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Nongo auzoa
den Abiña
Hainbat urteko gatazkaren ondoren, epaileek Abiña Busturian zegoen enklabea zela ebatzi zuten
2013an, eta, 2017an, Busturia izatera igaro zen b Sukarrietara itzuli gura dute Sandinderi taldekoek
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Bizkaiko Foru Aldundiak 1993an hasi zuen bidea herrialde
historikoko enklabeak kentzeko. Batzar Nagusiek 2017an
erabaki zuten Abiña auzoa osorik Busturiari ematea,
Sukarrietaren kalterako. Herrian ‘Sandinderi’ izeneko talde
bat sortu dute auzoa herriari itzultzea eskatzeko.

Helburua, historia
berreskuratzea
Javi West Larrañaga Sukarrieta

tsasoa dagoela asmatu
du norbaitek». Esaldi
horrek laburbiltzen du
Sukarrietako Sandinderi taldearen aldarrikapena. Jaime Orueta kidearenak dira berbak, eta zalantzan
ipintzen dute Sukarrietari Abiña
auzoa kentzeko epaiketan erabili
zen argudio nagusia. 2013an ebatzi zuen EAEko Auzitegi Nagusiak
Abiñakoa enklabe bat dela, eta ez
dagoela Sukarrietara lotuta. Hartara, Busturiari itsatsita dagoenez,
Abiña osorik hari ematea erabaki
zuten Batzar Nagusiek 2017an.
Horregatik sortu dute Sandinderi taldea herrian, Sukarrietak
mendeetan izan duen eremu bat
berreskuratu dezan. Martxoan
sortu zuten taldea, eta ordutik
hainbat bilera egin dituzte Sukarrietako Udalarekin eta Bizkaiko
Batzar Nagusiko zenbait batzarkiderekin. Uste dute bide judiziala
ez dagoela agortuta, eta foru arau
baten bidez ere saiatuko dira.
Epaiketa biren ondorioz galdu
zuen Sukarrietak auzoa. EAEko
Auzitegi Nagusiak esan zuen enklabe bat dela eta, ondorioz, desagertu egin behar dela. Bidegabekeria bat egin zela uste dute, eta
argudio faltsuekin galdu zutela
prozesua. Izan ere, taldekoek
ukatu egiten dute Abiñakoa enklabe bat dela, eta, beraz, deritzote Busturiak ezin zuela auzoa bide
horretatik lortu.
2017ra arte, Abiña auzoa bi udalerritan zegoen banatuta. Zati bat
Sukarrietarena zen, eta bestea,
Busturiarena. Abiñako hondartza, Sandinderi uhartea, BBKren
udalekuen eraikina, taberna bat
eta zenbait etxebizitza galdu zituen Sukarrietak prozesuan.
Txatxarramendiko zubiaren
azpiko mugarri biren artean itsasoa dagoela ondorioztatu zuen
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enpresa batek Bizkaiko Foru Aldundiak eskatutako txosten batean, eta horretan oinarritu zen
epailea esateko Abiña ez dagoela
Sukarrietari lotuta. Ondorioz,
Busturiak argudiatu zuen Abiñako auzoa berari zegokiola. Mugarrien artean itsasoa dagoela esateko, ura etengabe dabilela argudiatu zuen txostenak. Ez datoz bat
taldekoak. «Hori txorakeria bat
da. Bilboko errekan ere ura dabil
etengabe», azaldu du Oruetak.
Itsasoaren argudioak ez dauka
zentzurik Sandinderi taldekoentzat, eta estuarioa herriarena dela
aldarrikatzen dute, bestaldean ere

te era batera konpon zitekeela uste dute taldekoek. Esaterako, mugarri bat gehiago ipinita errekan.
Izan ere, 2017ko apirilean, Abiña
eskuz aldatu baino lehen, auzotarrek herri kontsulta bat egin zuten, eta Sukarrietan egoten jarraitzearen alde bozkatu zuten hamasei lagunetik hamabostek. Haientzat mingarriena herriaren ondare historikoaren galera da.
Sukarrieta bera Sandinderi uharteko ermitan sortu zela adierazi
dute taldekoek. Galdu egin dute
urteetan Sukarrietako hondartza
deitu izan zion hori. Baita Nikolasa Atxikallende Sabino Aranaren
emaztearen etxea ere.
Sandinderi taldekoen
Sukarrietarentzat garrantzia
aburuz, ordutik gauzak
duen ondare bat galdu dela
uste du talde batek; kasurako, aldatu egin dira, eta, ondorioz, uste dute aldakeSanindere uhartea eta ermita
taren aurka egon ziren
Abiñako enklabea galdu arren, zenbait bizilagunek iriKanala auzokoak ez daude
tzia aldatu dutela, Bustudesagertzear, Gautegiz
riako Udalak zenbait hoArteagak ez baititu eskatu
bekuntza egin dituelako
auzoan. «Ez dugu ukatu
Sukarrieta dagoelako, Kanalan. behar euria egiten zuen aldiro urez
Itsasoa Mundakan hasten dela argi gainezka egiten ziela kaleak, eta
dagoela deritzote, eta, beraz, ezi- Sukarrietak ez zuela konpondu»,
nezkoa dela itsasoa egotea Txatxa- adierazi du Marilo Mendezek.
rramendiko zubiaren azpian. Ha- «Busturiak galdetu zien ea zeozer
la, ez dute onartzen Abiñakoa en- behar zuten, eta segituan egin
klabe bat denik, Sukarrietarena zuen obra».
den zona itsas-lehortarraz inguratuta dagoelako, haien arabera. Eztabaida urtetsua
Gainera, epaiketan erabilitako ju- Aspalditik datoz tirabirak. Herisprudentzia Kanaria uharteeta- rrien arteko urteetako aditu ezikoa (Espainia) dela salatu dute, eta naren ostean, 2017ko abenduan
testuinguruek ez dutela zerikusi- Batzar Nagusiek Abiñako San Anrik, «hangoa Ozeano Atlantikoa tonio auzoa Sukarrietatik Bustudelako, eta ez erreka».
riara igarotzea bozkatu zuten. PoHaien iritziz, ezkutuko intere- demosek eta independente batek
sak egon dira prozesuaren atzean, bakarrik bozkatu zuten alde, enhasieran BBKren udalekuetan klabeak amaitu behar zirela argueraiki nahi zutelako Urdaibaiko diatuta. Gainerako taldeak absteGuggenheim museoa. Proiek- nitu egin ziren.
tuak ez zuen aurrera egin, gerora
Eztabaida handi bat gordetzen
zehaztu baitzen ezin dela ezer du aferak, erpin askotakoa. Herri
eraiki eremu hartan.
txikien arteko kontua da, baina ez
Enklabea izango balitz ere, bes- maila berekoena. Sukarrietak 357
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biztanle dauzka, eta 141 hektarea.
Busturiako biztanleak ia bost halako dira: 1.650. Azalera kontuetan ere igar daiteke desberdintasuna. Izan ere, hamalau bider
handiagoa da Busturia: 2.017 hektarea dauzka osotara.
Diru asko uzten zuten BBKren
udalekuek Sukarrietan, eta dozena bat inguru lagunen zergak galdu ditu herriak auziarekin. Busturiako Udalak argudiatu zuen
«gezurra» zela auzoaren galerak
kolokan jarriko zuela Sukarrietaren bideragarritasun ekonomikoa. «Sukarrieta udal aberatsa
da; Busturia, berriz, pobrea»,
adierazi zuen Busturiako Udalak
ohar bidez 2016an, eta Eustaten
datuetan oinarritu zen horretarako.
Aurrekari asko dauzka kontuak, hala ere. Bizkaiko Batzar
Nagusiek foru arau bat atera zuten 1993an lurraldeko enklabe
guztiak desagerrarazteko. Udalerri batek beste baten barruan
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AFERAREN HISTORIA
1993
Enklabeen foru araua. Batzar
Nagusiek Bizkaiko enklabeak
desagerraraziko zituen foru
araua onartu zuten, eta herriek
lurralde iraupen printzipioa
bete behar zutela agindu.
2013
Abiñakoa, enklabea. EAEko
Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen
Abiñakoa enklabe bat dela
Busturia barruan.
2016
Akordiorik ezean, Busturia.
EAEko Auzitegi Nagusiak
auto bidez iritzi zion udalerrien
arteko adostasunik egon
ezean Busturiak hartuko zuela
osorik, ustezko enklabea
inguratzen.
2017
Azken iltzea, Gernikan.
Batzar Nagusiek enklabea
Busturiari ematearen alde
egin zuten, abstentzioz
betetako bozketa batean.

1 Sandinderi taldea. Taldeko
kideak, Sukarrietako mugarri
batzuetatik hurbil.
ARITZ LOIOLA / FOKU

2 Abiña auzoa. Busturiatik
aterata, urrunean historikoki
Sukarrietarena zen zatia ikus
daiteke. ARITZ LOIOLA / FOKU

daukan lurraldea, kasu honetan.
Udalek lurralde iraupeneko printzipioa bete behar dutela agindu
zuen arauak: barne hartzen dituen lurrek jarraitutasuna izan
behar dutela, alegia.
Arazotsua zen araua Sukarrietarentzat, anomaloa delako haren
egoera. Herria propio Oka ibaiaren ezkerraldean izan arren,
ibaiaz beste aldeko Kanala auzoan hainbat lursail, baserri eta etxe
dira harenak, Gautegiz Arteagakoekin guztiz nahastuta. Hainbat
enklabe dauzka Sukarrietak Gautegiz Arteagaren lurretan, eta
beste horrenbeste besteak Suka-

rrietarenetan. Kanalako sukarrietar batek herriko udaletxera
joan nahi balu itsasontzi barik,
autoa hartu, eta Gautegiz Arteaga, Kortezubi, Arratzu, GernikaLumo, Forua, Murueta eta Busturia zeharkatu beharko lituzke lehendabizi. Ia 25 minutuko bidaia.
Abiñako auzoari dagokionez,
urteetako eztabaida izan dute
Busturiak eta Sukarrietak haren
harira. 2013an enklabe bat dela
ebatzi eta gero, diputazioak proposamen bat egin zuen ustezko
enklabeak lurralde jarraitutasuna izan zezan. Busturiari lur eta
etxe batzuk kenduz egingo zatekeen: Txatxarramendiko zubitik
Abiñako udalekuetaraino. Trukean Abiñako hondartzaren zati
bat jasoko luke Busturiak, baina
Busturiako Udalak ez zuen proposamena onartu, eta ohar baten
bidez adierazi zuen «hondartzako harea» bakarrik eskaintzen
ari zirela, tabernak eta ermitak
Sukarrietaren esku jarraitzea aurreikusten baitzuen planak.
2015ean, Espainaiko Auzitegi
Gorenak berretsi egin zuen EAEko Auzitegi Nagusiaren 2013ko
epaia. 2016an, azken horrek auto
bidez adierazi zuen udalek akordio bidez erabakitzen baldin ez
bazuten eremuaren banaketa
dena Busturiarentzat izango zela,
1993ko enklabeen foru arauari
men eginez. Orduantxe, Bizkaiko
Foru Aldundiak aldatu egin zuen
proposamena, eta dena Busturiari ematea proposatu zuen. 2017ko
abenduan hori bozkatu zuten Batzar Nagusietan, eta, abstentzioa
nagusitu arren, ustezko enklabea
Busturiari ematea erabaki zuten.
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Sandinderi taldekoek uste dute
ordutik Sukarrietako Udalak ez
duela ezer egin. Izan ere, kontuak
eskatzera joan ziren herriko ordezkariengana, eta, taldekoen
arabera, esan zieten diru gehiegi
xahutu dutela epaiketetan eta ez
dutela gura berriro bide horretatik jo. Sandinderiko Jaime Oruetaren esanetan, zaila izango litzateke auzia berriro epaiketara eroatea, baina, frogak faltsuak izan
direla erakutsiz gero, egin daitekeela deritzo. Beste aukera bat
proposatu dute taldekoek: Batzar
Nagusiek foru arau bidez egitea
aldaketa. Horretarako, interes
orokorreko arau bat izan beharko
litzateke, eta Bizkaiko herriek
historian zehar eurenak izan diren lurrak berreskuratzea litzateke modua, betiere lurralde iraupen printzipioa betez gero; haien
ustez, Abiñakoak betetzen du.
Kurioski, Busturiak ere bazeukan enklabe bat Sukarrietan: Munitis izenekoa. Hangoa, beste barik, Sukarrietari osorik eman ziotela aurpegiratu zion Busturiko
udalbatza osoak —alkateak eta zinegotzi guztiek— Sukarrietari eta
Bizkaiko Foru Aldundiari 2016ko
martxoan argitaratutako gutun
batean. «Badirudi Busturiarentzat betebeharra dena ez dela hala
Sukarrietarentzat», salatu zuten
ordezkariek, eta aldundiari
«jauntxokeria» egotzi zioten.

Auzo bakarra bi herritan
Bizkaian 84 enklabe zeuden orduan, eta gaur egun Kanalakoak
bakarrik geratzen dira. Enklabe
horiek ez daude desagertzeko
arriskuan, Gautegiz Arteagak ez
dituelako eskatu lur horiek. Juan
Felix Naberan Gautegiz Arteagako alkatearen arabera, udalak ez
du inoiz aldarrikatu horiek desagertzeko, eta ez dauka inolako
asmorik enklabeok xurgatzeko.
Naberan bera zen alkatea 1993an,
araua onartu zenean, eta, etenune baten ondoren, alkatea da berriro 2011tik aurrera.
Kritiko agertu da arauarekiko,
lurrak udal bati edo besteari ematean ez delako kontuan hartzen
auzokideen iritzia. Naberanek
adierazi du Kanalako hainbat auzotar ezagutzen dituela, eta uste
du sukarrietar gehienek sukarrietar izaten jarraitu nahi dutela;
arteagarrek, beste horrenbeste.
«Kanalako mugak aldatzea inposizioa litzateke». Udalen arteko
harreman ona nabarmendu du,
eta errepideak berritu edo bestelako lanak egitean gastuak erdibana egiten dituztela zehaztu du.
«Ahalegina egiten dugu elkarri
laguntzeko, biztanleek arazorik
izan ez dezaten».
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«Gizarteak egiten utzi
dion pederasta bat izan da
gure abusatzailea»
Pepe Godoy b Umetan Basaurin sexu abusuak sufritu zituen
Godoy pozik dago Basaurin umetan abusuak egin zizkion gizona zigortu dutelako.
Abusuek isilpean jarraitzeaz dio «gizartearen erdia arazoaren parte» dela, «abusatzailea
delako, biktima delako edo abusuen berri izan eta beste aldera begiratu duelako».
Ibai Maruri Bilbao Basauri

Gaur, azaroak 19, Adingabeen
Aurkako Indarkeria eta Abusuak
Prebenitzeko Eguna da. Egun honen harira, Pepe Godoyk (Basauri, 1972) bideo bat argitaratu zuen
duela hiru urte, Garaitza elkartean arreta jasotzen ari ziren pederastiaren beste biktima batzuekin

batera: Basauriko futbol entrenatzaile batek umetan sexu abusuak egin zizkiola salatu zuen.
Joan den hilean epaitu zuten gizon hura, eta epaileak sei urteko
espetxe zigorra ezarri dio. Alaba
entrenatzera eroan eta hura irten
arteko tartean egin du berba Godoyk Bizkaiko Hitza-rekin.
Umea kirola egiten hasi zitzaio-

nean zer sentitu zuen galdetuta,
esan du alde horretatik beti dagoela erne. Uste du halakoak ez gertatzeko neurriak falta direla.
«Normala iruditzen zaizu entrenatzaileak mutil bat eroatea bere
etxera, igerilekura, oporretara...?
Egun bakoitzean mutil bat. Futbol taldeetan, hori baimentzen
da. Ikastetxeetan pentsaezina da

irakasleek horrela jokatzea ikasleekin. Kirol taldeek eta federazioek eragotzi egin beharko lukete». Alabek badute aitari gertatutakoaren berri; emazteak eta biek
argi azaldu diete zer egin behar
duten: «Badakite ez diotela heldu
bati horrelakorik egiten utzi behar; gertatuz gero, guri kontatu
behar digutela».

Zer sentitu zenuen epaiaren berri izan zenuenean?
Pozik nago, duela hiru urte oraindik beste ume batzuez abusatzen
zebilelako eta orain ja ez. Baina
borroka gogorra izan dugu duela
bost urte emazteari dena kontatu
nionetik. Ahal izan dugun guztia
egin dugu gizon honek aurrerantzean umerik entrenatu ez zezan.
Ertzaintzak ikerketa bat ireki
zuen. Fiskaltzak zuzendu zuen.
Artxibatu egin zen. Nik salaketa
jarri nuen; gero, nire anaiek [haiez
ere abusatu zuen]. Klubarekin
hitz egin genuen, baina inork ez
zuen abusatzailea handik kentzen. Beraz, bideoa publikatu behar izan nuen. Pozik nago zigortu
delako; nik esandako guztia berretsi delako. Baina borroka horrek ez zukeen existitu behar izan.
Klubak ez zintuen babestu,
ezta?
Orain Baskauri du izena, baina
lehen Baskonia Futbol Eskola
deitzen zen. Elkarteko buruek Kimuak futbol eskola ere zuzentzen
dute orain. Arduradunek ez zuten
ezer egin. Entzuna zuten gizon
hark egiten zuenaz zer esaten zen
herrian, eta, hala ere, klub bat
sortu zuten gizon harekin. Lehengo presidentearekin batzartu
nintzen, nire laguna zen eta. Handik hilabete batzuetara, eskolako
beste arduradunari deitu nion;
orain presidentea da, eta hark gidatzen ditu klub biak. Hitz egin
genuen, eta esan zuten gizon hori
kluba uztera gonbidatuko zutela.
Ez zuten ezer egin. Esan zidaten
ez zuela aurrekari penalen ziurtagirik. Orain ere ez du, epaia behin
betikoa izan arte. Beraz, entrenatzen jarraitu ahal izango luke
orain ere. Bi hilabete igaro ziren,
ikusi nuen ez zutela bota, idatzi
egin nien, eta erantzun zidaten ez
zegoela zigortuta. Zurrumurruak
bazeuden, eta, hala ere, klub bat
sortu zuten gizon harekin. Erantzukizunez jokatzea da hori?
Epaia irten denetik hitz egin
duzu haiekin? Klubak esan du
zerbait?
Ez. Bideoaren ondoren, bai, elkartu nintzen haiekin. Hiru gauza
eskatu nizkien: aitor zezatela oker
jokatu zutela, barkamena eska
ziezaietela gurasoei umeak arriskuan jartzeagatik eta balizko biktimei laguntza eskain ziezaietela.
Ezetz esan zidaten. Beraz, nik
hartu-eman guztiak hautsi nituen haiekin.
Basauriko Udalaz ere kexu zara.
Epaia atera da, eta ez dute ezer
esan. Hori ere izugarria iruditzen
zait. Salatu duen umeak salaketan esan zuen Baskonia Futbol
Eskolan ezagutu zuela eta urteetan abusuak sufritu zituela, en-
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trenamenduetara eroan eta ekartzen zuenean. Pertsona hauek,
klubetik aparte, sozietate mugatu
bat dute, eurek arropa saldu eta
klubari fakturatzeko. 400 umetik
gora dira. Beraz, diru iturri handia
dute hor. Garai hartan gurasoek
eskura ordaintzen zuten. Beraz,
nik uste dut diru sarrerak ez zirela
justifikatzen. Ez dakit, baina hala
uste dut. Gero, udalean diru kontuak aurkezten zituztenean, beti
zeroan berdintzen zituzten. Diru
laguntzak izaten dituzte urtero.
Gainera, udal futbol zelaiak doan
erabil ditzakete. Udalak oso-osoan babesten ditu. Ez da bidezkoa
diru publikoa jasotzea. Udalak ez
du hitz egin, edo asko dakielako
edo hau negozio bat delako eta
hura galtzeko arriskua izan dezaketelako.
Bideoa publiko egin zenuenean,
ordea, udalak babestu zintuzten, ezta? Protokolo bat ere sortu zuten herrian abusuei aurre
egin eta biktimak laguntzeko.
Udalak beti orokorrean hitz egin
du. Inoiz ez du zuzenean klubaren edo entrenatzailearen aurka
ezer esan, eta, gainera, diruz babestu du, oraindik orduko arduradunak buru diren arren.
Abusuak oraintsu sufritu dituen
gazte baten salaketagatik epaitu dute, preskribatu gabe zegoen kasu bakarra zelako. Zuenak
epaitu gabe geratu dira.
Nahi genuke gure abusuak ere
epaitzea. Preskribatu izanak ez
du esan nahi gertatu ez direnik.
Jendeak uste du 40 urte igaro direnez, dagoeneko ahaztu ditugula eta gainditu ditugula. Baina
kontrakoa: nik 36 urte igaro ditut
isilik eta bakarrik sufritzen. Salatzeko aukera izan dudanean, nirea ezin izan da epaitu. Zazpi salaketa egon dira, eta horietatik sei
1980ko hamarkadakoak dira.
Pentsa 2021era arte zenbat umez
abusatuko zuen.
Zer sentitu zenuen epaiketan
sufritutakoa epaileari kontatzeko aukera izan zenuenean?
Oso lasai sentitu nintzen. Bideoa
argitaratu aurretik egin nuen azken gauza zera izan zen: zer uste
nuen esan nion kalean, aurrez aurre. Eskatu nion abusatzen zuen
umea bakean uzteko, niri egin bezala bizitza izorratzen ari zitzaiolako. Nik esan beharrekoak esan
nizkion aspaldi. Hark lurrera begiratzen zuen. Anaiek lasaitua eta
poza sentitu zuten epaiketan:
«Orain, egin didazuna kontatuko
dut, eta zuk isilik entzun beharko
duzu». Zuk egia kontatzeko aukera duzu, eta hori handia da.
Salatu duen gaztea oso ausarta
izan da, baina ez da ohikoa izaten abusuak sufritu eta hain

Pepe Godoyk, Garaitza elkartean arreta jasotzen duten pederastiaren beste biktima batzuekin batera, bideo batean egin
zituen publiko umetan sufritutako abusuak, 2018ko azaroan. BIZKAIKO HITZA

denbora laburrean kontatzeko
gai izatea. Zuri zerk eragotzi zizun orduan kontatzea?
Ni gurpil batean sartu nintzen, eta
bola bat bezala handituz zihoan.
Abusatzen hasi aurretik, ondo ez
zeuden gauza batzuk onartzen
zizkidan: erretzen eta alkohola
edaten uzten zidan, pornoa jartzen zidan, opariak egiten zizki-

‘‘
Abusuen aurretik,
ondo ez zeuden gauzak
onartzen zizkidan;
beraz, abusuak hastean
ezin duzu ezer kontatu»
«Basaurin protokoloa
ipini zuten gurea jakin
zenean, baina ez du
balio: ez dute kasuen
bilakaera aztertzen»
«Fiskaltzak eta Poliziak
euren lana egin izan
balute, nik ez nuen nire
intimitatea lau haizeetara
zabaldu beharko»
dan... Abusuak hasten direnean,
zuk ezin duzu kontatu, aurretik
egin duzun hori ere kontatu behar duzulako. Urteak igaro zirenean, ohartu nintzen nire anaiez
abusatzen zuela. Baina ezin duzu
ezer kontatu; errua eta lotsa sentitzen dituzu. Bola hain handia denez, ja ezin duzu gelditu.
Zerk bultzatu zintuen bideoa publiko egitera?
Urtebete neraman hura beste mutiko batekin ikusten. Nirekin jokatu zuen moduan jokatzen zuela
ikusten nuen, ni eroaten ninduen
lekuetara eroaten zuela... Mutiko-

aren adin bertsuko alabak ditut.
Ezin nuen onartu hura gertatzerik: nolabait eragotzi behar nuen.
Nik ustez bizitza normal bat izan
dut, baina mentalki inoiz ez naiz
ondo egon. Ez nuen nahi mutiko
horrek nik pasatutakoa pasatzerik. Anaia gazteagoa zuen, gainera. «Hura izango da hurrengoa»,
pentsatu nuen.
Frantzian, Ciivise intzestuaren
eta adingabeen kontrako sexu
abusuak ikertzeko kontseilu independenteak esan berri du urtean 160.000 abusu egiten dituztela senideren batek edo
gertukoren batek. Asko dira isilpean gorde ahal izateko. Zergatik da hain ezkutuko arazoa?
Hau da nire teoria. Estatistiken
arabera, bost neskatik bati abusuak egiten dizkiote, eta zazpi
mutiletik bati. Beraz, umeen %1012 inguruan dira abusatuak. Hortaz, beste horrenbeste abusatzaile
egon daitezke. Abusatzaileak babesten dituztenak, ordea, are
gehiago dira. Beti dago gertatzen
dena jakiten duen jendea. Beti,
beti, beti. Beraz, gutxi gorabehera
gizartearen erdia inguru abusuen
parte da, pederasta delako, biktima delako edo abusuen berri izan
eta beste aldera begiratu duelako.
Egin proba: kuadrillan zaudenean, 10-12 lagun elkarrekin, atera
gaia. Ikusiko duzu batzuk deseroso sentitzen direla. Ordaintzera
joango da bat; bestea, komunera;
beste batzuek ez dute ezer esango
gaia aldatzen den arte...
Zuen kasuan ere, Basaurin oso
zabalduta zegoela diozue.
Biktima piloa ditu gizon honek.
Gehiegi, 45 urtean hau ezkutuan
gorde ahal izateko. Gizarteak egiten utzi dion pederasta bat izan da
gizon hau. Abusuek hainbeste

urte irauten dutenean, biktimetako batzuk abusatzailearen lagun izan daitezke heldu direnean.
Jendea saiatzen da txarra ahazten, eta eman dizun ona gogoan
hartzen. Neuri ere hark topatu zidan nire bigarren enplegua.

Biktimoi esker, azken urteetan
apur bat gehiago hitz egiten da
pederastiaz. Zer falta da gaia
azaleratzeko?
Erakundeen konpromisoa falta
da. Ezartzen dituzten protokoloek eta legeek eraginkorrak izan
behar dute. Ezin duzu protokolo
bat ezarri eta jendea prestatu ez.
Gaur egun ume batek kontatzen
badu abusuak egin dizkiotela,
inork ez daki zelan jokatu. Ertzaintzara joan eta ertzainak ez
badu batere enpatiarik zurekin,
ez zara itzuliko. Prestakuntza falta da. Basaurin ere ipini zuten
protokoloa gurea publiko egin zenean, baina denborarekin frogatu
da ez duela balio. Lehengoan alkateari esan nion aurpegian. Ez
dute kasuen bilakaera aztertzen;
ez dira biktimez arduratzen.
Biktimontzat zama izango da
abusuak publiko egin behar izatea, ezta?
Inork ez zuen zertan jakin zer gertatu zitzaidan. Futbol eskolakoek,
Ertzaintzak eta fiskaltzak egin behar zutena egin izan balute, nik ez
nuen bideoa publiko egin beharko, ezta nire intimitatea lau haizeetara zabaldu beharko ere.

ATE IREKIAK

Unibertsitate
Graduak
INGENIARITZA
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 20
Arrasate AZAROAK 20 - 27
Goierri AZAROAK 27
Orona Ideo AZAROAK 27

ENPRESA KUDEAKETA
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 20
Irun - Bidasoa AZAROAK 20
Oñati ABENDUAK 11

EKINTZAILETZA
Bilbao BBF ABENDUAK 11
Irun - Bidasoa ABENDUAK 11
Oñati ABENDUAK 11

HEZKUNTZA
Eskoriatza AZAROAK 27
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 27

KOMUNIKAZIOA
Aretxabaleta AZAROAK 27

HUMANITATEAK

Learning
from
reality

Eman izena!
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Bilbao AS Fabrik AZAROAK 27

GASTRONOMIA
Basque Culinary Center
Donostia ABENDUAK 11

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduak
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Korrika edo oinez
irola egiteak dopamina eta serotonina jariatzea dakar, eta ongizatea sentitzen
omen da. Ariketa fisikoa egin osteko ongizate eta poz horrek kirola egiten jarraitzeko motibazioan laguntzen ei du. Horregatik
dabil jendea hara eta hona korrika, bizikletan eta igerian. Batzuk
lasterketa eta erlojupekoen
erronkari helduta ibiltzen dira
euren markak hobetu nahian; eta
beste batzuk lehiaren beharrik
gabe ekiten diote kirolari. Domeka goiz argitsuetan maillot estudun bizikletadunez betetzen dira
gure herrietako bideak, eta beste
batzuk gimnasioan aritzen dira
izerditan guztiz blaitu arte. Asteburuetan ogia erostera irteten zarenerako menditik bueltan datorrenik ere izaten da.

K

Batzuek plazerez egingo dute,
beste batzuek osteko ongizatearen esperoan, eta beste askok
beren burua derrigortuta. Gutako askok burua nekatzen dugu
eguna amaitzerako, baina gorputza geldi izaten dugu, geldiegi.
Arratsaldeko zazpiak bueltan
igerilekura joateak buruko eta
gorputzeko nekea orekatzen
laguntzen dio askori lo patxadaz
egin ahal izateko. Ortuan jo eta
ke dabilenak ez du halakoetarako beharrik sentituko, eta gorputzaren nekearen bila ibiltzea
arraroa egingo zaio. Paseoan
ibiltzea bera ere zentzubakoa
egingo zaio lanean edota eguneko jardunean gorputza nekaneka eginda amaitzen duen bati
baino gehiagori.
Kirolaren adiera modu zabalean hartuta, nik ere egiten dut ki-

R
NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia
rola: paseatu egiten dut. Abiaduran arnasa estutzen zaidalako
edota kirola egin osteko ongizateaz ahaztuta nabilelako izango
da, baina oinez egiten ditut besteek korrika egiten dituzten bideak. Denak ditu bere alde onak eta
txarrak, noski. Oinez hara eta
hona ibili ondoren burua aireztatuta eta gustura etxeratzen naiz;
nekatuta, baina ez leher eginda.
Kontua da badituela bere mugak
ere. Azkenaldian behin baino
gehiagotan suertatu zait lantokitik denboraz estu samar irten eta
metrora justuan iristea. Halakoetan, San Mamesko geltokian jaitsi
eta jendetzarekin batera egiten
dut eskailera mekanikoetarako
bidea. Jendea bultzatu barik aha-

Irudia b Bilbo

legintzen naiz besteak baino lehenago iristen eskailera mekanikoetara. Eskailera horien eskuma
aldea jendez lepo egoten da, eta,
autobusera sasoiz heldu gura badut, ezkerretik aurreratu behar
izaten ditut guztiak. Hasten naiz
erritmo onean eskaileretan gora,
eta eskaileren bigarren zatirako
izterretako giharrak tenkatu egiten zaizkit, arnasa estutzen hasten zait eta ahoa lehortzen. Autobusean sartu eta maskara aho barruregi sentitzen dut.

Baina korrika baino
arinago iristen da
hegan, eta ni
imajinazioak hara
eta hona eramaten
nau erraz

Ondorioak ondorio, momentuz behintzat oinez kilometro batzuk egin eta urte birik behin arineketaldi bat egitearekin konformatzen naiz. 2021ean behar
lukeen Korrika izango da 2022an.
Giharren nekeak, arnasaren estuak eta gainezka egiten didan
emozio zurrunbiloak ohartzerako utziko nau korrikalditik kanpo, baina mereziko du ahalegintzeak. Nahi badut prestatzeko
denbora daukadala pentsatuko
du norbaitek, eta arrazoi du. Baina korrika baino arinago iristen
da hegan eta niri imajinazioak
hara eta hona eramaten nau
erraz. Neure burua imajinatzen
dut albokoarekin berbetan noan
bitartean Urkiolan gora korrika.
«Iro iro iro, astiro» eta «hemen
gaude euskararen alde» oihukatuko dut indarrez, sudurretik arnasten dudan bitartean. Eta bestela Elorrion bueltatxo bat eta listo; azken batean, garrantzitsuena
parte hartzea da eta.

Torrealdairen ‘Egunkaria. Gizarte
Zibilaren arrakasta’ liburua aurkeztu dute
ANDOAIN b Joan Mari Torrealdaik Euskaldunon Egunkaria-z emandako lekukotza argitaratu dute BERRIAK, Elkarrek eta Jakinek: Egunkaria.
Gizarte Zibilaren arrakasta liburua. Andoainen (Gipuzkoa) aurkeztu
dute. Iaz hil zen Torrealdai (Forua, 1942). Usurbilen (Gipuzkoa) bizi zen.

27.000
ELIKAGAIEN BANKUAK LAGUNTZEN DITUEN BIZKAITARRAK
Bizkaiko Elikagaien Bankuak 27.000 herritar laguntzen ditu. Horretarako
urtean hainbat elikagai bilketa egiten ditu; nagusia, azaro-abenduan.
Aurtengoa gaur hasi eta hilaren 25era arte luzatuko da. Iaz bezala, oraingoan ere ez dira supermerkatuetan egongo; bonuak salduko dituzte.

Ikusgarri zinemara itzuliko da Lekeitioko
Zine Bilera, gaurtik hilaren 28ra bitartean
LEKEITIO b Izurriagatik iazko Lekeitioko Euskal Zine Bilera sarean egin

zen. Aurten berriro Lekeitioko Ikusgarri zinemara itzuliko da publikoa. Ohi bezala, hogei film lehiatuko dira Urrezko Antzara lortzeko.
Betiko atalak ere itzuliko dira. Iazko esperientziarekin pozik, sarean jarraitzeko aukerari eutsi diote, Zinebilera.eus web orriaren bidez.

118,3
Erruki Etxekoak lan prebentzio eske
ELA sindikatuak deituta, Bilboko Erruki Etxeko adinekoen egoitzako langileek elkarretaratzea egin zuten heregun —irudian—. Lan prebentzio neurriak betetzeko eskatu diote patronalari. Izan ere, sindikatuak salaketa jarri
zuen 2018an, neurriak ez betetzeagatik: agente biologikoekin harremanetan zeuden langileen garbiketa denbora ez betetzea leporatzen zioten. ELAren arabera, epaileek arrazoia langileei eman arren, enpresak neurriak
ez ditu bete oraindik. Hogei urtez lankide izan duten beharginaren kaleratzea ere salatu dute. ELA SINDIKATUA

GETXOK 2022-AN IZANGO DUEN AURREKONTUA, MILIOITAN
Getxoko Udalak 2022rako aurrekontu proiektua onartu du: 118,3 milioi
euro izango ditu, aurten baino %9,3 milioi gehiago. Inbertsioetarako 13
milioi euro erabiliko ditu. Besteak beste, Emakumeen Etxea eraikitzen
hasiko dira eta Areetako Geltoki plaza berrantolatuko dute.

%

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko
Hitza. Uribitarte 18, 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus
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GAKOAK
Bi hitzalditan, emakumeen
aurkako indarkeriaren hainbat
alde xehatuko dituzte Bilboko
Berreginen Museoan, horien
inguruan sortu duten andrazko artisten obrak erabiliz.

1

Genero bitasuna. «Indarkeria garatzen da bitasun ideiatik kanpo
dauden gorputzen kontra;
erresistentzian daude, periferian», azaldu du Apariciok.

2

Edertasuna. Hori
«modu gordinagoan»
ezartzen zaie emakumeei; «gaur egun ere bai»,
Apariciok dioenez.

3

Indarkeria instituzionala. Batik bat, ezkontza. Beth Moysesen Reconstructing Dreams performancea erabiliko dute.

4

Osasun sistema. Histeriaren eraikuntzaz
(Louise Bourgeoise)
eta abortuaz (Barbara Kruger,
Paula Rego, Ana Gallardo...).

5

Erlijio sistema. Inkisizioaz, Kiki Smithen eskulturekin: plaza publikoetan kokatzen ditu, erre zituzten sorginak gogoratzeko.

6

Indarkeria fisiko eta
sexuala. Fisikoaz, Sue
Williams, edo Nan Goldinen The Balad of Sexual Dependency. Feminizidioez, Esther Ferrer, Doris Salcedo eta
Teresa Margolles.
Artemisia Gentileschi margolariaren Giuditta che decapita Oloferne artelana. BERRIA

Lempicka y Asociadas taldeak hitzaldi ziklo bat emango du
indarkeria matxistaz, sorkuntza artistikoaren bitartez. Bilboko
Berreginen Museoan egingo dute; lehena, bihar izango da

Bortxa islatzeko erak
Amaia Igartua Aristondo

urua mozten ari
zaio, kontzentrazio
osoz, gizonaren izu
aurpegiak eta hari
lepotik darizkion
odol borborrek aztoratu gabe.
Burua mozten ari zaio emakume
bat. Burua mozten ari zaio, hain
justu, ustez bururik mozteko
ahalmenik gabeko izaki bat. «Artemisia Gentileschik pieza asko
ditu non emakumeak agertzen
baitiren indarkeria erabiltzen»,
dio Susana Carramiñanak, eta
horren erakusle da Giuditta che
decapita Oloferne margolana

B

(Judith Holofernesi burua mozten; 1612-1613).
Gentileschiren obren eta bestelako sorkuntza artistikoen bitartez, andreen irudikapenaz eta indarkeria matxistaren bestelako
aldeez hausnartuko dute Carramiñana eta Bea Aparicio Lempicka y Asociadas taldeko kideek
Artea izango da gure mendekua
zikloan: Bilboko Berreginen Museoan egingo dute, bihar eta hilaren 27an; aurrez aurre zein streaming bidez ikusi eta entzun ahal
izango da, 11:30etik 13:00etara.
Indarkeria Matxistaren Kontrako Egunaren harira antolatu
dute egitasmoa, eta, hain justu,

efemerideko ohiko ekintzei kontrakar egiten die zikloak, Carramiñanaren arabera. «Indarkeria
matxistaz hitz egin nahi dugu,
baina ez egin ohi den modu partzial eta estereotipatuan; ikuspegi
zabalago bat eman nahi diogu».
Hori horrela, hainbat indarkeria
mota bilduko dituen ibilbide bat
egingo dute, ertz horiek agertzen
eta salatzen dituzten lan plastikoak, ikus-entzunezkoak eta performanceak erabilita.
Ikastaroak ez du irizpide kronologikoa jarraitzen, narratiboa
baizik. Nahiz eta Gentileschik
izango duen tokirik, artista gehienak 1970eko hamarkadatik au-

7

Biktimizazioa. «Biktima kategoria jakin batean kokatuak izateak
ekiteko ahalmen urria uzten
du», Carramiñanaren hitzetan.
Indarkeriaren erabilera legitimoaz gogoetatuko dute Valerie Solanasen eta Louise
Bourgeoisen lanekin.

rrerakoak izango dira, Carramiñanak dioenez. «Orduan sortu
zen arte feminista dena, abangoardiatik. Artemisiaren piezez
gain, ez daude horrelako askoz
gehiago XVII. mendean». Arte
garaikidean asko daude, ordea:
Barbara Kruger, Ana Mendieta
edo Louise Bourgeoise dira gaiok
hizpide izan dituztenetako batzuk, eta Las Tesisen Un violador
en tu camino (Bortxatzaile bat
zure bidean) performance arrakastatsua izango da adibiderik
gertukoenetakoa —2019koa—.
2018an sortu zuten Lempicka y
Asociadas, eta hainbat ikastarotan uztartu dituzte artea eta femi-

Feminismoa

7

nismoa. Esperientzia horietatik
eratorri da Berreginen Museokoa.
Irakasleek botatako proposamenak mamitzen zituzten ikasleek,
Carramiñanak azaldu duenez.
«Andre batek bortxaketaren inguruko marrazkia egin zuen, zeinek lagundu zion berari egindako
erasoa gainditzeko; gazte batek
collage bat egin zuen bakarrik bidaiatzeagatik esaten zizkiotenekin; beste ikasle batentzat, erronka izan zen melena moztea...».
Halaber, esperientzia horietan
oinarrituta sortu dute zikloaren

‘‘
Indarkeria matxistaz
hitz egin nahi dugu,
baina ez egin ohi den
modu partzial
eta estereotipatuan»
Susana Carramiñana
Lempicka y Asociadas taldeko kidea

«Garrantzitsua da
indarkeria eta antzeko
gaiak jorratu izan
dituzten artisten
erreferentziak izatea»
Bea Aparicio
Lempicka y Asociadas taldeko kidea

izenburua. «Ikastaroetako parte
hartzaileen artean konplizitate
handia sortu zen, erreparazio
gune bat sortu baitzen indarkeria
horiei aurre egiteko. Iruditu zitzaigun artea eta mendekua uztartzeak esanahi berria ematen
ziola mendekuaren kontzeptuari», esan du Carramiñanak.

Genealogia berriak sortzea
Indarkeria matxista, horren inguruan osatutako estereotipoak,
baina baita genealogiak ere. Hitz
hori dute ahotan hizlariek, orobat. Carramiñana: «Beharrezkoa
da genealogiak sortzea. Alde batetik, garrantzitsua delako kanonaren barruan ikusgaitasuna
ematea emakumeei, eta, beste
alde batetik, behar direlako metodologia feministarekin sortutako genealogiak ere». Emakumeak kanonetik kanpo egon ohi izan
direla dio, eta, hortaz, gisa horretako egitasmoak «historia kontatzeko beste modu bat» dira, haren iritzian.
Emakumezko artisten ereduen
bilduma bat ere eskaintzen baitu
Bilboko zikloak, Apariciok dioenez. «Ikusten ari gara oinarrizkoa
dela genealogia artistikoak sortzea, bai oraingo artistentzat, bai
etorkizunekoentzat, bai emakume guztientzat. Uste dugu garrantzitsua dela indarkeria eta antzeko
gaiak jorratu izan dituzten artisten
erreferentziak izatea».
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Saretzeko jardunaldiak
Hiru eguneko okupazio egonaldia egingo dute Portugaleteko Sastraka gaztetxean, gaur
arratsaldean hasita b Hitzaldiak eta tailerrak ez ezik, askotariko ekintzak ere prestatu dituzte
Olatz Enzunza Mallona

Ezagutu, saretu eta indartu. Hiru
helburu horiek izango ditu oinarri asteburuan Portugaleteko Sastraka gaztetxean egingo duten
okupazio egonaldiak. Euskal Herriko eta nazioarteko okupazio
mugimenduak eta herri mugimenduak batzea da jardunaldien
asmoa. Horrez gainera, elkarren
arteko «sinergiak» ere sortu nahi
dituzte. Gaur arratsaldean emango diote hasiera egonaldiari, eta,
domekara arte, askotariko ekintzez osatutako egitaraua prestatu
dute antolatzaileek: «Formakuntzari garrantzi berezia eman nahi
izan diogunez, hitzaldiek eta tailerrek hartuko dute lekurik handiena». Hala ere, horiez gainera,
askotariko kontzertuak, ikuskizunak eta liburu aurkezpenak ere
egongo dira.
Gaztetxeko asanbladetan sortutako «kezka bat» izan da okupazio egonaldiak antolatzeko
abiapuntu nagusia. «Hamazazpi
hilabeteko ibilbidean funtzionamenduari, talde antolaketari eta
beste hainbat konturi buruzko
zalantza asko eta asko sortu zaizkigu, eta, nolabait esateko, gabezia bat geneukala ikusi genuen»,
azaldu dute asanbladako kideek.
Egoera hobetze aldera, konponbide bila hasi ziren, eta, horretan sakonduz joan ziren pixkanaka:
«Geure burua trebatu nahi genuen, eta, aldi berean, sareak sortu nahi genituen Bizkaian eta Euskal Herri osoan». Okupazio egonaldia izan da horren emaitza, eta,
haren bidez, helburu horiek bete

Portugaleteko Sastraka gaztetxean egingo diren okupazio egonaldien aurkezpena, joan den astean. SASTRAKA GAZTETXEA

asmo dituzte: «Horretarako da
egonaldia: elkarren artean saretzeko, harremanak sortzeko, jendea ezagutzeko, trebatzeko eta aisialdi eskaintza txiki bat emateko».
Hiru eguneko egonaldia aurrera eramateko, lau lantalde sortu
dituzte: formakuntza, azpiegitura, aisialdi eta janari lantaldeak.
«Talde horietako bakoitza bere
aldetik ibili da lanean, eta, astean
behin, guztia koordinatzeko
elkartzen ginen», azaldu dute.
Zehazki, 100 lagun inguru agertuko dira asteburuan jardunaldietara, eta dena koordinatzeko
«ezinbestekoa» izan da talde

horiek sortzea. «Oso harrera ona
izan dugu; izan ere, jende dezentek eman du izena jardunaldietan».
Harrerarekin eta aurkezpenarekin emango diote hasiera egonaldiari, 17:00etan. 19:00etarako,
hiru ekitaldi antolatu dituzte:
Komunikazio estrategiak espazio autogestionatuetan hitzaldia,
Zerrailen mundu miresgarria
tailerra eta Pinillos okupa y hahita proiekzioaren aurkezpena.
Hura amaitzean, bertso afariaz
gozatzeko aukera egongo da,
Jone Uria eta Unai Mendiburu
bertsolariekin. Eguneko jardunaldiekin amaitzeko, berriz, DJ

Txirrita egongo da, gauerdian
hasita.
Biharko eta etzirako ere askotariko ekintzak antolatu dituzte.
«Ideia ona iruditu zaigu asteburu
bakarrean halako formakuntza
betekada jasotzea. Informazio
asko barneratuko dugu, baina,
aldi berean, jende askorekin banatzeko aukera izango dugu».
Halaber, Sergio Crespo Griforen
arte erakusketa ikusgai egongo da
asteburu osoan.

«Errusiar mendi bat»
Portugaleten gazteentzako gunerik ez zegoela iritzita, Karmengo
Amaren ikastetxea gaztetxe bila-

katu zuten duela hamazazpi hilabete inguru; zortzi urte zeramatzan hutsik. Eraikina okupatu eta
hilabete eskasera, ezezagun batzuek su eman zioten eraikinari,
eta ordurako egindako lanaren
zati handi bat txikituta geratu zen.
Geroztik, proiektua indartzea lortu dute pixkanaka-pixkanaka;
oro har, balorazio positiboa egin
dute: «Ibilbide honetan gauza asko ikasi ditugu, baina, aldi berean,
arazo askori aurre egin behar izan
diegu», esan dute. Hilabete «gogorrak» izan badira ere, guztietatik irakaspen bat lortu dutela nabarmendu dute: «Denetarik egon
da: haserreak, poza, negarrak...
Oso hilabete biziak izan dira, zentzu guztietan; errusiar mendi bat
bezalakoa izan da».
Aurrera begira, «halako ekitaldi gehiago» egiteko asmoa dutela
adierazi dute Sastraka gaztetxeko
kideek. «Irailean eginda utzi
genuen ikasturteko plangintza,
eta lanean ari gara». Gaur-gaurkoz, buru-belarri dabiltza asteburuko okupazio egonaldiekin,
baina, hura igarotzean, «zerbait
egonkorragoa» sortu nahi dute.
«Era berean, barruan dauden
lantaldeak hauspotzea izango da
gure aurrera begirako asmo
nagusia».

EGUNEZ EGUNEKOA

Okupazioa
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Gaur, barikua
17:00. Harrera eta aurkezpena.
19:00. Hitzaldia: Komunikazio
estrategiak espazio autogestionatuetan.
19:00. Tailerra: Zerrailen mundu miresgarria.
19:00. Pinillos okupa y hahita
proiekzioaren aurkezpena. Andaluziako Okupazio Mugimendua.
21:30. Bertso afaria Jone Uria
eta Unai Mendibururekin.
00:00. DJ Txirrita.
Bihar, zapatua
8:30. Zumba ikastaroa, Lijo Viloria anai-arrebekin.
9:30. Talde gosaria.
10:00. Erresistentzia tailerra,
Itoizeko kideekin.
10:00. Gatazken kudeaketa
militantzia eremuan. Joxemi
Zumalabe fundazioa.
10:00. Ogi tailerra: Egur labeari
sua!.
13:00. Piano doinuak: maitasunaren inguruko hausnarketa
bat. Nerea I. Lili.
13:00. Serigrafia tailerra: Ekarri
margotu nahi duzun arropa.
14:30. Herri bazkaria eta zirku
ikuskizuna.
17:00. Solasaldia: Okupazio esperientziak, hausnarketa feminista. Parte hartzaileak: Karmela, eta Sastraka, Zazpikatu eta
Deustuko gaztetxeak.
17:00. Bizi eredu alternatiboak,
okupazioa oinarri. Parte hartzaileak: Errekaleor, eta Txarraska eta Arrigorriagako gaztetxeak.
19:00. Lurraren defentsan, okupazioa lanabes. Parte hartzaileak: Tosu, MTS eta Lurraren
Orena.
19:00. Ezkerraldeko okupazioaren historia, Ezkerraldeko
okupazio mugimenduko kideekin.
21:30. Kontzertuak: Penadas
por la ley eta Txapelpunk.
00:00. DJ RTA.
Etzi, domeka
8:30. Gorputz adierazpena: Esnatu zentzumenak.
9:30. Talde gosaria.
10:00. Mundua eraldatuz gozatzeko errezeta liburuaren
aurkezpena eta Okupazioaren
inguruko legedia, Donostiako
Okupazio Bulegoaren eskutik.
10:00. Beldurraren kudeaketa
eta erresistentzia tailerra.
10:00. Ortu ikastaroa.
13:00. Zelai erre txapelketa.
13:00. Egur tailerra: Egin zure
eraztuna.
14:30. Bazkaria eta jam session.
Egunero
Sergio Crespo Grifo artistaren
erakusketa ikusgai egongo da.
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«Oso zaila da
lagun batek
izandako jarrera
bat seinalatzea»
Amaia Galindez b Sastrakako kidea
Lau gaztetxetako lau emakume elkartuko dira
bihar ‘Okupazio esperientziak, hausnarketa
feminista’mahai inguruan. Gune horietan bizi
izandako zenbait egoera aztertuko dituzte.
O. Enzunza Mallona

Gune okupatuetako errealitatea
feminismoaren ikuspuntutik
aztertuko dute bihar Okupazio
esperientziak, hausnarketa feminista mahai inguruan. Karmela
gune autogestionatuko, Billboko
Deustuko eta Zazpikatu gaztetxeetako eta Portugaleteko Sastraka
gaztetxeko lau emakumek parte
hartuko dute solasaldian, hain
zuzen. Azken horretako ordezkari
izango da Amaia Galindez (Barakaldo, 1991). Bihar izango da
mahai ingurua, Sastrakan, arratsaldeko bostetan.
Zer landuko duzue Okupazio esperientziak, hausnarketa feminista mahai inguruan?
Solasaldian parte hartuko duen
emakume bakoitza gune okupatu batetik dator. Ondorioz,
asmoa da, printzipioz, leku alternatibo horietako benetako errealitatea ezagutzea, ikuspuntu feminista batetik. Besteak beste,
emakumeen eta gizonen arteko
harreman motak aztertuko ditugu, eta, bakoitzaren esperientzien
berri emateaz gain, askotariko
hausnarketak egingo ditugu.
Nondik sortu zen halako hitzaldi
bat egiteko ideia?
Alde batetik, gure esperientziatik.
Gaztetxean bertan botere harremanak daudela nabaritu genuen,
eta beste gaztetxe batzuen errealitatea ezagutzeko gogoa piztu zitzaigun. Bestetik, duela hamar
urte Pili Alvarezek gaztetxeetako
genero ikuspegiari buruzko ikerketa bat egin zuen, eta ondorioztatu gizartean nabariak diren arazo eta egoerak gaztetxeetan ere
gertatzen direla. Hortaz, gai hori
ere hizpidera ekarri nahi izan
dugu, aurrerapausoak eman diren ala ez ikusteko.

Oro har, gaztetxeak eremu ezsexistatzat hartu ohi dira. Baina
nolakoa da errealitatea?
Hitzez eta formalki, gaztetxe guztiak ez-sexista gisa irudikatzen
dute beren burua. Baina errealitatean zer gertatzen da? Gauza bat
da zeure burua nola identifikatzen duzun, eta beste bat egunerokoan zer gertatzen den. Hori
ikusi eta aztertu nahi dugu solasaldiaren bitartez.
Sastrakan halako egoeraren baten lekuko izan zarete?
Urtebetetik gorako ibilbidean denetarik izan dugu. Hala ere, azpimarratzekoa da emakume asko
eta askok alde egitea erabaki dutela, asanbladetan eroso sentitzen
ez zirelako. Hain zuzen ere, kezka
horretatik abiatuz hasi ginen gaia
lantzen.
Eta noizbait hitz egin duzue horren inguruan gaztetxean?
Bai. Gaztetxea sortzearekin batera, eraso matxisten aurkako protokoloa egiteko talde bat sortu genuen, eta, ordutik, martxan gaude. Hainbat egoeraren lekuko
izan gara, eta horiek hizpidera
ekarri nahi ditugu. Funtsezkoa
iruditzen zaigu egoera horiek
ikusaraztea, eta gaztetxean,
behintzat, badago jarrera horiek
aldatzeko asmoa eta gogoa.
Botere harremanak identifikatzea zailagoa da gune aske izendatutako lekuetan?
Zalantzarik gabe. Eskuin muturreko diskurtsoetan, esaterako,
oso argi identifikatzen ditugu halako egoerak, baina gisa honetako
guneetan ez da batere erraza. Gizarteko rolek sekulako eragina
dute gugan. Eta ideologikoki badakizu zure lagunak ez duela hala
pentsatzen, baina oso zaila da
izan duen jarreraren bat seinalatzea minik eman gabe.

AMAIA GALINDEZ
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Bederatzi
konpainia
ariko dira
Sestaoko 34.
Txotxongilo
Jaialdian

Eskuetatik
zintzilik, eredu
bihurtuta

O. Enzunza Mallona

Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdiak
40 urte bete ditu aurten b Bihar hasiko da,
eta berritasun nabarmen bat izango du:
egoitza nagusia BBK aretora lekualdatu da
Olatz Enzunza Mallona

«Zenbaki borobila bete du jaialdiak, 40 urte, nolabaiteko heldutasuna lortu dugu». Hala dio Josu
Camara Bilboko Nazioarteko 40.
Txotxongilo Jaialdiko antolatzaileetako batek. Bihar hasiko da
jaialdia, eta datorren domekara
bitarte askotariko ikuskizunez
gozatzeko aukera egongo da. 40
urteko ibilbidean, mundu osoko
txotxongilolari ugari igaro dira
Bilboko agertokietatik. Aurten,
bederatzi konpainia izango dira
euren lanak oholtza gainean taularatuko dituztenak.
Urteurrenaren harira, aurtengo aldiak «berrikuntza nahikotxo» dituela nabarmendu du Camarak. Horietatik nabarmenena
egoitza nagusiaren lekualdaketa
izango da: «BBK aretoa izango da
hemendik aurrera jaialdiko egoitza nagusia». Antolatzaileen hitzetan, «zortea» da jaialdia halako espazio batean egiteko aukera
izatea: «Akordio honek Bilbo erdigunean kokatzen gaitu, helburu argi batekin: ekitaldi hau hiriko bizitza kulturalaren barruan
identifikatu ahal izatea».
Bestalde, jaialdiko antolatzaile
elkarteak ere egoitza berria du:
Otxarkoagako Txotena zentroa.
«Arte eszenikoen arloko beste elkarte batzuekin partekatutako

gunean kokatu gara, eta, horri esker, aukera izango dugu txotxongiloak urtean zehar bizirik mantentzeko», esan du Camarak.
Zentroaren irekiera ekitaldia datorren asteburuan izango da.
BBK aretoaz gainera, Fundicion
aretoan eta hainbat barrutitako
udaltegietan ere egingo dituzte
emanaldiak. Tartean, Zorrotzan,
Errekalden, Otxarkoagan eta San
Frantziskon. Bilbotik kanpora,
berriz, Bizkaiko zenbait herritan
ere izango da ikuskizunez gozatzeko aukera. Besteak beste, Areatzan, Lezaman, Larrabetzun eta
Arrigorriagan.
Jaialdiko antolatzailearen iritziz, eskaintzaren kalitatean dago
arrakastaren giltza: «Kalitatea da

‘‘
Nolabaiteko fideltasuna
ari gara lortzen
publikoaren aldetik,
eta hori da guretzat
garrantzitsuena»
Josu Camara
Bilboko Txotxongilo Jaialdiko kidea

emanaldi guztien ezaugarri nagusia, eta publikoak hori asko baloratzen duen zerbait da». Aurten, euskarazko ikuskizun bakarra emango dute: Gorakada

Greziako Antama Pantahou taldea. Bihar Larrabetzun egongo da. BILBAO TX FEST

antzerki taldearen Zuhaitzak
landatzen zituen gizona obra.
Bakardadean bete-betean sartuta
dauden bi gizon izango dira antzezlaneko protagonista: artzaina, bata, eta bere buruaren bila
dabilen gaztea, bestea. «Euskal
Herriko zein euskarazko obraren
ordezkari izango dira». Horrez
gain, nazioarteko «erreferentziazko taldeek» osatu dute egitaraua. Besteak beste, Grezia, Israel
eta Italiako taldeek. «Iaz mugak
egon zirenez, munduko hainbat
lekutako taldeak ekarri nahi izan
ditugu aurten», dio Camarak.

Etengabeko bilakaera
1982an egin zuten aurrenekoz
txotxongiloen jaialdia Bilbon, eta,

ordutik, «etengabeko bilakaera»
izan du. Ibilbide horretan guztian
«gorabeherak» izan badituzte
ere, «gorantz» doazela nabarmendu du Camarak: «Nolabaiteko fideltasuna ari gara lortzen publikoaren aldetik, eta hori da guretzat garrantzitsuena». Izan ere,
adin guztietako kideek egiten
dute bat jaialdian. «Belaunaldien
arteko topagunea da».
Duela bost urte zuzendaritza
taldea aldatu zutenetik, «hainbat
aldaketa» egin dituzte, eta, horri
esker, aurrera egitea lortu dute.
Egun, jaialdiaz gainera, askotariko formakuntza saioak eta tailerrak eskaintzen hasi dira, eta aurrerantzean ere horretan sakontzen jarraitzeko asmoa dute.

Pandemiaren ondorioz joan den
urteko aldia bertan behera geratu ondoren, indartuta itzuliko da
Sestaoko 34. Txotxongilo Jaialdia. Bilboko jaialdia lez, Sestaokoa ere bihar hasiko da, eta astebete iraungo du.
Adin guztietako publikoarentzako bederatzi emanaldi eskainiko dituzte aurtengo saioan.
Eduardo Aban Sestaoko Kultur
zinegotziaren hitzetan, «egitarau paregabea» prestatu dute
oraingoan ere. «Aurtengo egitarauak maila goreneko bederatzi
antzezlan izango ditu», adierazi
du. Horietatik lau nazioarteko
taldeak izango dira; hain zuzen
ere, Espainiakoa, Greziakoa,
Alemaniakoa eta Poloniakoa.
Horiez gainera, Arabako, Nafarroako eta Bizkaiko konpainiek
ere parte hartuko dute Sestaoko
topaketan.
Hilaren 28ra arte iraungo du
aurtengo jaialdiak, eta gaztelerazko obrak izango dira nagusi;
lau, zehazki. Euskarazko lanak
bi izango dira, eta, gainerako
hirurak, mutuak.

Aukera zabala
Hilando Titeres (Espainia) konpainiak zabalduko du aurtengo
aldia, Juan Feroz & Lobo Lopez
ikuskizunarekin. Hori bezala,
beste emanaldi denak Sestaoko
Musika Eskolan izango dira, eta
bertara azaldutakoek lau euro
ordaindu beharko dituzte. Etzi,
Los sueños de Fausto (Espainia)
konpainiaren txanda izango da,
Jean Pierre el pirata obrarekin.
Astelehenean, berriz, Gasteizko
Teatro Paraiso antzerki taldeak
Uniko lana aurkeztuko du.
Hurrengo egunetarako ere
eskaintza zabala prestatu dute
Sestaoko jaialdian. Hurrenez
hurren, honako antzerki emanaldi hauek izango dira ikusgai:
Sueños de arena (Ytuquepintas
antzerki konpainiarena), Oilar
bat dago zure teilatuan (Titiriguiri), Harritzeko ipuinak: Tartalo eta sorgina (Titeres Bihar),
Los hilos de la música (Antamapantahou), Niyar, una historia
de papel (Maayan Lugman) eta
Kukuryku (Ola Muchin).

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko azaroaren 19a

Azpiegiturak 11

BI-635 bidea ez dute
osorik tapatuko Leioan
Foru aldundiak hasierako proiektua onartu eta alegazioak jartzeko
epea ireki du b Diputatuak esan du osorik estaltzeak egunero
114.000 ibilgailuk darabilten errepidea moztea ekarriko lukeela
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak martitzeneko gobernu kontseiluan
onartu zuen BI-635 errepidea
Leioan estaltzeko hasierako
proiektua. Orain, alegazioak aurkezteko epea ireki dute. Datorren
urte bukaeran onartu nahi dute
behin betiko proiektua, eta 2023
hasieran ekingo liekete lanei.
2026rako amaitzea da asmoa.
Oraingoz, 62,5 milioi euroko aurrekontua du. Tapatu barik dauden bi guneak estaliko dituzte, ez
gehiago, ez delako «egingarria».
Imanol Pradales Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
foru diputatuak esan du aukera
hori ere aztertu dutela: «Teknikariek ikusi dute gaur egungo
baldintzetan ezin daitekeela
egin». Izan ere, azaldu duenez,
Uribe Kosta eta Bilboko metropolia lotzen dituen gaitasun handiko errepide bakarra da, Getxo eta
Portugalete lotuko dituen itsasadar azpiko tunela eraikiko den
arte. Osorik estaltzeko lanek errepidea moztu beharra ekarriko lukete, eta, diputatuaren esanetan,
handik egunero igarotzen diren
114.000 ibilgailuek ez lukete beste
alternatibarik izango.
Leioan, osorik estaltzea eskatzeko herri mugimendua borrokan ibili da azken urteetan. Diputatuak azpimarratu du udalarekin
eta bizilagunen elkarteekin batu
izan direla proiektua definitzeko,
eta guztiekin adostutakoa dela asteon foru aldundiak onartu duena. Aitortu du gaur-gaurkoz diputazioak esku artean dituen obren
artean «zailena» dela Leioakoa.
Batez ere, bi arrazoi eman ditu: batetik, 32.000 herritar dituen herri
baten bihotzean egingo dira, eta
haien egunerokoan eragingo du;
bigarrenik, ez dute trafikoa etengo
behin ere, eta horrek gaitzagoa
egingo die lan egin ahal izatea.
Bizkaian ibilgailu gehien jasotzen dituzten errepideetako bat
da BI-635. Leioan, herri erditik
igarotzen da, eta bitan banatzen
du. 1999an estali zen errepidearen zati bat. Harrezkero ez da beste lanik egin. Estaliko diren bi gu-

neei esker, herriak 4.132 metro
koadro irabaziko ditu. Gaur
egungo Leioako Bulebarraren oinezkoentzako eremua, beraz, bi
halako izango da: guztira, 840
metro izango da luze. «Leioaztarrek bizitzeko, egoteko, dantzatzeko, jolasteko... leku gehiago
izango dute lan hauei esker».

Zarata txikiagoa
Herria mozten duen lubakia izateaz gain, errepidea kutsadura
akustikoaren eragile garrantzitsua ere bada. 2.900 herritar inguru bizi dira errepide bazterrean
lehen ilaran dauden etxebizitzetan. «Gauero 55 dezibeletik gorako zarata sufritzen dute. Estaltzeko lan hauei esker, horietatik
%82k ez dute gehiago zaratarik
entzungo». Horrez gainera, estali
gabe geratuko diren zatietan zarataren aurkako panelak ipiniko
direla ere iragarri du diputatuak.
Eraiki zirenetik egungo tunelak oso gutxi aldatu direla nabarmendu du. Obra hauek aprobetxatuko dituzte gaur egun tuneletako segurtasuna arautzen duen
Bizkaiko foru arauak eskatzen dituen parametroen arabera egokitzeko. «Argiztapena, aireztapena
eta segurtasuna hobetuko dira»,
zehaztu du Pradalesek. Besteak

Maria Diaz de Haro
egokitzeko lanak
hasi ditu Bilbok

R

Bilboko Udalak herritarrentzat atseginago izateko korridore berde bihurtuko
du Maria Diaz de Haro kalea.
Aste honetan hasi dira obren
lehen fasearekin. Simon Bolivar, Perez Galdos, Egia Jenerala eta Autonomia kaleen arteko
etxadietan egingo dute orain
lan. Guztira, 9.000 metro koadro inguruko eremua da, eta
horietatik 6.000 baino gehiago
oinezkoen guneetarako
eta berdegune berrietarako
erabiliko dira. Kale guztia egokitzean, zuhaitz masa handi bat
sortuko da.

beste, oinezkoentzako larrialdi irteerak egingo dituztela esan du.
Argiztapenari lotuta, energia
nondik lortuko den ere aurreratu
du. Tunela bukatzen den alde bietan, kapela modukoak egingo dituzte, 90 metro luzekoak. Ezingo
da haien gainetik ibili. Beraz, inguru hori eguzki planak jartzeko
aprobetxatuko dute.

Goian, Leioan BI-635 errepidea, egun; behean, nola geratuko den. BFA
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12 Proposamena
Literatur Amuak jaialdia

Amua
irensteko
irrikaz
Azaroaren 25etik abenduaren 5era
egingo dute Ondarroako Literatur
Amuak jaialdia b Liburu aurkezpenak,
antzerkia eta kontzertuak izango dira
Amaia Igartua Aristondo

Hainbatetan egin dute topo euren
ibilbideetan, bakoitzaren jomugak sarritan izan baitira bestearen
interesgune ere. Hori horrela, ez
dirudi hain ezohikoa Ondarroako
Udaleko Berdintasun eta Euskara
sailek aurten hartutako erabakia:
bateratu egin dituzte hurrenez
hurren antolatzen dituzten Indarkeria Matxistaren Kontrako
Nazioarteko Eguneko eta Literatur Amuak jaialdiaren egitarauak, eta bata bestearen segidan
aldarrikatuko dituzte feminismoa eta euskal literatura. Hala
iradokitzen da Txakur Gorria kolektiboak diseinatutako kartelean ere, hari batzuek batzen baitituzte ekintzok.
Azaroaren 25aren harira antolatutakoak datorren asteartean
bukatuko dira, eta ostegunetik
abenduaren 5era egingo dute Literatur Amuak. Ezinbestean, gertutasunak izan du eraginik festibaleko egutegia osatzerakoan,
Ondarroako Euskara zinegotzi
Arantza Atxurrak azaldu duenez.
«Beti saiatu gara berdintasun
irizpideak kontuan hartzen, bai-

na oraingoan nahi genuen bereziki eta espresuki horixe utzi agerian».
Berdintasuna txertatzen ahalegindu dira, batik bat aintzat hartuz emakume sortzaileak. Esaterako, Maribel Aiertzaren Ezer ez
da dirudiena ipuin liburu berriarekin ekingo diote jaialdiari. Muina literatura den arren, festibalak
bestelako diziplina artistikoetara
jotzen du, eta horietan ere aplikatu dute parekidetasuna: Metrokoadroka konpainiaren Andrezaharraren manifestua antzerkia taularatuko dute, Mari Luz
Estebanen izen bereko olerki liburuan oinarritutakoa; Anariren
kontzertu bat egongo da, eta
Olatz Salvadorren beste bat
proiektatuko dute. Orobat, Alain
Lersundiren Nire zigilua antzezlanak homofobia du hizpide, hortaz, genero ikuspegia jorratzen
duela nabarmendu du Atxurrak.

Ohiko formatua
Urtero egiten diren ekintzek ere
tokia izango dute aurtengo programazioan. Esaterako, Liburuen
Amuak Ondarroako irakurle klubaren saio bat antolatu dute, eta

Anari, 2018an, Donostian. Abenduaren 5ean, Ondarroan ariko da, Beikozinin. JON URBE / FOKU

Pello Lizarralde izango da egile
gonbidatua. Euskararen Egunean, abenduaren 3an, Zubikarai
sariak nabarmenduko dira: XXI.
aldiko irabazlea iragarriko dute,
eta XX. aldiko saridunaren eleberria aurkeztu: Lander Garroren
Faith (Elkar, 2021). Autoreak solasaldia izango du gero Joxemari
Urteaga idazlearekin eta Xabier
Mendiguren editorearekin.
Hitzekin jolastea ere proposa-

tzen du jaialdiak, Abere ba palindromo ilustratuen erakusketaren
bitartez. Ezkerretik zein eskuinetik hasita berdina den hitza da palindromoa, eta, erakusketa ez
ezik, letra eta hitz jolas ikastaro
bat ere egiteko oinarria izango da,
8 eta 12 urte bitarteko umeentzat.
Haurrei zuzenduta dago, halaber,
Ondarroako kondairak ikuskizun sentsoriala, Ondarroa inguruko ipuinak liburuan oinarritu-

takoa. Hitzei doinua jarriko diete,
bestalde, Mikel Etxaburuk, Izaskun del Cerrok eta Nerea Zuloagak Oroitzen hondarra nota txikietan poesia errezital musikatuan. Nanoipuinen lehiaketako
sariak ere banatuko dituzte.
Euskara, berdintasuna eta kultura, bidea egina duen jaialdi batean uztartuta. «Herrian errotuta
dago; jendeak buruan du dagoeneko», zinegotziaren arabera.

EKITALDIAK
Ondarroako Literatur Amuak
jaialdiako ekitaldi denak doakoak izango dira. Nire zigilua
eta Andre zaharraren manifestua antzerkietarako, Oroitzen
hondarra nota txikietan errezitalerako eta Anariren kontzerturako aurrez sarrera eskuratu
beharko da Turismo bulegoan.
Azaroak 25 - Abenduak 5
Erakusketa. Abere ba palindromo ilustratuak. 17:30etik
aurrera, Kofradia zaharrean.
Azaroak 26
Liburu aurkezpena. Ezer ez
da dirudiena, Maribel Aiertza.
18:00etan, Kofradia zaharrean.
Erakusketaren inaugurazioa. Abere ba palindromo
ilustratuak. 18:30ean, Kofradia
zaharrean.
Antzerkia. Nire zigilua. Homofobiaren (beste) istorio bat,
Alain Lersundi. 19:00etan, Kofradia zaharrean.
Azaroak 27
Liburuen amuak. Irakurle taldea. Idazle gonbidatua: Pello
Lizarralde. 10:00-12:00 artean, Kofradia zaharrean.
Umeentzako ikuskizun sentsoriala. Ondarroa inguruko
ipuinak liburuan oinarritua.
17:00etan, Kofradia zaharrean.
Musika. Olatz Salvadorren
Udagoieneko Osterako kontzertuaren emanaldia. Iluntzean, Alde Zaharrean.
Azaroak 28
Antzerkia. Andrezaharraren
Manifestua, Metrokoadroka
kolektiboa. 18:00etan, Kofradia zaharrean.
Abenduak 3
Zubikarai nobela sarien ekitaldia. XXI. aldiko proiektu sariduna; XX. aldiko eleberri saridunaren aurkezpena, Lander
Garroren Faith, eta solasaldia
Joxemari Urteaga eta Xabier
Mendigurenekin. 18:00etan,
Kofradia zaharrean.
Nanoipuin lehiaketako X.
edizioko sari banaketa.
18:30ean, Kofradia zaharrean.
Errezital musikatua. Oroitzen
hondarra nota txikietan, Mikel
Etxaburu, Izaskun Del Cerro
eta Nerea Zuloaga. 19:00etan,
Musika Eskolan.
Abenduak 4.
Letra eta hitz jolasen ikastaroa 8 eta 12 urte bitarteko
umeentzat. Abere ba.
17:00etan, Kofradia zaharrean.

Abenduak 5
Kontzertu akustikoa. Anari.
19:00etan, Beikozinin.

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2021eko azaroaren 19a

Proposamena 13
Literatur Amuak jaialdia

«Artea aitzakia bat izan
da gizartean errotutako
ideia batzuk aztertzeko»
Maribel Aiertza b Idazlea
Artearen esparrutik ateratako lehengaia literaturaren tresnekin moldatu
du Maribel Aiertzak bere ipuin liburu berria osatzeko: ‘Ezer ez da
dirudiena’. Gaur zortzi aurkeztuko du, Ondarroako jaialdian.

A. Igartua Aristondo

Maribel Aiertzak (Etxebarria,
1962) bere ipuin liburu berrian,
Ezer ez da dirudiena-n (Elkar,
2021), askotariko pertsonaiak eta
formatuak erabili ditu, narrazio
bakoitza koadro ezberdin bat bezalakoa izateko helburuarekin.
Ondarroako Literatur Amuak
jaialdian aurkeztuko du, hurrengo
ostiralean. Edonola ere, itxialdi
oparoa izan du idazleak, dioenez:
gazteentzako beste liburu bat atera berri du —Asteburua landetxean (Elkar, 2021)—, eta hirugarren
bat publikatuko du 2022an.
Arteak ardaztutako ipuinen liburu bat da. Zergatik?
Modu naturalean sortu zitzaidan
ideia, bi mundu horietan bizi naizelako: arte plastikoetan eta literaturan. Nire senarra [Mikel Lertxundi] eskultorea da, harekin kolaboratu dut, eta arte plastikoetan
ezagutza eta bizipena ditut. Arteak
ez dira lanbideak bakarrik, baizik
eta bizitzeko moduak. Arte giroko
ipuinak idazteko gogoa neukan,
sentitzen nuelako nik nahi baino
jende gutxiagok bizitzen duela artea kontenplatzearen esperientzia. Beharbada, istorio entretenigarriak emateaz gain, badago artea gizarteratzeko helburua ere;
museo itxietatik atera, idulkietatik
jaitsi eta zerbait mundukoagoa dela erakustekoa.
Helburu horren harira doa subjektuen aniztasuna?
Kolore aniztasuna lortzea izan da
nire helburu nagusia, irakurleari
ematea abaniko zabala. Erakusketa batean koadroak agertzen diren
bezala, ni ahalegindu naiz bereziki
eta nahita koadro horiek ahalik eta
desberdinenak egiten, erakusten
artearen bizitzako esparru, gertaera eta pertsonaia ezberdinak.
Era berean, artearen desmitifikazioa eragiten du horrek? Adibidez, garbitzailearen edo segurtasun langilearen kasuan, nabaria
da prekaritatea.

Har liteke kritika moduan. Egia
esan, gehiago zentratu naiz aberastasuna erakusten, ez hainbeste
kritika serio bat egiten; baina beti
gustatu izan zait hausnartzeko
puntuak jartzea. Garbitzailearen
ipuinean, berandu aurkitzen ditugun barne pasioez ari naiz gehiago,
beharbada: jende batek ez ditu bizitza osoan ere aurkitzen, eta beste
batzuek, oso gaztetan. Ipuin guztiak jolasak izan dira. Artea gehiago izan da aitzakia bat gizartean
errotuta dauden jarrera eta ideia
batzuk aztertzeko.
Beste gogoeta gai bat da emakumearen egoera artearen esparruan.
Horri ere keinuak egin dizkiot
ipuin batzuetan; Grafitibirusa-n,
adibidez. Dokumentazio lan handia egin behar izan nuen, ez delako
asko ezagutzen dudan diziplina.

«Bi helburu nituen:
ahalik eta kolore
aniztasun handiena
bilatzea eta dirudienari
buelta bat ematea»
Badaude emakume mordoxka
horma irudiak egiten, baina lehen
ez ziren azaltzen, edo hala aurkitu
dut dokumentazioan. Berdintasunari keinuak egiteko baliatu dut.
Ipuin askoren ardatza gazteak dira. Nahita egin duzu?
Bai. Ipuinok gazte-helduentzat eta
helduentzat dira. Grafitibirusa
ipuina gazteengana heltzeko ere
egin nuen, haiengandik gertuen
dagoen artea izan daitekeelako.
Uste duzu arrakala dagoela belaunaldien artean?
Artera gerturatzeko orduan, bai;
gauzak asko aldatu dira. Galeristek
beti esaten digute arrakala hori nabaria dela ikusleen artean. Berton
ditugu fakultateak eta Arte Ederrak ikasten ari den jende asko,
baina, agian, ez dira galerietara eta
museoetara gehien joaten direnak; beste modu bat aurkitu dute
artera gerturatzeko.

Aipatu duzu ipuinak jolas bat
izan direla. Bakoitzak forma ezberdina du. Zerk baldintzatuta?
Jolasarena egia da, prozesu osoa
horrela bizi izan dudalako. Bi helburu nituen liburuarekin: ahalik
eta kolore aniztasun handiena bilatzea, eta, izenburuak esaten digunari jarraituz, dirudienari buelta bat ematea, intriga erabilita eta
usteak ezusteak bihurtzen. Ipuin
bat bukatu ahala, beste agertoki
bat aukeratzen nuen, beste pertsonaia batekin, eta modu desberdinean sortu dira ipuinak. Belarria
lehenengoetarikoa izan zen, eta
Van Gogh aukeratu nuen pentsatuta irakurlea izango zela, arte zalea baino gehiago, arte zaletu nahi
nuena: hura izango da margolari
unibertsaletan errazen ezagutzekoa, koadroak ere bai, baina
gehiago oraindik bere belarri mozketa. Bestalde, euskal artean erreferente den koadroren batekin
ipuin bat asmatu nahi nuen, eta
aukeratu nuen Ramiro Arrueren
Euskaldunak karta jokoan; koadroa izan zen lehen ideia, eta handik sortu nuen aitona eta beste jubilatuen istorioa. Ipuin denek dituzte abiapuntu ezberdinak.

MIKEL LERTXUNDI
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ARRIGORRIAGA Los hijos de la

Mungia b Antzerkia

mísica. Txotxongiloak.
b Igandean, 12:30ean, Lonbon.

ARRIGORRIAGA La Basu.
b Gaur, 19:30ean, Lonbon.

ARRIGORRIAGA Kixote. Txotxonb Bihar arte, hiriko zenbait tokitan.

giloak.
b Igandean, 18:30ean, Lonbon.

BILBO Bilboko Orkestra Sinfoni-

ARRIGORRIAGA Prondia. Oihula-

koa.
b Gaur, 19:30ean, Euskaldunan.

ri Klown konpainia.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Lonbon.

BILBO Urbanbat Fest.

BILBO First Girl on the Moon eta

Ibon RG, eta Enrike Hurtado.
b Gaur, 19:00etan, Bilborocken.

BASAURI Verdades como puños.

Pipin Tre.
b Bihar, 20:00etan, Socialen.

BILBO Dave.
BILBO Tratando de hacer una

b Gaur, 19:00etan, Santana 27n.

b Gaur, 21:30ean, Bilbao Arenan.

obra que cambie el mundo. Haizea
Águila Mínguez, Ainhoa Artetxe
Uriarte, Graciela Doniz, Juana Lor.
b Azaroaren 28ra arte, Pabiloi 6n.
Ostiral eta larunbat 20:00etan, eta
igandeetan 19:00etan.

BILBO O’Funkillo.

BILBO Cosas insignificantes por

b Gaur, 21:30ean, Azkenan.

las que seguir viviendo. Mamacrea.
b Gaur, 19:00etan, Errekaldeko
udaltegian.

BILBO Moonshakers.
b Gaur, 19:30ean, Arriagan.

BILBO Loquillo.

BILBO Anari.
b Gaur, 22:00etan, kafe antzokian.

BILBO Ensemble Kuraia.
b Bihar, 18:00etan,

Guggenheimen.

Maletak hartuta, Ameriketara
Maleta bete ilusio abiatu da Jone; gogo txarrez, Maria. Bi neska gazteek AEBak dituzte helmuga, eta oso modu
desberdinean irudikatzen dute herrialdea. Bi nerabeen istorioa eraman du Tanttakak, Ameriketako bidaia antzezlanean. Etzi Mungiako Olalde aretoan izango dira (19:00). Irudian, Nerea Mazo eta Miren Arrieta. MIKEL BLASCO

BILBO Blow Up Fest.
b Bihar, 19:00etan,

Santana 27n.

BILBO Lowe. 1980ko hamarkada-

BILBO Rezillos.

PORTUGALETE Portugaleteko

b Ostegunean, 21:00etan,

BILBO Lian Harmon 4tet.

ko bertsioak.
b Bihar, 22:00etan, kafe antzokian.

Nazioarteko Zortzikote Jaialdia.
b Igandera arte, Santa Klara
kulturgunean.

Crisostomo Arriagan.

BILBO Bilboko Udal Musika Ban-

DURANGO Swing Bones Tronboi

BILBO The Godfathers, Sex Mu-

da.
b Igandean, 12:00etan,
Euskaldunan.

Jazz.
b Bihar, 19:00etan, San Agustinen.

Azkenan.

b Bihar, 19:00etan, Juan

seum, The Peawees eta Los Chicos.
b Bihar, 19:00etan, Santana 27n.
BILBO Lian Harmon Quartet.
b Bihar, 19:00etan, Sarrikoko

kontserbatorioan.

Orfeoia eta Musikeneko Orkestra
Sinfonikoa, Tanya Duran Gil, Cristina del Barrio, Beñat Egiarte eta
David Cervera.
b Igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBO Singing Broadway.
b Bihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Canal Klabezinen.

Jazz.
b Gaur, 19:00etan, Arriolan.

PORTUGALETE Va Rocks eta Pin-

ball Wizard.
b Bihar, 20:30ean, Grooven.
PORTUGALETE Portugaleteko

SESTAO Bilboko Akordeoi Orkes-

BILBO Variations. Di Filippo Ma-

tra Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

rionette. Txotxongiloak.
b Asteartean, 19:00etan,
Fundicionen.

eta Txapelpunk.
b Bihar, 22:00etan, Sastrakan.

ZORNOTZA Supercremalleras.

GETXO Ute Lemper.

ZORNOTZA Sweet Margot Trio.

b Bihar, 19:00etan,

b Ostegunean, 20:00etan,

Muxikebarrin.

Zelaietan.

b Bihar, 20:00etan, El Sition.

Euskaldunan.

BILBO Subze.

BILBO Stephen Dale Petit.

b Bihar, 20:30ean, Camposen.

b Astelehenean, 20:30ean, La

Nuben.
BILBO Walls.

b Gaur, 20:30ean, Zelaietan.

ANTZERKIA

Tours elizan.

ABADIÑO La gran mentira. LaTE-

BILBO Rock & Version.

b Asteazkenean, 19:30ean,
Arriagan.

IURRETA Estitxu.

AdeTro konpainia.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

BILBO Gazte Maketa lehiaketako
b Bihar, 21:00etan, Azkenan.

Fundicionen.

BILBO Agurra. Vidania.

Bizkaia aretoan.
BILBO La sufnormalidad definitib Ostegunean, 19:00etan, San

Frantziskoko udaltegian.

b Bihar, 19:00etan, San Martin de

finala.
b Ostegunean, 21:00etan, kafe
antzokian.

b Igandean, 19:00etan,

va. Arimaktore.
GETXO Itxartu abesbatza.

BILBO Tetraphilla Ensemble.

BILBO Purappose eta Curly Mane.

BILBO M.A.R. Txotxongiloak.

b Asteazkenean, 19:00etan,

b Bihar, 21:00etan, Santana 27n.

b Bihar, 21:00etan, La Nuben.

BILBO Quijote. Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia.
b Bihar, 19:00etan, Fundicionen.

b Bihar, 20:00etan, Lobianon.

BILBO Organo gaua.
b Igandean, 19:30ean,

22:00etan, Camposen.

ERMUA Eunice.

GALDAKAO Penadas por la Ley

BILBO Tiparrakers eta EH Mertxe!.

BILBO Gran hotel de las reinas.

b Bihar, 20:00etan, Arriolan.

ELORRIO Greg Izor Quartet.

Konpartitun.

b Bihar, 20:00etan, BBK aretoan.

BILBO Versionando a Caperu. Cataplin.
b Bihar, 12:00etan, Bilboko
liburtegian, Begoñan.

Udal Musika Banda eta herriko
abesbatzak.
b Igandean, 13:00etan,
Zubi Alden.

b Igandean, 19:30ean,

BILBO VI. BAE Ongitzazkoa.

Antonio Abellan.
b Gaur, 20:00etan, Camposen.

b Bihar eta etzi, 18:00etan eta

ELORRIO Aldapeko Basque Latin
BILBO Stabat Mater. Donostiako

BILBO Mi vida es un show. Jose

ERMUA Losers (Galtzaileak). Txalo

Produkzioak.
b Gaur, 20:30ean, antzokian.

ABADIÑO Érase que se era....
LEKEITIO Bizkaia kantuan.
b Bihar, 20:00etan, Santa Maria

parrokian.

LaTEAdeTRO konpainia.
b Igandean, 12:00etan, kultur
etxean.

GETXO La casa de Bermarda

Alba. Utopian.
b Gaur, 19:00etan, Muxikebarrin.
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GETXO La sirena varada. Hamai-

ka taldea.
b Igandean, 19:00etan, Romo
kultur etxean.

SESTAO Sueños de arena.

Etxebarria b Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

b Asteartean, 19:00etan, Musika

Eskolan.
SESTAO Harritzeko

ipuinak.
b Ostegunean, 19:00etan, Musika
Eskolan.

GETXO Kopaz kopa. Ados tea-

troa.
b Igandean, 19:00etan,
Muxikebarrin.

ZORNOTZA Tarzan tratamenMUNGIA Ameriketako bidaia. Tan-

duan.

ttaka Teatroa.
b Igandean, 19:00etan, Olalden.

b Bihar, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

ONDARROA Porno vs Afrodita

HITZALDIAK

(edo I Love #GorkaUrbizu). Benetan Be.
b Igandean, 19:00etan,
Beikozinin.

ABADIÑO Gure seme-alabei

euskararen erabilerarekin
laguntzeko erronka.
Iñaki Eizmendi.
b Astelehenean, 17:30ean, kultur
etxean.

SANTURTZI El viaje a ninguna

parte. Teatro Arriaga.
b Gaur, 20:30ean, Serantesen.

ARRIGORRIAGA Zer gertatzen

zaigu gizonoi?.
b Asteartean, 19:00etan, Abusu
zentroan.

SANTURTZI El viento es salvaje.
b Bihar, 20:30ean, Serantesen.

SANTURTZI Tarzan en el diván.
LARRABETZU Indarkeria obstetri-

b Igandean, 12:30ean, Serantesen.

SANTURTZI Conservando la me-

moria.
b Igandean, 20:30ean,

Serantesen.

Lehen finalaurrekoa jokatuko da etzi
Kanporaketa fasea bukatuta, finalaurrekoena iritsi da Bizkaiko Bertsolari Txapelketa. Bihar jokatuko da lehena,
Etxebarriako frontoian, 17:00etan. Ibon Ajuriagojeaskoa, Miren Amuriza, Onintza Enbeita, Paule Ixiar Loizaga,
Gorka Pagonabarraga eta Imanol Uria —irudian— ariko dira, Zihara Enbeitaren esanetara. ARITZ LOIOLA / FOKU

SESTAO Juan Feroz eta Lobo Lo-

pez.
b Bihar, 17:00etan eta 19:00etan,
Musika Eskolan.
SOPELA Cabezas de cartel. Celia

Nadal, Javier Manzanera.
b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

zioak botatzeko ondo bat kaña.
Tartean Teatroa.
b Gaur, 18:30ean, Tomasa
tabernan.

BERTSOLARITZA
ETXEBARRIA Bizkaiko Bertsolari

Txapelketa. 1. finalaurrekoa. Ibon
Ajuriagojeaskoa, Miren Amuriza,
Onintza Enbeita, Paule Ixiar Loizaga, Gorka Pagonabarraga, Imanol
Uria. Gai emailea: Zihara Enbeita.
b Igandean, 17:00etan,
frontoian.
GALDAKAO Bertso saioa. Uxue

Alberdi, Oihana Arana, Oihana
Iguaran. Gai jartzailea: Maite Berriozabal.
b Igandean, 12:00etan, Sormene
karpan.
LEKEITIO Bertso saioa. Sustrai

Colina, Xabat Galletebeitia, Aissa
Intxausti.
b Bihar, eguerdian, Plazako K-13
txiringitoan.

IKASTAROAK
BASAURI Abesbatza feminista.
b Abenduaren 13ra arte,

MUNITIBAR Alpistegia haurren-

BILBO Umeen dantzen alardea.

BILBO Oilar bat dago zure teila-

Marienean.

tzako bertso-antzerkia. Eneko
Arrate Sololuze, Aissa Intxausti.
b Gaur, 17:00etan, udaletxeko
aretoan.

b Igandean, 13:00etan, Basurton.

tuan. Amaia Irazabal.
b Asteazkenean, 17:00etan eta
19:00etan, Musika Eskolan.

BASAURI Argazki-hitza. Asteazke-

PORTUGALETE Okupazio egoZORNOTZA Tabernaria. Instruk-

koa. Estitxu Fernandez.
b Asteazkenean, 18:30ean, kultur
etxean.

naldiak. Bertso afaria. Unai Mendiburu, Jone Uria Albizuri.
b Gaur, 21:00etan, gaztetxean.

BILBO Erromeria, Bihotz Alai tal-

dearekin.
b Igandean, 13:00etan,
Ibarrekolanda plazan.
BILBO La desnudez. Daniel Abreu.

Eva Guerrero.
b Gaur, 20:00etan,
antzokian.

zentroan.

DURANGO Hái, ametsetako

b Azaroaren 26ra arte, Iturralde

auzoan.

GERNIKA-LUMO Éclat. Adriana

arrantzalea. Giramagic.
b Igandean, 18:00etan, San
Agustinen.

Bilbao.
b Gaur, 19:00etan, Lizeon.
LEIOA Andoni Aresti taldea.

BILBO Bilboko nazioarteko dan-

tza jaialdia.
b Abenduaren 5era arte,
Fundicionen.

GERNIKA-LUMO Urdaibaiko XXV.
PORTUGALETE Kaleidoscopio-

SOPELA Éclat. Adriana Bilbao.

ak.
b Asteazkenean, 17:30ean, Santa
Claran.

b Igandean, 19:00etan, kultur
etxean.

Encuentada.
b Gaur, 17:30ean,
Mamarigan.

BILBO Beethoven B-boy.

ARRIGORRIAGA Gorputz osoko

b Gaur, 20:30ean, Camposen.

ipuinak.
b Gaur, 18:00etan, Abusu zentroan,
eta igandean 12:00etan,
Euskaldun Berrian.

b Igandean, 12:00etan ea
19:00etan, Musika Eskolan.

BERRIZ Perez sagutxoa. Glu Glu

SESTAO Uniko, tronutik kendutako

produkzioak.
b Gaur, 17:00etan,
kultur etxean.

printzea. Paraiso antzerkia.
b Astelehenean, 19:00etan, Musika
Eskolan.

BILBO Ondalan erraldoien kon-

partsa.
b Bihar, 11:30ean, Levante plazan.
BILBO Dantzen alardea.
b Igandean, 12:00etan, Indautxu

plazan.

Arkeologia Jardunaldiak.
b Bihar arte,
Elai-Alain.
SONDIKA Txuma Olagüe

SANTURTZI Monsters. Cataplina

HAUR JARDUERA

etxean. ‘Sormene.eus’.

b Gaur, 18:00etan, Santa Claran.

Leioan.

b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

GALDAKAO Sormene.
b Azaroaren 21era arte, kultur

PORTUGALETE Esku robotikoa.
b Gaur eta bihar, 20:00etan, Kultur

BERRIZ Éclat. Adriana Bilbao.

BESTELAKOAK
BILBO Iturfest jaialdia.

b Ostegunean, 19:00etan, Azkuna

DANTZA
BARAKALDO Lof - Ladies on fight.

BILBO Amatxiren istorioak. Ameli
eta Irati.
b Ostegunean, 18:00etan, Bilboko
liburutegian, Ibaialden.

netan.
b Abenduaren 15era arte,
16:00etan, Marienean.

SESTAO Jean Pierre, el pirata.

talde korala, Pentagrama
kultur lkartea, Txuma
Olagüe abesbatza, Ipar Elaiak
txistu taldea eta Gorantzaileak
dantza tadea.
b Igandean, 18:00etan, San Joan
Bautista elizan.
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Helbidea. La Canilla ibilbidea ,z/g.
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Bizkaiko Labe Garaien maketak eta koadroak, Portugaleteko Rialia industriaren museoan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Itxi zituzten arte Bizkaiko Labe Garaietan eta Babcock Wilcox altzairutegian zeuden
artelanak erakusteko sortu zuten Rialia industriaren museoa, 2006an, Portugaleten.

Industriak sustatutako artea
Ibai Maruri Bilbao Portugalete

arai bateko enpresaburuek jarraitzen zioten aristokraziatik eta burgesiatik hartutako
ohiturari: euren enpresaren prestigioa handitzeko artelan ikusgarriak eskatzen zizkieten artistei»,
azaldu du Portugaleteko Rialia
industriaren museoko koordinatzaile Aner Mentxakak. Ezkerraldean izan dituzten enpresa garrantzitsuenetako biren artelanak dituzte eurenean ikusgai:
Bizkaiko Labe Garaietakoak eta
Babcock Wilcox altzairutegikoak.
2006an sortu zuten Rialia.
«Bizkaiko Labe Garaietan, fabrikan eta bulegoetan artelan pila
bat zituzten. Enpresa likidatu
zuenean, Espainiako Gobernua
egin zen artelanen jabe, SEPIren
bitartez. Portugaleteko Udalak
akordio baten bitartez lortu zuen
obra horiek guztiak gordetzea, eta
museo hau sortzea erakusteko.
2011n, Babcock Wilcox enpresa
antzeko modu batean likidatu zuten, eta hango obrekin handitu
zen gure funtsa». Museoak di-
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tuen lau solairuetatik hirutan
daude artelan horiek ikusgai.
Gehienbat margolanak dira, ia
guztiak XX. mendekoak, eta XIX.
eta XXI. mendeetako batzuk ere
badaude. Mentxakak esan du
guztien gai nagusia industria izaten dela, batez ere. «Obraren inguruan sortzen da diskurtso espositibo bat, hiru gai nagusi hartuta:
industria,
Bilboko
itsasadarra eta industria iraultza
bizi izan duen gizakia». Mentxakak bi azpimarratu ditu, formatu

Azken labe garaia itzali
zeneko mende laurdena
dela eta, garai hartako
argazkien erakusketa
dago ikusgai Rialian
handikoak direlako. «Filipinetako margolari batenak dira: Juan
Luna Novicio zuen izena, eta
1894an margotu zituen biak».
Gurasoek Madrilera bidali zuten,
eta han edan zuen Luna Noviciok
garai hartako errealismo plastikotik. Mentxakaren esanetan,
harribitxiak dira koadro biak.
«Orduan, Bizkaiko Labe Garaiek
ez zuten izen hori, baina aurretik

Fabriketan erabiltzen zituzten tresnak, Portugaleteko Rialia museoan. A. L. / FOKU

bazeuden altzairu fabrikak, eta
margolan biotan langileak ikusten dira altzairu fabrikan beharrean», azaldu du.
Eskulturak ere badituzte ikusgai, baina gutxiago dira. «Bereziki 1980, 1990 eta 2000ko hamarkadetan eskultoreek egindako
obrak dira. Beste ikuspegi modernoago batetik eginda daude, eta
desindustrializazioarekin zerikusia dute». Maketa handi bi ere badituzte ikusgai: enpresaren Sestaoko planta nagusia zelakoa izan
zen ezagutzeko balio dutela esan
du Mentxakak.

Bestelako gaiak ere bai
Laugarren solairuan aldi baterako erakusketak egiten dituzte.
Batez ere, itsasadarrarekin edo
industriarekin harremana dutenak izaten dira. «Azken labe garaia itzali zela 26 urte dira, eta horren inguruko argazki erakusketa
bat dugu orain. Portugaleterekin
harreman zuzenagoa izan duten
erakusketak ere izaten ditugu.
Datorren urterako, adibidez,
saiatuko gara traineruekin eta
itsasoarekin zerikusia duen mundu zabal hori gurera ekartzen».
Gabonetan erakusketa bereziago
bat egiten dute, familiei begira.
2022an, 700 urte beteko dira Maria Diaz Harokoa Bizkaiko andreak Portugalete sortu zuenetik, eta
Playmobil piezen bidez hiribilduaren zazpi mendeen errepasoa
egingo dute aurten.
Rialia museoa dagoen eraikina
1990eko hamarkada bukaeran
eraiki zen. «Hau portu txiki bat
zen. Itsasoko etxea izateko eraiki
zuten; hau da, merkataritza ontzidiko marinelei zerbitzua emateko
hotel modukoa egiteko eraiki zuten. Baina, eraikitze lanak bukatzean, bertan behera geratu zen
proiektua, eta utzita egon zen museoa sortu zen arte. Gaur egun,
museoaren azpiko aldean Portugaleteko arraun taldekoen traineruak ditugu».

