
BIZKAIKO
HITZA

ID
O

IA
 Z

A
B
A
L
E
TA

 /
 F
O

K
U

Kale neurketen arabera, Lea-Artibai da euskara gehien entzuten den eskualdea b Datuekin itsutu gabe
lanean jarraitu behar dela diote bertako udalek b Erabilera jaitsi den herrietan kezkatuta daudeb 2-3

Datuen

atzeko  

irakurketa

Lehen sektorea EHNE Bizkaiak
uste du diputazioaren planak ez

dituela sektorearen beharrak asetzen 

8
Berbetan Goio Bañales: «Zalla
eta Galdames artean egon da

euskararen muga XII. mendetik»

5
Ostirala 

2022ko uztailaren 1a
XIII. urtea
544. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.bizkaia.hitza.eus
bizkaia@hitza.eus



2 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko uztailaren 1aAstekoa 

Euskara

Natalia Salazar Orbe Bilbo

S
oziolinguistika

Klusterrak eta

Uemak duela hi-

labete bat eman

zituzten euska-

raren erabilerari

buruzko ondorio orokorrak.

Emaitzon arabera, kaleko erabi-

lera orokorra 2016koaren berbera

da: %12,6. Datua orokorra da; izan

ere, zenbait herritan erabilerak

gora egin du, eta beste askotan,

behera. Joan den astean Euskal

Soziolinguistika Jardunaldiak

egin zituzten Bilbon, eta emaitzen

azterketa egin zuten. Ordura arte

eman gabe zeuden datuak ere ira-

garri zituzten. Besteak beste, es-

kualdeetako erabilera orokorrari

dagozkionak. Jakinarazi zuten

Lea-Artibai zela Hego Euskal He-

rrian egin duten kaleko neurke-

tetan euskaraz gehien entzun zu-

ten eskualdea: %76,1. Bizkaiko

Hitza saiatu da aztertzen zer ba-

liabide edo proiektu darabilten

eskualde horretako herri nagu-

sietan euskararen erabilera susta-

tzen laguntzeko.

Martxoan emandako datuen

arabera, Ondarroan %77,4ko era-

bilera neurtu zuten kalean. Maite

Rey udaleko Euskara Saileko tek-

nikariak azaldu du «erabilera

datu ona, altua» dela: «Gure da-

turik aipagarriena da lautik hiruk

euskaraz egiten duela». Hala ere,

joerari erreparatu behar zaiola si-

netsita dago. Izan ere, kostaldeko

herri horretan 2,3 puntu jaitsi da

erabilera 2017ko emaitzekin alde-

ratuta. «Gurean gazteek erabil-

tzen dute nabarmen euskara

gehien —%90,4—, eta gero datoz

umeak —%79,7— eta 64 urtetik go-

rakoak —%79,4—. Atzerago daude

heldu gazteak —%74,9— eta heldu

nagusiak —%72,5—». 

Multzo bakoitzaren bilakaera

aztertuta, kezka azaldu du Reyk:

«Umeengan izan den beheraka-

da da nabarmentzekoa: 12,4 pun-

tukoa. Gazteengan apur bat jaitsi

da —2,5 puntu—, eta 64 urtetik go-

rakoengan, ostera, apur bat igo da

—3 puntu—». Haren ustez, bilaka-

era horretan jarri behar da arreta:

«Ikusten ari gara arnasguneeta-

ko bilakaera negatiboa izaten ari

dela, eta adierazle horri begiratu

behar diogu. Udalerri euskaldun

askotan umeek gazteek baino

emaitza okerragoa izan dute. Eta

gurean hori gertatzen ari da. Ho-

rrek jarraitzen badu, seinale txa-

rra», adierazi du.

Horregatik uste du erabilera

datu altuekin ez dela itsutu behar:

«%75etik gorako erabilera dagoe-

lako ez al da ezer egin behar? Geu

izan behar gara aurretik goaze-

nak». Eta buru-belarri ari dira lan

horretan. Batez ere, bertako hiz-

kera lantzen. «Herri hizkera lan-

du eta hari prestigioa emateari

garrantzia ematen diogu, horrek

sendotu egiten duelakoan euska-

raren erabilerarekiko atxikimen-

dua».  Helburu horrekin darabil-

te Ondarrutar Naturalaprogra-

ma. Batetik, tribial antzeko joko

bat antolatzen dute. «Hizkuntza-

ren eta kulturaren transmisioan

laguntzen duen erreminta» gisa

aurkeztu dute. Binaka jokatzen

dute, Lehen Hezkuntzako 5. mai-

lako gazteetatik gora. Jendaurre-

an egiten dute lehiaketa, eta sa-

riak banatzen dituzte.

Bestetik, «euskararen erabile-

ra zuzena zaintzeko bideoak» za-

baltzen dituzte sare sozialetan.

«Jendea grabatzen dugu hau edo

beste zer-nola esaten duten gal-

detzeko». Horrez gain, «euska-

raren zuzentasunarekin kezkatu-

ta, ikusitzuteta zabalduta dauden

antzerako esamoldeak» zuzen-

tzeko bideoak landu dituzte: «Le-

henengo txarto esaten dute, eta

gero adierazten dute zer-nola

esan behar den zuzen». Progra-

man hainbat belaunalditako par-

te hartzaileak egotea zaintzen

dute, «bereziki, umeen parte

hartzea gazte eta helduekin».

Herritarrak galopan

Lekeitioko portuan, 

22. Korrikan, joan den

apirilaren 4an. AEK

Kaleko neurketen arabera, Lea-Artibai da Hego Euskal
Herrian euskara gehien entzun den eskualdea. Ondarroako
euskara teknikariak uste du arreta joerari jarri behar zaiola;
Lekeition helduengan zelan indar egin aztertuko dute.

Erabileran nagusi

%75etik gorako
erabilera dagoelako ez
al da ezer egin behar?
Geu izan behar gara
aurretik goazenak»
Maite Rey
Ondarroako Udaleko Euskara Saileko

teknikaria

«[Lekeitioko] Udalak
gogoeta egingo du ea
zer plantea daitekeen
helduen artean euskara
sustatzeko»
Nerea Mandiola
Lekeitioko Udaleko Euskara Saileko

teknikaria
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Euskara

Bestalde, Ondarroara iritsi berri

diren herritarrentzako euskara

ikasteko baliabideak eskaintzen

dituzte. Batetik, helduentzako

ikastaro laburrak ematen dituzte,

doan. Bestetik, ume eta gazte eto-

rri berriei ikastetxean ikasten du-

ten euskara oporraldietan ez gal-

tzea bermatzeko eta eremu infor-

malean euskarari eusteko eta

hizkuntza praktikatzeko aisialdi

jarduerak eskaintzen dizkiete. 

Haurren zuzeneko erreferente

diren helduen arteko hizkuntza

praktiketan euskara gehiago era-

biltzeko «aktibazio jarduerak»

ere egin dituzte. Reyk Haurren

aurrean helduok heldukanpaina

aipatu du. 

Teknikariak uste du herrian

euskararen erabileraren alde da-

goen presio soziala ere badela eu-

ren indargune bat. Hala ere, hiz-

kuntzari prestigioa eman eta la-

nean jarraitu behar dela sinetsita

dago. Eta mitoak desmuntatu.

Besteak beste, herrira iristen di-

ren migratzaileek euskara bere-

hala barneratzeko gaitasuna eta

grina dutela erakusten dutenak.

«Egon badaude, baina horiek

perla batzuk dira. Ez da ohikoena.

Ohikoena da ikasle etorkinak

ikastetxeen bitartez euskaldun-

tzea». Argi du etorri berri helduek

lehenago beste premia batzuk ase

behar izaten dituztela: «Lana,

etxebizitza... Eta ez zaie eskain-

tzen erantzun bateraturik». 

Lekeitio da Ondarroaren atze-

tik Lea-Artibai populazio gehien

duen herria. Bertan, %66,2ko

euskararen erabilera neurtu

dute, 2017koa baino 17,4 puntu

gutxiago. «Hasieran espero

genuena baino baxuagoa da

datua», aitortu du udaleko eus-

kara zerbitzuko teknikari Nerea

Mendiolak. Dena den, uste du

litekeena dela kale neurketa urri-

ko zubian egin izana izatea arra-

zoia. Hain zuzen, egun horietan

herrian kanpotar gehiago egongo

zirela adierazi du. «Dena den,

herriko idiosinkrasiaren parte da

era horretako gorabeherak izatea

arlo askotan, eta euskararen era-

bileran ere ikusten da aldaera

hori», esan du. «Hala ere, arnas-

gune bat denez, ez dira horren

datu eskasak», iritzi dio. 

Errefortzu eskolak
Helduen artean atzeman dute

euskararen erabilera txikiena Le-

keition. «Gazteen artean erabile-

ra %73koa izan da, eta heldu gaz-

teena eta heldu nagusiena, berriz,

%61,2koa eta %57,7koa, hurrenez

hurren», esan du Mendiolak. Ha-

ren esanetan, Lekeitioko Udalak

gazteen sentsibilizaziora bidera-

tutako egitasmoak antolatu ditu

bereziki. Besteak beste, euskaraz-

ko errefortzu eskolak behar di-

tuztenentzako saioak aipatu ditu.

«Hala nahi duten gazte etorki-

nentzako ere badago euskarazko

eskolak emateko beste proiektu

bat». Dena den, datuek erakutsi

diete helduen hizkuntza ohiture-

tan eragin behar dutela: «Udalak

gogoeta egingo du ea zer plantea

daitekeen helduen artean euska-

raren erabilera sustatzeko»,

adierazi du Mendiolak.

Udako ostalaritzan eta merka-

taritzan hizkuntza paisaia euskal-

duntzeko egitasmoa aurreikusi

dute Lekeition. «Helburua da

agurra eta oinarrizko esaldi ba-

tzuk gutxienez euskaraz egin ahal

izatea». Horretarako, taberneta-

rako mahai gainekoak banatuko

dituzte. Horietan, euskarazko

esaldiak eta horien itzulpenak ja-

soko dituzte gazteleraz, frantse-

sez, ingelesez eta katalanez. Bes-

talde, «udalak itzulpengintza

zerbitzua jarriko du ostalariek

karta eta kanpoko errotuluak

euskaraz ipintzeko». Udatiarren

etorrerak inpaktu txikiagoa iza-

tea lortu nahi dute, «eta kanpotik

datozenak ere animatzea herrian

gauzak euskaraz egitera».

N. S. O. Bilbo

E
uskararen erabileraren

kaleko neurketek da-

tuez harago aztertu be-

harreko errealitateak

utzi dituzte agerian. Bizkaiak Lea-

Artibain datu onak atera dituen

arren, izan dira erabileran behera

egin duten hainbat herri; besteak

beste, arnasgune batzuk. Behera-

kadarik handiena Muxikan atze-

man dute: %21,1 jaitsi da 2017ko

datuekin alderatuta —gaur egun

%60,6koa da—; Igorren %12,8 jai-

tsi da —gaur egun %40,5ekoa da—.

Bi herriek kezka azaldu dute.

Roke Ojanguren Gabikaetxe-

barria Muxikako Kultura eta Eus-

kara zinegotziak esan du «faktore

askok» eragin dutela emaitzotan.

Azaldu du herriak azken urteetan

«aldaketa soziodemografiko

handiak» jasan dituela. «Mendi-

guneetako auzoak husten joan di-

ra, eta zerbitzu eta garraioen in-

guruetan, aldiz, biztanleria asko

hazi da; Kurtzeron, bereziki. Ho-

rrek hizkuntza ohituretan eragin

nabaria izan du. Hustu diren au-

zoak ziren euskaldunenak, eta

hazi den auzoa, Kurtzero, izan da

beti erdaldunena». 

Gazteen hizkuntza ohiturek

sortu diete kezkarik handiena.

«Umeen artean elkarrizketen

%85 euskaraz dira; nerabeen el-

karrizketen %22 baino ez dira egi-

ten euskaraz, ordea». Horri irten-

bidea bilatzen saiatzeko, Bagoaz

tailerra darabilte Urretxindorra

eskolan. Lehen Hezkuntza buka-

tu ostean, ikasleak Gernika-Lu-

moko institutura joaten dira, «as-

koz eremu erdaldunagora». Ho-

rri buruz hausnartu eta «inguru

erdaldunago horretan joka deza-

keten rol garrantzitsuari buruz

ohartarazten» diete.

Bestalde, salatu du Eusko Jaur-

laritzak euskarazko sorkuntzari

eskaintzen dizkion baliabideak

«negargarriak» direla. «Ez dago

euskaraz ikus-entzunezko edu-

kiak sortzeko politika estrategi-

korik», esan du Ojangurenek.

Eta gaineratu du gazteek «euska-

razko eskaintza eta erreferente-

ak» behar dituztela.

Igorren ere «arduratuta» dau-

de, ez baitzuten espero «hainbes-

teko datu txarrik». Irune Costu-

mero Igorreko Udaleko Euskara

teknikariak «futbola» identifika-

tu du «puntu ahul» gisa. «Ze-

laian, harmailetan... nahiz eta ber-

toko jendea izan, futbolean gazte-

leraz egin ohi dute». Hala ere,

azaldu du herriko klubeko presi-

dentea aldatu dutela, eta, euskara-

rekiko «jarrera ona» duenez, au-

rrerantzean «bera aliatu izanda

gauza asko» egin ahalko dituztela. 

Gurasoek umeekin euskaraz

baina euren artean gazteleraz egi-

teak ere euskara sustatzeko kalte

egiten duela esan du. Eta taberna

giroan ere gaztelera nagusitzen

dela atzeman dute. «Parkeak zi-

ren arnasgune txikiak, eta horiek

ere erdalduntzen ari dira. Eta

umeen erreferentea gurasoak

izanik, eurak gazteleraz ari badi-

ra, pikutara goaz».

Hasi dira irtenbide bila. Besteak

beste, Praktikatu egitasmoa jarri

dute martxan, eta irailean Einbiu

Eguna ospatuko dute. Horrez

gain, «eskola eta institutua» eus-

kara zabaltzeko altxortzat jo ditu. 

Muxikan %21,1 jaitsi da euskararen erabilera; Igorren, %12,8. Muxikan,
aldaketa soziodemografiko handiak aipatu dituzte beherakadaren
arrazoien artean; Igorren, gurasoen gaztelerazko joera jo dute arazotzat.

Euskararen erabileraren
jaitsierarekin kezkatuta

Gizon bat Igorreko kaleetan oinez, euskararen alde margotutako horma irudi baten aurrean. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Hustu diren auzoak ziren
euskaldunenak, eta hazi
den auzoa, Kurtzero,
izan da beti
erdaldunena»
Roke Ojanguren Gabikaetxebarria
Muxikako Euskara zinegotzia

«Zelaian, harmailetan...
nahiz eta bertoko
jendea izan, futbolean
gazteleraz egin ohi
dute»
Irune Costumero
Igorreko Udaleko Euskara teknikaria
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AMILLANPETIK
Ekaitz Herrera
Azkarraga

Eman buelta bat

D
urangoko ezagun
batek behinola jan-
tzitako mozorroaz
akordatu naiz asteon.

Morroia Facebookez jantzi zen
aldi hartaz. Hartu okumez egini-
ko ohol parea, pegatu bertan
kuadrillako argazkiak, mendi
irteeretakoak, parrandetakoak,
ipini ohol apaindu berriak soine-
an, eta aire! Segi Goienkalen
zehar Facebook ibiltaria bazina
lez poteatzen. Ezagunak ez zuen
burua askorik nekatu, baina
ederto batean islatu zituen aro
digitalaren ajeak. Bete-betean
asmatu zuen sare sozialen erabi-
lerak izan ditzakeen kontraesan
absurdoak azaleratzen: zergatik
argazkiak sare sozialetan zintzi-

likatu bai, baina kalean, soinean,
eraman ez?
Bada, horretaz guztiaz akorda-

tu naiz Lightyear pelikularekin
muntatu dena ikusita. Zenbait
herrialdetako zinema aretoetan
ohartarazpen kartelak ipini
dituzte filmak «genero ideolo-
gia» daukala adierazten. Eta
pentsatu dut ideia biak konbina-
tu ditzakegula. Konbinatu ditza-
kegula lagunaren mozorroa eta
genero ideologia adierazten
duten mezuak. Hau da, behar-
bada plantea dezakegula besteei
—heteroei, noski—, honako kar-
telak soinean ipintzea: «umeen
parke honetan genero ideologia
praktikatzen dugu», «super-
merkatuetako gurditxoan gene-

ro ideologia duzu erosgai»,
«inork txarto begiratuko ez gai-
tuen jakitun garelako, elkarri
eman berri diogun muxu hete-
rosexual honetan genero ideolo-
gia dago». Izan daiteke egoera-
ren erridikulua agerian uzteko
modu bat. Gure mugimenduak
beti izan baitu gaitasun hori.
Bumeran efektua egitekoa. Bote-
re egoeran dagoenaren hizkun-
tza hartu, bere egin eta botere
egoeran dagoenari bueltan
bidaltzeko gaitasuna. Adibideak
badira. Bollera eta marika

moduko termino erasokorrak
hartu eta gure egin genituen,
erasotzailearen terminologia
neutralizatzeko asmoz. Vox
alderdiaren ostadar koloreko

mamutxoa ere (Gaysper) gure
egin genuen, irudia gure kami-
setetan, katiluetan eta oheko
kuxinetan ipinita. Hori bai, Nor-
vegiako hiriburuan gertatutako-
ari ez bumeran efekturik aplika-
tu. Eta ez bumeran efekturik
aplikatu Bilboko hilketa homo-
foboei. Hobe ez, Espainiako

Auzitegi Nazionalaren deia izan-
go duzu-eta bestela.
Baina, bai. Gutxi-gorabehera

hori da kontua. Egoera guztiei
eman beharko genieke buelta,
hain zuzen ere horretarako, ego-
era pribilegiatuetan dauden he-
teroek, zisek, egoerari buelta bat
eman diezaioten. Oinarri duten
botere egoeraz hausnartu deza-
ten. Hortik lortuko baititugu el-
karren arteko aliantzak eta gizar-
tean aurrera egitea ahalbidetuko
diguten egiturak. 
Gainerakoa, badakizue. Beti-

koa da. Ekainaren 28an kalera
irten gara, aldarrikatu dugu,
egin dugu dantza, borrokatu
gara, egin dugu festa. Eta gogo-
ratu dugu LGTBI Harrotasuna-
ren Nazioarteko Eguna urte
osoko kontua dela. Eta inportan-
teena: eman diogu buelta kon-
tuari, irauli dugu egoera. Alda-
rrikapenetarako zarratu dugun
ukabil hori bera baliatu dugu fis-
ting egiteko.

Egoera guztiei eman
beharko genieke

buelta, hain zuzen
ere horretarako,

egoera
pribilegiatuan

dauden heteroek,
zisek, egoerari buelta
bat eman diezaioten

Irudiab Bilbo

Bigarren guneko izatea eskatu dute
Txorierrin egon arren, Larrabetzu 3. tarifa gunean dago Bizkaibuseko zerbitzuari dagokionez; eskualdeko gai-

nerako herriak eta Galdakao, berriz, 2. gunean daude. Horregatik, larrabetzuarrek % 22-26 garestiago ordain-

tzen dute autobus txartela. Hainbat eskaera eta protesta egin ondoren, Bizkaiko Garraio Partzuergoak gune al-

daketa egingo zuela iragarri zuen duela hilabete batzuk. Halere, oraindik ez dute egin, eta larrabetzuar talde bat

Bilbora joan zen herenegun, Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailean protesta egitera. FOKU

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

%

Iaztik hitzarmena berritu ezinik, Lemoako
Cementosekoak protesta egiten hasi dira

LEMOA bLemoako Cementos enpresako lan ituna joan den abenduan
iraungi zen. Ordutik, berria adostu ezinik dabiltza sindikatuak eta en-
presa. Kezkatuta daude ugazabek lan taldea «gehiegizkotzat» jo du-
telako. Astelehenean, elkarretaratzea egin zuten LABek eta ELAk dei-
tuta. Iragarri dute prest daudela lanuzteei ekiteko. 

Manifestazioa egingo dute gaur Sopelan
domekako eraso matxistak salatzeko

SOPELA bSan Pedro jaiak ospatzen dabiltza Sopelan; joan den dome-
kan, Egun Morea egin zuten txosnagunean, baina bertan behera utzi
zuten Virgin Mari DJ Set taldeko kideek hainbat eraso matxista sufritu
zituztelako. Itxi egin zuten txosnagunea. Gaur, 22:00etan, manifesta-
zioa egingo dute hori salatzeko, Sopelako udaletxetik abiatuta. 

Uztailean eta abuztuan ez dutela medikurik
izango salatuko dute gaur Zeberion

ZEBERIO bGaurtik irailera arte, ez da egongo medikurik Zeberioko
osasun zentroan. Hori salatzeko, EH Bilduk elkarretaratzera deitu du
gaurko: 19:30ean, udaletxe aurrean. Bitartean, Ugaon izango dute
medikua. Zeberioko Udalak doako taxia ipini du Ugaora, astegunetan,
08:00etatik 14:00etara. 607-90 76 85 zenbakian eskatu behar da.

482.000
PADURAK BABESTEKO LAGUNTZA BIRD CENTERRENTZAT, EUROTAN

Europako Batasunak 482.000 euroko laguntza eman dio Gautegiz Arte-

agako Urdaibai Bird Centerri padurak babesten laguntzeko. Besteak

beste, klima aldaketaren ondorioak gutxitzea izango da helburua.



Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Ia hirurehun dokumentu ez dira
txatalak baino Enkarterriko his-
toria ezagutzeko, Goio Bañales
historialariaren iritziz (Barakal-
do, 1955). Eta, hala ere, baliaga-
rriak izan zaizkio, besteak beste,
uste batzuk argitzeko. Enkarte-
rriko Museoaren laguntzarekin,
agiriok liburu mardul batean bil-
du ditu: Encartaciones. Docu-
mentos para su historia (1297-
1821) (Enkarterriko historiako
dokumentuak). Edizio digitala
da, eta doan kontsulta daiteke
museoaren webgunean.
Zein da lanaren abiapuntua?

Duela igual 30 urte edo gehiago
hasi nintzen Enkarterriko topo-
nimia ikertzen. Antzinako au-
ziak, paperak eta abar ikertzen di-
tuzu, baina ez dira bakarrik topo-
nimoak ateratzen, kontakizunak
ere bai.
Adibidez, zein?

Adibidez, XV. mendean, Galda-
mesko notario bat euskalduna
zen. Askotan pentsatzen da En-
karterrin euskara ez dela hitz egin
duela mende askotatik, baina ez
da horrela.
Aurreko liburu baten jarraipena

da oraingoa, ezta?

Bai. Duela bi urte irten zen aurre-
koa. Belaskotarren dokumenta-
zioa zen. Kantabriari [Espainia]
zegokiona atera zuten, baina Biz-
kaiari zegokiona falta zen. Valla-
dolideko [Espainia] artxibora es-
katu nituen dokumentuak, gaur
hor dutelako dena; gure historia
ulertzeko Valladolidera jo behar
dugu. Dokumentazioa transkri-
batu ondoren, konturatu nintzen
herren geratzen zela; belaskota-
rren historia ez ezik, aiararrena
ere interesgarria izango zela. Biak
behar dira Enkarterrin gertatu
zena ulertzeko. Kuriosoa da orain
arte kontatutakoak eta aurkitzen
dituzunak ez dutela zerikusirik.
Adibideren bat?

Adibidez, hizkuntzaz uste izan-
dakoa. Barakaldo aldean, euska-
raz hitz egiten zen nabarmen.
XIX. mendearen aurretik, argi
dago hala gertatzen zela. Zenbait
dokumentutan Portugaleteko
euskara itzultzailea aipatzen da,
XVI. eta XVII. mendeetan.
Euskarari dagokionez, mamia

badago, edo presentzia anek-

dotikoa da?

Guztiz anekdotikoa da, baina nik
uste dut oso garrantzitsua dela.
Eta zeozer esan nahi du. Doku-
mentu askotan izengoiti euskal-
dunak agertzen dira: Zalduna eta
horrelakoak. Barakaldon asko
daude, eta XVI. mendean ja. Baina
bilduma honetan, alde horretatik
ez dago gauza handirik. Eta nik

uste dut muga handi bat dagoela
Zallako eta Galdamesko bi aldeen
artean, aspalditik, igual XII. men-
detik. Daukagun dokumentazio-
arekin ezin da esan, susma daite-
ke, eta hipotesi bat egin.
Baina toponimiak ematen du

gakorik.

Esate baterako, Trapagako topo-
nimia euskalduna itzela da, baita
Sestaokoa ere. Portugaletekoa ez
da oso handia. Barakaldokoa eta
Gordexolakoa harrigarria da. Za-
llakoa, erdia erromantzea da, eta
beste erdia, euskalduna. Segun
zein mendetan: gaur egungo to-
ponimian agertzen dira El pino,
Solar..., baina hori ez da beti ho-
rrela izan. Ez, behintzat, toponi-
mia historikoaren arabera.
Oraingo liburuko dokumentuak

aukeratzean, zer irizpide erabili

duzu?

Ildo batzuk aukeratu ditut. Bata

zen, bereziki, jendea. Gehien gus-
tatzen zaidana da jakitea istripu
baten aurrean jendeak zer egiten
duen. Horregatik, zazpi-zortzi
dokumentu edo gehiago uholde-
en ingurukoak dira. Interesatzen
zait jakitea horren jende gutxi no-

la konpontzen zen ezbeharretan.
Batzuek dorretxeak errekaren al-
boan zituzten, adibidez. Edo bat-
batean geratzen zara biderik ga-
be, zure galtzada galdu egin da,
zubirik gabe zaude, eta eskatzen

dizute konpontzeko, produktuak
atera ahal izateko. Hori herriko
jendeak egin behar du, eta lagun-
tzarik gabe.
Beste ildoren batetik jo duzu?

Beste gauza interesgarri bat da
boterearen aurrean nola porta-

tzen zen jendea, zer egi-
ten zuten. Zeren histo-
rian beti gertatu da gauza
bera: botereak herrien
eskubideak murrizten
ditu, beti. Pentsatzen
duzu eskubide batzuk
dauzkazula, eta eskubi-
de horiek zapaldu nahi
dituztenean, babestuak
izango direla. Ez, botere-

aren kontra ez dago ezer egiterik.
Halako kasuak ere ageri dira

agirietan, hortaz.

Adibide argi bat: Errege-Erregina
Katolikoek itsas armada bat pres-
tatu nahi zuten, eta Bizkaiari zer-

ga bat ezarri zioten armada hori
pagatzeko. Bizkaiak ordainduko
zuela esan zuen, baina Enkarte-
rrikoek ezetz esan zuten, euren
eskubideen kontra zihoalako. Eta
Abandoko bat, Basurto abizene-
koa, Enkarterrira joan zen, eta
150 idi lapurtu zituen, armada or-
daintzeko. Enkarterriko 5.000 bi-
zilagun joan ziren kexatzera, bai-
na ez zuten ezer lortu. Hasieran,
badirudi zuk erabakitzen dituzu-
la zure bizitza eta zure foruak.
Baina gaur hau kentzen dizute,
bihar beste hori... Eta, azkenik, ia-
ia eskerrak ematen dituzu gera-
tzen zaizun zatitxo horrengatik.
Foruak aipatu dituzu. Horiek ere

agertzen dira dokumentuetan?

Errege-Erregina Katolikoen ga-

raian, foruak idatzi zirenean, ema-

ten zuen ondo mugatuta zeudela

errege-erreginen eta besteen es-

kubideak. Baina konturatzen zara

errege-erreginen boterea ez zela

ahultzen, baina herriena bai. Beti

dago aitzakiaren bat: agintea Aus-

triengandik Borboiengana igaro

zen, eta erabiltzen zen egoera oro-

kortzeko eta foru batzuk kentze-

ko; Gerra Karlistak izan dira, eta,

ondorioz, esaten zuten denek ber-

dinak izan behar zutela, eta hor ere

kendu zituzten eskubideak.

Dokumentu gehienak XV. men-

dekoak dira. Zergatik?

XVI. mendekoen kopuru handia
ere badago. Gauza batzuk uler-
tzeko, adibidez Lutxanako dorre-
arekin zer gertatu zen, XIX. men-
deko dokumentu bat gehitu dut,
mende horretako bakarra. Baina
oso inportantea da adierazteko
dorrea erortzeko zorian zegoela.
Hasieran, aiararrena zen, gero be-
laskotarrena; horiek mantendu
egin zuten, karlista gerrateetan
forte edo gaztelu moduan erabili
zuten, eta gero bota egin zuten.
Baserri bat egin zuten han, eta
hori ere desagertu zen.
Egon da arrazoirik gehienak XV.

eta XVI. mendeetakoak aukera-

tzeko?

Zaharrenak dira. Zaharrenetara
jotzen baduzu, zutabe bat dauka-
zu jarraitzeko. Baina, era berean,
hemengoa ezagutzeko kanpora jo
behar duzu, eta garestia da 
hilabetez Valladoliden egotea
ikertzen. Hango dokumentuen
fotokopiak eskatu, eta horiekin
egiten da lan. Beraz, ezin dira gai
guztiak landu. Gainera, XV. men-
deko dokumentazioa transkriba-
tzea ez da erraza, letragatik, baina
agiriak ez dira oso luzeak: orri bat
eta lau artean dituzte. XVI. men-
dekoak, ordea, hogei orrikoak
dira, beharbada. Ezin dituzu 
hogei orri transkribatu, gero 
beste hogei... Horien laburpena
egin dut.

«Botereak herriaren
eskubideak murriztu
izan ditu, beti»

Goio Bañales b Historialaria

Enkarterriko toponimiaren arrastoan, askotariko istorioekin egin du
topo Bañalesek, eta liburu digital batean bildu ditu. Euskararen inguruan
agiri gutxi daude, baina «garrantzitsuak» dira, historialariaren iritziz.

ARITZ LOIOLA / FOKU

«Euskarari dagokionez, uste dut
muga handi bat dagoela Zallako
eta Galdamesko bi aldeen
artean, igual XII. mendetik»

«Interesatzen zait jakitea horren
jende gutxi nola konpontzen
zen ezbeharretan. Herrikoek
egiten zuten dena»
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Javi West Larrañaga 

Etorkizun jasangarria gauzatzen
eta aldaketaren parte izaten ikas-
teko murgiltze esperientzia pare-
gabea». Horrela deskribatu du
BBK fundazioak Klima Abentura
proiektua. Astelehenean irekiko
ditu ateak, lehen Sukarrieta eta
orain Busturia den udalekuen
eraikinean. Esan dutenez, «fami-
lientzako esperientzia parkea»
eta «ingurumen hezkuntzako
zentroa» izango da, eta xedea da
klima aldaketaren aurkako jar-
duera modu ludikoan sustatzea.
Hiru helburu izango ditu Klima

Abenturak, eta bakoitzak bi eta
hiru ordu artean iraungo du. Ura,
energia mugikortasuna eta jana-

ria izango dira bisitariek landuko
dituzten arloak, eta, horrez gain,
ihes gela bat izango dutela jakina-
razi dute, «planetaren narriadura
prebenitzeko irtenbideak bilatze-
ra bideratuta» dagoena. Igerile-
kuak ere zabalik izango dituzte,
udalekuak martxan ez dauden 
sasoian.
Klimasfera da inaugurazioan

aurkeztu zuten indarguneetako
bat: «Domo geodesikoa [da],
murgiltze ingurunea eskaintzen
duena errealitate hedatu, zoru
taktiko dardarkari eta efektu at-
mosferikoekin», azaldu du, ohar
bidez, BBK-k. Bizkaiko enpresek
diseinatu eta garatu dute, baliabi-
de natural, birziklagarri edo birzi-
klatuekin.

Dena ez da urre, hala ere, eta
herriko ekologistek kritikak egin
dizkiote Klima Abentura proiek-
tuari. «Berniza eta geruza bi
margo berde eman dizkiote ber-
dea ez den gauza bati», salatu du
Erroxeli Ojinagak, Zain Dezagun
Urdaibai talde ekologistako kide-
ak. Iberdrolaren energia berdea
«zuritzeko» modu bat dela uste
du. Izan ere, Hordago-El Salto-k
argitaratutako informazioaren
arabera, Iberdrolak 400.000 euro
ipini ditu Busturialdeko proiek-
tua babesteko.
Ojinagak azaldu duenez, 

BBK-k udalekuetan egiten diren
lanak eraisteko politika bat daroa
2009tik, eta udalekuetako ingu-
rumen, itsas hezkuntza eta ber-

dintasun proiektuak kenduz joan
da. Hala ere, haien ustez, orain
aurkeztutakoa baino «askoz
larriagoa» da udalekuaren erai-
kinaren atzean egingo duten
proiektua. Iaz iragarri zuen BBK-
k urte luzez han izandako korta,
berotegiak eta ahateen-
tzako putzua erabilera
publikoko parke batek
ordezkatuko dituela.
Busturiko Udalarekin
hitzartuta egin dutela
uste du Zain Dezagun Urdaibaik.
Aitor Aretxaga Busturiko alkate-
ak iazko urrian esan zuen han
dagoen kirol instalazioa «zahar-
kituta» geratu dela, eta «osorik
eraberritu» zutela, eta gero «era-
bilera askoko gela bat» eta
«terrazadun jatetxe bat» izango
zituela.

Udala, «autoritarioa»
Kirol instalazioetan jatetxe bat
ipintzea da larriena, ekologisten-
tzat. Zain Dezagun Urdaibaik Es-
painiako Kosta eta Itsaso Arloa-
ren Zuzendaritza Nagusiaren do-
kumentuetan ikusi duenaren
arabera, kirol instalazioaren aza-
leraren %80 erabili nahi dute jate-
txearentzat, eta legez kanpo dago.
«Udaleko hirigintza arautegiaren
arabera, soilik apaintze, garbitze
edo mantentze lanak egin daitez-
ke hor; inola ere ez balioa handi-
tzea eragin dezaketen lanak edo

erabilera aldaketak», azaldu du
Ojinagak. Kirol instalazioetan
ezin dute hotelik, tabernarik edo
museorik ipini, haren ustez, era-
bilera aldatzea ekarriko lukeela-
ko, eta legeak ez duelako halako-
rik aurreikusten.

Udaleko hirigintza arautegiak
ez ezik, eremua beste hainbat
arauk ere babesten dutela zehaztu
du ekologistak: Espainiako Kosta
Legea eta Urdaibaiko Patronatua-
ren araudia, besteak beste. Gaine-
ra, gogora ekarri du hegaztientza-
ko babes bereziko eremu bat dela.
«Jatetxea ipintzen duenak azaldu
beharko du ea zelan ipiniko duen
tximinia bat hor, hegaztiak ba-
besteko eremu batean», adierazi
du Ojinagak. «Europako arau bat
da, eta ezin da aldatu, baina ez zaie
buruan sartzen». 
Busturiko Udalaren jarrera sa-

latu du talde ekologistako kideak,
eta «autoritarioa», «inposatzai-
lea», eta «delituzkoa» dela esan.
Azaldu duenez, orain dela urtebe-
te —eta ordutik beste hiru bider—
eskatu zioten udalekuen atzeko
aldean egingo duten parkearen
txostena, eta oraindik ez dute
erantzunik jaso.

Klima Abentura 
irekiko dute Busturian,
ekologisten kritikekin 
BBK-k astelehenean irekiko du «familientzako esperientzia parkea»
Busturialdeko udalekuen eraikinean bZain Dezagun Urdaibaik dio
udalekuetako proiektuak eraisten ari direla, Iberdrola «zuritzeko»

Busturiko Klima Abenturako eremuetako bat, joan den astean . GONTZAL MENDIBE MIGUEL / LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA BUSTURIALDEKO HITZA

Zain Dezagun Urdaibai taldeak
salatu du jatetxe bat egin nahi
dutela udalekuetako kirol
instalazioan, legea apurtuta
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ge-

txoko Udalak iragarri dute noiz

irekiko duten Belaunaldien Arte-

ko Zentroa herrian: 2024an. Eu-

ropako funtsek diruz lagunduko

duten proiektua izanik, lanak ur-

tea bukatu aurretik hasi behar di-

tuztela jakinarazi dute. Oraingoz,

proiektua aurkeztu dute, eraikina

zer-nola egituratuko den azaldu-

ta. Bertan biziko diren gazteen eta

adinekoen arteko elkarrekintza

sareak nola landuko dituzten ez

dute zehaztu oraindik.

Ekainean atera dituzte lehiake-

tara eraikinaren obrak, hamasei

milioi euroko aurrekontuarekin.

Itzubaltzeta auzoan kokatuko du-

te zentroa, gaur egun Ibar Nagu-

sien Etxea elkarteak bere jardue-

rak garantzen dituen eraikina

eraitsita. Hain zuzen, Kresaltzu

eta Lope de Vega kaleen arteko el-

kargunean altxatuko dute eraikin

berria. Bertan elkarrekin biziko

dira mendekotasun egoeran dau-

den ehun adineko eta berrogei

gazte. Mendekoak gehienez hogei

laguneko bizikidetza unitateetan

banatuko dituzte. Gazteentzako

apartamentuak egokituko dituz-

te. 

Bost solairu
Eraikinak bost solairu izango ditu.

Horietan, gune batzuk bereizita

egongo dira, eta, beste batzuetan,

egoiliarrak elkartzeko eta elkarri

eragiteko asmoz sortutako erabi-

lera komuneko espazioak. Hori

baita proiektuaren helburua, Ser-

gio Murillo Gizarte Ekintzako di-

putatuak joan den martitzenean

azaldu zuenez: «Elkarrekin bizi-

tzea» eta «elkarri eragitea», ez

belaunaldi biak elkarren ondoan

bizitzea soilik. 

Murillok eta Amaia Agirre al-

kateak proiektuaren zehaztasun

arkitektonikoak eman dituzte.

Espazio zabalak, irisgarriak, ba-

rruko patioak, terrazak, aretoak

eta hiri baratzeak izango ditu

8.854 metro koadro eraiki izango

dituen eremuak. Uste dute horiek

guztiek belaunaldien arteko ko-

hesioa eta bizikidetza garatzeko

aukerak emango dituztela.

Mendekotasun egoeran dau-

den egoiliarrentzako sei bizikide-

tza unitate aurreikusi dituzte 

—solairu bakoitzeko bat—. Horie-

tako bakoitzak sukaldea, jangela

eta egongelak izango ditu. Gelen

%86 indibidualak izango dira.

Era berean, egoitzetan ohikoak

diren zerbitzuak ere edukiko

ditu; hala nola harrera gune bat,

atsedenerako egokitutako le-

kuak, jantokiak, osatze eta psiko-

motrizitate unitateak, ile-apain-

degi eta podologia zerbitzuak, eta

garbitegia.

Europak aurre egin behar dion

erronka sozial bikoitzari erantzu-

na emateko orduan, Bizkaia

«abangoardian» jarri du proiek-

tuak, sustatzaileen arabera. Hain

zuzen, gizakia luzaroago bizi da,

eta, bestalde, gazteek emantzipa-

tzeko zailtasunak dituzte. Azaldu

dute Getxoko zentro horretan

adin desberdinetako pertsonak

biziko direla elkarrekin, eta euren

bizitza proiektuak komunitateari

ere zabalik egongo den espazio

komun batean garatuko dituzte-

la.

Auzotarrak, kontra
Ibar Nagusien Etxea adinekoen

elkartekoak dira Getxon proiektu

berria egiteko eraitsiko duten

eraikinaren erabiltzaileak. Haiek

eta hainbat auzotar ez daude ados

proiektuaren kokapenarekin.

Paco Rama elkarteko presidente-

ak iradoki du udala tematuta da-

goela eremu horrekin: «Urteak

daramatzate orube horretarako

proiektuak diseinatzen. Eraiki-

nari ez diote ematen baliorik».

Eraikinak «historia handia»

duela esan du Ramak, eta adierazi

du herrian bertan bazegoela beste

aukerarik: «Aiboan inguruan

aurri deklaratutako eraikin bat

dago. Han bazuten nahikoa leku

euren proiektua gauzatzeko. Han

egin beharrean, ezetz erabaki

dute, ordea; hau eraitsi eta hemen

eraikiko dutela. Oso gaizki deri-

tzogu».

Agirre alkateak prentsaurreko-

an iragarri zuen Ibar Nagusien

Etxekoei 283 metro koadroko lo-

kal bat utziko dietela eraikin be-

rrian. «Euren esku dago espazio

horren diseinua», esan zuen. Bai-

na Ramak azaldu du hori ez dela

nahikoa eurentzako. 

Eurak Lope de Vega eraikinean

jarraitzen dute. Ikasturteko tailer

gehienak bukatu badituzte ere,

oraindik euren topaleku da erai-

kina. Astero handik «hirurehun

erabiltzaile baino gehiago» pasa-

tzen direla esan du. Ekainaren

24ra arteko epea ezarri zien uda-

lak berau husteko. Hala ere, han

jarraitzen dute. Gauetan lotara

ere geratzen dira. Husteko agin-

duaren aurkako helegitea aur-

keztu dute, eta epaitegiek zer

esango duten zain daude.

Elkarbizitzarako bizilekua

2024an irekiko dute Belaunaldien Arteko Zentroa, Getxon bMendekotasun egoeran
dauden ehun egoiliarrentzako lekua eta gazteentzako berrogei apartamentu izango ditu

Getxon egingo duten Belaunaldien Arteko Zentroaren proiektuaren barrualdearen irudia. BIZKAIMEDIA
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EtxeTIC zerbitzuak

160 erabiltzaile 

dauzka 

R
Mendekotasun egoeran

daudenei arreta etxean

emateko EtxeTIC programak

160 erabiltzaile dituela iragarri

du Bizkaiko Foru Aldundiak.

Zerbitzua Bilboko Etxaniz egoi-

tzan dago duela bi urtez geroz-

tik. 

Helburua da mendekoak eta

horien zaintzaileak etxean ge-

ratu ahal izatea adituen kontrol-

pean dauden bitartean. Monito-

rizazio sistema bat darabilte 

horretarako. Batzuentzako eta

besteentzako babes planak es-

kaintzen dituzte; besteak beste,

ariketa fisiko eta mentalak egi-

teko entrenamenduak eskain-

tzen dizkiete edota eguneroko

lanak gauzatzeko errutinak. 

Horrez gain, aholkuak ematen

dizkiete. 

Online aukera eta aurrez au-

rrekoa uztartzen ditu progra-

mak. Aurrera begira Etxebarrin,

Zallan, Basaurin eta Mungian

ezarri nahi dute zerbitzua.



8 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko uztailaren 1aLehen sektorea

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaiko Foru Aldundiak lehen

sektorearen krisiari aurre egiteko

plan bat onartu du. Luze gabe in-

darrean jartzeko hamar neurri

jaso ditu, eta epe ertainerako

erronkak aztertzeko lan batzor-

deak sortuko ditu. Martitzenean,

arloko hainbat eragilerekin bildu

ziren Unai Rementeria ahaldun

nagusia eta Amaia Antxustegi

Iraunkortasuna eta Ingurune Na-

turala Zaintzeko foru diputatua,

Bilboko Foru jauregian. Bizkaiko

EHNE sindikatua ez zen han

egon: «Ez gintuzten deitu. Baina

aurretik bilerak egin dituzte gu-

rekin», esan du Unzalu Salterai-

nek. «Sakoneko gogoeta» falta

dela iruditu zaio. 

Bizkaiko EHNEk egin duen ba-

lorazioa ez da baikorra izan: ha-

mar neurrietako batzuk dagoene-

ko banatuta dauden diru lagun-

tzak direla ohartarazi du; kexatu

da laguntzen banaketa hobetzeko

egin dituzten proposamenak ez

dizkietela onartu, eta iruditzen

zaio sektorearen egoeraz gogoeta

egiteko sortutako foroa berandu

datorrela. Kezka agertu du dato-

rren urtean foru hauteskundeak

egingo direlako eta ez dutelako

ziurtasunik haietatik sortuko den

gobernuak gogoetan adostutakoa

bere egingo duen.

Salterainen esanetan, lagun-

tzen antolaketa alderantziz egin

du diputazioak: «Begiratu beha-

rrean zer behar dauden eta horiei

erantzuteko zenbat diru behar

den, aurrekontua finkatu du eta

gero egin du banaketa. Ez dio

erantzuten sektorearen egoerari,

diputazioak duen aurrekontuari

baizik». Ondorioz, egin den bana-

keta ere «eskasa» dela iruditu

zaio, eta hobetzeko proposame-

nak egin dituzte. Esaterako, oke-

latarako eta esnetarako behietan,

diputazioak 30 burutik gora

dituzten baserritarrak lagunduko

ditu. «Jende asko kanpoan gera-

tuko da». Buruko emango den

diru kopurua ere handitzeko

eskatu du. Okelatarako behien

kasuan, baserrian txahala jaio eta

bertan hazita saltzen duten ekoiz-

leak saritzea proposatu dute. Ez

diete ezer onartu. Ostera, poztu da

lehen aldiz ortuari ekoizleak ere

laguntzetan sartu dituztelako.

Arazo orokorragoa
EHNEko kideak esan du diru la-

guntzak «beharrezkoak eta ondo

etorriak» direla, baina plan oro-

korrago bati lotuta egon behar

dutela. «Hau ez da herrialdeka

erantzun behar, arazo sakonagoa

eta zabalagoa delako. Gutxienez,

Jaurlaritzarekin egin beharko da

gogoeta, eta konponbideak bila-

tu». Esaterako, pentsuen prezioa-

ren gorakada «espekulazioaren»

ondorio dela esan du, eta hori ezin

duela diputazioak konpondu. 

Uste du diru laguntza zuzenek,

zeharka bada ere, espekulazio

eredu hori «indartzen» dutela.

Bestelako konponbideak behar

direla deritzo: berbarako, Bizkai-

ko abeltzainen eta Arabako zereal

ekoizleen arteko akordioak bul-

tzatu. Halere, pentsuak gutxitu

eta bazka handitu behar dela iritzi

dio. Horretarako belardiak falta

dira. Proposatu du pinuen gaitza

aprobetxatuta %30etik beherako

maldadun basoak belardi bihur-

tzea hurrengo hamarkadan.

Edozelan ere, diputazioak sor-

tuko duen foroa «garrantzitsua»

izango dela uste du, «berandu»

etorriko den arren. «2020an egin

zitekeen, behin pandemia gaine-

an genuenean. Gainera, momen-

tu aproposa zen horretarako, Eu-

ropara orduan aurkeztu behar

baitziren hurrengo urteetarako

plangintza estrategikoak». 

Elkarlana garrantzitsua da
EHNE ez bezala, bileran izan zi-

ren, besteak beste, Bizkaimendi

Bizkaiko landa garapenerako el-

karteen federazioa eta ENBA ba-

serritarren sindikatua. Bizkai-

mendiko Jokin Etxebarriak

«martxan ipini den dinamika»

goraipatu du. ENBAko Leire Aia-

lak uste du aldundiaren eta eragi-

leen arteko «elkarlana sustatzea

garrantzitsua» dela. Orain inda-

rrean jarriko diren hamar neu-

rriak, berriz, «ezinbestekoak»

direla iruditzen zaio. 

Diputazioaren planean
«sakoneko gogoeta»
falta dela uste du EHNEk
Lehen sektorearen krisiari aurre egiteko plana ondu du aldundiak
bSindikatuaren ustez, diagnostikoa 2020an egin behar zuten,
orduan bidali baitzituzten Europara plangintza estrategikoak

Bizkaiko lehen sektoreko eragileak, urtarrilaren 21ean, Bilboko Arriaga plazan egindako elkarretaratzean. M. DEL VALLE / FOKU

FORU ALDUNDIAREN

PLANEKO NEURRIAK 

Lehen sektorearen krisiari au-

rre egiteko plana onartu du

Bizkaiko Foru Aldundiak.

Orain indarrean jartzeko ha-

mar neurri zehaztu dituzte, eta

epe ertaineko erronkak azter-

tzeko foroa sortuko dute. Guz-

tira, ia 1,9 milioiko aurrekontua

du. «Lehen sektorea indartu

behar dugu, landa eremua be-

rak zaintzen duelako eta ber-

toko produktuen beharrizana

dugulako», esan du Unai Re-

menteria ahaldun nagusiak.

Luze gabeko neurriak

Errentagarritasuna.Lehen-

gaien krisiak eragindako

errentagarritasun galerari au-

rre egiteko, 1,2 milioiko lagun-

tza banatuko dute sektore

hauetan: okelatarako eta es-

netarako behiak, txerriak, oilo-

ak, ahuntzak, ardiak, zaldiak,

untxiak, barraskilo hazkuntza,

erlezaintza, mahastizaintza,

sagarraren ekoizpena eta ba-

razkigintza.

Modernizazioa.200.000

euro erabiliko dituzte behi,

ardi, ahuntz, oilo, baratzezain-

tza, mahastizaintza eta sagar

ekoizpen arloetako erakunde-

ekin modernizazio planak bul-

tzatzeko.

Txakolina.105.000 euro era-

biliko dira, ustiaketa ekologi-

korako prestakuntza saioak

emateko eta Bizkaiko Txakoli-

na sor-marka sustatzeko.

Sagarra eta sagardoa.

35.000 euro sagar ustiategien

azterketa bat egiteko eta sa-

gardo sektorea sustatzeko.

Erlezaintza. 20.000 euro liz-

tor asiarrari aurre egiteko neu-

rri berriak probatzeko. 

Basogintza. 25.000 euro ku-

deaketa iraunkorrari buruzko

kongresu bat antolatzeko.

Erasoak.Basanimalien eraso-

etatik babesteko neurriak har-

tzeko, 80.000 euroko lagun-

tza banatuko dute.

Hondakinak.Plastikoa, abel-

tzaintzako hondakinak eta ar-

tilea biltzeko zerbitzua 90.000

eurorekin indartuko da.

Salmenta zuzena.120.000

eurorekin lagunduko da zuze-

neko salmenta, erakustokiak

modernizatuz, digitalizatuz eta

prestakuntza eskainiz.

Gizartea.Lehen sektorearen

garrantziaz kontzientzia sor-

tzeko 20.000 euroko kanpai-

na egingo du aldundiak. 

Epe ertainerako neurriak

Lan batzordeak.Sektorearen

erronkei buruz eztabaidatze-

ko lan batzordeak sortuko

dira. Hazik gidatuko ditu go-

goetak, urte eta erdiz: urrian

hasi eta 2024ko apirilera arte.  



Ibai Maruri Bilbao Larrabetzu

H
iriko postariek ka-

leei eta zenbakiei

banatzen dizkiete

gutun eta pakete-

ak; landa inguru-

ko postariok, berriz, izen-abize-

nei». Eukene Murillo postaria da

Txorierri inguruan, Larrabetzun

ibili da azken aldian, eta, eguno-

tan, Derion dabil. Bezeroengana-

ko gertutasun hori «nabaria»

dela esan du, eta hori aprobetxatu

gura izan du Correosek orain arte

bulegoetan eskaintzen izan di-

tuen zerbitzu batzuk postarien

bidez etxeetara eroateko. Bezero-

ak etxetik egingo du guztia, bule-

gora joateko premiarik gabe: pa-

keteria bidali eta itzultzea; ordai-

nagiriak eta zergak ordaintzea;

enbalajeak, gutun azalak eta zigi-

luak erostea; argi, gas eta telefo-

nia zerbitzuak kudeatzea; esku-

dirua bidaltzeko eskatzea... Ho-

rretarako, PDA batzuk banatu

ditu postarien artean. Guztira, 70

langile hasi dira Bizkai osoan zer-

bitzu hori eskaintzen. Ekainean

hasi ziren horretan.

Oraindik banku batzuekin bai-

no ez dabiltza lanean, baina guz-

tietara zabaldu nahi luke Correo-

sek. Murilloren esanetan, gaur-

gaurkoz, berari ez diote horrelako

zerbitzurik eskatu. Uste du orain-

dik ezezaguna dela bezeroen ar-

tean. Baina «oso interesgarria»

izan daitekeela iruditzen zaio; La-

rrabetzuko adibidea ipini du:

«Oker ez banabil, astean bitan

egoten da zabalik Kutxabankeko

bulegoa; beste bi egunez Laboral

Kutxakoa. Lehen, egunero. Gero

eta herri gehiagotan kutxa auto-

matikoak kentzen ari dira. Herri

txikietan ere eskudirua lortzeko

eta bankuko kontuak egiteko au-

kera bermatu behar da, eta posta-

riok horretan lagundu dezake-

gu». Era horretan, baserri saka-

banatuetan bizi diren adinekoei

«eskubideak bermatzen» diz-

kietela uste du. 

Pertsona nagusiak zerbitzu ho-

riek erabiltzen hastera animatze-

ko postariekin duten «gertuko

harremana» lagungari izango

dela esan du: «Erabateko kon-

fiantza dute gugan». Adibide bat

ipini du: bidaliko diren gutun

handiak pisuaren arabera ordain-

tzen dira. «Guk bulegotik kanpo

ez dakigu zenbateko pisua duten.

Dirua ematen digute, eta hurren-

go egunean ekartzen dizkiegu

bueltak. Hori konfiantzako nor-

baitekin baino ez dute egingo».

Sarri askotan, etxeko ateak pa-

rez pare zabaltzen dizkiete. Ho-

rregatik du Murillok gurago landa

inguruko lana. «Bazkalorduan

joaten garenean, askok haiekin

mahaian esertzera gonbidatzen

gaituzte. Sarritan joaten gara ba-

serrietatik ogi artean zerbait sartu

eta ogitartekoa eginda». Etxeko-

ak ortuan lanean dabiltzanean

harrapatzen baditu, ez da ezohi-

koa izaten poltsa bete tomate

oparitzea ere. «Tabernara joaten

garenean tabernariari gutunak

eroatera, beti egoten da ‘ateraiozu

kafe bat postariari’ esaten dio-

na». Herritarrek estimatzen di-

tuztela sentitzen du Murillok.

Azkenaldian, enpresako furgo-

netak banatzen hasi da Correos

langileen artean. Baina, orain

arte, beharginetako asko euren

ibilgailuekin ibili dira gutunak

banatzen; batez ere, postu finko-

rik ez dutenak, edo, bestela, en-

presako motorrean. «Hemen

eguraldi eskasa egiten du moto-

rrean ibiltzeko. Egun euritsuak

asko izaten dira, eta busti-bustita

bukatzen dugu. Gainera, txaku-

rrek atzetik jarraitzeko aukera

gehiago dituzu». Esan du lanki-

deen «%90 inguruk» sustoren

bat edo beste izan dutela baserrie-

tako txakurrekin. Hari ere gerta-

tu zaio. «Txakurra lotuta zegoen.

Etxeko andrearekin berbetan ari

nintzen, eta bat-batean hozka

sentitu nuen. Andreak esan zi-

dan: ‘Zelan egingo zizun kosk, lo-

tuta badago?’ Askatu egin zen».  

Gutunetatik paketeetara
Azken urteetan asko aldatu da

postari lana. Digitalizazioak eta

Internet bidezko salmentak era-

gin handia izan du postarien egu-

neroko lanean. Ohiko gutunak

nabarmen gutxitu dira, eta izuga-

rri ugaritu banatzen dituzten ja-

kinarazpenak, sistamenduak eta,

bereziki, paketeak. «Aldea itzela

izan da. Esango nuke %60 eta %70

artean jaitsi dela gutunen bana-

keta». Halere, azpimarratu du

lana ez dela gutxitu: batak bestea

ordezkatu du. «Sinestezina da

zenbat pakete banatzen dugun».

Eguneroko lana 07:30ean has-

ten du; orduan ekiten dio egunari.

Bulegora joan aurretik, ahalegin-

tzen da banaketa apur bat aurre-

ratzen. Bulegoan ordubeteko

lana izaten du, eta gero egiten du

banaketa lan nagusia: lehenengo,

industrialdean; gero, kaleetan;

eta, azkenik, sakabanatutako au-

zoetara joaten da. Murillok orain-

dik ez du postu finkorik lortu Co-

rreosen; ordezkapenak egiten

ibiltzen da, eta sarri aldatzen dute

herriz. Horregatik dabil asteon

Derion eta parke teknologikoan.

Herri guztietan «oso pozik» ego-

ten dela esan du. Laukizera biga-

rrenez joan zenean esandakoa

gogoratu du, berbarako: «Udale-

txeko langileek galdetu zidaten ea

zer egin zezaketen ni herriko pos-

tari bihurtzeko behin betiko. Ho-

rroelakorik ez dizute esaten edo-

zein lanetan». 

Landa inguruko postarien eta bezeroen arteko gertutasuna azpimarratu du Eukene
Murillo postariak. PDA batzuekin bulegoko zerbitzuak etxeetan eskaintzen hasi dira.

Baserria eta kalea gerturatzen

Eukene Murillo postaria, Larrabetzun, astelehenean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Herri txikietan ere,
eskudirua lortzeko eta
bankuko kontuak
egiteko aukera bermatu
dezakegu postariok»
Eukene Murillo
Postaria Txorierrin
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Ibai Maruri Bilbao Bilbo

E
zohiko orkestra da
Behotsik. Lagunarte-
an musika jo nahi
duten musikari gaz-
teek osatzen dute. Ez

dira profesionalak. 2011ko udan
sortu zuten Bilboko Koral Elkar-
teko kontserbatorioan ibilitako
batzuek. «Araututako ikasketak
amaitu genituen, eta nahi genuen
musikari lotuta jarraitu, baina
testuinguru formaletik harago.
Erabaki geneun musika jo nahi
genuela, lagun artean eta gure
erara», gogoratu du orkestrako
zuzendari tekniko Ioritz Madaria-
ga Goirik. Iaz bete zituzten, bada,
hamar urte, eta bihar ospatuko
dituzte Bilboko Euskalduna jau-
regian eskainiko duten kontzertu
batean (19:30). 
Euskal musikaren historian

egindako bidaia izango dela ira-
garri du: «Klasikoetatik hasiko
gara: Guridi, Ravel, Arriaga...
Gaur egungo musikara heldu
arte: Gatibu, Aneguria, Doctor
Deseo. Pasatuko gara historikoe-
tatik: Oskorri, Mikel Laboa, Beni-
to Lertxundi...». Oholtzan izango
dira egun orkestra osatzen duten

42 musikariak, eta hamarkada
honetan haien artetik igaro diren
beste horrenbeste. 140 abeslari
ere izango dira. Eta musikari gon-
bidatuak; besteak beste, Anegu-
ria eta Doctor Deseoko Francis
Diez. Ane Zabala eta Galder Perez
kazetari eta aktoreak izango dira
ikuskizunaren aurkezleak.
Biharko programan ikusi dai-

tekenez, Behotsikek ohiko musi-
ka klasikoaz kanpoko erreporto-
rioa du. «Jo dugu rock sinfoni-
koa. Jo dugu rapa. Aneguriaren
diskoan parte hartu genuen, eta
harekin jo genuen BBK Liven eta
Bilboko Kafe Antzokian. Peliku-
len soinu bandak jotzen ditugu;
Disney Dream ikuskizuna sortu
genuen. Zarzuela ere jotzen
dugu». Izan ere, nahi dutena jo-
tzen dute, gustatzen zaiena. Hori
da orkestraren berezitasunen bat:
zer jo, zelan jo, non jo eta noiz jo
musikariek eurek aukeratzen
dute. Haiena orkestra «asanblea-
rioa» dela esan du Madariagak:
«Musikari bat, boto bat. Gurean
ez du zuzendariak agintzen». 
Haien moldea ezohikoa da in-

guruan. «Batzuek esaten digute
Londresko filarmonikoaren edo
halakoen antza dugula, baina

haiek profesionalak dira, eta gu,
ez». Esan du Bizkaian oso heda-
tuta daudela abesbatza amateu-
rrak. Orkestren arloa, ostera, ez.
Dioenez, badaude laukoteak eta
boskoteak, ezkontzetan eta era
horretako ekitaldietan jotzen du-

tenak. Eta badaude maila handi-
ko orkestra profesionalak: BOS
Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta
EOS Euskadiko Orkestra Sinfoni-
koa, berbarako. «Behotsik ez da
ez eredu batekoa ez bestekoa. Gu
horien erdibidean gaude». Hala
ere, Madariagak azaldu du dato-
zen urteei begira kudeaketa pro-
fesionala egitea dutela erronka.

Horrek bermatuko luke orkestra-
ren iraunkortasuna.
Gazteak dira guztiak, 14 eta 30

urte bitartekoak. Taldean aldake-
ta asko egoten dira, kideen nola-
kotasunagatik. «Batzuk Batxiler-
go ikasketak bukatu eta kanpora

joaten dira unibertsitate-
ra. Beste batzuek uniber-
tsitatea bukatu eta kan-
poan topatzen dute lana.
Edo Donostiara joaten
dira, Musikenera musika
ikasketekin jarraitzera».
Irailetik ekainera antola-
tzen dute denboraldia,
ikasturtearekin batera,
eta uda ostean aldaketa
ugari izaten dituzte, nor-
malean. Madariagak ai-
tortu du hori traba izaten
dutela egonkortasuna
lortzeko. Kideak, beraz,

kontserbatorioan musika ikasten
dabiltzanak edo ikasketak buka-
tu eta musikarekin zerikusirik ez
duten beste lanbide batzuetan
dabiltzan profesionalak dira. Mu-
sikarekiko zaletasunak batzen
ditu. 42 musikariak ez ezik, haien
gertukoak beste bazkide batzuk
dituzte, eta horiek ere urtero kuo-
ta bat ordaintzen dute. Guztira,

bada, 109 bazkide ditu Behotsi-
kek egun. 
Zapatu arratsaldean elkartzen

dira musikariak entseguetarako.
Bilboko Arabella auzoan dute
egoitza. Pandemiagatik, Bilboko
Berrio-Otxoa ikastetxeko kape-
ran batu izan dira azken bi urtee-
tan, eurenean distantziak man-
tentzeko zail dutelako. Duela
pare bat hilabete BBK fundazioa-
rekin akordioa egin zuten, eta
BBK Kunan biltzen dira orain, Bil-
bo Zaharrean. 

Europan barrena
Urtean hiruzpalau kontzertu
handi eskaintzen dituzte. Mada-
riagak esan du badituztela topa-
keta zehatz batzuk: berbarako,
Fair Saturday jaialdia, azaroan,
eta Musika Musica, martxoan.
Atzerrian ere sarri ibili izan dira,
EuroCamerata orkestrako partai-
de modura. 2012an bihurtu zen
kide Behotsik, baina aurretik ber-
tako musikari batzuk ere ibiliak
ziren, Bilboko Koral Elkarteko
orkestrako kide modura. Izan ere,
EuroCamerata Koral Elkarteko
orkestraren zuzendari Radu Haz-
meak eta Sergiu Andrei orkestra
zuzendariak sortu zuten. «Biak
dira errumaniarrak, umetako la-
gunak. Bilbon bizi da bata; Ale-
manian bestea. Pentsatu zuten
zerbait berezia egin nahi zutela
haien ikasleekin eta horrela sortu
zen EuroCamerata», gogoratu du
Madariagak. Europako beste mu-
sikariekin Alemanian eta Fran-
tzian eman dituzte, batik bat,
kontzertuak. Euskal Herrian ere
bai; bereziki, Bizkaian. 

Bilboko Behotsik orkestrak hamar urte bete ditu. Ospatzeko, kontzertu berezia
eskainiko dute bihar Euskaldunan. Euskal musikaren historia izango da ardatz.

Gazte zaletuen orkestra

Behotsik orkestrakoen kontzertua, Bilboko Euskalduna jauregian, iaz. BEHOTSIK

10. URTEURRENEKO

KONTZERTUA 

Behotsik orkestrak bihar ospatuko

du 10. urteurreneko kontzertua,

Bilboko Euskalduna jauregiko au-

ditoriumean, 19:30ean. 

Programa

b Agur jaunak. Herrikoia.
b El Caserio-ren bigarren aktuaren

preludioa. Jesus Guridi.
b Sinfonia Ren: lehen atala. Juan

Crisostomo Arriaga.
b Eusko Irudiak: lehen atala. Jesus

Guridi.
b Baga, biga, higa. Mikel Laboa.
b Bizkaia Maite. Benito Lertxundi.
b Furra furra. Oskorri.
b Pavane por une infante defúnte.

Maurice Ravel.
b Aske maitte. Gatibu eta Izaro.
b Itoiz Suite: Hegal egiteneta Foi-

sis jauna. Juan Caros Perez.
b Corazon de tango. Doctor

Deseo.
b Guztiz apurtua. Aneguria.
bPropina. Behotsik.

Ikasketa arautuak amaitu
genituen, eta nahi genuen
musikari lotuta jarraitu, baina
testuinguru formaletik harago»

«Jo dugu rock sinfonikoa,
rapa... Aneguriaren diskoan
parte harte genuen. Pelikulen
soinu bandak jo ditugu»
Ioritz Madariaga Goiri
Bilboko Behotsik orkestrako zuzendari teknikoa

‘‘

10 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko uztailaren 1aMusika



Amaia Igartua Aristondo 

Askotariko kolorez jantzita, izae-

ra artistikoa ere badu portuak.

Hala nola urdinez, zuriz eta ber-

dez pintatuta daude zurezko gai-

nazalak, dotore apainduta daude

ontziak, eta burdinaren ugerrak

ere testurak txertatzen dizkio pai-

saiari. Baina, urteen joanarekin,

beste itxura bat hartu du kaiak:

homogeneoagoa bilakatu da, ma-

terial berrien zuria gailentzen

baita orain. Berrikuntza teknolo-

gikoaren arrastoa nabaria da, bai-

na, aldaketa ez ezik, «galera» ere

ekarri du horrek, Konrado Mu-

gertzaren irudiko.

Naturari lotutako kontzeptuak

darabiltza Mugertzak fenomeno

hori izendatzeko. Haren iritziz,

«portuen deforestazioa» gertatu

da azken hamarkadetan, egurra

desagertuz joan delako paisaia

horietatik, eta, horren ondorioz,

«desertifikazio kromatikoa»

izan da. «Material tradizionaleta-

tik sintetikoetara pasatu garen

neurrian, gure portuen kolorea

galdu egin da».

Eraldaketaz hausnartzeko, be-

rak egindako argazkiak eta zen-

bait partaidek propio ondutako

testuak bildu ditu Mugertzak Zu-

ra eta uraerakusketan. Lekeitio-

ko Eusebio Erkiaga kultur etxeko

Eskolape aretoan bisitatu ahalko

da eguaztenera bitartean, eta etzi,

19:30ean, Mugertzak eta Felipe

Murelaga itsas arotz izandakoak

bisita gidatua egingo dute. Era-

kusketa Atabaka kultur elkarteak

antolatu du, eta Lekeitioko Uda-

lak, Bilboko Itsasmuseumek, Do-

nostiako Aquariumak eta Eika eta

Danobat kooperatibek babestu

dute. Liburu batean bildu dituzte

erakusketako testu denak, baita

are argazki gehiago ere.

Portua islatzeko moduak
1960eko eta 1970eko urteetan

ezarri du mugarria Mugertzak.

Arrantzaren sektore osoa antzal-

datu zen hamarkada horietan.

Besteak beste, Europako politika

komunitarioek eta flotak murriz-

teko eta ingurumena babesteko

Europako legeek eragina izan

dute sektorean. Eta teknologiak

portuek «nortasuna galtzea»

eragin du; horrenbestez, baita

«ondarea galtzea» ere, nabar-

mendu duenez. «Duela 50-70

urte, portuak aberatsagoak ziren,

kromatismoari dagokionez».

Orain «antzuak» direla uste du.

Arrasto ekonomikoa utzi du ego-

era horrek, orobat: izan ere, itsas

arotzen jardunak behera egin du

nabarmen.

Hala, ertz askotatik hel dakioke

arrantzaren munduan gertatuta-

koari, baina Mugertza paisaiatik

abiatu da gogoeta taxutzeko. 

Gainera, hark eman dio, nagusi-

ki, moldaketaren berri. Argazki-

lari afizionatua da Mugertza,

umea zenetik, eta aspalditik hau-

tatu izan ditu portuak bere iru-

dietarako, «oso erakargarria»

baiteritzo hango giroari. Aldake-

tez jabetuta, duela 25 urtetik zuen

horien inguruko proiektu foto-

grafiko bat egiteko ideia, baita

irudiei «hegada literario» bat

ematekoa ere.

Orain dela lauzpabost urte ekin

zion lanari. Miren Agur Meabere-

kin harremanetan jarri zen aurre-

na, eta beste idazle andana bat ere

batu zen proiektura: Leire Bilbao,

Unai Elorriaga, Itxaro Borda, Kir-

men Uribe, Anjel Lertxundi,

Arantxa Urretabizkaia eta Jokin

de Pedro. Kostaldekoak bilatu zi-

tuen, nahita, «badituztelako in-

gurune horrekin lotutako bizipe-

nak, eta urteekin landu dutelako

portua eta kosta ikusteko for-

ma». Baina hurbilketa bakoitzak

xehetasun bereziak ditu, halere.

Esaterako, oroitzapenak, kolore-

ak eta usainak txirikordatzen dira

Meaberen prosa poetikoan, eta

Bordaren pieza ere deskribapen

bisual hutsetik harago doa; Elo-

rriaga eta De Pedro fikzioa balia-

tuta gogoetatu dira portuez.

Begirada literarioa ez ezik, bes-

telakoak ere bildu ditu Muger-

tzak. Proiektuan parte hartu du,

halaber, Jon Ruigomez Itsasmu-

seumeko zuzendariak, eta saia-

kera moduan eman du hausnar-

keta. «Enfasi handiagoa jartzen

du ondarearen galeran», azaldu

du Mugertzak. «Esaten du gaur-

ko portuak ezleku bihurtu direla,

globalizazioaren ondorioz; norta-

sunik gabeko lekuak, aireportuak

eta zentro komertzialak bezala».

Jesus Mari Lazkano pintoreak,

berriz, portuko koloreen esa-

nahiak xehatu ditu, eta azaldu

euskal artistek nola irudikatu di-

tuzten. Felipe Murelaga itsas

arotz izandakoari elkarrizketa

egin, eta Humberto Astibia ira-

kaslearen ekarpena ere jaso du.

Testuok bere argazkiekin uz-

tartu ditu Mugertzak. «Mikropai-

saiak» dira: ez dituzte paisaia

orokorrak islatzen, baizik eta de-

taileak, horiek interesatzen bai-

tzaizkio. Koloreak, formak, eta,

batez ere, testurak jaso ditu iru-

dietan. «Azken batean, egurrak

urteroko mantentze lana behar

du, eta ikusten dugu geruza bat

bestearen gainean; burdinan ere,

testurak oso nabarmenak dira».

Era berean, ontzioletako paretak

«mihise erakargarriak» dira,

han egiten baitziren pintura pro-

bak. «Ikuspegi artistikotik begi-

ratuta, baditugu hiru euskarri na-

gusi: zura, harria eta burdina. Eta,

azkenik, ura ere bai, koloreak

hartan islatzen baitira».

Urak kolore
gutxiago
islatzen ditu
Material sintetikoengatik, portuek kolorea
«galdu» dute, Konrado Mugertzak dioenez
b Proiektu bat egin du argazki eta testuekin,
‘Zura eta ura’; erakusketa ikusgai da Lekeition

Konrado Mugertzaren erakusketa, Lekeitioko Eusebio Erkiaga kultur etxeko Eskolape aretoan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Bisitari bat argazkien aurretik igarotzen, Lekeition. A. LOIOLA / FOKU«Kostaldeko idazleek
urteekin landu dute
portua eta kosta ikusteko
forma. Horien inguruko
bizipenak dituzte»

Konrado Mugertza
‘Zura eta ura’ erakusketaren sortzailea
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Musikaire jaialdia

Olatz Enzunza Mallona

Bihar arratsaldean hasiko da Elo-

rrioko udak musikaz, antzerkiz,

dantzaz eta umore ekitaldiz janz-

ten dituen Musikaire jaialdia. Elo-

rrioko Arriola kultur elkarteari

esker, hamabi ikuskizunez goza-

tzeko aukera izango dute aurten

herritarrek zein bisitariek, eta,

urtero legez, herriko hiru txoko

berezi aukeratu dituzte emanal-

diak aurrera eramateko. Hilabete

osoko asteburuetan egongo da

zer ikusi udalerrian, eta horiek

guztiak doan izango dira.

Lehen egunetik gogor ekingo

dio jaialdiak: Yllana konpainiak

Trash ikuskizuna aurkeztuko du.

Ikuskizun «bizia eta energeti-

koa» dela nabarmendu dute an-

tolatzaileek, eta, perkusioaren,

mugimenduaren eta umorearen

bitartez, zaborra birziklatzearen

garrantziaz ariko dira. Hurrengo

egunean, berriz, El gran final

ikusteko aukera egongo da, Bu-

craa Circusen eskutik. Tragiko-

media bat da, eta 30 urtez elkar

ikusi gabe egon diren bi pailazo

izango dira protagonista.

Halaber, uztailaren 30era

bitartean, gustu eta adin guztie-

tarako ekitaldiak prestatu dituz-

tela kontatu du Aitor Iriarte

Musikaire jaialdiko programazio

arduradunak: «Denetarik egon-

go da». Besteak beste, #Mauri-

ziakezdauinorhil ikuskizuna,

Rafa Rueda eta Hamabihots abes-

batza, Pirritx, Porrotx eta Mari-

mototsen Kuikui ikuskizuna eta

Jon Maiaren Kantu bat gara

emanaldia. Euskal Herriko artis-

tak izango dira nagusi jaialdian,

baina, horiez gainera, nazioarte-

ko panoraman zeresana duten

taldeak ere ariko dira. 

Agertokiak ere ezin hobeak

dira. Aurten, kasurako, Lariz jau-

regian, Ganondo parkean eta

elizpean egingo dituzte emanal-

diak. «Paraje politak aukeratzen

ahalegintzen gara, magia berezi

bat sortzen». Eszenatokiak

«mimoz» apaintzen dituzte, eta

argiztapena ere asko zaintzen

dute: «Kontzertuak baino gehia-

go, errezitalak antolatzen ditugu.

Ingurunearekin bat datozen jar-

duerak egitean dago gakoa».

Doan eta edonorentzat
Urteroko hitzordua bilakatu da

Musikaire 1998an sortu zenetik.

Kultura lau haizeetara

Beste urte batez, Musikaire jaialdia egingo dute Elorrion, bihar hasita b Uztaileko
asteburu guztietarako ekitaldi andana prestatu dituzte, eta herriko hiru txoko
berezi izango dira agertoki nagusiak: Lariz jauregia, Ganondo parkea eta elizpea

Rafa Rueda abeslaria, duela hiru urte, Bilbon. Uztailaren 16an emango du kontzertua Elorrioko Ganondo parkean, Hamabihots abesbatzarekin elkarlanean. MARISOL RAMIREZ / FOKU



EGUNEZ EGUNEKOA 

Bihar hasi eta uztail osoan

egingo dute aurten Elorrioko

Musikaire jaialdia. Asteburu

guztietarako ekitaldi andana

prestatu dituzte, eta horiek

guztiak doan izango dira. 

Bihar. Trash obra, Yllana kon-

painiaren emanaldia.

22:30ean, plazan.

Etzi.Bucraa Circusen El gran

final ikuskizuna. 20:00etan,

plazan.

Uztailak 8.#Mauriziakezdaui-

norhil. 22:30ean, plazan.

Uztailak 9.Kantu bat gara,

Jon Maia. 22:30ean, plazan. 

Uztailak 10.Pirritx, Porrotx

eta Marimototsen Kuikui ikus-

kizuna. 19:00etan, plazan.

Uztailak 15.Tcheka.

20:00etan, Ganondo parkean.

Uztailak 16.Rafa Rueda eta

Hamabihots abesbatza.

20:00etan, Ganondo parkean.

Uztailak 17.Dantza garaiki-

dea. 19:00etan, plazan.

Uztailak 22.David Walters

Trio. 20:00etan, Lariz jaure-

gian.

Uztailak 23.Aldapeko Bas-

que Latin Jazz. 20:00etan, La-

riz jauregian.

Uztailak 24. Itziar Yagüe Sex-

tet. 20:00etan, Lariz jauregian.

Uztailak 30.David Vento kon-

painia eta Logela multimedia-

ren De neanderthal a sapiens

ikuskizuna. 22:30ean, plazan.
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Musikaire jaialdia

Ekainera bitarte Arriola antzo-
kiak makina bat kultur ikuskizun
eskaintzen zituen urte osoan ze-
har, baina, uda heltzearekin bate-
ra, bertan behera geratzen ziren
horiek guztiak. Gauzak horrela,
kultur programazioa udan kalera
ateratzea «ideia egokia» izan zi-
tekeela iruditu zitzaien, eta hala
sortu zen Musikaire. Hasieran,
Elorrio Klasikoa izena zuen egi-
tasmoak, eta auzoetako ermite-
tan hasi ziren musika klasikoko

ekitaldiak antolatzen. Arrakasta
ikusita, baina, formatua handitu
behar izan zuten, eta, jaialdia he-
rri osora zabaltzearekin batera,
askotariko proposamenak es-
kaintzen hasi ziren.
Iriarteren hitzetan, Euskal He-

rrian gutxi dira halako proposa-
menak, eta horrek «are berezia-
go» egiten du jaialdia. Talde «es-
tandarrak edo oihartzuna
dutenak» aukeratu beharrean,
talde «bereziak eta ez oso ezagu-
nak» programatzen ahalegin-
tzen dira, eta kalitatea izaten da
aintzat hartzen duten faktore na-
gusietako bat.

O. Enzunza Mallona

Eva Gutierrezekin batera hasi zen
Lorea Argarate (Bilbo, 1990) DJ
munduan murgiltzen. Las Tea
Party bikotea osatu zuten, eta
Euskal Herrian iraultza txiki bat
eragin zuten musika elektroni-
koa giro herrikoietan sartuta.
Oraingo honetan, beste urrats bat
egin, eta #Mauriziakezdauinor-

hil proiektua sortu du, Ines Osi-
naga, Olatz Salvador eta Itziar 
Garalucerekin elkarlanean. Mau-
rizia Aldeiturriagaren koplak
daude proiektuaren oinarrian,
baina Argaratek argi utzi du pla-
zandreei gorazarre egiteko
«ahalduntze ariketa bat» dela
ikuskizuna: «Maurizia asko dau-
de atzean». Elorrioko plazan ari-
tuko dira gaur zortzi, 22:30ean.
Hasteko, nor da Maurizia?

Maurizia Aldeiturriaga pandero
jotzailearen iruditeria hartuta
sortu dugun sinbolo bat da Mau-
rizia. Denok sentitzen gara hare-
kin identifikatuta. Pertsonaia
hori da gure proiektuaren ardatz
nagusia, eta ikono pop bat sortu
nahi izan dugu.
Eta, hortik, proiektu kolaborati-

bo bilakatu da. Zertan datza

ikuskizuna?

Maurizia Aldeiturriagaren histo-
ria, koplak eta haren abesteko era
aintzat hartuta, gaur egungo for-
matura hurbiltzea izan da asmoa.
Hau da, kopla zaharrak formatu
berrietara ekartzea. Mundu mau-

rizianobat sortu nahi izan dugu,
eta folklorea modernizatu.
Maurizia diozuenean, beraz, ez

diozue Aldeiturriagari soilik

erreferentzia egiten.

Hala da. Guk honakoa esaten
dugu: Maurizia ez naiz ni, baina ni
ere banaiz; ez zara zu, baina zu ere
bazara; ez gara gu, baina gu ere
bagara. Politena da gure ikuski-
zunetan beti dagoela Maurizia
gonbidatu bat. Elorrion, esatera-
ko, Neomak egongo dira gurekin.
Konfiantzazko espazio bat sortu
nahi izan dugu,eta ahalduntze
ariketa bat egin dugu: Maurizia
asko daude Euskal Herrian, eta
hori islatu nahi dugu.
Nondik sortu zen halako proiek-

tu bat egiteko ideia?

Inesen eta bion arteko elkarrizke-
ta batzuetatik abiatu zen dena.
Maurizia erreferentzia bat zen

kizunean. Nola ematen da uztar-

tze hori?

Jolas bat bezalakoa da: ahots sin-
tetizadore bat erabiltzen dugu,
koplak autotunea erabiliz abes-
ten ditugu, panderoa elektroni-
koki txertatzen dugu...

Emakumez soilik osatutako

proiektua da. Beharrezkoak dira

halako espazioak?

Zalantzarik gabe. Oso espazio
maskulinoa da musikaren indus-
tria, eta rolak aldatu behar izan
ditugu. Konfiantzazko espazio
bat sortzeko ahalegin handia egi-
ten ari gara, eta beldur asko gain-
ditzen ere ikasi behar izan dugu.

biontzako, eta hala bururatu zi-
tzaigun haren inguruko zerbait
egitea. Gauza txiki moduan jaio
zen, baina hazten ari da, eta bada-
bil nortasuna hartzen pixkanaka.
Musika tradizionalak eta elek-

tronikoak bat egingo dute ikus-

«Maurizia asko daude Euskal
Herrian, eta hori islatu nahi dugu»

Lorea Argarateb Musikaria

Maurizia Aldeiturriagaren kopletatik abiatuta, tradizioa eta elektronika uztartuko ditu
#Mauriziakezdauinorhilproiektuak, Elorrion. Ines Osinagak, Olatz Salvadorrek, Itziar Garalucek
eta Lorea Argaratek elkarlanean sortu dute, eta proiektu kolaboratibo gisa definitu dute.

Euskal Herriko artistez
gainera, nazioarteko
panoraman zeresana
duten taldeak ere ariko
dira Elorrioko jaialdian

«Konfiantzazko espazio
bat sortzeko ahalegin
handia egiten ari gara,
eta beldurrak gainditzen
ikasi behar izan dugu»

Lorea Argarate —ezkerrean—, Ines Osinaga eta Olatz Salvadorrekin. MUSIKAIRE



MUSIKA

ARRANKUDIAGARun Free.

bBihar, 21:00etan, 

herrigunean.

BARAKALDO Juan Luis Guerra.

bOstegunean, 21:00etan, 

BECen.

BERMEOFilippo Deorsola Group.

bGaur, 20:30ean, kafe antzokian.

BILBOThe Bellrays.

bGaur, 21:00etan, 

Azkenan.

BILBOBehotsik.

bBihar, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOSilver Surfing Machine eta

Trampas.

bBihar, 20:00etan, Muellen.

BILBODistorsion eta Porco Bravo.

bBihar, 20:00etan, Errekalde

plazan.

BILBODoyle eta Lex Luger.

bBihar, 20:30ean, Azkenan.

BILBOSilly Sally.

bBihar, 21:00etan, Shaken.

BILBOFull Metal Band eta Deba-

res.

b Igandean, 12:00etan, Naven.

BILBOMetallica, Weezer, The He-

llacopters, Nothing but Thieves,

The Regrettes...

b Igandean, 16:00etan, San

Mames estadioan.

BILBOLion Heart.

b Igandean, 22:00etan, Errekalde

plazan.

BILBOBilboko BBK Live.

bOstegunetik uztailaren 9ra arte,

Kobetamendin.

BILBOFat Freddy’s Drop.

bOstegunean, 20:00etan,

Santana 27n.

DIMALiher.

bBihar, 23:00etan, 

herrigunean.

DURANGOMusika Arandoñoko

dorrearen azpian. Organo txikia:

Gerardo Rifon. Mezzosopranoa:

Ainhoa Zubillaga. Biolina: Francis-

co Herrero.

b Igandean, 20:00etan, Santa

Maria Uribarri basilikan.

ELORRIOMusikaire jaialdia.

bBihartik uztailaren 30era arte,

herrigunean.

GERNIKA-LUMOHabia.

bOstegunean, 20:00etan, Seber

Altube auditoriumean.

GETXOFred Hersch Trio eta Loek

van den Berg Quintet.

bGaur, 01:00ean, Muxikebarrin.

GETXOBringas.

bGaur, 20:00etan, Ereagako

terrazan.

GETXOLatitude.

bBihar, 20:00etan, Geltoki 

plazan.

GETXORon Carter Foursight eta

Symbiosis 5.

bBihar, 21:00etan, 

Muxikebarrin.

GETXOAmaia.

bBihar, 23:00etan, Ereagako

hondartzako aparkalekuan.

GETXOSumrra.

b Igandean, 19:00etan, Geltoki

plazan.

GETXOGonzalo Rubalcaba, Ai-

mee Nubiola Band eta Talde

Lehiaketaren irabazlea.

b Igandean, 21:00etan,

Muxikebarrin.

GORLIZLaguna Goons.

bOstegunean, 21:00etan,

Xurruten.

LEMOAOroitzen hondarrak nota

txikietan. Kantuan: Nerea Zuloaga.

Poemak errezitatzen: Mikel Etxa-

buru. Irudiak: Yera Sanchez.

bBihar, 20:30ean, kultur etxean.

MUNGIATOC.

bGaur, 23:00etan, txosnagunean.

MUNGIAEgan.

bBihar, 22:00etan, Forua plazan.

MUNGIASkabidean eta Wicked

Wizzard.

bBihar, 23:00etan, txosnagunean.

PORTUGALETEEtsaiakroak, 

Barre Ikara, The Lizards, The Rib-

bons, La Excavadora eta Putakas-

ka.

bBihar, 20:30ean, Repelega

auzoan.

PORTUGALETEAkatz eta Seroto-

nina Ska Band.

b Igandean, 23:00etan, Repelega

auzoan.

PORTUGALETEDiversion Rock.

bOstegunean, 20:00etan,

Repelega auzoan.

SANTURTZIDisk Jockey.

b Igandean, 18:00etan, Santurtzi

parkean.

SESTAOHuntza.

bGaur, 23:00etan, Kasko 

plazan.

SESTAOHavana 537.

bBihar, 20:00etan, Los

Hermanoseko atarian.

SESTAODuo Dinamico.

bBihar, 23:00etan, Kasko plazan.

SESTAONoa Elvis & The Wooden

Hearts.

b Igandean, 20:00etan, Los

Hermanoseko atarian.

SOPELADientes de Luna eta Gari-

lak 26.

bGaur, 23:00etan, Udaletxe

plazan.

SOPELA Iheskide.

bGaur, 23:00etan, txosnagunean.

SOPELAEsne Beltza.

bBihar, 22:00etan, Udaletxe

plazan.

SOPELABenetan Soro.

bBihar, 23:30ean, 

txosnagunean.

ANTZERKIA

BILBOMiguel Hernández, que es-

tás en los cielos. Alfonso Diez, Ire-

ne Bau, Unai Izquierdo, Yeray Vaz-

quez.

bGaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Pablioi 6n.

BILBOGAP of 42. Chris Iris.

Mungia b Kontzertuak

Gertaera latz baten ertzak, rock musikara eroanak
Mungiako lagun talde bat rock talde bilakatu zen 2016an: TOC. Hainbat single eta Badau izeneko EPa kaleratu dituzte. Iaz plazaratu zuten lehen lan

luzea: Zidazun. Orain artekoa baino ilunagoa da: gertaera latz baten ondoren sortzen den prozesuaren ertzak arakatu dituzte kantuetan. Gaur, herrian

joko dute: 23:00etan, txosnagunean. Bihar, Skabidean eta Wicked Wizzard taldeek hartuko dute lekukoa, toki eta ordu berean. TOC
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bGaur, 18:00etan eta 22:00etan,

Arriaga plazan.

BILBOHerencia. La Industrial Tea-

trera.

bGaur, 20:00etan, Gas plazan.

BILBOVolatineros. Nostraxlada-

mus.

bGaur eta bihar, 23:00etan,

Areatzan.

BILBORuna. Compañia 104º.

bBihar, 20:00etan eta 22:00etan,

San Frantziskoko komentu

zaharrean.

BILBOOvvio. Kolektiv Lapso Cirk.

bBihar, 18:30ean, Plaza Barrian.

BILBOMaña. Manolo Alcantara.

bBihar, 19:00etan, Gas plazan.

BILBO3 en impro.

bBihar, 20:30ean, Camposen.

BILBOGlubs. Yllana Teatro eta

Nacho Vilar Producciones.

bBihar, 21:30ean, Arriaga plazan.

BILBOOrgullo Nacional. Led Va-

rela.

b Igandean, 21:00etan,

Fundicionen.

DURANGOSie7e. Y Medio Teatro.

bBihar, 17:30ean, Plateruenan.

DURANGOMikra. Berdinki Zirkus.

bBihar, 20:00etan, Aurora Abasolo

parkean.

BERTSOLARITZA

MUNGIA Jaietako bertso poteoa.

Xabat Galletebeitia, Mikel Goirie-

na, Jone Uria Albizuri.

bGaur, 19:30ean, Agirre

Jauregiaren parean hasita,

tabernaz taberna.

PORTUGALETEGaztetxearen 

II. urteurrena. Bertso bazkaria. Mi-

ren Artetxe, Andoni Egaña.

bAstelehenean, 14:00etan,

gaztetxean.

DANTZA

BERMEOAlkartasuna dantza tal-

dea.

bBihar, 21:00etan, Artza 

frontoian.

BILBOFinale. Delreves.

bGaur, 18:30ean eta 21:30ean,

Bizkaia aretoan.

BILBOGazte. Oinkari dantza tal-

dea eta Hika Teatro.

bGaur, 18:00etan, Plaza Barrian.

BILBOBasoa. Dantzaz.

bBihar, 18:00etan eta 20:30ean,

Arriaga plazan.

BILBOBizkaiko Dantzarien Biltza-

rra.

b Igandean, 19:00etan, Arriaga

plazan.

ERAKUSKETAK

BAKIOBakioko margozaleak.

bUrriaren 2ra arte,

Txakolingunean.

BALMASEDABilboko Orkestra-

ren mendeurrena.

bUztailaren 22ra arte, San Severino

plazan.

BILBOBilboko Jesuitak 

Indautxu ikastetxearen mendeurre-

na.

bAbuztuaren 3ra arte, Ondare

aretoan.

BILBO Jean Dubuffet: ospakizun

bizia.

bAbuztuaren 21era arte,

Guggenheimen.

BILBOAhots bat Erausorentzat.

Trans garai baterako epilogoa. Ca-

bello / Carceller.

b Irailaren 25era arte, Azkuna

zentroan.

BILBOMotion. Autos, art, architec-

ture.

b Irailaren 18ra arte,

Guggenheimen.

BILBOLantegietako emakumeak.

Kadagua haraneko 11 fabrika.

bUrtarrilaren 31ra arte, Batzar

Nagusietako erakusketa aretoan.

BILBOValcarcel Medina. Arquitec-

turas prematuras.

b Irailaren 18ra arte, Azkuna

zentroan.

BILBODaniel Zuloaga (1852-1921).

Zeramista.

bAzaroaren 20ra arte, Arte Ederren

Museoan.

BILBOSerra/Seurat. Marrazkiak.

b Irailaren 6ra arte, 

Guggenheimen.

BILBOMemoria de forma. Antonio

Fernandezen artelanak.

bUrriaren 30era arte, Azkuna

zentroan.

BILBODetrás hay nada. Amaya

Suberbiolaren margoak.

bUztailaren 8ra arte, 

Bilbo Arten.

BILBOArtearen bidez ikasten.

bAbuztuaren 31ra arte,

Guggenheimen.

BILBOThe Otolith Group: O Hori-

zon.

bUrriaren 9ra arte, Guggenheimen.

DURANGODurango, 1937ko mar-

txoaren 31, bonbardaketa.

b Irailaren 25era arte, Kurutzesantu

museoan.

DURANGOPicassotik Barcelóra.

23 artistaren 35 obra.

b Igandera arte, Arte eta Historia

Museoan.

ZORNOTZAAmaigabeko bideak.

Jose Javier Lacalle Lakaartistaren

marrazkiak eta eskulturak.

bGaur arte, San Migel kaleko

lonjan.

ZORNOTZAGaurko Euskal Eskul-

tura. Veinte, hogei, vingt.

bUrriaren 26ra arte, Zelaieta

aretoan.

HAUR JARDUERA

SESTAOTxintxilintxin, bakea egin.

Kiki, Koko eta Moko.

bBihar, 19:30ean, San Pedro

plazan.

BESTELAKOAK

LEZAMAGure Zirkua.

bGaur emanaldi bat, larunbatean

bi eta igandean beste bi,

herrigunean.

Bilbo bArte eszenikoak

Bilboko kaleak arte eszenikoz bete dituzte
Bihar bukatuko da aurtengo Bilboko Kalealdia. Astelehenetik, 32 emanaldiz gozatzeko aukera egon da. Guztira, mundu zabaleko hamalau konpai-

niak atera dituzte beren lanak kalera. Gaur eta bihar, Chris Iris alemaniarren GAP of 42, Koletiv Lapso Circ katalanen Ovvio—irudian— eta Dantzaz

euskal herritarren Basoa ikuskizunak emango dituzte, besteak beste. Egitarau osoa Bilbokokalealdia.eusweb orrian dago eskura. KOLETIV LAPSO CIRC
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Ibai Maruri Bilbao Elorrio

N
ere Amacho mai-

tia: oingo consi-

deraciñoco begui-

yaquin Logroñu-

ra bost bidar

begiratu eban, baña illa bat oin-

diño ezta igaro, berorrec emon-

daco plazua baño lenago acor-

dau naiz». San Balendin Berrio-
txoak Marina Monika Arizti
amari Logroñoko (Errioxa, Espai-
nia) seminariotik idatzitako lehen
gutunaren hasiera da. Ez dauka
datarik, baina litekeena da
1845eko azarokoa izatea, urte
hartako urriaren 27an sartu zen-
eta apaizgaitegian Berriotxoa.
Ehunka eskutitz idatziko zituen,
Logroñotik bertatik eta misiolari
jondako tokitik, Tonkinetik 
—egungo Vietnam—. Asko galdu
egin dira. Hogei daude euskaraz
idatzita: hemezortzi, amari; bat,
gurasoei; beste bat, Ocañan (Gaz-
tela-Mantxa, Espainia) ezagutu
zuen moja euskaldun bati. Horie-
tako asko Elorrioko Santa Ana
komentuan daude, Balendin Be-
rriotxoa museoan. Sonia Suber-
biola gidariaren arabera, bisitari

gehienen arreta erakartzen dute
eskuizkribu horiek: «Oso euska-
ra ederrean idatzita daude, garai
hartako bizkaieraz; tonu ederra
dute amari idatzitakoek».
1988an, Joan Paulo II.a aita san-

tuak santu izendatu zuen; Bizkai-
ko lehena. Ordutik, Bilboko Eliz-
barrutiko zaindaria da, Loiolako
San Inaziorekin batera. Astelehe-
nean ospatuko da Berriotxoaren
jaia. Museoan, haren bizitza eza-
gutu daiteke, Arriola jauregian
jaio zenetik 34 urterekin hil zen
arte. Haren erlikiak Bizkaira eka-

rri zirenekoa ere kontatzen dute,
eta baita santu egiteko prozesua
ere. Museoko atarian daude jasota
elorriarraren bizitzako data esan-
guratsuenak. Lehena 1827ko
otsailaren 14a da: Balendin Faus-
tino Berriotxoa Ariztiren jaiote-
guna. Juan Isidro Berriotxoa aita-
rekin haren aroztegian egindako
zurezko piezak ere ikusgai daude,

haurtzaroari eskainitako atalean.
Santa Ana komentuan meza mu-
tila izan zen umetan, eta hango
kapilau izandako fraideak irakatsi
zizkion latina eta humanitateak.
Fraide izateko asmotan sartu

zen Logroñoko seminarioan. Bai-
na abadetzak ez zuen asebetetzen:
misiolari izan gura zuen. Horrega-
tik joan zen Ocañan domingota-
rrek zuten komentura. Hangoak
eginda, 1856ko abenduaren 27an,
Cadizen (Andaluzia, Espainia) itsa-
soratu zen, Filipinetara bidean.
Manilan urte erdi egin zuen vietna-
mera edo, garai hartan esaten zen
bezala, annamera ikasten. Azke-
nik, 1858ko martxoan iritsi zen
Tonkinera. Ibilbide hori guztia ma-
pa batean erakusten dute Elorrion.

Jazarpen urteak Tonkinen
Iritsi eta lasterrera, gotzain izen-
datu zuten. Han erabilitako kali-
za, patena eta bestelako elementu
erlijiosoak museoan daude. Baita
kasulla edo meza jantzia ere. Su-
berbiolaren esanetan, bisitariak
asko harritzen ditu. «Kanpotik
oso ederra da. Barrutik badu bi-
txikeria bat: forruan annameraz
idatzitako testuak daude; besteak
beste, Aita gurea. Uste da irakas-
teko erabiltzen zuela». 
Orduko agintariek kristauak

jazartzen zituzten, eta urte gogo-
rrak bizi izan zituen Berriotxoak.
Azkenean, 1861ean preso hartu
zuten. Elorrioko komentuko eli-
zan ikusgai daude lotuta izateko
erabili zituzten kateak. Urte har-
tako arazoaren 1ean hil zuten, le-
poa moztuta, beste 146 kristaure-
kin batera. Santuaren gorpua
Elorrioko Sortzez Garbiaren basi-
likan dago, beren-beregi eraikita-
ko aldarean. Halere, hezur batzuk
komentuko elizan dituzte, beste
erlikia batzuekin batera.
Gidariaren esanetan, ezohiko

museoa izateko, bisitari asko iza-
ten dituzte. Taldeak etortzen zaiz-
kie autobusetan: eskoletatik, tu-
ristak eta baita erromesak ere.
Nabarmendu du asko AEBetatik
etortzen zaizkiela, Idahotik, ber-
barako. Batzuk Berriotxoaren
urruneko senideak izaten dira. 

Elorrioko Balendin Berriotxoa museoan santuaren bizitza kontatzen dute, herrian jaio
zenetik egungo Vietnamen martiri hil zuten arte. Santa Ana komentuan dago. 

Fedea, euskaraz eta vietnameraz

Elorrioko Balendin Berriotxoa museoko aretoetako bat. Han daude, besteak beste, gutun batzuk, kasulla eta santuaren irudia. LUIS MADINA

Berriotxoak Logroñon eta Tonkinen erabilitako liburuak. LUIS MADINA

Berriotxoa ehortzi zuten lehen hilobia, Elorrioko Santa Ana komentuan. L. MADINA

Amari, gurasoei eta
Ocañan ezagututako
moja bati euskaraz
idatzitako gutunak
irakur daitezke museoan

ELORRIOKO 

BALENDIN 

BERRIOTXOA

MUSEOA 

Helbidea.Elizburu, 4. Elorrio. 

Ordutegia. Bisitatzeko ordua har-

tu behar da aurretik, turismo bule-

goan edo gidariari deituta. 

Sarrera.Doan.

Kontaktua. 94-682.01.64 edo

669-37.80.97 (gidariarena). 


