia.

bGaur eta bihar, Bilborocken.

BILBO Isaak Erdoiza eta Nazario

Díaz. Soinudun ikerketa.

bGaur, 19:00etan, Fundicionen.

BILBOYou are welcome!.

bBihar, 12:00etan eta 20:00etan,

eta etzi, 12:00etan eta 18:00etan,

Bilborocken.

BILBOUkedada.

b Igandean, 17:00etatik

19:00etara, Ignacio Zuloaga

pintorearen kalean.

GATIKAFernando García Pañeda-
ren La pintora liburuaren aurkez-

pena.

bAsteartean, 19:00etan, 

udal liburutegian.

IGORRENekatutak, Antton Telle-
riaren bakarrizketa.

bBihar, 20:00etan, Lasarte

aretoan.

MARKINA-XEMEINHango eta 
hemengo ipuinak!. Ondarearen

Europako Jardunaldien barruan.

bGaur eta bihar, 18:00etan,

Uhagonen.

PORTUGALETEGau beltza: 
Eba gomazko mozorroak.

bAsteazkenean, 14:00etan,

plazan.

SANTURTZIOihanetik badoaz
ipuin kontalaria. Sorgina Txirulina.

bGaur, 17:30ean, Mamarigan.

ZAMUDIOHiru Bat dantza taldeak

50 urte. Kalejira, zanpantzarrak,

herri bazkaria, Tio Teronen Seme-

ak taldearen ikuskizuna eta musi-

ka emanaldia.

bBihar, egun guztian, herriko

hainbat gunetan.

ZEANURIDeskubritu gaitezen
ahalduntzearen bidean tailerra, 

Aitziber Hormazaren eskutik.

bUrriaren 28an, 17:30etik 19:30era,

kultur etxean.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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DURANGOKO ARTE ETA 

HISTORIA MUSEOA 

Helbidea.Sanagustinalde, 16, 

Durango. 

Ordutegia. Martitzenetik barikura:

10:00etatik 13:00etara eta

17:00etatik 20:00etara. Zapatue-

tan: 11:00etatik 14:00etara eta

17:00etatik 20:00etara. Domeke-

tan: 11:00etatik 14:00etara. 

Sarrera.Doakoa. Bisita gidatue-

tan parte hartu gura dutenek 

izena eman behar dute.

Kontaktua. 94-603 00 20 eta 

museo@durango.eus. 

Web orria. Durangomuseoa.eus. 

Sare sozialak.Twitter: @Dmuse-

oa. Instagram: @arteetahistoria-

museoa. Facebook: @Durango-

Museoa.

Ibai Maruri Bilbao Durango

I
zenak argi adierazten
duen moduan, artea eta
historia dira Durangoko
Arte eta Historia Museoa-
ren lan ildo biak. Eta ez

edozelako artea: euskal arte ga-
raikideari eskainitako aretoa
daukate. «Bilboko Arte Ederren
Museoan dauden artisten lanak
ditugu. Esan dezakegu arte ede-
rren museo txikitxo bat daukagu-
la Durangon», esan du museoko
koordinatzaile Garazi Arrizabala-
gak. Jose Luis Zumeta, Rafael
Ruiz Balerdi, Agustin Ibarrola,
Mari Puri Herrero, Andres Nagel,
Jose Maria Uzelai... aipatu ditu.
Eta aurten Dario de Regoyos ere
batu dute taldera. Urte hasieran,
Durangoko Udalak margolari in-
presionista espainiarraren Mer-

katua Durangon olio pintura
erosi zuen: 1905ean Andra Mari
elizpean ikusi zituen saltzaileak
eta herritarrak margotu zituen.
Hain zuzen ere, artelan horiek

Leopoldo Zugazaren «heren-
tzia» direla esan du. Besteak bes-
te, Durangoko Arte eta Historia
Museoaren sortzailea izan zen
Zugaza. Arrizabalagak kontatu
du hark antolatutako artista ho-
rien erakusketak aprobetxatu eta
obrak erosi zituztela museoaren
bildumara gehitzeko. Gainera,
Miguel Zugaza Bilboko Arte Ede-

rren Museoko zuzendariaren aita
da Leopoldo Zugaza.
Arrizabalagak aitortu du arte

garaikideko bilduma hori eta mu-
seoa, oro har, ezezagunak izan di-
rela durangar askorentzat. «Gero
eta ezagunagoa da. Sare sozialek
asko lagundu digute horretan.
Baina oraindik lan handia dugu
egiteko». Azaldu du aldi baterako
erakusketa batzuekin lortu dute-
la kanpoko jendea erakartzea.
«[Pablo] Picassoren, [Salvador]
Daliren, [Eduardo] Txillidaren
edo, orain, Regoyosen erakuske-
tak izan ditugunean, bisitari asko
etorri zaigu. Bertoko artistenak

izaten direnean, ostera, gutxiago
izaten dira». Durangoko eta Du-
rangaldeko bisitariak izaten di-
tuzte batez ere, eta baita Bilbo al-
detik eta Euskal Herriko beste in-
guru batzuetatik iritsitakoak ere.
Udako oporraldian, Espainiatik,
Herrialde Katalanetatik, Fran-
tziatik eta Erresuma Batutik joa-
ten zaizkie turistak.

Gaur-gaurkoz, hiru duranga-
rren erakusketak dituzte ikusgai.
Ander Berrojalbizek akelarre
berbaren inguruan antolatuta-
koa da lehena: hitza lehen aldiz
idatzi zuten hiru dokumentuek

osatzen dute erakusketa;
XIV., XV. eta XVI. men-
deetakoak dira. Zaharre-
na, 1370ekoa da, eta
hitza bokelanemodura
agertzen da. Horrez gai-
nera, Amaia Lejarreta-
ren margolan koloretsu
eta intimoak ere ikus
daitezke, azaroaren 28ra
arte. Bi bisita gidatu

antolatu dituzte erakusketa
bakoitzerako. Azkenik, eraikina-
ren kanpoko aldean Txelu Angoi-
tiaren collagea ikus daiteke.
Durangarren erradiografia bat
egin du, ehun erretratuko bildu-
marekin. «Biztanleria irudika-
tzen dute, ehunekotan. Ikerketa
soziologiko bat egin dugu».
XVIII. mendeko eraikin barroko

baten fatxadan eskegita dago.
Izan ere, Etxezarreta jauregia du
egoitza museoak; 1986an sortu
zenetik, hirugarrena. Ameriketa-
tik bueltatu zenean eraiki zuen
Joaquin Etxezarreta izeneko
indiano durangarrak. 

Durangoren eboluzioa
Durango dagoen inguru horren
bilakaera ere kontatzen du muse-
oak, historiaurretik gaur egunera
arte. 2018an zaharberritu zutene-
an, horretarako areto berezi bat
sortu zuten. Erakusketaren alde
didaktikoa nabarmendu du Arri-
zabalagak. Aroka edo garaika an-
tolatuta dago. «Erraz ikus daiteke
herriaren eboluzioa. Ez dago ma-
terial askorik, baina testuen eta
ditugun materialen bitartez,
ondo ezagutzen da». Maketa bat
dago, berbarako, eta XV. mende-
ko Durango zelakoa zen erakus-
ten du. Berebiziko garrantzia du
aretoak, koordinatzailearen esa-
netan: «Zabaldu zuten arte, Du-

rangon ez da inon egon 1936ko
gerrari buruzko informaziorik,
eta herri hau behin baino gehia-
gotan bonbardatu zuten».

Durangoko Arte eta Historia Museoak
ildo bi ditu: batetik, herriaren historia
kontatzen du historiaurretik hasita, 
eta, bestetik, euskal sortzaile garaikide
garrantzitsuenen lanak biltzen ditu.

Herri baten
erakusleihoa

Euskal arte garaikidearen aretoa, Durangoko Arte eta Historia Museoan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Zumeta, Balerdi, Ibarrola,
Herrero, Uzelai eta Regoyosen
lanak ikus daitezke Durangon,
Bilboko Arte Ederretan legez

Museoko historia aretoan,
1936ko gerrak Durangon
izandako eraginaren inguruko
informazioa dago, besteak beste


