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Ibilgailuak
mugatu
nahian

Bilboko Zazpikaleetan ibilgailuen sarrera monitorizatzen hasi dira b Auzokideek uste dute neurri gehiago
behar direla b Bermeon aspaldi hartu zuten neurri bera, eta hango auzo elkarteak ontzat jo du 2-3
b

2

Astekoa
Hirigintza

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko irailaren 16a

Hainbat herritar Bilboko Zazpikaleetan barrena oinez, joan den barikuko irudi batean. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

Oinezkoentzako kaleen berme
Bilboko Zazpikaleetan sartzen diren ibilgailuak monitorizatzen hasi dira b Auzokideek nahi dute kale
gehiago jartzea oinezkoentzako soilik b Merkatariek diote arauak ez diela kalterik, ez onurarik egingo
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Irailaren 1az geroztik, Bilboko
Zazpikaleetara sartzen diren ibilgailuak kontrolatzeko baliabideak martxan daude. Hain zuzen,
Oinezkoen Lehentasuneko Eremuen Ordenantza berria indarrean sartu da. Horren bidez, eremu
horretan sartzen diren ibilgailuak
monitorizatu eta kontrolatzen
hasi dira, matrikulak irakurtzen
dituzten gailu digital batzuen bidez. Nora Abete Mugikortasun
eta Jasangarritasun zinegotziak
azaldu duenez, «oinezkoari erabateko lehentasuna eman gura»
izan diote, «dauden interes guztiak kontuan izanik: bertan bizi
direnak edo bertan lan egiten dutenak zein bisitan datozenak».
Sartu eta irteteko baldintzak
apenas aldatu direnez, aldaketa
handirik ez dutela nabarituko uste du Bihotzean auzo elkarteko
presidente Alberto Gomez Gonzalezek. Eurek neurri zorrotzago-

ak nahi zituzten eremu batzuetan. Alde Zaharreko Merkatarien
elkarteko zuzendari Janire Torviscoren esanetan, berriz, hasieran ibilgailuen kontrolerako
araudia oso zorrotza zen arren
lortu dute malgutzea, eta orain
«ondo» deritzote.
Hala ere, lehen egunak «apur
bat arraroak» izan direla aitortu
du Torviscok: «Egokitzapen prozesu bat egin behar dugu, zalantza
asko sortzen baitira. Eta prozesu
horretan gaude». Zalantza guztiak argitu eta beharrezko izapideak egiteko bulegoa jarri du Bilboko Udalak auzoan bertan, Unamuno plazan.

Baimenak eskatu beharra
Neurri berriak ekarriko duen aldaketetako bat «baimena eskatu
beharra» dela azaldu du Torviscok. «Orain arte autoaren kontsumo arduratsua egiten zen. Dena den, jakin badakigu bateren
batzuk gura beste aldiz sartzen zi-

‘‘
Oinezkoari erabateko
lehentasuna eman gura
izan diogu, dauden
interes guztiak kontuan
hartuta»
Nora Abete
Bilboko Mugikortasun zinegotzia

«Alde Zaharra eratuta
dagoen moduagatik
auto asko pasatzen
badira, auzoko bizitza
ere kaltetzen dute»
Alberto Gomez Gonzalez
Bilboko Bihotzean auzo elkarteko
presidentea

«Lehen proposatzen
zuten merkatariek
urtean 24 aldiz bakarrik
sartu ahal izatea euren
autoa euren lokaletara»
Janire Torvisco
Bilboko Alde Zaharreko merkatarien
elkarteko zuzendaria

rela eta orain hori kontrolatu nahi
dute». Gomezek uste du orain artean ere araudia betetzen zutela
gehienek: «Arauak errespetatu
izan dira. Auzokideen aldetik, bai,
eta uste dut merkatari eta ostalarien banatzaileek ere errespetatu
dituztela. Azken batean, udaltzainak zebiltzan bertatik».
Auzo elkarteko presidentea hiriko esparruetan oinezkoei lehentasuna emateko neurrien alde
azaldu da. Are gehiago, adierazi
du Zazpikaleetan bertan ibilgailuei kale gehiagotan sartzea debekatzea nahiko luketela: «Auzo
osoa oinezkoentzat uztearen
alde gaude». Haren ustetan, «Alde Zaharra eratuta dagoen moduagatik, auto asko pasatzen
badira auzoko bizitza ere kaltetzen dute».
Dena den, zenbait neurrirekin
ez daude ados. Besteak beste, auzokideei auzoan ibilgailua sartzeko urtean jarri dieten 48 aldien
mugarekin. «Guk udalari plante-

atu genion hasieran ez jartzeko
mugarik, eta gero datuak aztertzeko. Datuetatik ondorioztatuko
balute sartu-irtenak mugatu behar dituztela, egin dezatela», esan
du Gomezek. «Karga handiena
hornitzaile eta banatzaileena da;
goizeko trafikoa. Gehienak ostalaritza eta merkataritzako hornitzaileak dira».

Turismoaren kontrola
Bilboko Udala araudia osatzen ari
zenean, Bihotzean auzo elkarteak
zenbait emendakin aurkeztu zituen. «Eskatu genuen gure ustez
turistekiko dagoen diskriminazio
positiboa desagertzeko», azaldu
du Gomezek. «Izan ere, turistak
hoteleraino sar daitezke [autoz]
denbora mugarik barik». Haren
esanetan, ez dute uste «turismoa
horrenbeste babestu behar denik,
kontuan hartuta ez dagoela plan
bat auzoan duen eragina aztertzeko edota, gutxienez, eragiten dituen kalteak hobetzeko».

NEURRIAK
Bilboko Udalak martxoan onartu
zuen indarrean sartu berri den
Oinezkoen Lehentasuneko Eremuen Ordenantza. Zazpikaleetako egoiliarrek eta merkatariek
bete beharreko arauak:

1

Egoiliarrek zein merkatariek ibilgailuei alta eman
diezaiekete BilbaoAccess aplikazioan edota Unamuno plazako arretarako bulegoan.

2

Udal egoiliarrentzako
partzela dutenek ez dute
alta emateko eskaerarik
egin behar. Garaje pribatua dutenek eskabidea Prim kaleko
bulegoan entregatu behar dute.

3

Zazpikaleetako oinezkoentzako eremuan sar daitezkeen ibilgailuak ondokoak dira: bizikletak eta mugikortasun pertsonaleko
ibilgailuak, bertan garajeak dituztenenak, salgaien zamalanetarako eta zerbitzuak emateko
ibilgailuak, larrialdi-zerbitzuak
eta zerbitzu publikoak, garraio
publiko kolektiboko ibilgailuak,
taxiak eta gidaria duten garraiorako ibilgailuak.

4

San Nikolas-AskaoUnamuno plaza ardatzetik pasatzeko baimena
daukate egoiliarrek —urtean 48
bider, hilean lau bider—, Unamuno plazaren eta Aurrekoetxea kalearen arteko Prim kaleko
garajeetakoek eta Zazpikaleak
eta Prim kalea barne hartzen dituzten TAO bereizgarria duten
ibilgailuek. Gainerako ibilgailuek debekatuta dute oinezkoen
lehentasuneko eremuan zirkulatzea, gelditzea eta aparkatzea.

Bestalde, Gomezek uste du
araudiak eskola bideetarako kale
gehiago jaso beharko lituzkeela.
«Eskolara sartzeko orduak hornitzaileak ibiltzen diren ordutegi berak dira. Horrek arriskuak sor ditzake, kamioiak ibiltzen baitira
auzotik umeak eskolara sartu behar diren orduetan». Gogora ekarri du orain badaudela bide batzuk
ibilgailuak ezin daitezkeenak pasatu goizeko ordu jakin batzuetan:
«Era horretako bide gehiago ezarri beharko lituzkete».
Torviscoren hitzetan, berriz,
«alegazio asko» egin zituztenez,
lortu zuten merkatariek euren
negozioetara euren autoak sartu
ahal izatea. Izan ere, gogora ekarri
duenez, «lehen proposatzen zuten merkatariek urtean 24 aldiz
bakarrik sartu ahal izatea euren
autoa euren lokaletara. Zamalanak egiteko ibilgailua zutenek ez
zuten arazorik, baina euren autoa
erabili behar zutenek, bai. Orain,
zamalanetarako ordutegiaren

5

Egoiliarrentzako eta merkatarientzako ordutegia
08:00etatik 11:00etara
da, astelehenetik domekara;
21:00etatik 23:00etara ere sar
daitezke astelehenetik eguenera eta 18:00etatik 23:00etara,
berriz, domeka eta jai egunetan.

6

Zamalanak egiteko ibilgailuek sarrera eta egun
bakoitzeko 30 minutu
izango dituzte, gehienez,
08:00etatik 11:00etara, astelehenetik zapatura.

7

Zamalanak egiteko ibilgailuak dira bi eserlekuko
ibilgailu mistoak, furgonetak eta baimendutako gehieneko masa 5,5 tonatik beherakoa eta 2,9 metrotik beherako
altuera duten kamioiak.

8

Egoiliarrek eta merkatariek helbide bakoitzeko
Zazpikaleetan sartzeko
baimen bat lor dezakete; gehienez, bi ibilgailurentzako baimena eskuratu ahalko dute. Bi ibilgailuok ezingo dute egon aldi
berean alde zaharrean sartuta.
Hirugarren ibilgailu bat ere gonbidatu ahalko dute. Urtean 48 aldiz sartu ahalko dira, gehienez.
Eta horietako bakoitzean gehienez ordu erdiz egon ahalko dira
barruan.

9

Garaje pribatuek baimen
bat izango dute partzela
bakoitzeko, gehienez lau
ibilgailurentzat. Ibilgailuok ezin
izango dira aldi berean sartu eta
ez dute ordutegi mugarik izango.

10

Egoiliarren udal
partzela dutenek
ez dute ordutegi
mugarik izango.
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Bermeotarrek aspalditik darabilte Bilboko Zazpikaleetan ibilgailuak
kontrolatzeko jarri berri duten sistema. Haitz Nagusije auzo elkartearen
ustez, eremua oinezkoentzat jartzea oso positiboa izan da.

Onerako aldaketa
N. Salazar Orbe

ermeoko Alde Zaharrean aspalditik darabilte Bilboko Zazpikaleetan martxan jarri
berri duten sistemaren antzekoa.
Hamar urtetik gora dira jada eremuan oinezkoei lehentasuna
emateko helburuarekin ibilgailuen sarrera mugatzeari ekin ziotenetik. Sistema desberdinak erabili dituzte urteotan, eta azkena,
Bilbon egin duten bezala, bideozaintza bidezkoa da. Urte batzuk
daramatza martxan jada sistema
horrek.
Maribi Larrañaga Peña Haitz
Nagusije Bermeoko auzo elkarteko kidea da, eta oinezkoei lehentasuna ematea ezinbestekoa zela
uste du. Hasiera-hasieratik jo zuten beharrezkotzat alde zaharreko bizilagunek: «Bermeoko Alde
Zaharra handia da. Kaleak estuak
dira. Auto batzuk egun osoan egoten ziren kalean aparkatuta. Alde
Zaharreko bizilagunentzat oso
positiboa izan zen aldaketa».
Hala ere, merkatari eta ostalariak kexu azaldu ziren hasieran.
«Negozioak dituztenek ez zuten
ondo hartu», esan du Larrañagak. «Lehen ama ile apaindegira
autoz eraman zezaketela esaten

B

du: «Orain online erosten dugu
asko. Amazon da nagusi erosketetan. Gainera, bi urtetan geldi egon
gara [pandemiaren erruz]».
Orain Alde Zaharrean lokalak
irekitzen hasi direla iragarri du.
«Udalak kanpaina bat egin du.
Laguntza batzuk ematen ditu aloZorroztasunik eza
Araudia ez da batere zorrotza, La- kairua ordaintzeko, eta bateren
rrañagaren esanetan. «Noski, le- batzuek zabaldu dituzte lokalak:
henago sar zintezkeen Alde Zaha- poke janari hawaiarrarena; altzarrera goialdetik eta buelta osoa riak berritzeko bat; meditazioa
egin Bermeo behealdean agertze- egiteko lekua... Animatu dira bako. Arauak zorroztea batzuei ez tzuk, badoa gauza aurrerantz».
Lehenago denda pila
egoten zirela ekarri du
gogora. «Eta denentzako
negozioa egoten zen».
Bermeoko Alde Zaharra handia Orain, Bilbon dauden
kate handiek merkatu
da. Auto batzuk egun osoan
hori hartu dutela uste du.
egoten ziren han aparkatuta.
«Eskatu eta bidali egiten
Oso positiboa da aldaketa»
dizkizute arropak. ProMaribi Larrañaga Peña
Bermeoko Haitz Nagusije elkarteko kidea
batu eta ez badaukazu
ondo, bueltan bidal dizaie gustatu». Gainera, merkata- tzakezu. Gazteek asko jotzen dute
ritzan egon den «beherakada» horretara».
batzuek oinezkoei lehentasuna
Beraz, Larrañagak ez du uste
eman izanari egosten diotela esan ibilgailuen sarreraren kontrolak
du. «Ez daukatenez errua nori eraginik izan duenik merkataribota, esaten dute Alde Zaharra itxi tzaren alde zaharreko gainbeheizanaren ondorio izan dela». ran. «Gu, elkarte moduan, pozik
Hark argi du beherakada horren gaude. Kontrako kritikak izan diarrazoia ez dela hori. «Soziologi- tugu, baina beti ezin denen gustua
koki asko aldatu gara», azaldu egin», adierazi du.

zuenik ere izan zen. Orain ere egin
daiteke, ordea. Baimena eskatuta
sar zaitezke Alde Zaharrean. Ez
dizute arazorik jarriko», adierazi
du. Gainera, goizetan edonor sar
daiteke zamalanak egiteko.

‘‘

barruan sar dezakete euren autoa
baimena eskatuta».

Merkataritza, goraka
Torviscok ez du uste neurri horiek guztiek eraginik izango dutenik merkataritzaren eta ostalaritzaren arrakastan, ezta kalterik
eragingo dutenik ere. Horien bien
joerari buruz galdetuta, erantzun
du ostalaritza «goraka» doala:
«Oso uda ona izan dugu». Merkataritza ere «pixkanaka goraka» doala ikusten du. «Prozesua
luzea eta gogorra izan da, baina
ikusten ari gara goraka doala, eta
pozik gaude».
Pandemiak merkataritzan min
handia egin duela aitortu du. Hala
ere, haren esanetan, denda asko
zarratu dituztela entzuten den
arren, errealitatea bestelakoa da:
«Zenbakiei begiratuta, ez dira
horrenbeste». Aurreko urteekin
alderatuta —2018a erreferentziatzat hartuta—, «ez da horrenbesteko alderik nabaritu».
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Emakume bat Bermeoko Alde Zaharrean, joan den urtarrilean. OLAIA ZABALONDO / BUSTURIALDEKO HITZA
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«Europan pisu
handiagoa daukate
suhiltzaile
boluntarioek»
Jon Ojanguren
Bermeoko Herri Babeseko koordinatzailea
Hamarkadak daramatza Ojangurenek herriko ezbeharretan
laguntzen, taldearekin batera. Boluntarioen prestakuntzari
garrantzi handiagoa emateko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Javi West Larrañaga Bermeo

30 urte bete ditu aurten Bermeoko Herri Babesak, eta beste
horrenbeste egin ditu Jon Ojangurenek (Mungia, 1951) bertako
koordinatzaile gisa. Ia egunero
jasotzen ditu deiak eta ezezagunen mezuak: «Aupa, Jon, portuko zera hau apurtuta dago eta
arriskutsua izan daiteke». Denetarik egin du taldeak hamarkada
hauetan, eta suteekin, uholdeekin eta COVID-19aren izurritearekin lagundu dute herrian, besteak beste.
1992an sortu zenuten Bermeoko Herri Babesa. Nondik etorri
zen ideia?
Juan Karlos Goienetxea orduko
alkateak esan zidan sortzeko,
Bermeok hainbat beharrizan
zeuzkala ikusita. Talde bat agertu
ginen, eta teknikari batzuk sartu
zituzten gurekin: udaltzainen burua, udal aparejadorea eta udal
idazkaria. Horiek udalaren mandatik etorri ziren, eta alderdi bakoitzetik zinegotzi bat. Gainerakoak boluntarioak ginen, eta ni
egin ninduten koordinatzaile.
Lehenagotik ikusten zenuten
beharrizana?
Orain badago suhiltzaileen etxea
Gernikan, eta hobeto daude prestatuta, baina lehen ez. Gainera,
Bermeok arazo eta arrisku asko
dauzka. Alde Zaharra dauka, portuan deposituak daude, gasa,
izozkailuak, amoniakoa erabiltzen duen izotz fabrika bat, eta
leku estu batzuetan ezin duzu kamioirik sartu... Ez bakarrik hori:
asago dago; Gernikatik ordu erdira. Horregatik daroagu hainbeste

Ederto batean konpontzen dira
suhiltzaile profesionalak eta boluntarioak, eta boluntarioak laguntzeko daude.
Zuek zenbat zarete?
Gu hogei inguru gara, eta aktibo
gaudenak, hamar edo. Ez bada su
handi bat, nahikoa da kopuru horrekin. Eta zeozer handia bada,
besteei deitzen diegu.
Eduki duzue eztabaidarik bakoitzaren eskumenei buruz?
Ez, ez. Guk badakigu nor garen.
Profesionalak suhiltzaileak dira.
Nik esaten dudana da suhiltzaile
profesionalak ez duela beldurrik
eduki behar suhiltzaile boluntarioek lana kenduko diegulakoan.
Boluntarioa ez dago profesionalen postua kentzeko.
Guztiz kontrakoa. Are
gehiago: guk suhiltzaileen erreten bat eskatu
Bermeon, Otxandion, Urduñan dugu Bermeorentzat,
herriak dauzkan arriseta Lanestosan, boluntarioak
kuengatik eta Gernika
behar dira, suhiltzaileak
ordu erdira dagoelako.
ordu erdira daudelako»
Aldundiaren ezetza iku«Bermeok arazo eta arrisku
sita, biena izango zen
asko dauzka: Alde Zaharra
suhiltzaile etxe bat eskadauka, portuan deposituak
tu genuen: Gernikako
daude, gasa, izozkailuak...»
hiru suhiltzaile Bermeon
egotea. Berriz ere ezetz
«Eusko Jaurlaritzak hobeto
erantzun digute.
prestatu beharko luke babes
zibileko jendea. Ez ikastarotxo Proposatu dituzue beste aukera batzuk, orbat eman eta traje handi bat»
duan.
Bai, behintzat eman diedia halakoak kentzen ari da hain- zagutela materiala, kamioi eskaibat suhiltzaile etxetatik, eta guri leradun bat, baina hori ere ez.
esaten digute ezin digutela eman. Esaten digute arriskutsua dela.
Babes zibilera baliabide gehia- Lehengoan, iktus bat izan zuen
go bideratu behar dira?
herritar batek laugarren solairu
Bai. Europan, suhiltzaile bolunta- batean, eta eskailera bat erabili
rioek pisu handiagoa daukate. izan behar genuen balkoi batetik
denbora eskatzen suhiltzaileen
erreten ofizial bat, baina Bizkaiko
Foru Aldundiak beti esan digu
ezetz. Zer egin behar dugu? Nire
ustez, suhiltzaile boluntarioak
ipini, Europan dituzten moduan.
Nik ezer bere ez daukat suhiltzaileen aurka; guztiz kontrakoa, fenomenoak dira, eta profesionalak. Baina suhiltzaileen buruak,
ez. Euskadin gertatzen dena da
postu batzuetan ondo prestatutako jendea sartu beharrean, lagunak eta senideak sartzen direla.
Badauzkazue baliabideak suteei aurre egiteko?
Gure ustez, ezinbestekoa da Alde
Zaharrean jarduteko kamioi eskaileradun bat edukitzea. Aldun-

‘‘

bestera igo ahal izateko, bananbanan. Imajinatu horietako bat
ugertuta egon balitz zer gerta zitekeen.
Baliabide kontua da bakarrik?
Ez, guk denbora asko daroagu boluntarioentzako prestakuntza eskatzen, baina ez digute ematen.
Gainera, lehen, arnasa hartzeko
ekipamendu eroangarriak ematen zizkiguten, eta, orain, suhiltzaileen buruetako bati bururatu
zaio ezetz, ez zaizkigula eman behar. Sute bat dagoenean, zelan
sartuko gara etxe batean norbait
erreskatatzera ez baldin badaukagu arnasa hartzeko ekipamendu eroangarri bat? Hemengo sute
handietan, guk geuk eroan behar
izan ditugu, guk erositakoak.
Zelakoak izaten dira zuen esku
hartzeak?
Sute bat badago, udaltzainek deitu egiten digute, eta ziztu bizian
irteten gara, hamar minutu-edo
behar ditugu. Nik telefonotik deitzen diet pare bati, eta besteei

Whatsapp bidez idazten diet. Nik
edo nirekin doanak kamioia hartu behar du, eta lekura joan. Eta
bertan edozer aurkitu dezakezu.
Eraikinera heltzean erabakitzen
dugu su itzalgailuarekin edo
mangerarekin sartu behar dugun. Bien bitartean, Gernikako
suhiltzaileei abisatzen diegu kamera termikoekin etor daitezen,
eta ikus dezaten su fokuren bat
dagoen oraindik. Guk ezin dugunean suarekin, haiek datoz, eta ez
da ezer gertatzen.
Denak zarete boluntarioak, ala
soldatapean dago baten bat?
Soldatapean inor ere ez. Hemen
inork ere ez du zentimo bat ere
jasotzen. Horregatik egin ditzakegu kritikak.
Badaukazue beste eskaerarik?
Guk nahi dugu gure jendea prestatzea, eta ondo prestatzea. Lehen, suhiltzaileen ikastaroak 55
ordukoak ziren, eta gero praktikak egin behar ziren, arnasa hartzeko ekipamendu eroangarrie-
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Ojanguren, sua amatatzen. Hamarkadak daramatza Jon Ojangurenek Bermeoko ezbeharretan laguntzen.
Irudian, auto batean sortutako sua ari da amatatzen, Bermeon bertan, duela bozpasei urte. JON OJANGUREN

kin, benetako suarekin eta abar.
Hori da eskatzen diodana aldundiari. Orain, Eusko Jaurlaritzaren
ikastaroak berrehun ordu baino
gehiagokoak dira. Horiek ez dira
boluntarioentzat, baina suhiltzaileak orain arte ematen egon direnak, ostera, bai. Nik horiek nahi
ditut boluntarioentzat, prestakuntza nahikoa izan dezaten edozein lekutan eta presiorekin esku
hartzen jakiteko. Gero suhiltzaile
profesionalek etorri behar dutela? Etor daitezela, ezinbestekoak
dira. Baina Bermeon, Otxandion,
Urduñan eta Lanestosan, adibidez, behar dira suhiltzaile boluntarioak, suhiltzaileek ordu erdi
edo gehiago behar dutelako hara
heltzeko. Orain boluntarioentzako lau edo hamasei orduko ikastaroak eskaintzen dituzte, baina
zera baino eskasagoak dira.
Orduan, lehen bai, egiten ziren
ikastaro osatuagoak?
Bai, gutako bik suhiltzaile boluntarioen agiria daukate. Baina
orain erabaki dute figura hori
kentzea. Eusko Jaurlaritzak ezabatu egin du, eta babes zibilarekin
ordezkatu. Oso ondo iruditzen
zait suhiltzaile boluntarioak eta
babes zibila bateratzea, baina ez
dezatela kendu lehena.
Suak amatatzeaz gain, beste
hainbat gauza egiten dituzue.
Denetarik egiten dugu: erortzen
diren arbolekin laguntzen dugu,
eraikinetatik jausi daitezkeen zatiekin, lur jausiekin, uholdeekin,
gas ihesekin, desagertutako pertsonen bilaketarekin, eltxoekin,
itsasoko denboraleekin... Hasi ginenetik ari gara txostenak egiten,
halaxe eskatu zigulako alkateak.
Fatxadak begiratu izan ditugu,
errepideen egoera, lursailena, lur
jausi posibleak... Txostena egin,
eta, handik hamabost egunera,
udal teknikariak erantzuna eman
behar zigun, baina orain dela lau
hiletik hona jada ez dugu txostenik bidaltzen.
Zergatik?
Ni teknikaria naiz, eta, orduan,
lasai asko esaten nion udal arkitektoari: «Begira, obra honek
upa lako arriskua dauka, eta
udala ez da ari ezer egiten». Erabaki asko politikagatik hartzen
dituzte udalean, ez alde teknikoagatik, eta nitaz nekatu ziren, eta
esan zidaten txosten gehiago ez
egiteko. Orain esaten didate txostenetan ipintzeko sute bat egon
dela eta parte hartu dugula, baina
ez saiatzeko arrazoiak eta kausak
zeintzuk diren zehazten. Baina
nik txostenak egiten jarraitzen
dut, eta SOS Deietara bidaltzen
ditut.
Zeri buruz?
Denetarik. Egin izan dugu Ber-
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meoko ur hargune guztien inbentarioa, eta idatzi ditugu txostenak gas usaina hartu dugunean
nonbait, edo isuriak egon direnean portuan. 1994an, ikusi genuen
Bermeoko portutik mila tona
Goma-2 garraiatzen ari zirela;
edozein ustekaberekin, herri osoak egin zezakeen eztanda. Hogei
kamioi Gernikako erdigunetik
pasatu ziren lehergailuz beteta.
Eta hori El Mundo-k argitaratu
behar izan zuen, jo nuen beste
egunkari guztiek ez zutelako argitaratu nahi, eta ez zuten nahi
Eusko Jaurlaritzaren menpe zeudelako. Gaur egun, egunkariak
Jaurlaritzaren menpe daude zeharo, jasotzen dituzten diru laguntzengatik, eta 1994an El Mundo-ra jo behar izan nuen, [hemen] ia irakurtzen ez den
egunkari batera.
Jaiak dira Bermeon. Lanean ibili
zarete?
Bai. Lehengoan, adibidez, sukalkia egin zen, eta kartoi batzuek su
hartu zuten. Guk prebentziorako
kamioi bat edukitzen dugu ondoan, eta atoan amatatu genuen,
baina hiru minutu gehiago utziz
gero, kontainerrek ere hartuko
zuten sua, eta ondoko autoek.
Eredu hau beste herri batzuetara esportatu daiteke?
Jakina. Suhiltzaileak ez baldin badira herri batera hogei minutu
baino lehen heltzen, eredu hau
ipini beharko lukete. Eta udal teknikariak eta hirigintzakoak derrigortu beharko lirateke uholdeak,
lur jausiak eta fatxadetako zatien
erorketak konpontzeko neurriak
hartzera. Utzikeria handia dago,
eta batzuk legeaz baliatzen dira
beren lana defendatzeko. Horrez
gain, Eusko Jaurlaritzak hobeto
prestatu beharko luke babes zibileko jendea. Ez ikastarotxo bat
eman eta traje handi bat, eta bidegurutze batean eduki kotxeei pasatzeko baimena ematen. Gaur
egun egiten duten prestakuntza
oso arina da, eta, agian, ez bazoaz
ikastarora, ez da ezer gertatzen.
Hor udalek egin behar dute indar.
Zelan ikusten duzu etorkizuna?
Uste dut aldundia nire erretiroaren zain dagoela, eta ez duela nahi
ikastarorik egin jende berriarentzat. Hau desagertzea nahi dute.
Zein da horren atzeko arrazoia?
Beldur irrazionala da, sindikatu
batzuena eta zuzendaritzarena.
Ez dut inoiz ulertuko kamioi eskaileradun bat ez uztea, jakinda
batzuk erretiratu dituztela eta
Bermeoko Alde Zaharrean beharrezkoa dela. Batzuek uste dute
lanpostua kenduko dietela, baina
suhiltzaile profesionalek ondo
dakite gu haien lana osatzeko bakarrik gaudela.
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Jaiak eta garaiak

K

olitzapean dagoen
eremuan era askotako jaietan murgilduta
daude biztanleak
udaren hondarrean. Dena den,
iraila ez da bukaera bat, urte berriaren hasiera baizik, hurbiltzen
den udazkenari gorazarrea. Udak
uzta ekarri du eta biltegiak ongi
hornituta daude, halako ospakizunetan behar den guztia eskura
izateko, hain urrun ez daukagun
baserritarraren ikuskera erabiliz.
Agian teoria honek ez du ez hanka, ez buru ikuspegi zientifiko
edo antropologiko batetik, baina
kurtsoka bizi garenontzat oso ondo moldatzen da, urteak ez baitira hasten urtarrilaren lehenengo-

an, kurtso berri bat hasten denean baizik. Horregatik dira, hain
zuzen ere, hain garrantzitsuak
une hauek, datorrenari aurre
egin baino lehen irakinaldi bat
ematen diogulako bizitzari inguru hauetan, beste askotan bezala.
Jaiak oso elementu interesgarria dira gizatalde baten egituraketan, gizarte tarte zabal batek
partekatzen baititu ekintzak, ekimenak eta ohiturak; azken horiek, antzinatik etorri zein sortu
berriak izan, diskurtso egoki
bati lotura ematen dioten bitartean.
Garai eta jai hauek guztiek parada ematen dute hausnartzeko,
pentsarazteko eta ahal dena eral-

R
GORKA BELASKO
ARRANZ
Kolitzapetik
datzeko. Batak ez du bestea kentzen, buruari eragin eta gorputzari astindu txiki bat eman, herritarrak kontsumitzaile bilakatu
gabe. Plazak izan daitezela sortzeko gune ere, eman diezaiogun
bidea dantzari, musikari, baita
ikuspegi kritikoari ere. Ahanztura ez da zoriontsua izateko bide
bakarra, begien aurrean dagoena
gordina izanik, horren analisia
eta eraldaketarako grina beharrezkoa baita.
Ez dakigu zer datorkigun etorkizun hurbilean; udazkena beroa
izango da edozein kasutan, ez bakarrik zentzu metaforikoan. Borborka egon daitezke aldi berean
gorputza eta burua, sutan biho-

tza eta barrunbe guztiak. Xaxatu
ditzagun neuronak eta endorfinak, biak ala biak harremanetan
jarri ditzagun bizirik sentiarazteko.
Santuen izendegia ikasi genuen bere garaian jairik jai mugitzen ginelako. Kasu askotan herri
edo auzo batekin lotzen genuen

Anariren bertsioa
parafraseatuz,
harrapa gaitzala
iraultzak dantzan
edo jan-edanean
edo... hedonismoaren
atalen batean

Irudia b Bilbo

aldi berean, nahiz eta ospakizunetako prozesioak barrutik joaten ziren; kirioak eta kandelak
ordu txikietako iluntasuna argitzeko erabiltzen genituen. Orain
beste tropel batean aritzen gara,
eguneko argiarekin, goizean hasi
eta eguzkiaren itzalari etekina
ateraz.
Denbora badoa aurrera ezinbestean. Coca-Cola lata bat baino gehiago da utopia barneratu
genuen Moraurekin, baina azken
kontzertuan ardoak sortzen dizkion galderei erantzuten aritu
zen Beñardoren laguntzaz, eta alkoholik saltzen ez duen txosna
baten ondoan, farolapeko ilunabarrean. Azken finean, ez da bakarrik urteroko sasoien antolakuntza nahita aldatzen duguna,
baita bizitzarena ere.
Anariren bertsioa parafraseatuz, harrapa gaitzala iraultzak
dantzan edo jan-edanean edo…
hedonismoaren atalen batean.

Usansoloren
desanexioa, Batzar
Nagusien esku
BILBO b Bizkaiko Foru Aldundiak

Batzar Nagusien esku utzi du
Usansolo herri independente
moduan eratzeko txostena. Galdakaoko Udalak egindako eskaerari jarraituta egin du tramitea.
Batzar Nagusiek babesa ematen
badiote, Usansolo Galdakaotik
bereizi eta udalerri bilakatuko da.

«Bilbok lur, itsaso
eta aire bidezko
konektibitate
handiagoa behar du
Europa hegoaldean
erreferente den
hiri honen eskariei
erantzuteko»
Juan Mari Aburto
Bilboko alkatea

%
Euskara ikastearen abantailak azpimarratu dituzte
Bilboko Udalak hiriko euskaltegietan izena emateko matrikulazio kanpaina aurkeztu zuen joan den astelehenean. Euskararekin irabazi egingo duzu!
leloa baliatuta, euskara eguneroko bizitzan eta alor guztietan erabiltzeak abantailak dituela azpimarratu dute. Aurkezpenean, Koldo Narbaiza Euskara eta Hezkuntzako zinegotzia eta Bilboko zenbait euskaltegitako ordezkariak egon ziren —irudian—. Bilbotik kanpoko herrietan ere hasi dituzte
matrikulazio kanpainak; besteak beste, Galdakaon eta Durangon. BILBOKO UDALA

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:
Uribitarte kalea. 18. 3-C. 48001,
Bilbo. Eskutitzak Internet bidez
bidaltzeko aukera ere badago,
ondoko helbidera idatzita:
bizkaia@hitza.eus

Gizartea

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko irailaren 16a

7

Abuztuaren 17tik, Ibar Nagusien Etxera
sartu ezinda daude bertako erabiltzaileak:
Ertzaintzak eraikina hustu, eta hesitu egin
zuen. Prozedura judiziala martxan dago,
eta mobilizazioak egiten jarraituko dute.

Euren lekua
nahi dute
Olatz Enzunza Mallona

tzulbaltzeta auzoko Nagusien Etxeak zutik dirau
oraindik, Getxon. Baina,
joan den abuztuaren 17tik,
isiltasuna da nagusi eraikinean. Ertzaintzaren Brigada
Mugikorreko eta Getxoko Udaltzaingoko langileak gunea hustera joan ziren egun hartan, eta
eraikin osoa metalezko xafla batzuekin hesitu zuten. Ordutik
daude Nagusien Etxera sartu
ezinda gune horren erabiltzaileak, eta, egoera «bidegabe» hori
salatzeko asmoz, hainbat mobilizaziotara deitu dute datozen asteotarako.
Ez dira berriak eremua husteko
asmoak, Paco Rama Ibar Nagusien Etxeko presidenteak gogora
ekarri duenez: «Azken hilabeteotan behin eta berriro atera da
gune hori eraisteko planaren gaia
mahai gainera».
Udalak 2018an aldatu zituen lekuz bertan eskaintzen zituen zerbitzuak RKE Romo Kultur Etxera.
Erabiltzaileetako asko, baina, ez
zeuden ados hartutako erabakiarekin, eta galdeketa bat egin zuten: %84k aldaketaren aurka bozkatu zuten, eta ordura arteko
eraikinean jarraitzeko hautua
egin zuten, zerbitzu guztiak autogestio bidez kudeatuz. Izan ere,

I

egin dituzte Lope de Vega kaleko
Ibar Nagusien Etxean, protesta
gisa.
Getxoko Udalaren jokaera ikusita, Nagusien Etxeko erabiltzaileek eraistearen aurkako prozedura judiziala abiatu zuten joan
den maiatzean. Bilboko Administrazioarekiko 3. Auzitegiak Nagusien Etxea ez eraisteko agindua
eman zion Getxoko Udalari, epaileak halakorik esan arte behintzat, baina horrekin ez da aski
izan. «Auzitegiak eraikina ez
eraisteko agindua eman zuen,
baina ez zuen geldiarazi huste
prozesua», azaldu du Ramak.

Getxoko Itzulbaltzeta auzoko Nagusien Etxea, joan den abuztuan, osorik hesitu ondoren. BIZKAIKO HITZA

Ziurgabetasuna

Gaur-gaurkoz, beraz, egoera
«txarra» dela kontatu du hark,
eta, aurrera begira ere, «ziurgabetasuna» da nagusi: «Teorian,
eraikineko ondasun guztiak biltegi batean gordeko dituzte, eta sei
hilabeteko epea izango dugu horien bila joateko. Baina, oraingoz,
kale gorrian gaude». Izan ere,
RKEko gunera lekualdatzea ez da
alternatiba bat haientzat: «Hirugarren solairu batean dago, eta
lekua ere askoz txikiagoa da; ez ginateke sartuko».
Egoera salatzeko, dozenaka
protesta egiten ari dira azken hilabeteotan eraikinaren atarian.
Azkena joan den barikuan egin
zuten. Halakoetan «adinekoak, helduak zein
Auzitegiak Getxoko Udalari
gazteak» elkartzen direagindu zion Nagusien Etxea
la nabarmendu du Ibar
ez eraisteko, epaileak
Nagusien Etxeko presihalakorik esan arte behintzat
denteak, eta lapikoekin,
Dozenaka protesta egiten ari
zartaginekin eta txalokadira azken hilabeteotan
riekin «ahalik eta zarata
eraikinaren atarian. Azkena
gehien» egiten ahalejoan den barikuan egin zuten
gintzen direla kontatu
du. Aurrerantzean ere,
ordura arte Ibar Nagusien Etxean ez dute protestak eteteko asmoeskaintzen ziren zerbitzu guztiak rik: «Egoera bidegabe honen aurere lekualdatu zituen udalak kul- ka mobilizazioak egiten jarraitutur etxeko lokalera. Besteak bes- ko dugu».
Eraikina eraitsi, eta, horren
te, fisioterapeuta, podologoa eta
ile apaintzailea. Hainbat itxialdi trukean, belaunaldien arteko

Ibar Nagusien Etxea ez eraisteko egindako manifestazio jendetsua, irailaren 2an, Getxon. HIRUKA

zentro bat eraikitzea da Getxoko
Udalaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren asmoa. Guztira,
bost solairu izango ditu, eta adinekoentzako ehun ohe eta 35
urtetik beherako gazteek alokatzeko berrogei apartamentu
izango ditu. Bertako erabiltzaileek, ordea, eutsi egin nahi diote
euren ereduari, eta egoera horrek
tentsio ugari eragin ditu.

Proiektuaren ezaugarriak
Espazio zabalak, irisgarriak,
barruko patioak, terrazak, aretoak eta hiri baratzeak izango ditu,
besteak beste, 8.854 metro koadro eraiki izango dituen eremuak. Gune horietako batzuk

elkarren artean bereizita egongo
dira, eta, beste batzuetan, egoiliar
guztiak elkartzeko erabilera
komuneko espazioak kokatuko
dituzte. Denera, hamahiru milioi
euroko inbertsioa egingo dute
erakunde publikoek; eta horietatik sei milioi euro Europako Batasunak ipiniko ditu, COVID19aren pandemiak eragindako
krisiari aurre egiteko sortu zuen
Next Generation funtsaren bidez
Herritar, bizilagun eta gune
hori erabiltzen duten erretiratu
askok eta askok behin baino
gehiagotan eskatu dute eraikina
ez eraisteko, «historikotzat eta
auzorako beharrezkotzat» jotzen
dutelako. Sasoi batean mojen

komentu eta ikastetxe izandakoa
zen eraikina, baina, dagoeneko,
30 urtetik gora daramatzate bertan udalerriko adineko eta erretiratuek.
Hala ere, argi utzi nahi dute beraiek, berez, ez daudela proiektuaren aurka, leku horretan egitearen aurka baizik: «Udalerrian
badaude zentro hori eraikitzeko
beste hainbat aukera, baina tematuta daude hau eraitsi eta hemen eraiki nahi dutela». Horregatik, Getxoko Udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu diete
eraikina eraitsi ostean egin asmo
duten belaunaldi desberdinen arteko gune hori beste leku batean
eraikitzeko.
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Sare Herritarrak hitzaldia egingo du gaur Durangon, egungo espetxe politikan
emandako pausoak eta herriko presoen egoera azaltzeko. Joseba Azkarraga
bozeramaileak aintzat hartu ditu aurrerapausoak, baina ohartarazi du Euskal
Herriratzeetan eta gradu aldaketetan bidea egiteko dagoela oraindik.

Pausoak pauso, oraindik
«bide luzea» daukate
aurretik euskal presoek
Bilboko

lagun iragarleak

Javi West Larrañaga

ortzi dira Durangoko euskal
presoak gaur
egun. Zazpi Euskal Herrian daude, eta bat, Logroñon, Espainian. Zazpi bigarren graduan daude; bat,
hirugarrenean. Hainbat aldaketa
gertatu dira azken urteetan: ez
bakarrik Euskal Herriratzeetan;
gradu aldaketetan eta irteera baimenetan ere bai. Hala ere, Durangoko Sarek salatu du euskal preso
horiei oraindik ukatu egiten dizkietela legediak biltzen dituen
zenbait eskubide. Gaur azkenaldiko aldaketei buruzko galderak
erantzungo dituzte Joseba Azkarraga Sareko bozeramaileak eta
Txema Matanzas abokatuak, Nerea Iriarteren gidaritzapean, Durangon, mahai inguru batean.
19:00etan hasiko da, Hizkuntza
Eskolan.
Euskal preso denei eragin diete
aldaketek. Sarek ere aintzat hartu
ditu haize berriak, eta oraintsu
egindako balantze batean adierazi du iazko uztailaren 1etik ez dagoela euskal presorik Andaluzian, Murtzian (Espainia), Valentzian (Herrialde Katalanak) eta
Galizian. Horiek ziren euskal presoak zituztenen artean urrunen
dauden kartzelak.
Azkarragak Bizkaiko Hitza-ri
adierazi dionez, «argi eta garbi»
dago aurrerapausoak egon direla
espetxe politikan: «Orain dela urte eta erdi, gai ginen gogoratzeko
zein preso zeuden Euskal Herrian.
Orain, alderantziz da. Orain, kanpoan zein dauden gogoratzen dugu buruz». Azkarragaren arabera, «bide luzea» dago egiteko,

Z

baina beste datu bat eman du
«iraulketa» adierazteko: «Lehen, ia denak zeuden urrunduta,
eta orain, %27 bakarrik».
Bizkaiko euskal presoen artean
ere agerikoa da aldaketa. 82 dira
guztira, eta horietatik 77 EPPK
Euskal Preso Politikoen Kolektiboan daude. 24 Espainian daude,
lau Okzitanian, Frantziako Estatuaren menpe, bat Roannen
(Frantzia) eta, gehien-gehienak,
53, Euskal Herrian: Zaballan (Araba), 24; Basaurin, 16; eta Martutenen (Donostia, Gipuzkoa), lau; eta
Euskal Herrian daudenetatik zazpi etxean ari dira zigorra betetzen,
eta bi, osasun zentroetan.
2018ko ekainaren 18an hasi zen
aldaketa. Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak ordura
arte indarrean egondako espetxe
politika amaiarazteko asmoa
adierazi zuen, eta arrunta ezartzekoa. «Ironikoa» da, Azkarragaren ustez, «Espainiako Gobernuaren ordezkariak eta Barne ministroak esatea hurbilketekin
legea betetzen ari direla orain,
horrekin esan nahi baitute orain
arte ez dutela bete, eta 30 urtez
urratu dutela».
«Legearen urraketa etengabe»
horrek gaurdaino irauten duela
iritzi dio Sareko bozeramaileak.
Urrunketa ezartzeaz gain, gradu
aldaketak eta espetxe baimenak
ukatzen dizkietela dio, nahiz eta
haien eskubidea izan. Durangoko
kasua esanguratsua da, Azkarragaren aburuz. «Durangoko preso
bakarra dago hirugarren graduan, eta, bete duten zigor denboragatik, denek egon beharko
lukete hirugarren graduan».
Dagoeneko ez dago bat ere ez
lehen graduan. 82 euskal preso
bizkaitarretatik gehienak biga-

Aurtengo urtarrilean presoen eskubideen
alde Bilbon egindako manifestazioa.
ARITZ LOIOLA / FOKU

rren graduan daude, eta oso gutxi
dira hirugarren graduan daudenak. Gainera, Euskal Herriratze
eta hurbilketen ondorioz preso
batzuk «bakarrik» geratu direla
esan du Azkarragak: «Sorian bakarra dago, Estremeran ere bai,
Alcalan beste bat…».
Gai bitan ipiniko dute arreta
Durangoko hitzaldian. Espainiako 7/2003 lege organikoa aipatuko dute, batetik, eta, bestetik,
Frantzian kartzelan betetako
denbora ez kontatzea Espainiaren
menpekoetan. «Astakeria bat da
7/2003 legea, eta ikuspuntu juridikotik legez kanpokoa. 50 preso
inguru daude egoera horretan
[EPPK osoan]». Legeak eragiten
du euskal preso batzuek 40 urteko
kartzela zigorra izatea, ez 30ekoa.
Sareko kideak uste du oraindik
kostatuko dela egoera iraultzea.

Jaurlaritzarekin, hobeto
Iazko urrian eskuratu zituen Eusko Jaurlaritzak espetxe eskumenak Zaballako, Basauriko eta

Euskal presoak
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Martuteneko kartzelak kudeatu
ahal izateko. Ia urtebete igaro da
ordutik, eta Sare baikorra da aldaketarekin. «Eusko Jaurlaritza
gradu aldaketak proposatzen eta
onartzen ari da. Astiro, baina egiten ari da, eta hori, orain dela gutxira arte, ez du egin Espainiako
administrazioak». Azaldu duenez, «egitate objektibo» bat da
euskal presoek hobeto baloratzen
dutela Eusko Jaurlaritzaren menpe dauden kartzelen egoera.
Prozesuaren erritmoak ere eragiten du samina. Iragarrezina da:
batzuetan, dozenaka preso hurreratzen dituzte tarte laburrean, eta,
besteetan, hiletako geldialdia dago. Apiriletik uztailera, ez zuten
Euskal Herriratze edo hurbilketa
bat bera ere egin. Uztail hasieran,
hiru txanda egin, eta ia 30 euskal
preso ekarri zituzten. «Interes eta
borondate politiko eskasa» ikusten du Azkarragak hor, eta, azaldu duenez, trabak ere izan dituzte
beste alde batzuetatik. Eusko
Jaurlaritzak onartzen duen gradu

«Durangoko preso
bakarra dago hirugarren
graduan, eta, betetako
zigor denboragatik, denek
behar lukete hartan»
«Lehen, gai ginen
gogoratzeko zein preso
zeuden Euskal Herrian.
Orain, berriz, kanpoan zein
dauden gogoratzen dugu»
Joseba Azkarraga
Sare Herritarraren bozeramailea

aldaketei helegitea jartzen die Espainiako Auzitegi Nazionaleko
Fiskaltzak, eta erdi askatasuneko
erregimenean egon diren zenbait
presok bigarren gradura itzuli behar izan dute. «Horren erroa da
Auzitegi Nazionalak konfrontazio
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iraunkorra ipini duela praktikan,
arlo politikoa legedia betetzeko
egiten ari den mugimenduen aurka», dio Azkarragak.
Hala ere, Sarek hankamotz
ikusten du Jaurlaritzaren jarduna. Sareren datuen arabera, orain
arte 25 euskal preso aldatu ditu hirugarren gradura. «Baina ia 90
dira [EPPK barrukoak] jada hirugarren graduan egon ahalko liratekeenak, betea baitute zigorraren zatirik handiena».
Inaxio Oiartzabal Sareko beste
bozeramaileak aurtengo urtarrilean esan zuen Espainian dauden
preso guztiak Euskal Herrian edukitzea espero dutela urte amaierarako —Frantzian daudenak ezin dituzte Euskal Herriratu, ez baitago
kartzelarik Ipar Euskal Herrian—.
Azkarragak posible ikusten du,
baina onartu du ez dagoela euren
esku: «Erritmoa uztailaren 1etik
aurrerakoa bada, bai. Arazoa litzateke apiriletik ekainaren 30era arteko erritmoa itzultzea. Loteriaren
antzeko zerbait da».
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minta gisa. Artistok uste dute
praktika artistikoek leku horien
esanahia aldatzen duten eragile
gisa funtziona dezaketela, hortik
esperientzia berriak sortzeko.

Diziplina askotarikoak
Hainbat eratako lanak daude
ikusgai: pintura, espazioan egindako esku hartzeak, argazkiak,
eta gizakientzako babesleku txiki
bat ere bai. Horiek guztiek erantzuna eman nahi diote bizitzaren
jarduerari berari. Izaskun Alonso

Gaur zortzi, artistek
hitzaldia egingo dute
Basaurin; lan ildo
nagusiak kontatuko
dituzte bertan

Begoña Ibarra Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendaria, Basauriko alkate Asier Iragorri eta Bosteko erakusketa osatu duten artistak eta komisarioak, joan den
astean, erakusketaren aurkezpenean, Basauriko Ariz dorrean. BIZKAIMEDIA

‘Bosteko’-ren mende laurdena
Basaurin hasi du ibilbidea aurtengo arte erakusketak b Beste lau herritan bisitatu ahalko da
Natalia Salazar Orbe Bilbo

Duela ia mende laurden hasi zuen
ibilbidea Bosteko arte erakusketa
ibiltariak, 1998an. Helburu argia
zuen: zenbait euskal sortzaileren
lanen lagin txiki bat jaso eta horiek erakustea beste era batera lanotara gerturatzeko aukerarik
izango ez zuten ikus-entzuleei.
Lan horretan jarraitzen du gaur
egun. Basaurin hasi du ibilbidea
25. Bosteko erakusketa ibiltariak.
Sortu zutenez geroztik izan duen
egiturari eutsi dio aurten ere: gai
beraren inguruan hainbat sortzailek egindako lanak jaso ditu.
Hiru batu zaizkio aurten: Izaskun
Alonso Saratxaga (Bilbo, 1971),
Mikel Garate Arakama (Azkoitia,

Gipuzkoa, 1969) eta Jorge Rubio
Pinedo (Bilbo, 1972) Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko irakasleak.
Gizakiek espazioa zer-nola bizi
duten eta espazio horretaz zernola jabetzen diren ulertzeko beharretik sortu dute Bizi, Bosteko
erakusketa ibiltariari aurtengo
izenburua eman dion gaia. Espazioaren eta gizakien jardueren arteko topaketatik sortzen den esperientzia gisa ulertzen dute bizitzea erakusketan parte hartu
duten artistek, erakusketaren
aurkezpenean azaldu zutenez.
Sarri asko, arkitektura aurkezten
da gizakiaren existentzia antolatzen eta definitzen duten espazio
horiek eraikitzen dituen erre-

Bisitari bat 2002ko Bosteko erakusketan, Basaurin. MONINKA DEL VALLE / FOKU

Saratxagak hiru ikuspegitatik
heldu dio pinturari: mihisean
gertatzen dena, errealitate birtualean sortzen dena eta espazioan
sortzen dena jaso ditu. Mikel Garcia Arakamak argazki irudiak
memorian uzten duen aztarna oinarri hartuta landu ditu paisaiak.
Leku eta garai askotarikoak irudikatuko dizkiete haietan gertatzen
dena behatzen dutenei. Jorge Rubio Pinedoren lanek ikusleari
ohartarazten diote beharrezkoa
dela gizakiak babesteko lekuak
sortzea; hobekuntzarako habitatak proposatzen ditu, gizakiek
hazteko eta euren burua babesteko lekua izan dezaten.
Erakusketa herri batetik bestera ibiliko da, ohikoa duen bezala:
Basaurin hasi zuen ibilbidea joan
den astean —Ariz dorrean—, eta
bertan izango da hilaren 29ra
arte; handik Leioara eramango
dute —urriaren 23tik 24ra—; Getxon ikusi ahalko da urriaren
27tik azaroaren 17ra; Zornotzak
hartuko dio lekukoa hari —azaroaren 21etik abenduaren 12ra—, eta
Arrigorriagan izango da lanok
ikusteko azken aukera, abenduaren 15etik datorren urteko urtarrilaren 8ra.

Bi komisario
Amparo Lozano eta Julen Araluze
dira aurtengo Bosteko erakusketaren komisarioak. Bizkaiko Foru
Aldundiaren eta erakusketa hartuko duten herrietako udalen babesa ere badu ekinbideak.
Erakusketarekin batera, jarduera osagarriak antolatu dituzte. Besteak beste, datorren asteko
barikuan, Basaurin, Cosas del habitar izeneko hitzaldia egingo
dute artistek eurek eta beste gonbidatu batzuek. 19:00etan egingo
dute, Ariz dorrean bertan. Artistek euren esperientzia artistikoa
eta lan ildo nagusiak kontatuko
dituzte topaketan.
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KONTZERTUAK
Bilbon bertan izango dira
kontzertu guztiak.
Azkuna zentroa
Irailak 23. Argi eta iluntasun
espazioak. Roque Baños eta
Johan de Meij.
Euskalduna jauregia

Bilboko Udal Musika Banda, Iñaki Urkizu zuzendariordeak gidatuta, 2019ko Aste Nagusian, Bilboko Areatzako kioskoan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Banden ahala aldarrikatzeko
Apirilaren 28ra bitartean, Bilboko Udal Musika Bandak hirurogei bat obra joko ditu hamabost
saiotan b Banden errepertorio klasikoa berreskuratzea da denboraldiko helburuetako bat
Amaia Igartua Aristondo

Bilboko Udal Musika Bandak ere
abiatu du 2022-2023ko denboraldia. Emakume konpositoreak
omentzeko kontzertu batekin
eman zion hasiera kurtsoari, joan
den ostiralean, Azkuna zentroan,
eta beste hamabost programa antolatu dituzte apirilaren 28ra bitartean. Guztira, hirurogei bat lan interpretatuko dituzte. Azkuna zentroan ez ezik, Juan Crisostomo
Arriaga kontserbatorioan eta Gizakunde elizan ere joko du bandak, eta Euskalduna jauregian
izango ditu saio gehienak: guztira,
11. Jose Rafael Pascual-Vilaplana
bandako zuzendariak gidatuko ditu saioetako bederatzi —zortzigarren urtea du aurtengoa—, eta beste batzuk ariko dira gainontzekoetan: Iñaki Urkizu zuzendariordea,
Mario Ortuño Gelardo, Iker Sanchez eta Ligia Amadio.
Espazio soinudunak du izena
Pascual-Vilaplanak diseinatutako egitarauak. «Uste dut leku
guztiak lotuta daudela soinu batekin, eta barneko soinu bat dagoela gogora ekartzen diguna beti

irudi bat eta oroitzapen bat». Askotarikoak eta eklektikoak dira
tokiok, zuzendariaren ustez, eta
halakoak dira, era berean, banda
garaikideak, aldarrikatu duenez.
«Espazio soinudunak deitu diot
denboraldiari, hain justu eskaintzeko beste toki batzuk, jendeak
banda batetik espero ez dituenak». Dioenez, banda baten ahalen inguruko «estereotipo» bat
dago: publiko jakin bat omen
dute, eta musika estilo jakin bat
baino ez dute interpretatzen. Alabaina, irudi horren atzean «ezjakintasuna» dago, Pascual-Vilaplanaren iritziz. Hala, askotariko
programa taxutu du zuzendariak, banda batek askotariko
moldeak jo ditzakeela erakuste
aldera.
Bandak «potentziala» duela
adierazi du zuzendariak, hala historiari, nola etorkizunari begira.
«Gutxi erabili diren tresna artistikoak dira. Banda batek potentzialtasuna du kultura garaikiderako. Batzuetan ematen du banda
eta izaera garaikidea kontrako
kontzeptuak direla, baina ez da
hala». Eta, horretarako, banden

errepertorio klasikoa berreskuratzea du jomuga zuzendariak, besteak beste. Izan ere, «auditoriumek ez dute hura eskura izan,
denbora askoan orkestraren ordezkari bezala erabili baitira ban-

horrez gain, lan berriak ere joko
dituzte musikariek, lau estreinaldi egongo baitira kurtsoan.
«Konpositore batentzat tresna
artistikoa izan daiteke banda, lengoaia bezala balio dakioke, badituelako ezaugarri idiosinkratiko
batzuk desberdintzen dituztenak
beste talde sinfonikoetatik». Asmoa da hori agerian uztea.

Bidelagun ugari

«Konpositore batentzat
tresna artistikoa
izan daiteke banda,
badituelako ezaugarri
idiosinkratiko batzuk»
Jose Rafael Pascual-Vilaplana
Bilboko Udal Musika Bandako
zuzendaria

dak, eta errepertorio propioa mugatu izan da». Haren esanetan,
helburuetako bat da pieza horiek
publikoari ezagutaraztea.
Edonola ere, transkripzioak
izango ditu denboraldi berriak.
Bandaren ezaugarriak «aprobetxatuta», pieza batzuk bandaren
lengoaiara itzuliko dituzte. Eta,

Musika bandak batzuetan beste
artista batzuk izango ditu lagun
agertokian. Esaterako, Iruñeko
Orfeoiarekin batera joko du Carl
Orffen Carmina Burana, urriaren 1ean, Euskalduna jauregian.
Per Poc txotxongilo konpainia lagun, kontzertu bisual eta poetiko
bat emango du toki berean, azaroaren 6an: Bizi-eskuak... Programa horretan, Franco Cesariniren eta Sergei Prokofieven obrak
joko dituzte, besteak beste.
Abenduaren 22an eta 23an, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin
kolaboratuko dute, Euskaldunan: Ricardo Mollaren eta Cesariniren lanak joko dituzte, esate baterako. Eta Musikeneko ikaslee-

Urriak 1. Carmina Burana.
Carl Orff.
Urriak 23. Egunsentiaren
zurrumurrua. Ferrer Ferran,
John Mackey, Philip Sparke,
Mark Camphouse eta Thomas
Doss.
Azaroak 6. Bizi-eskuak.
Franco Cesarini eta Sergei
Prokofiev.
Azaroak 20. E Jazz & +. Jazz,
blues eta bossa nova.
Abenduak 4. Jazzarekin
topaketak. Ernesto Aurignac.
Abenduak 22 eta 23.
Kolaborazioa Bilboko
Orkestra Sinfonikoaren
Gabonetako kontzertuan.
Ricardo Molla eta Franco
Cesarini.
Urtarrilaren 22a. Irudi
entzungarriak. Nancy
Galbraith, Satoshi Yagisawa
eta Georges Bizet.
Otsailak 5. Ventos brasileros.
Brasilgo doinuak.
Otsailak 13. Haizea
espiralean. Shakespeareren
testuak eta Ginez Carrion.
Martxoak 12. Itsasoaren eta
zeruaren artean. Luis Serrano.
Martxoak 23. Haizeen arteko
espazioak. Juan Crisostomo
Arriaga, Richard Strauss,
Armando Blanquer eta
Musikeneren estreinaldi bat.
Juan Crisostomo Arriaga
kontserbatorioa
Martxoak 24. Kulturak eta
soinuak. Ralph Vughan
Williams, Jesus Guridi, Pablo
Olivas Marco eta Adam Gorb.
Apirilak 28. Espazioak
irudikatzen. Heitor VillaLobos, Josu Ortiz Delgado,
Norman Dello Joio eta Roger
Cichy.
Gizakunde eliza
Martxoak 31. Intimitate
espazioak. Maurice Ravel,
Tomaso Albinoni, Albert W.
Ketekbey eta Jose Gonzalo
Zulaika Aita Donostia.

kin batera ere arituko dira: erakundeko konposizio bat estreinatuko dute, eta Juan Crisostomo
Arriagarekin, Richard Straussekin eta Armando Blanquerrekin
biribilduko dute saioa.
Denboraldi honetan, bestalde,
Orkestra Zuzendaritzako Topaketak egingo dira, urtarrilaren
10etik 13ra. Isabelle Ruf-Weber
izango da irakasle gonbidatua.
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Aspaldiko
tradizio
berrituak
Tradizioa eta korronte berriak uztartzen
dituzten taldeak bilduko dira Getxo
Folk jaialdian gaurtik igandera b Publiko
ugarientzako egitaraua osatu dute
zituen kontzertuak herenegun,
Tanxugeiras Galiziako taldeak
hartu zion lekukoa atzo, eta emakumez osatutako taldeekin biribilduko dute zerrenda.

Amaia Igartua Aristondo

Bada folka askotariko lekuetarako musika aproposa. Taxuz girotu dezake areto bat, eta ederto
aprobetxatu dezake, orobat, kaleko giroa; har dezake jaien tanke- Esperimentatu eta limurtu
ra, edo izan daiteke korronte za- Enredadas taldeak lan berria aurharren eta berrien topaleku. Eta keztuko du gaur: De coplas y alaizan daiteke, halaber, adituaren- lás. Espainiako musikari beteratzako gozagarri, baina baita ezja- noak dira kideak —Uxia, Martirio,
kinarentzako pizgarri ere. Biak Carmen Paris eta Ugia Pedreira—.
ala biak ditu jopuntuan Getxo Hala nola kopla eta jota jorratzen
Folk jaialdiak, Ainhoa Ibañez dute, beste estilo batzuekin bateArana programatzailearen esane- ra, baina musika tradizionalaretan: «Helburua da folk musika- kin esperimentatzen dute, proren transmisioa, batez ere; folka gramatzailearen arabera. Maria
hurbiltzea mota askotako publikoari: gazteak,
umeak, helduak, familiak... Ez dago soilik folka
maitatzen dutenei zu- Jaialdiaren helburua da
zenduta; publiko berria folk musikaren transmisioa,
ekartzen saiatzen gara». folka hurbiltzea askotariko
Irizpide horrekin ta- publikoari: helduak, gazteak...»
xutu dute 38. aldiko egitaraua ere. Igandera arte «Folkaren panoramaren isla
egingo da jaialdia, eta bi dira kontzertuak: andreak
agertoki izango ditu: iaz izaten ari dira transmisiorako
Muxikebarri aretoan oinarrizko figurak»
baino ez zituzten antola- Ainhoa Ibañez Arana
tu kontzertuak, osasun Getxo Folk jaialdiko programatzailea
egoera hartan egokien
ikusi zutelako, eta aurten kalea Arnal eta Marcel Bages bikotea
berreskuratu dute berriro. Orain- ariko da bihar. «Azkenaldian
goan, Algortako Portu Zaharrean nahiko arrakastatsuak izaten ari
ere izango dira kontzertuetako dira. Musika herrikoia egiten
hainbat: horiek doakoak izango dute, baina saiatzen dira gaur
dira, eta Muxikebarrikoak, aldiz, eguneko soinuetara egokitzen».
Esperimentazioa aipatu du
ordainpekoak.
Festibalaren kartelak argi uz- Ibañez Aranak, halaber, Neomak
ten du egitarauaren zutabeetako taldeari buruz mintzatzean. Kepa
bat: emakumeen presentzia. An- Junkerarekin batera urte askotan
dre baten aurpegiarekin bete du ibilitako taldea da, proiektu, izen
lamina Ane Pikaza ilustratzaile- eta disko berriarekin datorrena.
ak. Ibañez Aranak ildoa berretsi Ahotsa perkusioarekin, trikitiadu. «Muxikebarriko kontzertue- rekin eta soinu elektronikoarekin
tan, emakumeak izango dira pro- uztartzen dute. Etzi emango dute
tagonista». Ana Alcaidek abiatu kontzertua.

1

‘‘

2

«Folkaren panoramaren isla»
dira Muxikebarriko emanaldiak,
programatzailearen irudiko.
«Emakumeak izaten ari dira folkaren transmisiorako oinarrizko
figurak». Badira, orobat, musika
herrikoiaren eraldaketaren lagin
bat ere, hein batean: sustraietan
oinarrituta, betiere, berrikuntzetara jotzen dute interprete denek.
«Beste korronte batzuk nahasten
ari dira. Badirudi aldaketa bat dagoela folkean, eta guk hori kontutan hartu dugu, baina ahaztu barik folka tradizioa dela».
Askotariko publikoari zuzen-

1 30 urteko ibilbidea. Gozategi
taldeak hiru hamarkada bete ditu
aurten. Algortako Portu Zaharrean
joko dute gaur, 23:00etan. IDOIA
ZABALETA/ FOKU

2 Tradizioa eta esperientzia.
Uxiak, Martiriok, Carmen Parisek
eta Ugia Pedreirak osatzen dute
Enredadas taldea.Gaur joko dute,
Muxikebarri aretoan, 20:00etan.
GETXO FOLK

3 Esperimentazioa. Musika herrikoia eta tradizioa uztartzen dute
Maria Arnalek eta Marcel Bagesek. Muxikebarrin ariko dira bihar,
20:00etatik aurrera. GETXO FOLK

duak dira Portu Zaharreko kontzertuak. 18:00etakoak «folkari
ohituago daudenentzat» dira,
Ibañez Aranaren hitzetan. Mielotxin Nafarroako taldeak joko du
gaur, zenbait gonbidaturekin batera, eta Asturiasko (Espainia) Eva
Tejedor eta Les Pandereteres ariko dira bihar. Cadizko (Espainia)
Cadipsonians Band taldearen
txanda izango da igandean: inauterien elementuak, umorea eta
kritika soziala batzen dira musikari horien jardunean.
Gaueko saioak 23:00etatik aurrera izango dira. Gozategi igoko
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Neomak taldeko kideak. Eskuinetik hirugarrena da Amets Ormaetxea Ezpeleta. GETXO FOLK

3

«Betiko emakumetzat jo
izan gaituzte, eta hori
apurtu gura izan dugu»
Amets Ormaetxea Ezpeleta b Neomak taldeko kidea
Tradizioa eta gaurkotasuna batzen ditu Neomak taldeak, Ormaetxearen
esanetan: folk musika, garaikidea eta modernoa uztartzen ditu haien
azken diskoak, ‘Ilargi berriak’. Etzi joko dute Getxoko Muxikebarrin.
A. Igartua Aristondo

GETXOKO EKITALDIAK

Gaur
17:30. Naiara eta Izarra trikitilarien
kalejira, Portu Zaharretik.
18:00. Mielotxin eta Invitados,
Portu Zaharrean.
20:00. Enredadas, Muxikebarrin.
23:00. Gozategi, Portu Zaharrean.
Bihar
17:30. Euskal Giroa txistularien kalejira, Portu Zaharretik.
12:00. La Chica Charcos, Cuando
los peces vuelen, Portu Zaharrean.
18:00. Eva Tejedor eta Les Pandereteres, Portu Zaharrean.
20:00. Maria Arnal eta Marcel Bages, Muxikebarrin.
23:00. Buhos, Portu Zaharrean.
Etzi
11:30. Agurra konpainiako erraldoien eta buruhandien kalejira,
La Olatik.
12:00. Lucas Escobedo konpainiaren Paüra, Portu Zaharrean.
18:00. Cadipsonians Band, Portu
Zaharrean.
20:00. Neomak, Muxikebarrin.

da gaur Portu Zaharreko oholtzara. 30 urte bete dituzte aurten, eta
urteurrena ospatuko dute Getxon ere, trikiti doinuekin. Buhos
Kataluniako taldea izango da
bihar, rocka eta musika herrikoia
nahasten dituzten doinuekin.
«Gazteentzako dira kontzertu
horiek, haiek folkera lotzeko»,
programatzaileak azaldu duenez.
Aldiz, haurrei eta familiei bideratuta daude eguerdiko emanaldiak. Antzerki musikala eskainiko da, zehazki: La Chica Charcosek Cuando los peces vuelen
interpretatuko du bihar, eta Lucas Escobedo konpainiak, Paüra.
Kalejirak ere egongo dira Getxo
Folken. Gaur, Naiara eta Izarra
trikitilariak Portu Zaharretik San
Nikolas plazaraino joango dira,
17:30etan; bihar, ordu berean hasi
eta ibilbide bera egingo dute Euskal Giroa txistulariek; eta, domekan, Agurra konpartsako buruhandiak eta erraldoiak La Olatik Portu Zaharrera joango dira,
11:30ean.

Disko berria asteon kaleratu du
Neomak taldeak —Ilargi berriak
(Airaka)— eta hala nola hango
kantuak joko dituzte etzi Getxo
Folken, Muxikebarrin, 20:00etan.
Tradizioan bermatuta, estilo nahasketara jotzen dute, Amets Ormaetxea Ezpeleta kidearen arabera (Arrasate, Gipuzkoa, 1997).
Musika tradizionalean oinarritzen da Neomak. Zuentzat zer da
tradizioa?
Betidanik jaso izan dugun zeozer.
Hamar urte daramatzagu batera
jotzen, txikitatik egon izan gara
trikiti eskolatan, txapelketetan...
Barru-barruan daukagu, eta beti
hor mantenduko dugu.
Nolakoa da zuen estiloa?
Definitzeko zaila da. Disko berriak zazpi kantu ditu, eta apur
bat denetatik dauka: folk musika,
garaikidea, modernoa... Nahasketa antzeko bat egin dugu.
Nahaste horren helburuetako
bat da publiko berriengana heltzea?
Nahasteak ez du helburu bat; barrutik atera behar genuen zeozer
da. Gure zuztarrak tradizionalak
dira, baina neska gazteak gara, 24
eta 27 urte bitartekoak, eta guk

Hainbeste urte batera ibili eta
gero, pare bat urteko geldialdia
egon zen, eta guk faltan sumatzen
genuen jotzea. Entseatzen jarraitu genuen, baina helbururik
gabe. Kasualitatez, aukera izan
genuen Arrasateko jaialdi batean
parte hartzeko. Gero, Nafarroako
Trikiti Jaialditik deitu ziguten, eta
zeozer berezia prestatu genuen.
Orduan irten ginen lehen aldiz
plazara Neomak izenarekin.
Sinbolikoki, zer biltzen du Neomak taldeak?
Tradizioa eta gaurkotasuna nahasten ditu. Azkenean, betiko
emakumetzat jo izan
gaituzte, eta hori apurtu
«Gure zuztarrak tradizionalak
dira, baina neska gazteak gara, ere gura izan dugu, baina
ahaztu barik nondik gaeta entzuten dugun musika
tozen. Horregatik ilargia
ez da bakarrik tradizionala»
eta emakumea: nahiz eta
Zeintzuk izan dira zuen errefe- berriak izan, betikoak izaten jarenteak?
rraitzen dugu.
Kepa Junkerarekin urte pila bat Zer duzue burutan etzirako?
ibili gara, eta, tradizioaren ba- Gutako batzuk Getxo Folken egorruan egon arren, beti ibili da nak gara Keparekin jotzen. Aureraldatzen; harengandik asko ten, disko berriko kantuak joko
jaso dugu. Rosaliarengan ere ditugu, moldaketa batzuk, kantu
erreparatu dugu: hark ere tradi- tradizionalak... Denetatik izango
ziora jotzen du, baina musika da, ez kontzertu soil bat. Guk,
modernizatua da. Musika estilo behintzat, espektakulu bat bezala
asko izan ditugu erreferente.
kontsideratzen dugu. Eta sorpreIaz sortu zen Neomak. Zergatik? satxo batzuk ere egongo dira.

gaur egun entzuten dugun musika ez da bakarrik tradizionala.
Gure kutsua ematen diogu, guk
entzungo dugun musika sortuta.
Esaterako, Tanxugueirasek ere
tradizioa musika elektronikoarekin nahasten du, eta musikari
gazte askok jotzen dute nahasketa horietara. Folkaren belaunaldi berrien ezaugarri bat da?
Bai, izan daiteke. Musika tradizionala eraldatzen jende asko dabil,
nahiz eta, agian, orain irabazi
duen ikusgaitasuna, Tanxugueiras Eurovision jaialdirako aurkeztu ondoren.
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Abadiño b Musika

ABADIÑO Mice.
b Igandean, 13:30ean, Amaraun

arte fabrikan.
BALMASEDA Supura Basura,

Down the Ladder eta Los Deltonos.
b Gaur, 19:00etan, herrigunean.
BALMASEDA Noa Cliff eta Triple

Zero Band.
b Bihar, 13:30ean,
herrigunean.
BALMASEDA Amann & The Way-

ward Sons.
b Igandean, 13:30ean,
herrigunean.
BARAKALDO Escombros eta Ti-

parrakers.
b Gaur, 20:30ean, Mendigon.
BARAKALDO Enrockecidos eta

Los Men, Tio, La Excavadora eta
Subversion X.
b Gaur, 21:00etan, San Luis plazan.
BARAKALDO Akainak eta Mala-

testta.
b Bihar, 20:00etan, Santiago
Herrero plazan.

Micek eguerdia girotuko du Amaraun arte fabrikan
Saguak armiarmekin musika ehuntzen. Miren Narbaiza Mice musikariak Abadiñon joko du igande eguerdian, 13:30ean. Amaraun arte fabrikan egingo dute emanaldia taldean. Aurtengo otsailean sortu zuten Abadiñoko proiektua, sorkuntza eta formakuntzarako espazio eta kulturaren erakusleiho
izateko. Irudian, iazko Eureka Domeka egitasmoan emandako kontzertua, Erandion. ARITZ LOIOLA / FOKU

BARAKALDO Desenterrados (ex

Larsen) eta Sagrada Familia.
b Bihar, 21:30ean, Mendigon.

b Bihar, 20:00etan, Funikular

BILBO Peru Galbete.

GETXO Eva Tejedor y Les Pande-

b Bihar, 23:30ean,

plazan.

b Ostegunean, 20:00etan,

reteres.
b Igandean, 18:00etan, Portu
Zaharrean.

herrigunean.

BERMEO Lehian.
b Gaur, 00:30ean, Lameran.

BERMEO Bulego.

Indautxu plazan.
BILBO Valdo eta Silitia.
b Bihar, 20:00etan,

BILBO James Taylor.

Bilborocken.

b Ostegunean, 20:30ean,

GETXO Neomak.

Euskaldunan.

b Igandean, 20:00etan,

b Gaur, 23:00etan, Lameran.

BILBO Hard GZ y La Septima.
BERMEO Arene 6 eta Urrats erro-

b Bihar, 20:20ean, Stage Liven.

meria.
b Bihar, 22:30ean, Lameran.

BILBO Jim Jones Allstars, The Ma-

BILBO Shinova.

harajas eta The Neatbeats.
b Bihar, 20:30ean, Kafe Antzokian.

b Gaur, 01:00ean, BBK aretoan.

BILBO Jere.
BILBO Deep Sea Monk.

plazan.

GETXO Superalfa!.

b Bihar, 13:00etan, Udaletxe

Antzokian.

b Ostegunean, 20:30ean, Piper´s

plazan.

Irish Puben.
GALDAKAO Sua eta Crazy World.
GUEÑES Bri Bri Bli Bli eta Los Pla-

Lehendakaria parkean.

tero.
b Bihar, 22:30ean,
herrigunean.

GALDAKAO Gatibu eta Kaserna.
b Bihar, 22:30ean, Ardanza

b Bihar, 20:30ean, BBK aretoan.

Lehendakaria parkean.

herrigunean.

Quartet.
b Bihar, 20:00etan, Bernagoitiko
San Miguel elizan.

Muxikebarrin.

ONDARROA Reggaembow-Ope-

ZORNOTZA Viaje al

b Bihar, 21:30ean, Azkenan.

GETXO Maria Arnal eta Marcel Ba-

barroco.
b Igandean, 19:00etan, Dudeako
San Miguel elizan.

BILBO Sustraiak Adarretan.

ges.
b Bihar, 20:00etan,
Muxikebarrin.

ning Party.
b Bihar, 00:30ean,
Beikozinin.

BILBO Robert Rodrigo Band.

GETXO Enredadas.

b Bihar, 20:30ean, Crazy Horsen.

b Gaur, 20:00etan,

BILBO Romano Aspas.

b Igandean, 20:00etan, BBK
aretoan.

BILBO Abba Generation.
b Gaur, 20:30ean, Camposen.

BILBO Tequilas Party.

ONDARROA Omen kolektiboa.

ANTZERKIA

b Igandean, 19:00etan,

GETXO Buhos.

Beikozinin.

BERRIZ Zirkus. Malas Compañías.

BILBO Lucifer Star Machine.

b Bihar, 23:00etan, Portu

b Asteartean, 20:30ean, La Nuben.

Zaharrean.

PORTUGALETE Los Cojones eta

plazan.

BILBO Leonardo Alonso.

GETXO Cadipsonians Band.

Legba.
b Gaur, 20:30ean, Grooven.

BILBO Miles Gloriosus.

b Ostegunean, 20:00etan, Juan

b Igandean, 18:00etan, Portu

XXIII plazan.

Zaharrean.

BILBO Cyril Kamer.
b Bihar, 19:00etan, Santana 27n.

Band.
b Gaur, 19:00etan, Udaletxe
plazan.
ZORNOTZA Carmen Vela

JATABE Travellin’ Brothers.
b Bihar, 21:00etan,

BILBO Diamond Dogs, Eddie &

The Hot Rods eta Asteroid B612.
b Gaur, 20:30ean, Kafe Antzokian.

ZALDIBAR Broken Brothers Brass

b Gaur, 22:30ean, Ardanza

BILBO Ladilla rusa.

BILBO Leize.
b Gaur, 20:30ean, Stage Live.

SOPELA Holy Rippers.

b Ostegunean, 21:30ean, Kafe

BILBO Lukiek eta Kvalvika.
b Gaur, 20:00etan, Muellen.

King o Nothing.
b Gaur, 20:00etan, Udaletxe
plazan.

Muxikebarrin.
BILBO Tropical Fuck Storm.

b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

b Gaur, 20:00etan, Arabella

SOPELA Ian Mason, Kan Row eta

b Gaur, 16:30ean, Olakueta

b Gaur 19:30ean eta bihar

SONDIKA Rayden.

19:00etan, Arriagan.
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BILBO Las piscinas de la Barcelo-

neta. Secun De la Rosa.
b Bihar eta etzi 20:00etan, eta 18an
19:00etan, Pabiloi 6n.

Bermeo b Bertsolaritza

bihotz. Burugogor!. Adrian Romero, Eider Garcia Lete, Gorka Lazpiur eta Matxalen Oñate.
b Urriaren 16ra arte,
kultur etxean.

BILBO Pepa eta Kutxo pailazo-

keiak. Xilipurdi.

ZORNOTZA Gaurko Euskal Eskul-

b Bihar, 18:00etan, Masustegi

tura. Veinte, hogei, vingt.
b Urriaren 26ra arte,
Zelaietan.

plazan.
BILBO Lo que me sale de la con-

ZORNOTZA Solo personal autori-

cha. Sinverguenzas Expresate.
b Bihar, 18:00etan, Ibarrekolanda
plazan.

zado. Eduardo Martinezen argazkiak.
b Irailaren 30era arte,
Zelaietan.

BILBO Zirkus. Malas Compañías.
b Bihar, 19:00etan, Iturriondo

HAUR JARDUERA

plazan.
BILBO Oh-Pera. Zirko Txosko.

BILBO Mal de la olla. Enrique Aparicio eta Beatriz Cepeda.
b Bihar, 20:30ean,
Camposen.

b Bihar, 19:00etan, Ibarrekolanda

plazan.
BILBO No me toques el cuento.

BILBO Piztu! EmakumeON ener-

Masi Rodriguez, Carmen Calle,
Isabel Moran eta Olivia Lara.
b Bihar, 20:00etan, Camposen.

gia. Eidabe.
b Igandean, 12:00etan, Bizkaia
aretoan.

BILBO El jefe. Edu Aldan.
b Igandean, 19:00etan,

Camposen.
BILBO Hor konpon. Oihulari

Klown.
b Asteartean, 18:00etan, Indautxu
plazan.
BILBO Las Bingueras de Eurípides.

Las Niñas de Cadiz.
b Ostegunean, 19:30ean,
Arriagan.
DURANGO Bidaia on, amona

Braulia. Jazzbana Ensemble.
b Igandean, 18:00etan, San
Agustinen.

Balkoitik balkoira bertsotan, Bermeon
Santa Eufemia eguna ospatzeko, balkoi batetik bestera arituko dira bertsotan Miren Amuriza, Onintza Enbeita
eta Iratxe Ibarra gaur eguerdian, Bermeon, 13:00etan. Gaztelu plazan egingo dute saioa, Euskeraz Berbetan
taldearen eskutik. Irudian, aurten Iruñeko sanferminetan egin den Balkoitik balkoira saioa. JON URBE / FOKU

DANTZA
BILBO Cuerda floja (extractos).

Ana Morales konpainia.
b Ostegunean, 19:00etan, Rekalde
aretoan.
GETXO Azkorri. Ssask dantza.
b Bihar, 18:00etan, Azkorri

BILBO Motion. Autos, art, architec-

ture.
b Igandera arte, Guggenheimen.
BILBO Lantegietako emakumeak.

Kadagua haraneko 11 fabrika.
b Urtarrilaren 31ra arte, Batzar
Nagusietako erakusketa
aretoan.

konpainia.
b Gaur, 01:00etan,
Arriolan.

BILBO Valcarcel Medina. Arquitec-

ERAKUSKETAK
BAKIO Bakioko margozaleak.

saioa. Miren Amuriza, Onintza Enbeita eta Iratxe Ibarra.
b Gaur, 13:00etan, Gaztelu
plazan.

rrazketa eta bertso inprobisatua.
Bertsolaria: Unai Iturriaga. Protagonistak: Eider Eibar eta Joseba
Larratxe.
b Igandean, 18:00etan, malekoian.

GETXO Paüra.

Saez.
b Urriaren 11ra arte, Bizkaiko
Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren
erakustaretoan.
BILBO Sekzioak / Intersekzioak.
Guggenheim Bilbao Museoaren
Bildumak 25 urte.
b Otsailaren 23ra arte,
Guggenheimen.

Zaharrean.
LEMOA Erreka Mari.
b Bihar, 18:30ean,

kultur etxean.

HITZALDIAK
DURANGO 1936ko irailaren 25ean

eta ondorengo egunetan gertatutakoak.
b Asteazkenean, 19:00etan, San
Agustinen.

Zeramista.
b Azaroaren 20ra arte, Arte Ederren
Museoan.

BILBO Jade. Natalia Suarez Ortiz

BARAKALDO Akurio eta Elkano

BILBO Memoria de forma. Antonio

DURANGO Durango, 1937ko mar-

BILBO Lagrimas de Sangre.

Fernandezen artelanak.
b Urriaren 30era arte, Azkuna
zentroan.

txoaren 31, bonbardaketa.
b Irailaren 25era arte, Kurutzesantu
museoan.

b Gaur, 21:00etan,

BILBO The Otolith Group: O Hori-

GETXO Getxoko bonbardaketaren

zon.
b Urriaren 9ra arte, Guggenheimen.

85. urteurrena.
b Urriaren 2ra arte, Punta Begoña
galerietan.

1519-1522. Bizkaitarrak, lehen Munduko Biran.
b Irailaren 28ra arte, udal
erakusketa aretoan.

na.
b Irailaren 29ra arte, Arizko
dorretxean.

b Martxoaren 26ra arte,

GETXO Hitzaren Dantza. BertsoBILBO Ahots bat Erausorentzat.

Trans garai baterako epilogoa. Cabello / Carceller.
b Irailaren 25era arte, Azkuna
zentroan.

de Zarate.
b Urriaren 11ra arte, Bilbo Arten.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Santana 27n.

BESTELAKOAK

BERMEO Izaro. Natura eta historia.

Arrantzaleen Museoan.
kalejira eta bazkalosteko saioa.
Oihana Iguaran, Peio Lago eta Jon
Maia.
b Igandean, egun osoz,
Algortan.

GETXO Cuando los peces vuelen.
La Chica Charcos.
b Bihar, 12:00etan, Portu
Zaharrean.

BILBO Daniel Zuloaga (1852-1921).

BASAURI Bosteko. XXV. urteurreERANDIO II. Eureka Domeka! Ma-

12:00etan, Utopian.

b Urriaren 2ra arte, txakolingunean.

BERTSOLARITZA
BERMEO Balkoitik balkoira bertso

turas prematuras.
b Igandera arte, Azkuna zentroan.

b Bihar eta etzi, 18:00etan, eta 18an

b Igandean, 12:00etan, Portu

BILBO Orfeo eta Eurídice. Sergio

hondartzan.
ELORRIO Hâmaïkâ. Cielo Raso

b Urtarrilaren 15era arte, Bizkaiko
Arkeologi Museoan.

GETXO Colors.

BILBO Analogías: Arte vasco en la
Colección BBVA.
b Igandera arte, BBVAren
erakusketa aretoan.

URDUÑA Bilboko Orkestra Sinfo-

BILBO Euskal Herriko Erdi Aroko

nikoaren kontzertuen 100. urteurrena.
b Igandera arte,
Foru plazan.

Gazteluak: lurraldearen zaindariak
eta boterearen irudiak.

ZALLA Buru-belarri, buru eta

BILBO Frankenstein agurgarria.

Ana Galarraga Aiestaran.
b Ostegunean, 19:00etan,
Berreginen
Museoan.

@
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Euskal Herriko hileta-monumentuen
artean garrantzitsuenetakoa da Elorrioko
Argiñeta auzoko nekropolia. Hogei hilobi
eta bost hilarri ditu, eta lehenago, Erdi
Aroko herrixka bat izan zen eremu hori.

MUSEORA

Harrien isileko
sekretuak
tar bakoitzaren estatus sozialaren
arabera, modu bateko edo besteerriko historiaren ko ehorzketak egiten zituzten:
kontakizuna egi- «Jende arrunta lurrean lurperaten dute harriek tzen zuten, eta sarkofagoetan, beElorrion. Ia zazpi rriz, hierarkikoki edo sozialki gamende gordetzen rrantzitsuagoak ziren herritarrak
dituzte udalerriko kaleetako erai- hilobiratzen zituzten. Norberaren
kinetako hormek, eta iraganera maila sozialaren araberakoa
bidaiatzeko proposamena egiten zen». Bi atalez osatuta daude:
dute han-hemenka dauden jau- pieza bakarreko kaxa antroporegiek. Baina erdigunetik kanpo morfo bat, eta triangelu erako esere baditu altxorrak udalerriak. talkia.
Horietako bik, gainera, latinez
Hain zuzen, hiribildua baino zaharragoak diren hilobiak gorde- idatzitako inskripzioak dituzte
tzen ditu Argiñetako nekropo- estalkietan, baina nekez irakur
liak. Hogei hilobiz eta bost hilarriz daiteke bertan idatzita dagoena.
osatuta dago, eta egun, Erdi Aro- Kristautasunarekin lotutako insko aztarnategi nagusietako bat da kripzioak direla kontatu du Ortuzarrek: «Jainkoari laguntza eske
Euskal Herri mailan.
Herriko plazatik Mendraka au- ari dira». Eta, hain zuzen, bi hilobi
zora doan bidean gora, San horiek omen dira Bizkaiko kristau
Adriango baseliza da nekropolia- inskripziorik zaharrenetarikoak
rekin topo egin aurretik egin be- dituztenak: IX. mende inguruan
harreko lehen geldialdia. Herri- egin zituzten. «883. urtea aipatzen da inskripzio horietako batean, eta, moSan Adriango baseliza da
nekropolira iritsi aurretik egin mentuz, hori da Bizkaian
kristautasunari aipamebeharreko lehen geldialdia:
XVI. mendean berreraiki zuten na egiten dion adierazpenik zaharrena», kontatu
Nekropolian dauden
du. Gainerako sarkofaelementurik zaharrenak dira
goak, berriz, lehenagohilarriak: kristautasuna ezarri
koak dira: VII. mendetik
baino lehenagokoak dira
IX. mendera bitartekoak.
Sarkofagoen artean,
gunetik bi kilometrora dago. Erdi baina, ezberdinak diren bost hilaAroan Elorrion zeuden 25 baseli- rri ere badaude. «Lurperatutako
zetatik zutik dirauten hemere- gorpua non dagoen jakiteko kotzietako bat da. XVI. mendean be- katzen ziren horiek», adierazi du
rreraiki zuten, eta, ordutik, «bes- Ortuzarrek. Nekropolian dauden
te hainbat aldiz» eraberritu dute, elementurik zaharrenak dira, VI.
Irati Ortuzar Elorrioko Turismo eta VII. mende ingurukoak, eta
bulegoko langileak jakitera eman kristautasuna ezarri baino leheduenez. Haren ondotik, zuhaizti nagokoak direlako dute horrenbatek inguratuta, Oiz mendiko besteko interesa. Horietan guztiehareharriz egindako harri multzo tan, naturarekin lotutako astrologia ikurrak ageri dira: lau zirkulabat dago: nekropolia.
Sarkofagoak U itxuran daude rrak dira, eta hiruki forma du boskokatuta, bisitariari zerbait adie- garrenak.
Gaur egun Argiñetako nekrorazi nahiko baliote bezala. Herritarrak lurperatzeko erabiltzen zi- poliko elementu guztiak elkarreren horiek garai batean, eta herri- kin ikus daitezkeen arren, ez dira
Olatz Enzunza Mallona

H

Elorrioko Argiñeta auzoko nekropolia, eta, haren atzealdean, San Adriango baseliza. TXELU ANGOITIA

Hogei hilobiz eta bost hilarriz osatuta dago Argiñetako nekropolia. Irudian, horietako batzuk. TXELU ANGOITIA

beti han egon: Elorrioko Retolaza
apaizaren aginduz kokatu zituzten han, XIX. mendean. Izan ere,
pieza horiek inguruko hainbat
auzoetako nekropolietan kokatzeko eraiki ziren Goi Erdi Aroan.
Besteak beste, Mendraka, Miota
eta Berrio auzoetako nekropolietan.
Retolazak ermiten inguruan
sakabanaturik zeuden sarkofagoak bildu zituen, eta Argiñetan
egun dagoen nekropolia eraikitzeko agindua eman zuen. Kontserbatzeko egin zuen, baina bere
testuingurutik kanpo daude:
«Egungo irudia guztiz desberdina da Goi Erdi Aroan zuenarekin
alderatuz». Argiñetatik gertu,
bainuetxea izandako ikastetxe

bat ere badago. 1826an eraiki zuten, eta bertako urak sulfuroa
omen zuelako egin zen ezagun.

Bizilekuen arrastoak
Argiñeta nekropoliaren azpian
ikerlariek ezusteko aurkikuntza
bat egin zuten duela zenbait urte,
2012an: Bilboko Arkeologia museoko arkeologoek 600 metro koadroko lurreko indusketa bat
egin zuten, eta, besteak beste,
egurrezko herrixka baten aztarnak aurkitu zituzten ermitaren
ipar partean. «Bizkaiko Erdi Aroko lehen espazio antolaketaren
aztarnak ziren, eta horri esker
konturatu gara komunitate bat
bizi zela lehenago hemen», adierazi du Ortuzarrek.

Aurkikuntza horrek agerian
utzi zuen duela 1.200 urte baino
gehiago herri txiki bat egon zela
eremu hartan. Eraikin gutxi batzuk baino ez ziren; besteak beste,
etxebizitzak eta ukuiluak.

ELORRIOKO ARGIÑETA
Helbidea. Zenita auzoa, Elorrio.
Herriko plazatik abiatuta, Mendrakara bidean.
Ordutegia. Edonoiz dago bisita
egiteko aukera.
Sarrera. Doan.
Kontaktua. 94 682 01 64 edo 688
776 270 telefono zenbakiak edo turismoa@elorrio.eus.
Web orria. Visitelorrio.com.

